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II. évfolyam. Szászsebes, 1897. Október 5. 1-s'ő s
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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 K e d d e n

H ird e té s i 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.

A negyedik év küszöbén.
Három év telt el azóta, hogy az „Erdőőr“ 

czimü lapunkban először emeltük föl szavun
kat az erdészeti altiszti személyzet érdekében 
s meginditottuk a jogos harczot minden ellen, 
a mi érdekeit támadta. Három év rövid idő, 
csak egy pillanat, vagy annál is kevesebb az 
idők mérhetetlenségében, de hosszú az annyira 
rövid emberi életben. Mi, rövid életű halandók 
bámulva látjuk, hogy milyen soká és milyen 
sokat küzdöttünk s ha sikerült is némi ered
ményeket kivívnunk, azok vajmi kicsinyek 
ahhoz képest, a mennyit érettük küzdöttünk.

Ne essünk kétségbe! A zsidók Egyiptom
ból való szabadulásuk után negyven hosszú

éven át bolyongtak a pusztában s a kijöttek 
közül alig látta meg egy is az ígéret földjét, 
sőt magának a vezérnek is csak távolról mu
tatta meg azt az Ur, de nem engedte meg, 
bogy oda be is lépjen. A rabszolgaságban föl
nőtt nemzedék nem volt érdemes rá, hogy 
sorsa jobbra fordulását megérje, annak pusz
tulnia kellett s egy uj, szenvedésekben meg- 
edzett nemzedékre volt szükség, hogy részese 
legyen a jólétnek.

Vájjon mivel érdemelte ki magának a régi 
nemzedék azt, hogy óhajai ne teljesüljenek, 
hogy küzdelme hiába való és reá nézve ered
ménytelen legyen?

A könyvek könyve, a Szent Biblia meg
tanít minket az okok megismerésére: az a régi

t Au c z a .
-------K*-------

G yerm ekülés.
A „Hazánk“ után.

Azt mondták neki, hogy most már menjen haza, 
meggyógyult, a kis gyerek is egészséges, hát most 
már nincs helye a kórházban.

Haza! Hát hogy menjen ő most haza! Hiszen, 
ha egyedül menne, a kis gyereke nélküli, akkor is 
nagyot néznének, hogy mit keres ő otthon, honnan 
azért küldték el a városba, hogy ne pusztítsa a kenye
ret, a miből oly igen igen kevés van. Oh, bárcsak 
soha se látta volna azt a gyűlöletes, borzasztóan rom
lott várost, hol a lelkiismeretlenség, az önzés oly fene
ketlen, mint a tenger, melyről azt hallotta, hogy he
gyeket lehetne belé temetni. Mért is küldték őt el 
onnan hazulról, azok közül az édes szép magas hegyek 
közül, hol nincs zaj, nincs izgalom, hol a férfiak nem 
hazud óznak annyit.

Most menjen ő haza a gyerekével, a ki miatt a 
helyéből is elküldték, mondván, hogy ő nem szobale
ánynak való ő, akiről leri a gyalázat. A gyalázat! Még 
ebben a förtelmes városban is gyalázatos ő. Csalogatta 
őt, hogy igy-ugy, mennyire szereti, mennyire boldogok 
fognak lenni. Örökké fogja hallani azt a suttogást, 
melylyel fülébe súgta a szerelmet. Milyen láz fogta el 
akkor, milyen rettenes erővel szorította magához annak 
a fiúnak a bodros fejét, s hogy átadta magát a szere
lemnek, melynek izzó hevében, majd hogy el nem 
égett. S aztán mikor észrevette az a gaz, — mert gaz, 
hiszen nem szerette, csak hazudott — mikor észrevette, 
elhagyta, eltűnt nyomtalanul, soha sem látta őt többé, 
soha, soha . . .

— Már megint sir Boris, már megint? — szólt 
hozzá a főorvos, a ki egy igen derék, jó öreg ur volt, 
— Nézze itt az útiköltség, szedje össze magat, vegye 
a kis gyereket meg a batyuját, itt van nem messze az 
állomás, menjen haza, pihenje ki magát.

Fejér Boris megcsókolta a főorvos ur kezét, aztán
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

elem híján volt a nemes lelkesedésnek, a büszke 
öntudatnak, veszekedő, bizalmatlan vezetői és 
jóakarói irányában. Pölbuzdulása nem volt 
egyéb mulékony szalma lángnál; egy-egy csoda 
képes volt őt fölvillanyozni, de csak pillanatnyi 
volt az ő fölhevülése; ha elmaradtak a csodák, 
sutba került a lelkesedés is ; vége volt a fér
fias kitartásnak a küzdelemben. Ha a Jehova 
nem adta meg neki rögtön az ő kívánságát, 
arany borjut öntött magának s azt imádva haj
totta meg térdét.

íme, hü hasonmása az erdészeti altiszti 
személyzet küzdelmének. Kibontottuk a zász
lót, nemes irányú jelszavakat irtunk rá s az ér
dekelteknek bár csekély, de lelkesült serege 
tömörült közéje, abban a hitben, hogy az ered
mény csekély küzdelemmel, nyomban kivívható. 
Az ígéret országa nem jött azonnal: a lelkesedés 
csökkenni kezdett s csakhammar több volt a 
szökevény, mint a hűségesen kitartó bajnok. A 
sereg ugyan kiegészítette magát uj meg uj baj
nokokkal, de a sereg ez által nem növekedett, 
hanem megmaradt az ő csekélységében, mely 
fönntartja ugyan a küzdelmet, de eredményeket 
kivívni alig képes.

Ezen a dolgon segíteni kell, ha csak nem 
akarjuk végleg föladni a további küzdelmet, le
mondva minden reményéről egy jobb, egy szebb 
jövőnek. Mindaddig, mig nem tömörülünk egy

lobogó köré a közös czélok elérésére irányított 
küzdelemben, szétforgácsolt erőnk mit sem lesz 
képes kivívni s a nagy világ nevetve fogja nézni 
kínos vergődésünket és nem ajándékoz meg 
azzal, mire czéljaink elérésében legnagyobb 
szükségünk van: tiszteletével és támogatásával.

Alkalmunk volt eddig tapasztalni, hogy tel
jesen elárvulva, magunkra hagyva vagyunk. Az 
elüljárók inkább ferdén, mintsem jó szemmel 
nézik a létért való harczunkat s ha akad is köz
tük itt-ott kivétel, nem meri a többség hatalmá
val szemben jóindulatát nyilvánítani. Elhanya
golnak minket anyagilag, el szellemileg is.

Küzdelmünk uj, negyedik évének küszöbén 
uj irányt kell adnunk tevékenységünknek. Le kell 
immár tenni arról a gyáva lelkeknek saját tulaj- 
dóságról, hogy mindig csak mástól várnak valamit 
s ők maguk mit sem tesznek a saját érdekükben.

Minden téren a saját erőnkre utalva, mutas
suk meg, hogy ez az erő nem képzelt fíkczió, 
hanem olyan igazi eró, mely tettekben is meg
nyilatkozni képes.

Mutassuk meg, hogy a szakirodalom terén 
sem szorulunk másra, hanem van köztük is elég 
olyan, ki a hétköznapiságon fölülemelkedve a 
heverésre és pihenésre szánt időt a közjó érde
kében föláldozni kész s nem rejtegeti a benne 
rejlő tudást és tapasztalatokat a világ előtt, mint 
a hogy elrejtette a rest és hűtlen szolga az ura

összeszedte kevéske holmiját. Szinte maga se tudta, 
mit csinál, öntudatlanul vette ölébe pólyás alvó kis 
gyerekét, leány volt az istenadta, másik kezében ba
tyuját fogta, köszönt erre is arra is, aztán megindult 
az állomás felé. Oda meg is érkezett, fel is ült vala
hogyan egy kocsiba, meg is indult véle a vonaton, de 
az egészet mintha csak álmodná. Csak az az egyetlen 
egy volt tiszta előtte mind végig, hogy neki haza kell 
mennie, s hogy otthon az egész falu gúnyolni, üldözni 
fogja, mint két éve Bállá Marist, s hogy az apja kiveri 
a házból, a legények meg, a kiknek pedig hej be nagyon 
tetszett valamikor, rája se néznek, vagy ha szóba álla
nak is véle, azt is csak azért teszik, hogy megcsufol- 
ják, lealázzák.

Óh, ha ez a gyerek nem volna! Talán nem tudná 
meg soha senki, maradna minden úgy, a hogy volt.

Egyedül maradt a kocsiban mindvégig. Ki-kinyitot- 
ták a kocsi ajtaját, de be nem jött senki, látván, hogy 
kis gyerek van az ölében. Hogy gyűlölik ezek is.

S aztán elkezdett a gyerek sirni ríni, a hogy a

torkán kitért. Óh hogy hasította a fejét az a sirás, 
hogy tépte a fülét az a sivitó hang. íme, maga a min
den nyomorúság okozója, ő ihaga kiáltja teli a világot 
az anyja gyalázatával. Hogy rugkapál, hogy ordít a 
förtelmes.

Este volt, mire megérkezett. Jó két óra még az 
ő faluja. Éjiéi után lesz, mire beér. Talán jobb is, 
hogy nem látja senki, azért nem is az országúton megy, 
hanem a dűlőn, a vetések közt, ott nem találkozik 
senkivel.

Sötéten magaslottak a hegyek előtte a hold fényében. 
Langyos májusi szél fújt a hegyek felől, zizegett a 
vetés, csiripelt az ezernyi tücsök szanaszét a mezőn. 
Nekiindult. A gyerek csendesen volt, az erős mezei 
illat elaltatta.

Az ismerős ut, melyen oly sokat járt annak előtte, 
fölvezetett a dombokra s aztán az erdők közé bujt. A 
hold, mely méla fényével megvilágította idáig, a fák 
mögé rejtőzött, s csak itt ott vetett egy-egy fényes 
foltot az ut meszes földjére. Suttogott a fa lombja,
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által reá bízott tálentumot. — A tér, a melyen 
mozoghatunk, nagy és háládatos; az erdészet, 
vadászat kimerithetlen forrásul szolgál, van ezek
nél mindig mit írni, csak egy kis akarat és igye
kezet kell hozzá. Minden vidéknek meg vannak 
mindkét téren az ő különlegességei, melyeket 
szívesen vesz a velük ismeretlen s érdekkel fogja 
olvasni a mások tapasztalatait és igyekezni fog 
azokat a saját javára fordítani.

Az emberi élet nem egyéb a kísérletezések 
hosszú lánczolatánál s ezek vezetik az emberi
séget a tökéletesség felé, mert elhagyva azt, a 
mit helytelennek és roszsznak lenni tapasztaltunk, 
ezek által jutunk a jónak és helyesnek megis
merésére

Föl tehát tettre, kedves bajtársak! Mutassuk 
meg végre, hogy számot tevő tényező vagyunk 
a társadalomban s nem megvetendő része a 
folyton munkálkodó és haladó emberiségnek.

Lapunk szívesen megadja a teret mindenki
nek tudása kifejtésére s ha a siker nem is lesz 
azonnal teljes, ez ne riasszon senkit sem vissza. 
Soká kell az árnak a szögletes követ hömpöly- 
getni, mig gömbölyűvé lesz, de utóvégre még 
is kicsiszolódik.

Kinyitottuk a negyedik év ajtaját: tessék 
azon belépni nemes törekvéseink templomába?

LEVELEZÉS.
Perecsény, 1897 szeptember 22.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az országos segélyegylet megalakítása, illetve a 

megalakítás módozatainak megbeszélése czéljából az 
ungvári kincstári uradalom erdészeti altisztjei folyó hó 
19-én gyűlést tartottak a dr. Bantlin-féle vegyi gyár 
vendéglőjében. A gyűlésre összesen huszonnyolczan 
jelentünk meg; az altisztek egy része azért maradt el, 
mert a szarvasbőgésen kénytelenittettek maradni.

Az altisztek túlnyomó része a Nagy-Berezna felöl 
jövő vonattal érkezett meg reggel 6 órakor Perecsénybe, 
a másik rész a Túrja völgyből reggel 7 órakor kocsi
kon, mig a harmadik részt az Ungvár felől a kilencz 
és fél órakor berobogó vonat hozta. Az összes altisztek 
— háromnak kivételével — egyenruhában, ezüst zsi- 
noros zubbonyban s ugyan ilyen diszitésü sapkában 
jelentek meg; öröm volt nézni a szép egyenruhába 
bujtatott nyalka legényeket s még magam is majd 
hogy kinéztem a szememet bámulásukban, hát még a 
lakosság, mely még ennyi s ilyen díszesen öltözött 
erdőőrt soha sem látott. Mindenki dicsérőleg nyilat
kozott felőlünk, s valóban örömére lehetett felettes 
elüljáróinknak az altisztek ilyen tömeges és diszes 
összejövetele.

A gyülésteremben 10 órakor gyülekeztünk s a 
kölcsönös bemutatkozások és üdvözlések után elnökül 
egy szívvel, lélekkel Tóth Károlyt, mint a hivatal 
egyik legrégibb főerdőőrét, ezt a valóban, imponáló, 
kimagasló alakot választottuk meg, ki is nyomban föl- 
állván, miután a benne összpontosult bizalmat meg
köszönte s a reá ruházott tisztet elfogadta, szép és

meg-meg zörrent a haraszt valami éjjeli állat mozgá
sától, s ő csendben, halkan, hogy meg ne hallja 
senki, lopódzott az erdő kacskaringós utján. Szemei 
előtt minduntalan feltűnt egy-egy kép a múltból, 
egy - egy rettentő jelenet félelmes látványa a 
közel jövőből, aztán egyik kép a másikat űzte ki a- 
gyából, keresztül zúgott az emberek lármája, az utcza 
zúgása, annak a férfinak a suttogása, az apja átkozó 
kiabálása, minden a mi csak rémes hangzürzavart al
kothat, keresztül - kasul zúgott az agyán. S a mellett 
körülte oly nyomasztó volt a csend. Nem tudott oly 
halkan járni, hogy meg nem hallja önmaga sem léptei 
neszét. Csak a fák lombjai zúgtak mindig erősebben. 
Egy tisztásnál fölnézett az égre, a szél nagy fekete 
fellegeket kergetett a hold előtt, s olyankor, mikor a 
hold tányérját eltakarta, oly szörnyű sötét lett, hogy 
semmit sem látott. Sietett előre, a hogy csak tudott. 
Mikor ki ki bukkant a hold s az utat láthatta, csak 
úgy szaladt, hogy minél előbb kiérjen az országúira. 
Végre elért az erdőnek arra a pontjára, melyen a gya

logút keresztezte az országutat. A völgyből jött itt fel 
az ut s széles fehér szalagján, a hogy megvilágította 
a hold, végig lehetett látni. Innen már nincs messze 
a falu.

De az ereje elfogyott.
Leroskadt az ut mellé a puha fűbe. Feje zúgott, 

szédült, tagjai remegtek a nagy fáradságtól s a féle
lemtől. A veríték csurgott homlokáról. Egy fa törzsé
nek támaszkodott s úgy nézett le az útra. Megint el
fogták rémlátományai, s a mint egyet-egyet zúgott a 
szél, megrázva a fák lombjait, úgy érezte, mintha el
lenséges hatalmak, tulvilági erők rohannának rá s a- 
karnák Ízzé porrá törni meggyalázott lelkét, testét, 
mely gyalázatot fog hozni mindnyájukra, egész család
jára, rokonságára. Mintha anyja szemrehányó, siró, 
jajveszéklő alakját látná s hallaná keserű kifakadásait. 
Mintha látná apját, hogy rohan reá vad dühvei, hogy 
rázza kezében a nagy botot, melylyel le fog sújtani 
reá. Hogy szidja, lökdösi, rúgja, csúfolja mindenki, hogy 
kaczag rajta a világ.
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4 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

lendületes szavakban nyitotta meg a tanácskozást. 
Jegyzőnek szintén egyhangúlag Sz n o h a  Vilmos er
dőőrt, derék bajtársunkat választottuk meg.

A már előzőleg Ungvárit elkészített alapszabály 
tervezetet Magdó Márton erdőőr olvasta föl értelmesen, 
nagy figyelem között, melyet némi megvitatás után 
az értekezlet elfogadott s ezt jegyzőkönyvileg határo
zattá emelte.

A fölvett jegyzőkönyv másolatának lapunkban 
való közzététele végett a t. szerkesztő úrhoz leendő 
eljuttatásával Sznoha Vilmos, a gyűlés érdemes jegy
zője biztatott meg.

Szép és nemes az eszme, a melyért küzdünk, adná 
Isten, hogy mielőbb megvalósulna!

Délben közös ebédhez ültünk s rövid ideig tartó 
vig társalgás után kiki haza tért nehéz kötelességeit 
teljesíteni.

Vajha példánkat a többi hivatalok alkalmazottjai 
is mielőbb követnék, akkor biztos reményünk lenne a 
sikerre, mert csak egyesült erővel érhetünk czélt!

A szerkesztő urnák igaz hive
B e r t ó t h y  Zs i gmond

m. kir. erdőőr.

Rozsnyó, 1897 szeptember hó 29-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Vidékünkön annyira mozgalmas az élet, hogy 

mindig lenne érdekes közölni való, ha az ember sok 
dolga és gondja mellett egy kis szabad idővel rendel
keznék, Most, hogy erre szert tettem, legyen szabad 
egy pár érdekes esetet kedves lapunkban közzé tenni.

Magyar István erdőőr, ki Gömör megye Licze 
községének határában, az úgy nevezett Dolinka völgy
ben lakik az erdők mélységében és a vadak hírneves

ellensége, a múlt napok egy délutánján nyulászni 
ment kutyájával. Alig eresztette el a kutyát, ez nyom
ban erősen kezdett csaholni s a hajtás egyenesen fe
léje tartott, hol ő egy vén bükkfának támasztva hátát, 
lövésre készen várta a vadat. Ki is jött az csakhamar, 
de nem olyan, a milyet ő várt, hanem egy hatalmas 
anya medve két kölykével. A fenevad alig volt tőle 
6—8 lépésre, mikor a tisztásra ért s a derék vadász 
nem is késedelmeskedett; hanem oda gyújtott s a 
halált hozó golyó nem csak az anya medvét fúrta át 
a lapoczka táján, de áthatolt még a mellette haladó 
egyik bocson is, mire mindkettő összeesett s kiadta 
páráját. A másik bocs nem menekült, hanem ott ma
radt az anyja mellett, mire a második lövés ezt is le- 
teritette.

Itt legyen szabad még a robbanó golyó hatásáról 
is egy uj tapasztalatot közölnöm. Gömör vármegye 
egyik erdejében, mely arról is nevezetes, hogy az év
tizedek előtt itt garázdálkodó híres rabló Vidróczky a 
debreczeni hentesektől ellopott 300 darab disznót ide 
hajtotta, szeptember 18-án érdekes vadászat volt. Ezen 
a vadászaton részt vett Simon Gábor berzétei gazda
tiszt is, ki szenvedélyes és kitűnő vadász hírében áll. 
A vadászatot nagyságos Szentiványi Árpád ur rendezte 
s nevezett gazdatisztnek a robbanó golyó használatát 
ajánlotta. A kutyák csakhammar egy óriás vadkant 
vertek föl s az egyenesen Simon ur állása felé törte
tett, ki mintegy 10 lépésnyi távolból homlokon lőtte 
a robbanó golyóval. A vadkan a lövésre összeesett 
ugyan, de nyomban föltápaszkodott s tovább ment, 
ekkor a vadász a másik, nem robbanó golyót eresztette 
utánna, mely a nagy állat életét nyomban kioltotta.

Az összegyűlt vadász urak ekkor vizsgálni kezd
ték a robbanó golyó hatását. A golyó a vad homlokán

Hangokat hall, emberi hangokat, melyek közeled
nek. Egy társaság közeledik az utón, sietve kapja fel 
gyermekét s beljebb vonul a fák közé, hogy meg ne 
lássák. A hold kibújik a felhők mögül s ő megismeri 
a közeledőket.

A nagybátyja, a nagynénje, egy éles nyelvű, ke
gyetlen szigorú asszony, s még két ember jön lassan 
fölfelé az utón. Meg sem moczczan, lélekzeni is alig 
mer, hogy észre ne vegyék, el akar rejtekezni a világ 
elől. Legjobban szeretne elsülyedni, mélyen a föld alá.

Egyszerre csak felébred a gyermek, ez a gyűlölt 
poronty s nagyot visítva kezd sivalkodni. A leány meg
rettenve, eszeveszett dühvei szorítja kezét a gyermek 
szájára, hogy ne hallja ezt a rettenetes visítást, mely 
még elárulhatja.

Az emberek az utón lassan elhaladnak előtte. A 
gyermek, a mint anyja kezével betapasztja orrát, száját, 
fuldokolva vonaglik. A leány félelmében csak arra 
gondol, hogy a gyermek csak azért rugdos, mert kiál
tozni akar, s még nagyobb haraggal szorítja kezét a

csecsemő arczára. Az emberek elmentek. Ó szinte meg
dermedve néz utánuk, hosszan hosszan elgondolkozik. 
Végre eszébe jut, hogy neki is mennie kell. Támolyogva 
áll feli s kezébe véve batyuját elindul.

Egy holdsugár rávetődik a gyermek arczára, ki 
most oly mozdulatlan. Az'anya ránéz s borzadva sikolt 
fel. A csecsemő arcza szederjes foltokai van teli, szeme 
kidülledt, ajkai összeszoritva. Jéghideg.

Hirtelen tudatára ébred annak, a mi történt. 
Teljesen elveszti az irányt, melyben gondolatai halad
janak. Egy zűrzavaros összevisszaság kínozza agyát, 
melynek minden része dolgozik, hogy fejét majd szét 
repeszti. Csak azt tudja, hogy a gyermek nem él. Aztán 
lassan tudatára jön annak a gondolatnak, hogy a holt
tetemet el kell rejtenie. Itt van épp a közelben egy 
mély folyó. Teli rakja kövekkel a pólyát s bedobja a 
gyermeket a vízbe, mely magába nyeli a bűnt, a gya
lázatot. Megszabadult. Senki se tudja, senki se látta, 
nyugodtan haza mehet, nem fogják bántani. Dolgozni 
akar, nem fog terhére lenni senkinek.
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szétrobbant ugyan, de csak a bort repesztette meg s 
ütésével csak elszéditette a kant s ez — ha nincs 
még a másik közönséges golyó, — vígan élte volna 
tovább is világát. A tapasztalás e szerint azt mutatja, 
hogy a robbanó golyó csak oldal lövésnél jó, mig a 
homlokra alkalmazott lövésnél hatása nem sokat ér.

A mai fiatalság könnyelműségét élénken illustrálja 
egy 17 éves rozsnyói kereskedő esete, ki szerelmes 
volt az egyik vendéglő pinczérnőjébe s miután ez má
sokkal is szeretett kaczérkodni, folyó hó 26.-án reggel 
5 órakor a vendéglő egyik szobájában agyonlőtte magát.

Csúcsom községében egy fiatal házaspár rosszul 
élt együtt s a menyecske elhatározta, hogy férjét el
teszi láb alól. Elhatározását tett követte s midőn a férj 
a minap kifeküdt a kamarába, a gonosz asszony fejszét 
ragadott s ezzel olyan csapást mért az alvóra, hogy 
ez rövid idő múlva kiszenvedett. A gonosz asszony a 
törvényszék börtönében várja megérdemelt büntetését 

Üdvözlettel
Mikó Lá s z l ó  

járási erdőőr.

V álasz .
Zsurilla Antal kartársunk által az „Edészeti Újság* 

51-ik számában fölvetett nyílt kérdésre a tölgymakk 
átteleltetési módját illetőleg.

Hogy a tisztelt szaktárs ur becses kívánságának 
eleget tehessek, itt közlöm a tölgymakknak általam 
tapasztalt és legjobbnak talált átteleltetési módját:

A tölgymakkot télen át a megfagyás ellen olykép
pen védjük meg, ha kint az erdőn egy arra alkalmas 
helyet kiszemelve, azt kettős kerítéssel vonjuk körül 
oly módon, hogy a tőidbe karókat verünk be s ezek

De nem fogják-e megtudni, nem derül-e ki előbb- 
utóbb. A víz, mely ott locsog lábai alatt a mélyben, a 
szikla tövében, nem fogja-e kiadni a gyermeket, a 
gyalázatot magából? Háta mögött megzörren a bokor. 
Jéghideg rémület fut végig rajta s elrohan. Nem mer 
vissza nézni, azt hiszi, üldözik. S lihegve rohan az utón 
letelé. Bejut a faluba, a szülei házhoz. Csak ott az ablak 
alatt, ott mer körülnézni. Minden csendes, sehol egy 
ember, csak egy-egy kutya ugat. De nem jó idekin 
maradni, hátha utolérik. Bezörget az ablakon. Nem 
hallják. Most erősebben. Az udvaron a kutya hevesen 
kezd ugatni. Végre kinyílik az ablak s kinéz az anyja. 
Felsikoltva szaladt ajtót nyitni néki.

A leány nem tud szólni, nem mer szólni, fél hogy 
elárulja magát. Lámpát gyújtanak. Fölkel a család. 
Megjött a Boris. De milyen sápadt, s milyen zavaros 
a szeme.

Végre magához tér a leány. Eszébe jut, hogy 
nyugodtan kell viselni magát, mert máskép elárulja a 
bűnét. S elkezd beszélni, hogy ne haragudjanak, de ő

közeit vesszővel bevonjuk; az első kerítés körül 
mintegy 40 ctm. távolságra egy másik hasonló kerítés 
jön, a kettő között lévő hézagot ezután szalmával, 
szecskával, polyvával, vagy pedig száraz mohával jól 
kitöltjük. A bekerített főidet mintegy 6—8 ctm, vastag 
szalmaréteggel födjük be, az az megaljazzuk s erre a 
rétegre szórjuk a makkot mintegy 25 ctm, vastagon; 
ezután ismét vékony szalma réteg, majd makk követ
kezik egész a kerítés magasságáig.

Ha már ezzel elkészültünk, a makk tetejére száraz 
falombot teszünk, a tetejét pedig kúp alakban zsúppal 
befödjük, hogy az eső ne hatolhasson a makkhoz. Az 
egész alkotmány körül árkot vonunk, hogy viz ne ke
rülhessen alája.

Másik módja az eltevésnek az, hogy a földre 
szalmát hintve, a makkot arra szórjuk, azt lombbal 
betakarjuk és az egészet elföldeljük, ügyelnünk kell 
azonban ennél a módnál, hogy a kupacz tetején 8—10 
ctm. átmérőjű szelelő lyukak maradjanak, melyeken 
át a netalán nedves makk kipárologhasson s az egész 
meg ne fülledjen. Ennél a módnál is vízgyűjtő árkot 
kell alkalmazni.

Ezek a legbiztosabb módjai a makk áttelelteté- 
sének.

Szaktársi üdvözlettel
Ma c h a i  P á l  

sen. uradalmi főerdöőr.

V ad ászatok .
A Liptó vármegyében fekvő „Podbanszkó“-i bérbe 

adott kincstári vadász területen ifj. Széchenyi Imre gróf 
öt nap alatt 12 db. zerge bakot lőtt. A szarvas bőgést 
először szept. 11-én hallottam. Seemann A. m. kir. erdőőr.

nem tud meglenni a városban, itt fog dolgozni, aratásnál 
kap munkát ő is. S megszólal az anyja.

Hát a kis gyerekedről nem is beszólsz Boris? 
Botlottál te is, mint annyi sok. Azt hol hagytad ?

Az ám! . . tudjuk az egészet. Nem is akartunk 
hallani sem felőled, de ha már itt vagy, mit csináljunk!

A leány csak néz mereven, őrült tekintettel, 
aztán felugrik s kírohan. Utánna szaladnak s meglógják, 
hogy mit akar.

Elhozom a gyermeket, — sikoltott a leány — 
elhozom, ott van, a vízben, beledobtam, de talán él 
még, hagyjatok, elhozom! Beletelt egy pár nap, mire 
észhez tért szegény, de vesztére, mert akkor, meg 
rátette rideg, kemény kezét az igazságszolgáltatás.

Szomszédok közt. A.: Hiszi Rézi asszony azt, 
a mit Sári asszonyról közösen beszélnek ? — B.: Hogyne 
hinném, nem is kételkedem benne, de legyen szives és 
mondja, mit beszélnek róla?
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Mu r a i a k  1897 szeptember 24. Tekintetes szer
kesztő ur ! Kedvelt lapunkban történt fölhívására érte
sítem, hogy most jöttem haza a bőgés kihallgatásról, 
mely az idén az előző éviek mögött maradt ugyan, 
azért mégis sikerült a vadász urnák, Hohenlohe herczeg 
ő magasságának f. hó 20-án történt megérkezésekor 
rövid fél órai cserkészés után egy gyönyörű tizenhatost 
éppen bőgése közben leteriteni; 14-est és 12-est lőhe
tett volna többet is, de ezeket megkímélte s elutazott. 
Alig hogy elment, újból kihallgattunk egy 20-ast és 
egy 18-ast és az örömhírt megsürgönyöztük; azt hiszem, 
hogy erre a hírre még vissza fog térni a vadász ur. 
Igaz hive Farkass Ignácz uradalmi erdőör.

Különfélék.
K érelem . Az uj évfolyam kezdetén fölkérjük 

mindazokat, kik a múltra nézve még hátralékban 
vannak, hogy tartozásaikat még e hó folyamán ki
egyenlíteni szíveskedjenek. Újabban ismét találkoztunk 
olyanokkal, kik miután hosszú időn át járatták lapunkat, 
de a fizetésről megfeledkeztek, egyszerre csak eddigi 
lakáskuról ismeretlen helyre költöztek s a mi legcsodá
latosabb, ezt nem is a posta, hanem ők maguk Írták 
íöl a visszaérkezett lap czimszalagjára. Az ilyenek 
tartózodási helyének kinyomozása czéljából külön 
rovatot fogunk nyitni s fölkérjük barátainkat, hogy a 
nyomozásban segítségünkre legyenek. Lapunk két első 
számát megküldjük a hátralékosoknak, ez után azon
ban a nem fizetőknél a küldést beszüntetjük s a köve
teléseink behajtását peres útra fogjuk terelni.

Az e ltév ed t golyó. Három jóbarát mulatott a 
minap csöndes borozgatás közben Sajó Kesziben : Giblak 
Ferencz gazdatiszt, a ki a házigazda volt, továbbá Kovács 
László és Bódi Pál. A békés délutánt véres esemény 
zavarta meg. Giblak elővette fegyverét és barátai előtt 
tisztogatni kezdte. Nem tudta, hogy töltve van a puska, a 
mely egyszerre elsült; a golyó Bódi szemébe fúródott s 
halálát okozta. A jó kedv szomorúsággá változott. A  
házigazda egy ideig őrült tekintettel nézte a halottat, 
aztán hirtelen magára sütötte a puska másik csövét. A 
golyó szétroncsolta félarcát, de azért még életben van. 
A tragédia hire az egész vidéken nagy részvétet keltett.

M eggy ilko lt postásfiu- Abauj-Torna vármegye 
egy kicsiny bányatelepéről, Luciabányáról rablógyilkos
ság hírét hozza a Bp. H. A telepnek, bár vasúti állomás, 
nincsen postahivatala s a leveleket, küldeméyeket rendesen 
egy postásleány szokta elhozni utolsó postaállomásról, 
Alsó-Mecenzéfről. A rimamurányi társulat számára érke
zett leveleket rendesen egy tizenkét esztendős fiúcska 
szokta elhozni este felé. Szeptember 27-én délben is 
elment a fiú a postára s átvette a küldeményeket me
lyek közt 238 frt. pénz is volt, a bányamérnök és az el
lenőr fizetése. Este azonban hiába várták vissza, nem jött 
a gyerek. Keressésére csakhamar megindultak s meg is

találták Luciabánya vasúti állomása közelében. A fölvételi 
épülettől mintegy ötven lépésnyire feküdt holtan, mel
léből, a szive tájékán még mindig patakzott a vér. A  
szegény fiút valaki agyonlőtte útközben, a golyó szivét 
fúrta keresztül és azonnal kioltotta életét. Mellette hevert 
táskája, kiürítve. Előhívták a fiú apját, ki hátára vette a 
halottat és úgy vitte haza. A gyilkosnak még eddig 
semmi nyoma.

L ip ó t herczeg  vadászata. A  visegrádi Korona
erdőségben szeptember I 9 ike óta cserkészett Lipót bajor 
herczeg, királyunk veje, a ki igazi vadászszenvedélylyel 
járta napestig az erdőt és bár zsákmánya számra nem 
volt nagy, mert mindössze hét szarvas került terítékre, 
de annál kitünőbb volt a minőség, mert mind a hét ha
talmas agancsu példány. A szarvasok közül egyiket három 
napig üldözte és a kedvéért négy kisebb bikát is elsza
lasztott. A  tegnapi cserkészésnél annyira átfázott, hogy 
az udvari orvost távirattal hívták hozzá. Az orvos jelen
téktelen hülést konstatált és igy a herczeg még tegnap 
átmehetett propelleren a Visegrád-Csavargőzös állomásra, 
honnan orvosával és fővadászával Gödöllőre utazott. Bu- 
csuzásakor a kincstári erdőszemélyzetnek, a járási fő
szolgabírónak és a városi jegyzőnek köszönetét mondott 
a figyelemért és szolgálatkészségért, a melyben része volt.

' F e lro b b a n t g rán á t. Kern Mihály zöldségkeres
kedő tegnap Mödlingből Felixdorfba igyekezett kocsin. 
Mikor a kocsi egy árok mellett elhaladt, Kern az árokban 
egy ágyúgolyót pillantott meg. Azt hívén, hogy a golyó 
üres, felemelte és többször földhöz vágta, mikor egy
szerre csak a gránát felrobbant s egész bal karját le
szakította, azonkívül a fején is súlyos sérüléseket okozott. 
Mint Pottendorfból írják, a szerencsétlent súlyos sebeivel 
az ottani kórházba szállították.

Az elzá logosíto tt feleség. Egy berlini újság 
Írja: Langerhausen-ban egy kereskedőnek elfogyott a 
pénze. Beszállásolta magát egy vendéglőbe, a hol jól 
megvacsorált, majd élete párjával visszavonult a szobájába : 
Másnap reggel valami üriigy alatt eltávozott Délben a 
szálló tulajdonosa levelet kapott, melyben a vendég arra 
kéri, hogy a mig pénzre tesz szert, tartsa meg zálogul 
a feleségét. „Üdvözlöm önt és az én kedves nőmet és 
maradok stb. “ igy végezi levelét, Az asszonykának 
nolens-volens a szállóban kellett maradni, a vendéglős 
nem kis bánatára, a kinek gondoskodnia kellett az el
tartásáról, Néhány nap múlva azonban megjelent a derék 
férj és kiváltotta ő nagyságát. A  menyecske szeme ugyan
csak szikrázott, mikor az ura eléje került. A  szálló sze
mélyzete egy pár csattanás után Ítélve azt hiszi, hogy a 
férj szeme is szikrát hányt.

H a lá l egy fogoly m ia t t  Kaltenleutgebenből 
Írják, hogy ott nagy részvétet kelt égy általánosan ked
velt nő halála.Dr. Reikh polgármester neje fogolymadarat 
bontott fel, miközben egy csontocska a kezébe ment és 
a jelentéktelen sebbel nem sokat törődött. Nehány nap 
múlva azonban vérmérgezés állott be oly nagy mérvben, 
hogy segíteni már nem lehetett. A  szerencsétlen asszony 
irtózatos kínok között meghalt.
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M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

pp*** legújabb árjegyzéke. "fpi
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 riu m n ak  1894 évi augu sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czégünK újólag megtolzatott
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

— '== POLGÁRI R.URABL
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
gSP*“* 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 v ev ő in k e t fé lreveze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BU DA PEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1897. Október 12. 2-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 K e d d e 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. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Egy uj koldus faj.
J e l i g e :  Gyi sárga, gyi fakó 1

Itt semmit sem adnak; 
Minthogy szép idő van: 
Kendert ynürni vannak.

Vak koldus dala.

Egy különcz angol fejébe vette, hogy ta
nulmányozni fogja a világon élő különféle kol
dusokat, meghatározza azok nemeit és fajait s 
a szerzett tapasztalatokat híven följegyezve, 
ez által nagy szolgálatot fog tenni a már mai 
korunkban mindenre kiterjedő statisztikának. 
Czélját elérendő, évek óta utazgat az öt világ
részben s már eddig annyi adatot gyűjtött 
össze, hogy azokból egy egész muzeum kike
rülne. Útjában mindenütt fölkereste az újság
írókat s szívesen közölte velük szerzett tapasz

talatait ; a napokban Szászsebesre is beállított s 
miután itt más lap nincsen, mint az „Erdészeti 
Ujság“, ennek mondta el a Magyarországon, 
kivált pedig Erdély egyes vidékein tapasztal
takat. —

Elősorolva az itt talált koldusok különféle mi- 
nemüségeit, egész elragadtatással szólt egy olyan 
neméről a koldulásnak, a milyet az egész ál
tala bejárt világon sehol sem tapasztalt. Egy 
erdélyi vármegyében ugyanis egy egyenruhába 
bujtatott fegyveres emberrel találkozott, ki 
községről községről járva, egyes házakba alá
zatosan bekoczogtatott, ott kérő állásba helyez
kedve, valaminek, a mi őt úgy látszik még 
joggal is megillette, kérni látszott. A kérésnek 
nem lehetett valami nagy foganatja, mert a házba

TÁRCZA.
------ +C+-------

Az ősz örömei.
Régen történt, nagyon régen, szinte borzong a 

hátam, ha visszagondolok az ilyen régi dolgokra, mert 
még a tükörbe sem kell nézni s mégis eszembe jut, 
hogy vénülök.

A hetvenes évek elején történt, még tejképü ifjú 
voltam s szoknyába bújva kapós leány számba mehet
tem volna. A ki most lát bozontos nagy szakálammal, 
mely nagyon alkalmas rósz gyermekek ijesztésére, 
soha sem hinné el, hogy valamikor olyan szép sima 
arczom is volt.

A szelíd arcz azonban csak hazug álarcza volt a 
gyilkos szenvedélynek. Vadász voltam minden izemben 
s csak úgy remegtem a kéjtől, midőn néha napján 
sikerült egy tapsifüles vagy más ártatlan állatka életét 
kioltanom.

Igaz, hogy akkoriban még csak amolyan kocza 
vadász voltam, ki többször lőtt a vad mellé, mint be
léje, no de azért a nemes hév meg volt.

Segédjegyző voltam akkortájt a Sárközben, Pest 
vármegyének azon a vidékén, mely Kalocsától Bajáig 
terjed s azt az időt, mely az adóknak keserves behaj
tásán túl még megmaradt, a vadászat nemes mester
ségének szenteltem. Természetes, hogy mint kezdő
nek, ebben vezetőre és mesterre volt szükségem. Meg 
is találtam azt csakhamar M. Laczi polgártársunkban, 
ki egyébként a tisztességes szabó mesterséget űzte, e 
mellett a szelíd foglalkozása mellett azonban egyike volt a 
vidék legjobb lövőinek. Azokat az oktatásokat, a miket 
ő nekem kirándulásaink közben adott, soha sem felej
tem el és még ma, szürkülő fejjel is gyakran jó hasznát 
veszem.

Akkoriban még nem volt vadászati törvény, nem 
fegyveradó s tiltott területről, — kivéve egyes uradal
makat — nem tudott senki. Az ember szabadon neki 
indult a vég nélküli rónaságnak s ott lőtte a vadat, a
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lépéskor reménytől sugárzó areza a kilépésnél 
hosszúra nyúlt s a szomorúság és levertség jel
legét öltötte magára. Az angol nem azért angol, 
hogy mindenről alapos ismeretet ne szerezzen 
s igy a mi emberünk is végire járt a dolognak, 
hogy ki lehet a szerencsétlen, ki ilyen módon 
kénytelen életét tengetni s csakhamar megtudta, 
hogy az illető — községi erdőőr.

Nem akartunk szavainak hitelt adni s igy 
magukhoz a községi erdőőrökhöz fordultunk 
informáczióért s ezek legnagyobb megbotránko
zásunkra megerősítették a hirt.

A községi erdőőrök tudniillik olyan szeren
csétlen szüllöttjei a földnek, a kik hivatva vannak 
nem csak egy, de leggyakrabban igen számos 
községnek az erdejét nem csak őrizni, de azt 
törvényszabta módon gondozni is csekély évi 
fizetés mellett, melyet rendszerint negyedévi 
utólagos részletekben kapnak.

Igen, ha megkapnák! de éppen itt a bök
kenő. —

A községi erdőőr fizetését egyes helyeken 
az illető község vagy községek fizetik — ha van 
a kaszszában pénz; ha nincs, akkor nem kérdik 
tőle, hogy miből fog megélni, hanem egyszerűen 
azt mondják neki, hogy várjon, a mig lesz. Ilyen 
elbánás mellett azután a szegény erdőőr ki lesz 
téve a községi bíró vagy pénztárnok önkényének, 
a mi pedig nem kis dolog, mert akár hányszor

hol találta. Közben jól esett szivünknek, de még jobban 
szomjas torkunknak földbe ásott csárdákra bukkanni, 
melyekben derék csaplárosok s rendesen csinos, kurta 
viganós oldalbordáik 6—8 krajczárjával vesztegették a 
jó hajósi, császár töltési vagy nádudvari vörös borokat.

Vad volt mindenütt bőven, volt mire puffogtatni 
egész napon át s mikor egy-egy kiránduláshoz meg
töltöttem kapszlis puskámhoz való bádog töltényeimet, 
bizon lógott annyi bádog a nyakamban, mint bármelyik 
tepszi áruló tót atyámfiánál, kit különben származá
somnál fogva testvérül tisztelek. Volt is erre szükség, 
mert szégyen nélkül megvallom, hogy vadászkölyök 
éveimben 20—30 lövést is tettem, mig valamelyiknek 
oda sikerült jutni, a hová szánva volt.

Egy gyönyörű őszi napon, úgy november vége 
felé történt, hogy az irodában kevés dolgom akadt s 
miután derék princzipálisom szívesen megadta az en
gedélyt, elhatároztam, hogy egy egész napot vadá
szatra fogok szánni s szándékomról értesítettem Laczi 
bácsit is, mert nélküle a vadászat éppen olyan keveset

van rá eset, hogy maga a biró is, — megfeled
kezve hivatásáról — beáll az erdőkárositók 
sorába s itt azután összekülönbözve a tisztjét hű
ségesen teljesítő erdőőrrel, annak halálos ellen
ségévé válik. Tessék azután az ilyentől kéni a 
fizetést!

E mellett az erdők csak ritka esetben tulaj
donai a községnek mint erkölcsi testületnek, 
hanem legnagyobbrészt közbirtokosság tulajdo
nát képezik s igy ennek a tagjai kötelesek az er
dőőr fizetéséhez birtokuk arányában hozzájárulni 
s járulékukat a községi bíróhoz vagy pénztár
nokhoz beszolgáltatni.

Ismeretes dolog, hogy a köznép még mindig 
nagy ellensége az erdőőri intézménynek, mert 
ez az, mely őt szabad garázdálkodásában, mely
hez régi idők óta szokva volt, megakadályozza 
s csak azért fogad föl magának erdőőrt, mert a 
törvény ezt igy rendeli, szóval mert muszáj. 
Képzelhetjük már most, hogy milyen szívesen 
adóznak azután az ilyenek az általuk a lábat
lanba is meggyülölt ember részére. Olyan esetről 
is hallottunk, hogy a községi biró hajolva a meg
szorult erdőőr kérésére —- miután a dobolásra 
járulékát senki be nem hozta — hajlandó volt 
a szükséges pénzt kifizetni, ha kap kölcsön — 
a korcsmárostól, mert ez az egyedüli pénzes 
ember a faluban s magával vitte a szegény er
dőért a korcsmába, útközben még egy pár

ért, mint vad nélkül. Természetes, hogy nem kellett 
soká kérni, hanem rögtön sutba dobta a félig kész 
kék mándlit, melyre az egész vidéken ő tudta a leg- 
kacskaringósabb czifrákat kivarrni.

A vadászat sikeresnek Ígérkezett, mert nyúl, 
fogoly volt bőven s a vadludaknak olyan seregei lep
ték el a szép bokros buzavetéseket, a milyenekről a 
mai kor emberének még csak fogalma sincs és kétke- 
dőleg rázza a fejét, ha ilyenekről beszélni hall.

A más napra szóló meghívásnál nem mulasztot
tam el figyelmeztetni Laczi bácsit, hogy vesszen össze 
a feleségével, mert meg volt az a gyöngéje, hogy ha 
az élete párjával enyelgett, egy veréb nem sok, de 
annyit sem tudott lőni. A másnapi eredmény meg
mutatta, hogy tanácsomat elfogadta, mert szerencséje, 
no meg az enyém is páratlan volt ezen a napon.

A vadász terület valóban szép volt. A sárvíz két 
oldalán egyaránt váltakozott szántás, vetés, tarló, itt- 
ott egy kis nádas sással, buczkákkal körítve, mind 
megannyi kedves tanyája a nyúlnak, fogolynak. A
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esküdet is maga mellé véve s miután a korcs- 
máros nem volt kemény szivü ember s a pénzt 
kiszorította, mi természetesebb, mint hogy az er
dőőr — elismeréül a tisztelt elöljáró urak buz- 
góságának — dús áldomást fizetett, miért azok 
ugyan megdicsérték, de a csekély fizetés, melyet 
ilyen áldozat árán kapott, majd mind rá ment a 
czéczóra s mire a vendéglátó észrevette magát, 
azt tapasztalta, hogy megvendégelt egy pár mi
haszna embert, de azok, a kiknek erre a pénzre 
szükségük volt, családjának a tagjai tovább is 
nyomorogni és éhezni fognak.

íme ki hinné, hogy az annyira üdvös er
dőtörvény megalkotása után 28 esztendővel 
még ilyen állapotok is uralkodhatnak hazánkban ?

Kérdezzük: van-e ezekről tudomása a köz- 
igazgatási erdészeti bizottságoknak? Nem 
hisszük, hogy ne legyen, mert hiszen annak 
rendszerint tagjai a járási erdőtisztek is, vagy 
ha nem is azok, de kötelesek időközönkint jelen
téseket tenni a kezelésükre bízott erdők és az 
alájuk rendelt altiszti személyzet viszonyairól s 
azt hisszük, hogy az ilyen igazán életbe vágó 
kérdés figyelmüket el nem kerülheti.

Vájjon nem lehetne-e a községi és körer- 
dőőrök fizetéseit a szolgabirák, mint erre leg
inkább hivatott és legalkalmasabb közegek által 
a községeken a legnagyobb szigorral fölhajtatni 
és az igényjogosultnak kifizettetni? Bezzeg be

levegőben egyik csapat vadlud úszott a másik után, 
nem is valami apró-cseprő, hanem gyakran 50 sőt 100 
darabból álló is.

Egy-egy buzavetést úgy megleptek, hogy — nagyot 
nem mondva —- talán egy gombostűnek sem lett 
volna helye közöttük.

A hajnal még alig pitymallott, mikor Laezi bácsit 
fölráztam édes álmából; persze könnyű volt nekem föl
ébredni, mikor a falu derék baktereinek az este meg
hagytam, hogy nem annyira a közbiztonságra, mint 
inkább arra ügyeljenek, hogy el ne aludjam.

Egy pár korty sziverősitő után vig kedéllyel in
dultunk neki a határnak, követve Laczi bácsi fél ko
mondor vizslája által, melyet a díszes „Káro“ névvel 
keresztelt meg s mely félparaszt vére daezára bátran 
kiállotta volna a versenyt a leghíresebb kennelek első 
rangú vizsláival. Irigyelték is tőle a környék vadászai 
s szerették volna megszerezni bármily magas áron, de 
hát Laczi bácsi mindig csak azt mondta, hogy mándlit 
meg nadrágot elad ugyan, de a kutyáját semmi áron.

hajtják az állami-, az ut- és egyébb adókat 
könyörtelenül, még karhatalom alkalmazása 
mellett is, ha erre szükség van és nem hisszük, 
hogy a községi bíró, jegyző vagy pénztárnok 
a maga fizetését ne sietne fölvenni. Csak a 
szegény erdőőr az — a hol az — a kinek 
várnia kell, pedig köztudomásúlag ez van földi 
javakkal legkevésbé megáldva s élete fenntar
tására csak az a csekély javadalmazás szolgál, 
melyet annyira terhes szolgálatával igazán verej- 
tékes homlokával kiérdemel magának.

Az állam már évek óta azon fáradozik, 
hogy az erdészeti viszonyokat a községi erdők
nek saját kezelésébe való bevonásával rendezze 
s már eddig is sokat tett ezen a téren nem 
csekély áldozatokkal. Bár csak mielőbb befejez
hetné üdvös művét, akkor megszűnnének az 
ilyen panaszok, melyek szégyenpirt hajtanak 
minden igaz hazafi orczájára

Államosítás, jöjjön el a te országod!

A tölgymakk átteleltetése.
Az „Erdészeti Ujság“ I-ső évfolyamának 51-ik 

számában Zsurilla Antal m. kir. főerdőőr tisztelt szak
társunk által közzétett tudakozódásra legyen szabad 
nekem is, ki a tölgymakknak átteleltetésre való elra- 
kásával már 20 óv óta foglalkozom, a saját tapaszta
lataimat és az általam használt módokat lapunk tisz
telt olvasóival megismertetni.

A felesége után talán ezt szerette legjobban, sőt sokan 
hinni akarták, hogy inkább attól válnék meg, mint 
emettől.

A vidékre vékony köd borult, ez azonban minket 
nem aggasztott, mert annál szebb kilátásunk volt arra, 
hogy a nagyon óvatos vadludak éberségét kijátsz- 
hatjuk.

Némi ide-oda barangolás után, mely közben Laczi 
bácsi két nyulat dugott tarisznyájába, én pedig szinte 
egygyel dicsekedhettem, e mellett még arra is találtunk 
időt, hogy a bátyai utón levő „krumpli csárda* italá
val megismerkedjünk, elérkeztünk oda, hol a miskei, 
bátyai és dusnoki három határ találkozik s itt, az úgy 
nevezett fekedi dűlőn megpillantottuk azt, mire szivünk 
reggel óta vágyott: a buzavetéseken legelésző vad- 
ludakat, még pedig olyan tömegben, a milyet még ál
mában sem igen láthat az ember. Lehetett ott vagy 
tízezer darab, olyan sűrűn egymás mellett, hogy szinte 
teljesen elfödték a földet. A mi pedig legörvendete- 
sebb volt, az ut mentén, a ludakhoz alig 20—80 lépés-
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Mint mondtam, 20 éve foglalkozom már ezzel a 
dologgal s mondhatom, hogy az általam használt kü
lönféle módszerek mindig beváltak, kivéve tán akkor 
nem, midőn nem én tettem meg a rendelkezéseket s 
igy, ha baj volt, az nem az én hibámból eredt.

A makk átteleltetésének 6 különféle módját is
merem, melyek a következők:

1. Elvermelés (boksaszerü).
2. Árok-telelés.
8- Alemán-féle kunyhóban való telelés.
4. Széna, szalma vagy polyva közt való telelés 

padláson vagy száraz kamrában.
5. Pinezében való telelés, de száraz és szellős 

helyen, homokban, vagy a nélkül.
6. Ládákban hamu vagy homok közt.
A makknak jó átteleltetését előmozdítandó arra 

már a gyűjtésnél is kiváló gondot kell fordítani. Az 
összegyűjtött magot 15—20 ctrnnyi vastagságban kell 
elteríteni s naponta többször, de legalább egyszer ala
posan megykeverni s ezt a műveletet 10—14 napon át 
folytatni, mig az az úgy nevezett utóérésen át nem 
esik, hogy az abban lévő fölösleges nedvesség elpáro
loghasson, mit különben izzadásnak is neveznek; csak 
ha már ezen a műveleten átesett, lehet a makkot tele
lésre elhelyezni. A szárításnak azonban nem szabad 
tulságba menni, de ismét arra is nagy gond fordítandó, 
hogy félérett vagy nedves makk ne tétessék el.

Lássuk már most egyenkint s külőn-külön az el- 
rakás módját.

A boksaszerü telelés abból áll, hogy egy kört 
formálva annak kerületét 10—15 cm. magas töltéssel 
látjuk el, a kör belsejét és a kis töltést is szalmával 
jól beterítjük, hogy a makk a nedvességtől óva legyen, 
a kör közepére egy 2 méter hosszú, T—8 ctm. vastag

karót verünk le s azt szalmából font guzszsal körül 
csavargatjuk s ekkor a makkot a szalmára töltjük oly 
módon, hogy az mindenütt 20—25 ctm vastagságban 
legyen; erre a rétegre újból egy réteg szalma s erre 
ismét makk jön mindaddig, mig az egész rakás kúp 
alakú lesz. Ekkor az egészet jól befödjük szalmával s 
30—40 ctm. vastagon elföldeljük. A szalmába burkolt 
karó tetejébe egy szalma sisak lesz téve, hogy az eső 
a kúpba be ne hatolhasson és a kipárolgás még se 
legyen elzárva. Ügyelni kell, hogy a kúp alá viz ne 
kerüljön s lehetőleg óvni az egerektől.

Az árokban való telelés majdnem mindenben ha
sonlatos az előbbenihez. Ásunk egy 30—40 ctm. mély 
s ugyanolyan szélességű árkot, azt szalmával kibóleljük 
s a makkot bele szórjuk s az egészet szalmával vagy 
száraz lombbal letakarva elföldeljük. A kipárolgás elő
mozdítására itt is nélkülőzhetlen a fentebb leirt karó 
alkalmazása.

Az Alemán-féle kunyhóban azért jó a telelés, 
mert abban a makkot bármikor megtekinthetjük, ezt a 
módot azonban csak nagyobb mennyiség teleltetésénél 
szokták alkalmazni. Ennél a módnál kiválóan kell a 
hidegre ügyelni, mert a makk könnyen elfagy.

Szalma között olyan padláson lehet a makkot 
teleltetni, mely alatt nem lesz télen át fütve, de gon
doskodni kell arról, hogy szalma úgy a makk alatt, 
mint felette bőven legyen s a tetejére jó nehéz nyom- 
tatékot rakni, hogy igy a hideg nehezebben férközes- 
sék a makkhoz. A széna jobb a szalmánál, az eljárás 
azonban ennél is ugyanaz. Ha a makkot tisztán akarjuk 
megtartani, jó a szalma alsó rétege fölé és fölső rétege 
alá alá gyékényt tenni; különben a makknak nincs ár
talmára, ha a szalma vagy széna közéje vegyül.

Hasonlóan járunk el a polyva közt való teleltetésnél

nyíre egy hosszú s mély árok húzódott, melyből pom
pásan meg lehetett őket lepni.

Laczi bácsi hamar készen volt tervével. A pus
káinkból kiszedtük a kócz fojtásokat s miután úgy a 
lőport, mint a jóféle öreg nullásat megdupláztuk bennük, 
úgy hogy a csővek szinte félig voltak a töltésekkel 
megtömve, neki indultunk az ároknak s hol bukva, hol 
hason kúszva igyekeztünk előre. E közben Laczi bácsi 
figyelmeztetett a lövés módjára nézve: ő majd görön
gyöt dob a ludak közé s mikor ezek fölriadnak s ka- 
varognik fognak, akkor csak oda mind a két lövést, a 
hol legsűrűbb a tömeg.

A dolog várakozásunkon fölül sikerült. A ludak 
már fogtak némi neszt, mert abba hagyták a legelést 
és kinyújtott nyakkal s repülésre készen figyeltek.

A mint a göröngy közéjük repült, mint ha csak 
egy nagy fekete felhő emelkedett volna föl, viharral 
teli, olyan zúgással rebbentek föl a ludak s a szár
nyukkal olyan szelet csaptak, hogy szinte lekapta ka
lapjainkat.

A négy lövés szinte egyszerre dördült el s nyo-f 
mában tizenkét darab vadlúd zuhant a vetésre s verj 
gődött halálos tusájában, nehány száz lépésnyire pedig 
még egy esett le s igy az egész zsákmány tizenhárom 
darab pompás példány volt.

Ez volt első lövésem vadludakra s képzelhető, 
milyen örömmel füzögettem föl a nekem jutott hét 
darabot magamra, de volt is mit czepelnem az egy óra 
járásnyira levő falunkba s vállaim még napok múltán 
is sínylették a zsákmány hordozását. De mi volt ez a 
faradság a dicsőséghez képest, melynek élvezője voltam, 
valahányszor megcsíphettem valakit, a kinek ered- 
ménydus vadászatunkat elbeszéltem.

Azóta éveken át sokszor volt szerencsém a Duna 
mellékén vadludakra vadászhatni, de hogy egyszerre 
négy lövésre tizenhárom darab essék, arra nem tudok 
több esetet.

A különféle vizszabályozások miatt pedig évről 
évre apad ennek a gyönyörű madárnak a száma s a 
mai nemzedék az ilyen dolgokat a mesék országából

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 13

s ezt a módot legjobban ajánlhatom, mert vékony ta
karás mellett is meg van óva a megfagyástól.

A száraz szellős pinczékben is jól lehet a makkot 
átteleltetni, csak az a baj, hogy itt nagyon könnyen 
penészedik. Ládákba hamu vagy homok közé csak 
kisebb mennyiségű makkot szokás elrakni.

Valamennyi módszerre osak az a megjegyzésem, 
hogy a makkot egyenlőn kell óvni a nagy hidegtől és 
melegtől, a túlságos szárazságtól és a nedvességtől, 
minden esetben pedig leginkább az egerektől s ha ezekre 
ügyelünk, bár melyik módszert választjuk, az áttelelés 
jól fog sikerülni.

Még egy megjegyzés:
Jó lenne, ha hasonló kérdések gyakrabban me

rülnének föl lapunkban, mert azok helyes megfejtése 
által tanul az ember. Kérdezhetünk olyat is, a mit 
már tudunk, mert soha sem tudhatjuk, hogy nem tudja-e 
azt még jobban a másik.

P ap  S á m u e l  
I. oszt. törv. hat. erdöör.

LEVELEZÉS.
P—bfsz., 1897 szeptember 27.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az „Erdészeti Ujság“ f. évi szeptember hó 2!..-iki 

számában megjelent a lippai m. kir. főerdőhivatalnál 
alkalmazott kartársak panaszos levele, melyben sajnál
koznak a fölött, hogy Marossy Ferencz urban, ki a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatal főnökévé neveztetett ki, 
szerető atyjukat vesztették el. A tisztelt kartársaknak 
ebből az alkalomból nincs okuk kesergésre, mert a mit 
elvesztettek a réven, megnyerték a vámon, midőn a

valónak hiszi, pedig az öregebbek igaz lélekkel 
bizonyithatják, hogy bizon volt idő, mikor olyan bő- 
ségiben voltunk a vizi vadnak, hogy vizeink feketél- 
lettek sokaságától.

A czivilizáczió lassacskán minden téren kivetköz- 
teti a földet és a természetet hamisítatlan ős jellegéből 
nagy szive fájdalmára azoknak a vadászoknak, kik a 
régi jó időket átélték. S e b e s - S z á s z .

ADOMÁK.
Sokat akar.

Az a n g o l  u t a z ó :  Pincér, hozza ide a menetrendet. 
A  p i n c é r : Nem lehet, uram föl van ragasztva a falra. 
A z  u t a z ó :  Hát hozza ide a falat!

Szórakozo ttság .
A  t a n á r. (a ki a kocsmában levelet ir): Korcs- 

máros ur, ma megint nagyon rossz a sö r!
A k o c s m á r o s  (az asztalhoz lépve): A  sör jó 

tanár ur . . .  de ön a tintatartót itta k i!

búcsúzó erdőmester helyébe hozzájuk tőlünk Földes 
János m. kir. főerdósz ur helyeztetett át, a ki nekünk 
volt valódi atyánk, ezen kívül pedig ő volt az egyedüli, 
a ki síkra szált akkor, midőn a „Vadász Lap“ egyik 
czikkirója az erdészeti személyzetet mint a legvesze
delmesebb orvvadászokat tüntette föl, reputácziónk meg
védése érdekében, miből nyilvánvaló, hogy nem csak 
közvetlen alárendeltjeinek, de az összes erdészeti sze
mélyzetnek is jóakarója és pártfogója.

A kedvelt főnök ur bucsuzójára összesereglett 
összes altiszti személyzete N. Palánkéra, mint az er
dőgondnokság székhelyére s itt Leszher Alajos m. kir. 
főerdőőr intézett szép búcsúszavakat a távozó főnökhöz, 
ki a ragaszkodástól meghatva, kérte a személyzetet, 
hogy azt a szeretetet és ragaszkodást, melyet irányá
ban tanúsítottunk, utódjára, Illés Nándor m. kir. erdész 
urra is ruházzuk át, kiről meg van győződve, hogy 
atyai jó indulatban őt nálunk pótolni fogja.

Ezután Madarász György kartársunk javaslatára 
s kérésünknek engedve az egész személyzettel együtt 
lefényképeztette magát s lelkes éljenezésünk közt távo
zott a fényképész műterméből.

A távozó főerdész ur 11 éven át volt főnökünk s 
igy képzelhető milyen nehezünkre esett az elvállásunk 
attól, kit ennyi időn át csak tisztelni és szeretni tudtunk.

E gy  g á r d i s t a .

Hasznos tudnivalók.
A  to jások  e lta rtá sa . A tojások télire való el- 

rakásának most van az ideje s igy jó szolgálatot vélünk 
tenni, ha ennek módjáról egyet-mást elmondunk.

Leglényegesebb, hogy minél frissebb tojásokat 
rakjunk el, mit az olyan, kinek tyúkjai vannak, köny- 
nyen megtehet, de a ki azokat venni kénytelen, köny- 
nyen megcsalódik. A tojások frisseségének megismerése 
nem nehéz. A szabadon tartott tojás nedvességének 
elpárolgása folytán naponkint vészit súlyából, s ez a 
tulajdonsága adja meg a módot korának megismerésére.

Erre a czélra megtöltünk egy nagy poharat vízzel, 
melyben előbb jó adag sót oldottunk föl s a tojásokat 
ebbe rakjuk. Azok a tojások, melyek még egészen 
frissek és legföllebb másfél naposok, a pohár fenekén 
maradnak; a 2—3 naposak már kissé emelkednek a 
fenékről; a 4 naposak már a viz felszíne alá jÖDek, 
de még mindig födve vannak általa; az 5 és több na
posak már felületükkel kiemelkednek a vízből.

A tojások elrakásának a módja a következő: öt 
liter vízben föloldunk 1 klgr. sót s a vizet ezután föl
forraljuk; midőn kihűlt, keverünk bele 4 kanál oltott 
meszet. A tojásokat most elrakjuk egy arra való 
edénybe, lehetőleg vékonyabb végükkel lefelé s a fo
lyadékot rájuk öntjük s az edényt jól befödjük. Tiszta 
mészbe nem tanácsos a tojásokat rakni, mert héjuk 
nagyon törékeny lesz. Némely helyen bekenik a tojásokat
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gummi arabicum oldattal, zsírral, olajjal vagy viasszal, 
hogy igy a levegőt elszigeteljék.

Kinek jó száraz kamrája van, az a következő 
módot is jól használhatja: apróra törött sót a kemen- 
czén jól megszántunk s egy alkalmas edénybe szórunk 
belőle mintegy 3 ujnyi vastag réteget; erre helyezzük 
az előbb papírba göngyölt tojásokat, ezekre újból egy 
réteg sót s igy tovább, mig az edény megtelik. A felső 
rétegre 2—3 ctm. só jön. Az edényt hetenkint egyszer 
vigyázva fölforditjuk. Az igy kezelt tojásokat egész 
télen át lehet árusítani.

Különfélék.
M ártír  utazó. Az angol lapok rémes történetet 

közölnek egy Landor Savag Henry nevű angol íróról és 
rajzolóról, a kit a Daily Mail cimü újság az idén janu
árban Lasszába, a még mindig mesés Tibet fővárosába 
küldött és a ki ott iszonyú kalandokon ment keresztül. 
Landor harminc kísérővel indult el veszedelmea útjára, 
Lassza felé, hová eedig csak négy európai: Manning angol, 
Körösi Csorna Sándor magyar, Huc és Gabet francia jutott 
el, ez utolsó 1846-ban. A kísérők közül huszonnyolc az 
első héten megszökött, úgy hogy a vakmerő ifjú csupán 
egy szolga és egy indus vezető kíséretében tette meg a 
hosszú és fáradságos utat. Tibetbe érve Landor a benn
szülöttek keze közé került, a kik isszonyuan megkinozták. 
Éhség, verés, tüzes vassal szurkálás, ebben volt része a 
a fogolynak, a kit utóbb nyilvánosan megostoroztak és 
végül pallosra Ítéltek. A  szerencsétlen angolnak már a 
haját is lenyirták és a pallos már a feje fölött villogott, 
a mikor a dalai-láma megkegyelmezett neki és a lenya- 
kazást selid kinyujtásra változtatta. A kinyujtás alatt 
Landor számoss csonttörést szenvedett Nyolc napig le
láncolva hevert egy piszkos odúban, mig végre szabadon 
bocsátották. Huszonkét sebtől kínozva menekült Bombay 
felé, a honnan isszonyu kalandjai leírását elküldötte.

P u sz ta i szenzáció. A sugai pusztán a minap 
délután rémes szerencsétlenség történt. Sinkó József csordás 
összeterelte a gulyát, azutan lehevert aludni. Egyszerre 
hangos kutyaugatásra ébredt fel, s a mint fölpillant, látja 
hogy egy megvadult bika rohan egyenesen feléje. Talpra 
ugrott és futni akar, de már késő volt, igy hát szembe
állott hatalmas támadójával. A bika fújva, bömbölve ment 
neki, szarvával fölkapta, magasra emelte, azután úgy vágta 
a földhöz, hogy a csordás összezúzott koponyával halva 
terült el. Mire a többi pásztorok odatértek, a dühös állat 
már elfutott.

A k ik  élve te m e tik  el m ag u k at. Orosz
ország egyik kormányzóságban mindinkább terjednek annak 
a fanatikus szektának a hívei, a kik élve temetik el 
magukat. A Petersburgskija Gazetta jelenti, hogy Terno- 
vában, Tiratpol mellett újabban megint megtalálták ilyen 
élve elásott emberek holttesteit. Ráakadtak egy ismeretlen 
asszony és hatéves leánya, egy vincellér és hatéves leánya

holtestére, azonfelül két fölismerhetetlen holttestet is 
találtak. Kovái ev, a fanatikus szekta feje, a hatóság 
kérdésére kijelentette, hogy tudott a vincellér és leánya 
szándékáról, hogy eltemettetik magukat, de vonakodik 
megmondani, hol vannak szektájának többi hívei.

B orzalm as nászlakom a. Gaje galíciai köz
ségben borzalmas eset történt. Scharrer bérlő férjhez adta 
leányát. Az esküvő után a násznép ebédhez ült s a mint 
vidáman lakomáztak, egyszere valamennyien rosszul lettek. 
Mérgezési tünetek látszottak mindnyáján. A násznép négy 
tagja borasztó kínszenvedéssel azonnal meghalt, a többit 
az orvosok nagy fáradsággal megmentették. A  hatóság 
nyomozza azt, a ki a násznépet megmérgezte.

F é lték en y ség b ő l — apagyilkos. Aradról je
lentik ezt a megrenditő esetet: Rossiában Guvrán Tógyer, 
a mint a katonaságtól hazakerült, feleségül vette a hegy
vidék legszebb leányát, Halmagy Flóriczát. Csak néhány 
napott éltek boldogan, mert a férj féltékenysége napról- 
napra több csetepatét okozott. Az asszony esküvel erő- 
sitgette hűségét, de süket fülekre talált. Vasárnap estefelé 
a férj azt mondta, hogy az erdőre megy vaddisznóra va
dászni. Napáldozta után azonban hazament s a hátsó kis 
kapuban lesbe állott egy kétágú vasvillával. Gonosz sej
telme azt súgta neki, hogy itt kellett a szeretőnek bejönni, 
Jó ideig ácsorgóit ott, mig végre az alacsony hegyről zajt 
hallott. Szemeit elborította a vak szenvedély s várta ellen
felét. Pár perez múlva előtte állott a szürke alak s ő a 
vasvillát tövig döfte áldozata testébe. Ez hörögve omlott 
a lábaihoz. A  férj, a ki bosszúját kielégítette, beszólt a 
feleségéhez, hogy jöjjön ki, gyönyörködjék a kedvesében. 
A szerencsétlen nő rosszat sejtett, égő lámpával kirohant 
a kertbe, a hol az apósát végvonaglásaiban lelte. A  
saját fia ölte meg, pusztán tévedésből. A  65 éves ember 
ugyanis azért jött a fiához, mert a felesége előbb egy fél 
órával meghalt s ezen szomorú útjában érte utói a végzet. 
A fiút a csendőrség letartóztatta, de alighanem szabadon 
eresztik, mert a rettentő szerencsétlenség elvesztette 
az eszét.

Szopok és G átik . Sátoraljaujheljről Írják : Nagy- 
Tárkány bodrogközi községben, hol csak a múlt héten a 
korcsmából jövet ölte meg Szopó István juhász Gáti 
József haragosát, most megint gyilkosság történt. A gyil
kost most is Szopó-nak hívják, az áldozatnak pedig ez 
esetben is Gáti a neve. Szopó János juhászbojtár ugyanis 
Gáti István ottani legénynyel á korcsmában éjjeli mula
tozás közben összeveszett. Az éjjeli őr bement a korcsmába 
s mindakettőt csendre intetette és megparancsolta, hogy 
azonnal menjenek haza. A  legények engedelmeskedtek s 
hazafelé indultak. Útközben azonban Szopó hirtelenül 
hosszú kést húzott ki csizmaszárából, a melylyel oly 
erővel szúrt Gáti nyakába, hogy az pár perc múlva meg
halt. A  gyilkost elfogták. Gátit fiatal özvegy és három 
kis gyermeke siratja.

A sszony rab lók . Siófokról Írják: Egy itteni vasúti 
ör húszéves feleségét és háromhónapos fiát szeptember
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21-én éjjel, eddig még ismeretlen tettesek, számszerint 
hatan elrabolták. Az egyik rabló revolvert szögezett a 
boldogtalan vasúti őr mellének és lelövéssel fenyegette, 
ha mukkanni merészel. A szegény ember a legközelebbi 
vonatot megállította és kérte a kalauzokat, hogy feleségét 
mindenképpen keressék föl. Táviratozott azután minden
felé, hogy feleségét kézrekeríthesse. A férjnek sejtelme 
sincs róla. hogy kik lehettek a tettesek, mert valóban 
megmagyarázhatatlan, hogy miért vitték el a kis gyer
meket is.

B oszuállás egy  csecsem őn. A. varsányi oláhnép 
vadságának messze földön hire van. A  verekedés, rablás 
napirenden van a szomorú vidéken és a gyereknép csak 
úgy nő föl, mint a duvad. A  minap is egy kilenc éves 
leányka, Lőcse Mitru pásztor leánya megfojtotta a szom
szédban lakó Szelegyán Györgyné féléves pólyásgyer- 
mekét, mert az anyja a kis gyermek miatt megverte a 
leányt. Mikor a szomszédasszony egyedül hagyta a leányt 
a bölcsőben ringó gyermekkel, a mérges teremtés éles 
kést döfött a csecsemő fejébe, a mivel nyomban kioltotta 
életét. A kis szörnyeteget a hollódi csendőrök följelentették 
a magyar-csékei járásbíróságnál.

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

A szabadalmazott osztrák magyar államvasut- 
társaság bányái, hutái és uradalmainak aninai tisztar- 
tósága pályázatot hirdet egy üresedésben lévő, 1 frt 
20 kr. napidijjal összekötött erdőőri állásra. Az első 
próbaév sikeres leteltével a napibérnek megfelelő havi 
bérrel és 20 köbméter tűzifával egybeköttöt végleges 
kinevezés biztosittatik.

Feltételek: 1. Katonamentesség, illetve igazolása 
a leszolgált katonai kötelezettségnek.

2. Ép és erős testalkat.
3. Az erdőőri szakvizsga letétele. 
Folyamodványok legkésőbb f. é. október hó 15-ig

fentnevezett tisztartóságnál nyújtandók be.
A t i s z t t a r t ó .

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
694 1897. sz. — A nagy köveresi vallás alap ura

dalmi jerszegi erdőgondnoksághoz tartozó, 240 frt évi 
készpénzfizetés, 18 ürköbméter I. oszt. kemény dorong- 
tűzifa, 2 hold föld, illetőleg a helyett 20 frt évi váltság 
és állományszerü legelő illetmény, valamint természet
beni lakás élvezettel, avagy 48 frt évi lakbérrel össze
kötött jerszegi erdőőri állomás betöltésére pályázat 
hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t. ez. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, a köz
alapok szolgálatába újonnan belépni kívánók pedig 
ezen kívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, 
beszélő és halló képességüket megyei főorvos vagy 
honvéd orvos által kiállítandó bizonyítvánnyal, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes, a román nyelnek a szolgálatban megkívánt 
szóban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket f. évi november hó 23.-áig az alólirott erdő
gondnokságnál p. h. Jerszeg (Krassó-Szörény megye) 
nyújtsák be.

Jerszegen, 1897. év szeptember hó 23.-án.
M. kir.  k ö z a l a p  e r d ő g o n d n o k s á g .

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  n ag y m éltó ság u  fö ld m ivelesügy i m. k ir. M in is te r iu m n ak  1894 év i au g u sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czégünli újólag megtolzsatott
a nagy tekintetű 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

RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BU D A PEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E TI 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 K e d d e n

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. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Erdőőr — béresgazda.
Olvastam lapunk múlt számában a községi 

erdőőr-kartársak bajait s a panaszt csakugyan 
jogosultnak találtam. Panasz — az van nálunk 
elég minden téren s mi magunk nem vagyunk 
olyanok, mint a képzelődő beteg, ki akkor is 
jajgat, mikor semmi baja, csak akkor jajdulunk 
föl, midőn a fájdalom már elviselketlen kezd 
lenni, de hát utóvégre is panaszolkodni kell, 
mert ha nem tesszük, pedig nem szivesen tesszük 
— akkor azt mondják ránk, hogy tejben-vajban 
uszunk, hogy nincsen nekünk semmi bajunk.

Sok baja van az erdészeti személyzetnek, 
de talán egy ágazatnál sem annyi, mint a ma
gán uradalmaknál. Itt sok helyütt valóban szinte

türhetlen a helyzet s ideje lenne, hogy végre 
valahára megváltozzék.

A nagyságos és méltóságos földbirtokos 
uraknak, kik százezreket és milliókat érő 
föld- és erdőbirtok boldog tulajdonosai, csak 
akkor vesszik észre, hogy nekik erdőőrük is 
vau, mikor nagy ritkán egy kis vadászatra rán- 
dulnak ki uradalmaikba s ha vége a vadászat
nak, újból megfeledkeznek róla. Olyan egyé
niség az csak nálunk, kit nehezen szokás ész
revenni és hamar elfeledni.

Ennek okát ott — a hol igy áll a dolog, 
leginkább abban találom, hogy az ilyen ura
dalmaknál az erdőőr a gazdatiszt köpenyegével 
van eltakarva s e miatt nem lehet meglátni. A 
gazdatiszt ugyanis már tanulmányai révén is, me-

TÁR.CZA.
------ -K*------

A z  in d ián ok  foglya .
Egy Csornay Imre nevű magyar ember, ki most 

Geattle Wash városában tartózkodik, a hol az Alaskába 
induló aranykeresők gyülekeznek, a következő érdekes 
dolgokat írja arról a veszedelemről, a mely a Kondlike 
aranymezőire törekvő utasokat fenyegeti:

Szeptember közepén az aranymezők táján meg
szűnik a hajózás, minden folyó, minden tó befagy. A 
ki most indul, biztosra vehető, hogy valahol útban meg
akad, s kénytelen lesz a rettenetes hideg telet sátor 
alatt tölteni. Legújabb liirek szerint már is éhen hal
nak Alaskában, a kik oda mennek, talán a fele sem 
tér vissza. Éhség, nyavalyák, vérszomjas indiánok, tol
vajok, kik embertársukat egy darab kenyérért leszúrják, 
rettenetes viharok, terméketlen, sivár, zord vidék vár
nak azokra, a kik Alaskába mennek. Csak a Teremtő 
a megmondhatója, hogy jövő nyárban, ha a nap forró

I sugarai a havat eloszlatják, hány csontváz, hány rot- 
! hadásnak indult holttest fogja az utakat borítani, már 

most is, a mikor a vándorlás csak kezdetleges, a White 
és a Chilkoot hegyszorosok átjárójában, mindennap át
lag tizenkét ember pusztul el.

Az aranykeresök életéből egy régi esetet ir le, a 
mi barátjával Benjámin György nevű magyar emberrel 
történt 1876-ban, a mikor Montana államban Black- 
Hills-ben kiütött az aranyláz. A vidéket akkor ellepték 
a vad sioux-indiánok, a kik, ha tehették, legkegyetlenebb 
módon gyilkolták le a fehéreket. Benjámin Kelly nevű 
társával Forster farmerében volt, hogy eleséget vásárol-' 
jón. A farmer családját lemészárolva találta, nem 
messze e helytől pedig a Stoue-Fern föl volt dúlva. 
Útközben harmincz csikóssal találkoztak, a kikkel az 
indiánok keresésére indultak. Hirtelen körülfogta őket 
félezer indián. A csikósok drágán űzették meg életüket, 
mindegyik harmincz rézbőríit ejtett el. Benjámint és 
három társát elfogták. Az utóbbiakat pokoli kínzással 
kivégezték, őt hagyták utolsónak. Nem akarták rögtön
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lyekre valószínűleg vele született hajlandósága 
vonzotta, inkább hajlik mindig a mezőgazdaság 
felé s tehetségeit ezen a neki való téren igyek
szik érvényesíteni.

Ez különben nagyon természetes is, mert 
hát mindenki szívesebben él a maga hivatásá
nak, mint a másénak. Innen van azután, hogy 
a gazdatiszt előtt mindig nagyobb becsülete van 
a béresgazdának, de még a béresnek, csikósnak, 
gulyásnak, kanásznak is, mint a szinte alája ren
delt erdőőrnek. Azokról szívesen gondoskodik, 
javukat szivén hordja, mig emezzel, ki szakmájá
ban nem munkatársa, alig törődik, legfölebb csak 
akkor, ha valamely kedvencz béresét, vagy pász
torát tehette meg erdőőrré.

Szavaim igazsága mellett bizonyít a min
dennapi tapasztalat.

Mig az uradalmi erdőőr egész életén át a 
legterhesebb s veszélyekkel telt szolgálata 
mellett nyomorogni kénytelen, addig a béres
gazda 10—15 évi szolgálata alatt rendesen szép 
kis vagyonkát gyűjt magának öreg napjaira, 
pedig ha a képzettséget és előtanulmányokat 
vesszük figyelembe, az aránynak inkább megfor
dítva kellene állnia, mert azt senki tagadni nem 
fogja, hogy az erdőőr kvalifikácziójának sok
kalta nagyobbnak kell lenni, mint a milyenre 
a béresgazdának van szüksége.

Már maga a szolgálat minémüsége is meg

kívánná, hogy az erdőőr ha nem jobb, de leg
alább olyan javadalmazásban részesüljön, mint 
a béresgazda.

Nem akarván a túlzás gyanújába esni, legyen 
szabad itt párhuzamot vonnom a kettőnek szol
gálata közt.

Mig a béresgazdának csak az alárendelt 
béresekkel, kocsisokkal, pásztorokkal és a föl
fogadott munkásokkal van dolga, kik szavát 
mindenben készséggel megfogadják, mert sorsuk 
úgyszólván az ő kezébe van letéve, addig az er
dőőrnek leggyakrabban fatolvajokkal, vadorzók
kal kell egész életén át viaskodni, kitéve magát 
ez által ezek haragjának és bosszújának.

Mig az erdőőrnek szolgálata teljesítésében 
naponkint több órai utat, gyakran szinte hozzá- 
férhetlen sziklákon és meredélyeken át gyalog 
kell nagy fáradsággal megtennie, addig a béres
gazdának legtöbb esetben kényelmes fogat vagy 
hátas ló áll rendelkezésére s igy szolgálatát a 
legnagyobb kényelemmel teljesítheti.

De hát — mint már említettem — ennek a 
külömbségnek meg van a maga magyarázatja 
abban, hogy a béresgazdának mindenütt meg van 
a maga szakmájából való föllebbvalója a gazda
tiszt személyében, ki alantasairól atyailag gondos
kodik, mig szakképzett erdészekkel csak a na
gyobb uradalmak rendelkeznek, a kisebbek pedig 
megelégednek azzal, ha erdészeti alkalmazottjaik

főlkonczolni, hanem előbb kínozták. Egy vén banya 
kényszeritette, hogy a száját nyissa föl, a mit ő vona
kodott megtenni. A boszorkány nem sokat habozott, 
tomahawkkal rácsapott a szájára, úgy, hogy minden foga 
eltörött. Erre az asszony fából készült harapófogóval 
megfogta a nyélvét s maga után hurczolta a többi 
vadak legnagyobb vihogása között. Egy kis pihenő 
után tüzet raktak a feje tetejére, majd ismét íöldhöz 
szögezve talpait, véresre verték, a mi után sütni kezd
ték a véres sebeket. Harmadik nap kora reggel beásták 
egy vöröshangya-fészekbe. Benjámin állítása szerint ez 
volt a legborzasztóbb kin. Még nem volt vége szenve
déseinek. Ismét egy fához kötötték, hogy a fiataloknak 
ezéltáblául szolgáljon. Négy óra lehetett délután, a 
midőn a földhöz kötötték Benjámint, rozsét halmozva 
a gyomrára, abból a szándékból, hogy tüzet gyújtsanak 
rajta. Egyszerre hatalmas zaj, fegyver ropogás között 
Bugalö Bili élén megjelent egy csapat csikós. A mészár
lás iszonyatos volt, Buffalo Bili és emberei nem ismer
tek kegyelmet. Benjámint mihamar fölszabadították s

habár alig tudott mozdulni, fegyvert adtak kezébe és 
kínzói közül legelőször a boszorkány aszonyt küldte a 
más világra. A csata másfél óráig tartott, ez idő után 
már nem volt ellenség, megolvasták a halottakat s 316 
indus és négy csikós feküdt a csatatéren. Buffalo Bili 
Benjámint Cheyennebe vitte, a ki a három napig kiállt 
pokoli kínjaiból csak hat hónap múlva gyógyult ki.

A kik élve temetkeznek.
A Dnieszter partján fekvő Ternovka községben, 

Tiraszpol kerületi székváros közelében játszódott le nein 
rég a vallási őrültségnek az a drámája, a mely — miként 
annak idején mi is megírtuk, — egész Oroszországban 
nagy fölháborodást idézett elő. Egy szekta él ezen a vi
déken, a melynek hívei újabb idő óta élve temetik el ma
gukat.

Oroszország sok vallási szektája között ezek a rasz- 
koljnikok (hitehagyottak) állanak első helyen. E szekta
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közül kiszemelnek egyet, kit a többi fölé helyez
nek s ilyenkor leggyakrabban a szakavatott elére 
olyan egyének kerülnek, kiknek előbbi mester
ségük a kabátok kefélése volt.

Ezekből lesznek azután a legveszedelme
sebb elüljárók. Alacsony helyzetükből ilyen 
magas polczra jutva, gőgjükben fölfuvalkodnak 
s felsöbbségüket minden módon éreztetni szere
tik alantasaikkal kik egyébként is műveltségben 
fölöttük állanak.

Hosszú évek során át figyeltem meg ezeket 
a dolgokat s igy saját tapasztalásomból beszél
hetek.

Egy nagy uradalomnál szemtanúja voltam, 
hogy hét év lefojyása alatt tiz erdőört csaptak 
el s ezeknek mindannyioknak a saját princzipá- 
lisuk, a körerdész ur volt a hóhérjuk, ki ugyan 
nem csak hogy az erdészeti akadémiát nem vé
gezte, de még annak a színét sem látta soha.

Ez az ember valóságos réme volt alantasai
nak, pedig hát emberségesebben is bánhatott 
volna velük, ha már másért nem, hát azért, mert 
az ő apja is csak szegény erdőkerülő volt egy 
nagy uradalomnál.

A mondott hét év alatt pedig ugyanannál 
az uradalomnál a gazdatiszt atyai gondoskodása 
mellett négy béresgazda csinos kis vagyonra 
tett szert.

A miket itt elmondtam, nem általánosságban

körülbelül 1650-ben keletkezett. Hívei nem tisztelik az 
orosz vallás rendelkezéseit és a szent képeket, nem ismerik i 
el a világi felsőbbséget sem, zárkózott életet élnek s 
mindenben csak választott prófétáik, nők és férfiak utasítása 
szerint járnak el. Ternovkában e szektának nagy hitközsége 
van, a mely egy nagy teremben tartja titkos gyűléseit.. 
A  gyűlések vezetői valami Kovalev nevű öreg asszony 
azután fia és egy Fomin Teodor nevű ember. A szekta 
lelke Vitába nőpróféta, a kinek valódi neve Mokejeva 
s a ki Chersonból zarándokolt a községbe. A múlt év 
vége felé Vitába rémes dolgokkal ijesztgette a szekta hí
veit. Azt mondotta, hogy közeledik a világ vége, eljön az 
antikrisztus s a szekta hiveit Szibériába viszi. Ez év elején 
elrendelték Oroszországban is az általános népszámlálást 
s egyes hatóságok megkezdték az összeírást. A  próféták 
siettek ezt a körülményt fölhasználni a vakhitü nép meg
tévesztésére, hogy elhitessék vele, hogy valami rettenetes 
dolog fog következni. Vitába kiadta az utasítást, hogy 
hívei ne álljanak a számláló bizottság elé, ne írassák be 
nevüket az uj rendbe, a mely Krisztus törvényeit meg

tartottam, mert vannak mintaszerűen berende
zett uradalmak is, a hol az erdészeti altiszti 
személyzet jobb napokat is é l, mit bizonyára 
annak köszönhet, hogy saját szakmájához tar
tozó képzett erdő tisztjei vannak s reménylhető, 
hogy ezek fokozatos szsporodásával és elter
jedésével megszaporodik azok száma is, kik a 
mi érdekeinket szivünkön viselendik s azokat 
előmozdítani fogják.

Addig azonban még előreláthatólag sok viz 
fog a Dunán lefolyni s igy nem marad más hátra, 
mint hogy egyelőre mi magunk igyekezzünk 
és fáradozzunk sorsunk javításán, ezt azonban 
csak úgy tehetjük sikeresen, ha a létért való 
küzdelemben nem hagyjuk el egymást, hanem 
kéz kézben, egyesült erővel igyekszünk czél- 
jaink elérésére.

S z m á k  G y ö r g y
hercxeprimási urad. erdőőr.

M adárvonulás m egfigyelése .
A különféle szaktudományok fejlesztése egyik 

legfőbb kívánalma a mai kornak, miért is a szaktudó
sok és egyes erre hivatott egyesületek folyton azon 
fáradoznak, hogy a szakmájukba vágó dolgokban kisér- 
lettevés utján a tökéletesség minél magasabb fokát 
érjék el. A természetrajzi tudományok istápolásában 
üdvös munkát végez hazánkban a „Magyar ornithologai 
központ", melynek czélja a madarak életének s ter
mészetének a tanulmányozása. Ebben a munkájában,

i  semmisiti, válaszszák inkább a halált, Az összeíró bizott- 
I ság Ternovkában nem végezhetett semmit. Nemsokára 

Vitába mar azt prédikálta a szószékről, hogy a világ vége 
már nagyon, közel van, biztosan eljön az antikrisztus 
is és azért jobb, ha mindenki inkább a halált választja, 
semhogy kitegye magát a sátán üldözésének. S ez hatott 
a népre. így történt, hogy január negyedikén éjjel egy 
csomó ember é!ve eltemette magát. Ástak egy öt méter 
hosszú, négy méter széles és három méter mély gödröt s 
mikor készen volt, halotti dalt énekeltek s tiz ember le
szállt a földbe. Ekkor előlépett az öreg Kovalev asszony 
és vígan kezdett dalolni. Az öngyilkosok ez alatt ön
kéntes sírjukban összeölelkeztek és összecsókolóztak ab
ban a reményben, hogy rövid idő múlva átmennek az 
örök boldogságba. Hirtelen csönd lett. Az ifjú Kovalev, 
az asszony fia és Fomin ásót ragadtak, s a tiz embert el
földelték. Négy nappal később, ugyancsak éjnek idején 
megismétlődött ez a szörnyű vallási tragédia s eltemettek 
ismét tiz élő embert, köztük volt két öreg ember és két 
gyermek. Ezeket Kovalev Fomin és Vitába hántolták el.
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melynek jó eredménye hivatva van hazánknak a messze 
külföldön is hirt és dicsőséget szerezni, nagy segítsé
gére lehet az erdészeti személyzet, mely életének leg- 
nagobb részét a szabad természetben töltvén, leginkább 
alkalmas a különféle természeti tünemények megfigye
lésére.

Belátta ezt a „Magyar ornithologia központ* is 
és kéréssel fordult a földmivelésügyi m. kir. ministe- 
riumhoz, hogy ebben az irányban alantas alkalmazott
jait további tevékenységre buzdítsa és serkentse.

Lapunk szinte hivatásának tekinti a hazai tudo
mányok előhaladásának elősegítését, miért is az e 
tárgyban kiadott ministeri rendelet teljes szövegének 
alábbi közlése mellett mi is fölkérjük lapunk összes ba
rátait, hogy a vándor madarak vonulására vonatkozó 
adatokat a vonulási hely, a tengerszinf'ölötti magasság 
lehetőleg pontos följegyzése mellett a szerzett tapasz
talatok nyomán közölni szíveskedjenek, hogy azokat 
összegyűjtve, a meghatározott időközben bemutathassuk. 
A gólyák és fecskék vonulásán kívül jó lesz a figyelmet 
a többi vándormadarakra, kivált pedig a barázdabille
gető, fürj, erdei szalonka, vadgalamb, seregély stb-ire 
is kiterjeszteni.

A fönt hivatkozott ministeri rendelet szövege a 
következő:
58991. szám. 1/3 1897.

K ö r r e n d e l e t .
(A vándormadarak, s nevezetesen a füsti fecskék és 
gólyák vonulási idejének megfigyelése és bejelentése 

tárgyában.)
A „magyar ornithologiai központinak folyó évi 

441. szám alatt hozzám intézett értesítéséből egyrészt 
örömmel vettem tudomásul, hogy a vándormadarak 
vonulási idejét megfigyelő m. kir. erdészeti hálózat az

Végre a hatóságok is megtudták a rettenetes dolgot, s 
a főbünösöket letartóztatták. Ezek azonban a börtönben 
öt napon keresztül nem akartak sem enni, sem inni, úgy 
hogy az államügyész szabadon bocsátotta ó'ket, de állandó 
rendőri főlügyeletet rendelt melléjük. Alig értek vissza a 
községbe, Kovalev eltemetett egy harmadik élő ember- 
csoportot, melyben ott volt a saját anyja, azután szép 
fiatas felesége is, továbbá még négy asszony. Vitába két 
apácával és egy gyermekkel egy sírba temette magát, a 
melyet maga ásott meg. Ez julius végén történt, a mikor 
Kovalevet letartóztatták. A vizsgálat folyamán Kovalev 
sajnálkozva említette, hogy nem akadt ember, a ki őt el 
akarta volna ásni, de hozzátette, hogy ő sajátkezüleg 
megfojtotta volna azokat, a kik ezt meg merték volna 
próbálni. Pétervárról most azt jelentik, hogy Ternovká- 
ban csak a minap ismét négy élve eltemetett ember holt
testére akadtak. Megerősítik azután, hogy a vallási ál
dozatok száma sokkal nagyobb, mint eddig hitték.

aviphaemologiának hivatásszerű és ügyszerető buzgal
mával elismerésre méltó szolgálatokat tesz; másrészt 
azonban az iránt nyertem tájékozást, hogy a megfi
gyelési adatok néha nincsenek határozott időponthoz 
kötve, — máskor a hivatalok által felterjesztett kimu
tatásokban hibásan állíttatnak össze; gyakran pedig a 
központi feldolgozáshoz elkésve terjesztetnek be.

Hogy tehát a m. kir. erdészetnek ezen irányban 
mostanig kifejtett buzgalma és tevékenysége, pontos 
adatoknak a feldolgozáshoz kellő időben való felter
jesztése által jövőben a tudománynak teljes mértékben 
hasznára válhasson, az 1894. évi 41347. sz. a. kiadott 
körrendeletemet miheztartás végett az alábbiak szerint 
módosítom, s illetve egészítem ki.

Utasítom:
1. Az összes m. kir. erdőigazgatóságokat, főer- 

dőhivatalokat, erdőhivatalokat, vezető és központi m. 
erdőgondnokságokat, hogy az alárendelt, — s illetve 
vezetésükre bízott összes m. kir. erdőgondnokságokat 
a jelen rendeletem egy példányának (s illetve másola
tának) megküldése mellett azonnal hatalmazzák fel a 
vándormadarakra vonatkozó megfigyelési adatoknak jö
vőben közvetlenül a „Magyar Ornithologia-központ“-ba 
(Budapest) való felküldésére magától értetődvén, hogy a 
gyergyó-szent-miklósi m. kir. erdőrendezőség és az 
összes önálló m. kir. erdőgondnokságok által gyűjtött 
megfigyelési adatok szintén közvetlenül az ornithologiai 
központhoz terjesztendők fel.

2. Az összes m. kir. erdőőri szakiskolák igazga- 
gatóságát, hogy a megfigyeléseket az 1898. év tavaszától 
kezdve az allábbiak szerint foganatba vegyék; az 
iránt a szakiskolai növendékek érdeklődését felébresz- 
szék; szakszerű magyarázataikkal őket az ide vonat
kozó ismeretekre beoktassák s a gyűjtött és teljesen 
megbízhatóknak ismert adatokat az „1“ pont alatt 
megnevezett helyre küldjék fel;

3. A megfigyelő összes m. kir. erdészeti állomá
sokat, hogy a vándormadarakat, különösen a füsti 
fecskék és gólyák tavaszi és őszi vonulásának megfi
gyelésére lekiismeretes gondot fordítsanak; csak a fel
tétlenül megbízhatóknak ismert és közvetlenül szerzett 
adatokat jegyezzék fel az a czélra összeállítandó „meg
figyelési naplóba*; s miután az olyan általános adat, 
mint pl. „márczius végén, elején, első felében* stb. 
teljesen értéktelen: a gyűjtött adatokat mindig a meg
figyelés napján — a pontos dátum (hó, nap, napszaka) 
megnevezésével jegyezzék fel; figyelmőket a madár
vonulás alakjára (. . . drb., kisebb-nagyobb csoport; 
tömeges stb.) — tömeges vonulásnál az égtáj szerinti 
irány (É-ról D-re stb.) lehető pontos meghatározására 
és mindezeknek bejegyzésére is terjeszók ki; és végül, 
miután a gyűjtött adatoknak központi feldolgozása a 
megállapított ügyrendnél fogva mulhatlanul megkívánja 
azt, hogy az összes megfigyelések eredménye lehető
leg egy és ugyanazon időben álljon rendelkezésre; a 
tavaszi megfigyeléseket legkésőbb minden év május hó
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30-ig, — az őszieket pedig legkésőbb minden év no
vember hó 30-ig közvetlenül a „Magyar Ornithologiai 
Központihoz (Budapest) feltétlenül küldjék be.

Megjegyzem továbbá, hogy mindazon magy. kir. 
erdőgondnokságok, melyek az előlidézett 1894. évi 
41347. számú rendelet kiadásakor még szervezve nem 
voltak s mostanig megfigyeléseket nem eszközöltek: 
jelen rendeletem értelmében teendő megfigyeléseiket 
az 1898. év tavaszától kezdve lesznek kötelesek fel
jegyezni és a nevezett helyre pontosan felterjeszteni.

Elvárom végül a m. kir. erdőtisztikar minden 
egyes tagjától, hogy a magyar tudományos kutatás és 
vizsgálódás érdekében ügybuzgalmához fűzött bizal
mamnak a fentiekre vonatkozólag is teljes mértékben 
meg fog felelni.

Végül, a fentiekkel kapcsolatban, arra való tekin
tettel, hogy a magyar erdőtisztikar fokozatos kiegészí
tésére hivatott akadémiai ifjúság annak idején a gya
korlatban szakszerű hivatásának minden tekintetben 
megfelelhessen, felhívom a selymeczbányai m. kir. er
dészeti akadémiai igazgatóságát, hogy a hallgató ifjúság 
figyelmét, érdeklődését és tudásvágyát úgy az elméleti, 
mint a gyakorlati oktatás s úgy az állattan keretébe 
vágó fentárgyalt jelenség megfigyelése, mint általában 
a tudományos vizsgálódás, kutatás és adatfeldolgozás 
iránt a lehető legkiterjedtebb mértékben felébreszteni 
igyekezzék.

Budapest, 1897. október 3-án.
A minister megbízásából:

S o l t z  Gy u l a  s. k.

LEVELEZÉS.
Ungvár, 1897. október 11-éu.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az ungvári m. kir főerdőhivatal altiszti személy

zete által folyó évi .szeptember hó 19-én Perecsényben 
tartott értekezlet jegyzőkönyvének másolatát van sze
rencsém becses lapjában leendő szives közzététel végett 
alább közölni:

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétett Perecsényben, 1897. évi szeptember hó 19-én 

az „erdészeti altiszti segély egylet” ügyében.
J e l e n  vannak' :  Tóth Károly, Dobránszky Fe- 

renez, idb. Dudek Ferencz, • Szabados Vincze m. kir. 
főerdőőrök, Bertóthy Zsigmond, Pásztor Albert, Magdó 
Márton, ifj. Gajdos István, Svenda László, Horny Gusz
táv, Láhner Ede, ifj. Dudek Ferencz, Rotharidesz Ber
talan, Kárpa István, Bessenyei Gyula, Leck Lajos, Szvi- 
telszky Gusztáv, Havasi Illés, Sznoha Vilmos m. kir. 
erdőőrök, Fidi Béla, Riczkó Géza m. kir. raktárőrök, 
Sztanek Gyula, Nyiredy János, Janoviczky János, Bö
szörményi Dániel m. kir. erdőlegények, Wappel József, 
Firustal Béla munkafelvigyázók és idb. Gajdos István 
erdőszolga.

Az egybegyült tagok által egyhangúlag Tóth Károly
m. kir. főerdőőr elnöknek választatott meg, a jegyző
könyv vezetésére pedig Sznoha Vilmos m. kir. erdőőr 
kéretett fel.

Az elnök előadja az összejövetel czólját és fel
hívja a jelen levő tagokat abbeli nyilatkozatra, hogy 
az országos erdészeti altiszti segély egylet, vagy pedig 
csak kerületbeli segély egylet mielőbbi megalakulása 
érdekében kivánják-e a lépéseket az illetékes helyeken 
megtenni.

A jelenlévők egyhangúlag kijelentik, hogy egye
lőre csakis saját körükben, vagyis az ungvári tekinte
tes m. kir. főerdőhivatal kerületében önerejükből kí
vánják a segély egyletet megalakítani és kinyilatkoz
tatják, hogy az „országos erdészeti altiszti segély 
egylet” megalakulása esetén, hajlandók ahhoz esetleg 
bármikor csatlakozni.

Ezen kinyilatkoztatás után a kerületbeli segély 
egyletre vonatkozó alapszabály tervezete — melynek 
egy hasonló példánya Nagyságos Rónai Antal m. kir. 
főerdőtanácsos urnák esetleges módosítás végett már 
előzőleg bemuttattatott — felolvastatván, azt oly vál
tozással fogadják el, hogy a tagsági dij tekintet nélkül 
a fizetési fokozatra, évi hat frt legyen, és három éven 
keresztül a befolyt összeg csupán a tőke szaporítására 
fordittassék, — ezen idő alatt segélyre való igény 
tartás nélkül.

Egyúttal elhatároztatik, hogy ezen szabályzat 
jóváhagyásának biztosabb sikere érdekében Tóth Károly, 
idb. Dudek Ferencz, Szabados Vincze és Bertóthy 
Zsigmond mint küldöttségi tagok megválasztatnak, hogy 
a jelen jegyzőkönyv bemutatása mellett Nagyságos 
Rónai Antal m. kir. főerdőtanácsos urnái oda hassanak, 
miszerint a kerületbeli segély egylet létesítését becses 
pártfogásába vegye és ugyanez irányban a jelenleg va
dászatokon itt időző Gróf Széchenyi Béla ur ő Méltó
ságánál is járjanak el. — Nagyságos Rónay Antal fő
erdőtanácsos urnák pedig az összes altiszti személyzet 
nevében eddig ebben az ügyben tanúsított pártfogásá
ért köszönetét mondjanak.

Több megbeszélni való ügy nem lévén a jegyző
könyv felolvasfatott és aláíratott. K. m f.

Jegyzetté:
Sznoha Vilmos, mint jegyző. Tóth Károly, mint elnök. 

Dobránszky Ferencz, m. kir főerdőőr. 
idb. Dudek Ferencz, m. kif. főerdőőr.

Ezúttal vagyok bátor értesíteni a tekintetes szer
kesztő urat, hogy a folyó évi I. számban értekezletre 
vonatkozó és Bertóthy Zsigmond m. kir. erdőőr által 
irt közlemény téves, mert nem az „országos erdészeti 
altiszti segély egylet” alapszabály tervezetét olvasta 
föl Magdó Márton m. kir. erdőőr, mint azon közlemény
ből érthető — hanem mint a fenti jegyzőköny máso
latából is kitűnik a „kerületbeli segély egylet” alap
szabály tervezete olvastatott föl; — kérem tehát a te
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kintetes szerkesztő urat, szivekedjék ezen tévedést 
félreértések elkerülése végett helyreigazítani.

Maradok a tekintetes szerkesztő urnák igaz hive
Sz n o h a  Ví lmos ,  

m. kir. erdőőr.

Különfélék.
K itü n te te tt  fam ester. A szászsebesi m. kir, 

erdőhivatalnál alkalmazott P o p p Demeter I. oszt. m. 
kir. famestert szép kitüntetés érle. Abból az alkalomból 
ugyanis, hogy fáradságteljes 43 évi hűséges szolgálat 
után most a jól megérdemelt nyugalomba vonul, sok 
évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül Ő Felsége a 
király a koronás ezüst érdemkereszttel kegyeskedett 
őt kitüntetni. — Adja Isten, hogy a még mindig erő
teljes, vig kedélyű bajtársunk a magas kitüntetés jel
vényét még sok éven át viselhesse!

M ilyen  lesz a  jövő  té l?  Hogy erre a kérdésre 
határozott és megbízható választ kapjunk — írja a Ciel et 
Térré — kérdezzük meg a méheket. Sokáig azt hitték, 
hogy a mi szélességi fokunk madarai korán távoznak, 
hogyha a tél nagyon erősnek Ígérkezik, ez azonban egy
általában nincs igy. A madarak akkor költöznek el, hogy
ha azon a vidéken, a hol éppen tartózkodnak, az idő 
roszra fordul. Azonban a méheknek, úgy látszik meg van 
az a képességük, hogy már az ősz elején sejtik, hogy 
milyen lesz a legközelebbi tél. Hogy ezt miből sejtik, 
azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy abban az esetben, 
ha szigorú tél előtt állunk, a méhkas ajtaját légmentesen 
elzárják viaszszal és csak alig észrevehető kis lyukat 
hagynak nyitva. Ellenben a mikor sejtik, hogy a tél enyhe 
lesz, az összes bejáratokat egészen nyitva hagyják. Hogy 
ha tehát tudni akarjuk, hogy milyen lesz a jövő tél, úgy 
csak a méheket kell megfigyelnünk. A mód nagyon egy
szerű és az idézett újság szerint egészen biztos.

A  p ince  titk a . Nagy- Szokoly tolnamegyei köz
ségben, ezelőtt másfél esztendővel megölték és kirabolták 
a környék egyik legvagyonosabb kereskedőjét. A  rabló- 
gyilkosokat nagyban keresték, de nem bírtak rájuk akad
ni s a véres eset már-már feledésbe ment. A felső-ireghi 
csendőrség azonban szép csöndben folytatta a nyomozást 
s egy napon megjelentek Kacsi János és balkézről való 
felesége, Fazekas Zsuzsi portáján és a vizsgálat eddigi 
adatai alapján házkutatást tartottak náluk. A többi közt 
fölásták a pince földjét s ekkor egy már feloszlásnak 
indult tetemet találtak, mellette pedig egy skatulyát, 
telve különböző iratokkal. Erre úgy a házigazdát, mint 
a kedvesét letartóztatták.

F0h®rczegi vadászatok. Gödöllőről táviratoz- 
zák, hogy Lipót bajor herczeg ideérkeztével a szokott őszi 
udvari társasvadászatok megkezdődtek, melyekben a 
király is részt fog venni. A királyt a napokban várják 
ide. A szokott személyzet már ideérkezett. Koburg Fülöp |

herczeg jelenleg a gömőrmegyei pohorelai birtokán tar
tózkodik s nagy vadászatot rendez óriási erdőségeiben., 
Vendégei közt vannak: Szapáry Pétder gróf, Hardegg és 
Wurmband grófok is. Hardegg grófnak érdekes vadász
kalandja is volt. A murányi vár alatti fensikon vadászván, 
kés óriási teljesen kifejlett szarvasbika elkeseredett küz
delmet folytatott. Hardegg az egyiket leteritette, de 
agancsaik a küzdelemben annira összegabajodtak, hogy a 
másik futásában a leteritett szavast is magával vonszolta. 
Még egy lövést tett s azt is leteritette. Egy-egynek súlya 
230 kiló volt. A vadászat még néhány napig fog tartani.

. A  m enedékhelyen . Léváról rablógyilkosság 
hírét küldik. A várostól nem messze fekvő Magyaród 
községbe iparkodott október 7-én Gilik György, So
mogyi László ottani földbirtokos öreg kertésze. Jókora 
csomag volt nála, mert Léván vásár volt és ő sok 
mindent vett családja számára. A mint az országúton 
mendegélt, egyszerre három czigány állta útját, kik 
mindenéből kifosztották, csak az óráját meg pénzét 
hagyták meg, mert erre már nem volt idejük. Az 
országúiról ugyanis kocsizörgést hallottak, mire elme
nekültek. A kocsi meg is érkezett s a megrabolt ember 
rémülten kapaszkodott az egyik ló sörényébe. A kocsis 
azonban roszat sejtett, nagy dér-durral elkergette, az
után a lovak közé csapott. A kertész ekkor egy közeli 
csőszhöz menekült és elmondta balesetét, meg azt is 
nagy örömmel, hogy a pénzét, meg az óráját meghagy
ták a tolvajok. A csőszben a kifosztott, védtelen öreg 
ember láttára fölébredt a gonosz indulat. Bűntársává 
szegődött a Déma, elhagyott éj is, melynek csöndjét 
már a következő pillanatban durranás szakította meg: 
a csősz orozva megölte és kirabolta vendégét, ki olta
lomért esedezni jött hozzá. Mikor a tetemet el akarta 
tenni láb alól, észrevette, hogy még maradt egy kis 
élet benne. Ekkor fejszével agyonütötte a félholt em
bert, azután földarabolta a holttestet és felső részét a 
szántóföldön elásta, a lábszárát pedig a közeli folyóba 
dobta. Azután nyugodtan aludni tért. A szörnyű gyil
koságra azonban rájött a csendőrség, s most úgy a 
czigányok, mint a rablógyilkos csősz is az ipolysághi 
törvényszék börtönében várják büntetésüket.

ő r ü l t  a v a sú ti á llom áson. A szeged-rókusi 
állomáson a minap nagy feltűnést keltett egy zentai 
fiatal ember, ki folytonosan kiabált s az égre muto
gatva érthetetlen szavakat beszélt össze-vissza. A városi 
alapitány kérdőre vonta a fiatal embert, a ki elmondta, 
hogy Mérey Dezső a neve, zentai illetőségű.

— Aztán miért kiabál itten ?
— Nincsen rendben a fejem, kérem alássan — 

mondta meglepő őszintességgel. — Bevitték a kór
házba. --

A rendőrség különben azt hiszi, hogy csak szimu
lánssal van dolga.

Tizenötszörös asszonygyilkos. Rotterdamból 
a következő borzalmas esetet táviratozzak a B.H.-nak : Né-
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hány nap előtt egy tisztességesen öltözött ember meg
szólított az utcán egy rendó'rt és elmodta neki, hogy 
meggyilkolta a feleségét és gyermekét s e miatt föl 
akarja magát jelenteni. A rendőr elkísérte ezt az embert 
a legközelebbi őrszobába, a hol azt vallotta, hogy Müller 
Gusztáv Károly Frigyesnek hívják, harminckétesztendős, 
órás, és ma délután megölte a feleségét és gyermekét. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan ölte meg őket, azt vála
szolta, hogy mindkettőjüknek elmetszette a nyakát. Ebéd 
előtt a konyhában csigát tisztított, s e közben megszólalt 
egy hang, mondván:

Azzal a késsel a melylyel most a csigát tisztítod, 
meg kell ölnöd a feleségedet és a gyermekedet!

A  parancsnak, úgymond, kénytelen volt engedel
meskedni, bement a szobába és ott előbb feleségét és 
aztán gyermekét ölte meg. A  rendőrhivatalnok eleinte 
azt hitte, hogy részeg vagy őrült emberrel van dolga, 
azonban Müller a zsebébe nyúlt s kivett belőle négy fület 
s ezeket a rémes bűnjeleket az asztalra téve, azt mondta:

Most talán el fogja hinni, a mit mondtam. De ha 
még most sem hiszi el hát menjen el lakásomba, ott meg 
fog róla győződni, hogy igazat mondtam.

Pályázatok.
Szolnok-Doboka vármegyében elterülő: kendi-lo- 

nai uradalomban rendszeresítendő két alerdészi-állásra 
ezennel pályázat nyittatik.

Javadalmazás egyenként: készpénzfizetésben: 420 
frt (öt évenként 25 frt korpótlék) az erdei-kihágásokból 
befolyó pénzösszegek 50 %: kerttel kapcsolatos szabad 
lakás, 4 drb. szarvasmarha és a házi szükségletnek 
megfelelő számú sertés szabad tartása, a pagonyok

ban kijelölt nyiladék — és tisztásokon nyerhető széna 
és sarju termés, az évi szükségletet fedező tűzi fa-já
randóság, s végül egy az uradalom által kiállítandó 
egyes-fogat használata.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdő törv. 
(1879. évi XXXI. t. ez.) 37. §-ában előirt képesítést, 
valamint az eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányok
kal felszerelt folyamodványukat: méltóságos gróf. Teleki 
László Gyula úrhoz czimezve, alulírotthoz küldjék be 
f. évi november hó 15-ig.

A hivatalos nyelven kívül románul is tudó és 
nőtlen pályázók előnyben részesülnek.

Ezen állások egyike 1898. évi január hó 1-én, a 
másik pedig ugyan ez év márczius hó 28-án foglalan
dó el.

Hosszufalva, u. p. Pa-Hidegkut (Szatmármegye) 
1897. október 1-én.

ifj. S z i l l a b a  Ernő, urad. erdész.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P odhradszky  Em il.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak: uraknak 4 frt 50 kr„ nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

L en gyel A lbert, erd őőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.
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Legbiztosabb szer
az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult

„ J R A T - I T A I /
czimü növényszer gyomor-likőr készítményem székrekedés, h ideg le lés, 
é tv ág y ta la n ság  és az ebből eredő bajok ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.

használati könyvel együtt, mely számos köszönő levelet is tartalmaz. 
K apható  szászsebesen és m in d en  község és város fűszerkor* 

kedéseiben , v a la m in t H ódm ező-V ásárhelyen a  készitő

Zenke Zoltánnál Árpád -utcza 12.

1 i 1II [1 ! H1 í] _  CD 1I (1 & §• dl fi f e l 1í I o- nfii nJ 3 -Kcd szí: uí 1 CD N e-t- CD ifii n ért-_  ?*r ull
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24 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

PIT* legújabb árjegyzéke. *^p|
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. Air. M in is te riu m n ak  1894 évi augusz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czegiinlt újólag megM zatott
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 O A R . 1
a legjobb íranczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek. 
p f 1*- Ó vakodjék m indenki, oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  ak arják

rég i vev ő in k et fé lreveze tn i ""ü rj
Kiváló tisztelettel

BU DA PEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

B L U M  és  T Á R S A
elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 
A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  János  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

H ird e té s i 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.

Emlékezzünk régiekről.
Közeledik a halottak napja, már csak pár 

nap választ el attól. November elseje az a nap, 
melyen az egész keresztény világ áhitatos szív
vel emlékezik meg az ő kedveseiről, kiket a 
könyörtelen halál kiragadott szerető karjaiból 
s földi maradványaik fölé fölhányta azt a kicsi 
halmocskát, mely után nincs már egyéb hátra, 
mint az örökkévalóság.

Ezen a szent napon megindul a zarándok- 
lás ahhoz a kicsiny körülkerített helyhez, mely
nek fölülete úgy néz ki, mint a hullámzó viz 
fölülete, egyik hullám követi a másikat, mind 
megannyi könnyüt takarván, a mennyi elég
séges lenne hasonló hullámnak az előidézésére.

Az esti szürkületnél ki-ki gyullad az egyes 
sírokon a viaszgyertyák és olaj mécsesek hal
vány fénye, a sírkövek, fakeresztek sivárságát 
az őszi rózsák tömege takarja s a kisebb-nagyobb 
sírok párkányzatára letérdel az élők nagy se
rege, hogy buzgó imájával hozzájáruljon vég
pihenőre tért kedvesei üdvözüléséhez s az érzett 
vesztességet olyan nagyon enyhíti ez a rövid 
könyörgés, hogy szinte megkönnyebbülve tér 
haza lakására s vigasztalja az a tudat, hogy sze
retteivel, kik őt itt hagyták a siralom völgyében, 
legalább szellemileg érintkezhetett. Az igaz hitü 
keresztény meg van bensejében arról győződve, 
hogy szerettei ájtatos buzgólkodásának a másvi
lágról tanúi voltak s jól esett nekik ez a vissza
emlékezés. —

TAR.CZA.
--------+04---------

É n ek  a fák ró l.
A „B. H.“ után.

Már régen készülök, hogy éneket Írok a fákról. 
Gyermekkorom óta csodálom és szeretem őket. De van-e, 
a ki örömmel olvassa a fák dicséretét? Hiszen a fa 
olyan közönséges, olyan figyelemre nem méltó terem
tése az Istennek: semmit sem lehet róla mondani, a 
mit már mindenki ne tudna.

És én mégis irok a fákról. Éneklek, mint a macska, 
mikor a kályha mellett ülve magának dorombol.

Eszembe jutnak olykor kertek, berkek, erdők, 
mindenféle íaismerőseim. Mert az embernek vannak 
ismerős fái, a melyeket számon tart, mint az élő is
merősöket, és a melyeknek halálán szomorkodik, mint 
az élő ismerősök halálán.

Ha visszatérek valamikor abba a faluba, a hol 
gyermekéveimnek legkedvesebb idejét töltöttem, a két

nagy jegenyefát keresi a szemem már messziről, azt a 
két jegenyefát, a melyik a kert végén áll, mint a két 
szikár óriás. Milyen különös fa a jegenye! Olyan, mint 
a hallgató ember. Soha sem susog. Ha susog is, csak 
úgy magának, mintha magába beszélne. És soha sem 
hajlik. És soha nem néz alá, csak mindig föl az égre. 
Mit néz mindig az égen?Egykor nem tudtam elgondolni. 
Hanem mikor öt évig olyan lakásom volt a fővárosban, 
hogy soha sem láttam az eget, akkor megértettem. 
Milyen boldogság volt utána az eget látnom: nappal a 
felhőket, a levegő tiszta oczeánján, éjjel a holdat, a 
csillagokat, a fényes mindenséget a sötétkék végtelen
ségben.

Aztán azt fogom nézni, hogy a nagy öreg szederfa 
megvan-e még ott van-e még a ház előtt, a melyben 
mi laktunk; ez a jóságos öreg asszonyság! Bezzeg nem 
néma ez; Milyen kedvesen susogott esténkint, mikor a 
ház előtt ülve néztük az öcsémmel a hulló csillagokat. 
A fa susogása, tudtam akkor Is, hogy nem más, mint
hogy a szellő összesurolja, ide-oda mozgatja a lombokat.
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A sok sir között azonban nem egy van 
olyan, mely az általános kivilágításnál homály
ban marad, melyre nem jut a kegyelet bokré
tájának és koszorújának egyetlen szirma sem, 
ájtatos lélek nem keresi föl; nagy az ő el- 
hagyatottsága.

Vájjon kit takar ez a kicsiny hant, hogy 
azt senki észre nem veszi? Tán valami gonosz- 
tevőjé, hogy úgy kerüli a nép ? Nem! Ez a 
sir olyat takar mély rejtekében, kinek hátra
maradottjai már régen más vidékre költöztek 
s mostoha sorsuk nem engedi meg, hogy sze
retteik sírjához zarándokoljanak s ott kegyele
tüknek adóját lerójják. Ezek a hontalanok 
sírjai, kiknek a sors nem juttatott állandó tar
tózkodási helyet, hanem hányja-veti őket ide- 
oda, mint a hogy a tó hulláma játszik a reá 
esett gyönge szalmaszállal.

Ilyen sírok az erdészeti altiszti személy
zetnek és hozzátartozóinak a sírjai.

Nem kérdezi azt a rideg halál, hogy hol 
ragadjon ki valakit az élők sorából s vájjon 
marad-e azután olyan, ki a földi múlandóság 
jelét, a kicsi sirdombot gondozza, valamint hogy 
a szolgálat rideg paragrafusai sem tudakolják, 
vájjon nem szakad-e meg annak a szive, kit 
egyik helyről a másikra áthelyeznek, a fölötti 
fájdalmában, hogy azt a rögöt, mely legkedve
sebbjét takarja, el kell hagynia.

Ilyen elhagyatottság sorsa az erdészeti sze
mélyzet sírjainak.

Vájjon igy kell ennek maradni és nem lehet 
a dolgon segíteni ?

Lapunk egyik buzgó barátja, Lörincz István 
m. kir. erdőőr erre nézve érdekes és megszívle
lendő javaslatot küldött be hozzánk, melyet nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, sőt azt ma
gunkévá tenni első és legfőbb kötelességünk.

Derék kartársunk javaslatának lényege az, 
hogy ott, hol a temetőben erdészeti személyzet 
vagy hozzátartozói hamvai nyugosznak s a sirok 
ápolóit a szolgálat és az élet viszontagságai más 
távoli vidékre vetettek, a szent hantok gondozá
sát az utód vegye át, megmutatván ezzel a világ
nak, hogy még sem vagyunk olyan elhagyatot
tak, mint a milyeneknek hisznek.

Az erdészeti — kivált az altiszti — sze
mélyzet folyton szálka a nép szemében s minden 
alkalmat meg kell ragadnunk, hogy annak rósz 
indulatát ellensúlyozzuk, igy nem méltányolhat
juk eléggé derék kartársunk javaslatát s nem 
hisszük, hogy köztünk csak egyetlen egy is 
akadna, ki azt ne tenné magáévá.

Az ezzel összekötött költségek oly cse
kélyek, hogy azokról szólni sem érdem es: azt 
a pár szál virágot ingyen szolgáltatja nekünk a bő
kezű természet, az a nehány krajczár pedig, mibe 
a kis kivilágítás kerül, minden szegénységünk

És mégis van ebben a susogásban valami, mit szívesen 
és álmodozva hallgatunk Valami zene van benne, va
lami dallamtalan, lekottázhatatlan, örökké befejezetlen, 
titkos értelmű lágy zene, a mit az ember mégis mintha 
értene. Talán van és én hiszem, hogy van a lelkűnk
nek egy gyönge, finom része, a mely nem tud kibon
takozni és megnyilatkozni soha az emberi testben, ha
nem bimbó-állapotban veszteglő, zsibbadt, holt erő most 
csak mibennünk s öntudatunknak és igaz valónknak 
magva az csupán, abban az eleven anyagban, a minek 
test a neve. Ez a finomabbik rész gyönyörködik a csil
lagokban és érti a szederfa susogását. Ez a susogás 
nem olyan, mint a cserfáé, sem olyan, mint a nyár
fáé: lágyabb, szelidebb. A szederfa lelke van benne, 
és a mi szederfánk susogása nem olyan, mint más sze
derfáké. Nem is lehet olyan, mert a mi szederfánk azt a 
levegőt szívja, a mit a mi udvarunk, mink magunk; 
van valami, a mi közös bennünk és ő benne, ha nem 
is egyéb, mint az, hogy ő nekünk nőtt és hogy mi őt 
szeretjük.

Úgy emlékezem erre a fára, mint akármelyik 
rokonomra. Az alakjának lenyomata a lelkemben van, 
mint bányából esett kőben az őskori páfrány. A dereka 
vastag volt, és három erős kar ágazott szét belőle egy 
öl magasan. Két kar a ház felé hajolt, egy az ut felé. 
Hej sokszor felmásztunk ezekre a szélesen kiterjesztett 
karokra az édes jó gyümölcsökért, és dicsértük az 
öreg jó fát, hogy milyen jó, milyen áldott, soha nincs 
esztendő, hogy meg ne hozná a maga czukros, fehér, 
zamatos gyümölcsét.

Hát a repedezett héjú kövér almafa a kertben! 
Álmomban de sokszor ott játszom alatta! Tavasszal 
fehéres rózsaszín virágpompában van ez a fa, mintha 
ivott volna abból a vizból, a melyik visszadja az ifjú
ságot, szüzességet és szépséget, ősszel meg nagy 
hosszúkás piros almát lógat minden levélcsokrán, s 
olyan, mint a messzi útról érkezett jó rokon, a ki min
denféle ajándékkal jön látogatóba. Minden reggel, mikor 
iskolába mentem, ejtett le nekem egyet-kettőt: ott ta
láltam a fűben. Az alma fehér husu volt és édes. És
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mellett sem jöhet számításba, ha figyelembe 
vesszük azt a nagy erkölcsi előnyt, melyet a 
társadalommal szemben és annak szemében 
magunknak biztosítunk.

Az, ki maga magát meg nem becsüli, érté
két érvényre juttatni nem bírja, nem méltó a 
mások becsülésére sem, hanem méltán osztályosa 
a közmegvetésnek és lenézésnek, mig ellenben 
a közös érdekek előmozdítója és védője joggal 
követelheti magának az elismerést.

Szívleljük meg mi is Lörincz István tisztelt 
kartársunk javaslatát s bizon nagy erkölcsi 
hasznát fogjuk annak látni, addig pedig, 
mig ilyen buzgó harczosaink vannak, kiknek fi
g y e lje  mindenre, még a legcsekélyebbeknek 
látszó dolgokra is kiterjed, ne essünk kétségbe 
jövőnk felett, mert annak okvetlen jóvá kell 
változnia!

A  tö lg y m a k k  átte le ltetésérő l.
Z s u r i 11 a Antal m. kir. fóerdöőr kérdésére.

A tölgymakknak átteleltetésére vonatkozólag Zsu- 
rilla Antal kartársunk által fölvetett kérdésre már 
lapunk egymás után következő két számában is olvas
tunk szakszerű feleletet s igy sziite fölöslegesnek 
látszik a kérdés további tárgyalása, mégis abból az 
elvből indulva ki, hogy tanulni soha sem tudunk eleget, 
az általam tapasztaltakat szintén le akarom irui; lehet, 
hogy akadnak olyanok, kik soraimból okulni fognak.

Az 1892/93 években a zsarnóczai m. kir. mag

én olyan hálával néztem a vén fára, mint mindenkire, j 
a ki jót tett velem: -

— Köszönöm, jó almafa, köszönöm.
Ma is megfoghatatlan nekem, hogy honnan veszi 

ez a fa azt a szép édes gyümölcsöt. A kertben csak 
egyféle föld vau, s minden fa más meg más gyümölcsöt 
szí abból. A mag, az minden. Ez a kis fekete almamag, 
ebben már benne vau a jövendő idők almafája, a jö
vendő idők almafájáuak minden gyümölcse. — Minden 
magból van. A világ is. És ez a mag az isten kezében 
vala az idők elején.

Harmadik kedves vén fám a kert végén álló diófa 
volt. Ezt is megösmerném akármi diófaerdőben, ezer 
fa között is. Micsoda méltóság és komolyság volt ez a 
fa! Mint valami király! Alatta hosszú és selymes volt 
a fű. Hányszor hevertem ottan és karomat a fejem 
alá téve hányszor néztem elmerengve sötétzöld tere
bélyes lombjainak árnyékot tartó sátorát.

Valami tiz lépésnyire tőle két kis nyomorék forma 
birsalmafa. Mint két kis szelid njmmorék leány, a ki |

pergető vezetésével voltam megbízva Martian Livius 
akkori erdészjelölt ur felügyelete alatt.

Itt nyílt alkalmam megismerkedni a tölgymakknak 
több átteleltetési módjával, melyek közül leginkább 
kiemelem a következő és általam leírandó módot, 
melyet Gáspár Béla akkori garamrévi főerdész ur uta
sításai szerint kipróbáltunk.

Mielőtt a tölgymakknak elhelyezéséhez fognánk, 
előzetesen s első sorban gondoskodnunk kell száraz 
homokról, a melyet — ha száraz állapotban nem kap
nánk, egy nehány napon át nap sütötte helyen tartjuk 
s naponta 3—4 szer átlapátolva — nyerünk; másodsor
ban szintén jóval előbb szedessünk kellő mennyiségű 
mohát, melyet szintén tanácsos szárítani s ha ezek 
birtokában vagyunk, készíttetünk az eltartandó makk 
mennyiséghez mérten több-kevesebb 3 m. hosszú, ’. m. 
széles és 30 cm. mély feneketlen és nyitott (fedetlen) 
szekrényt. (Egy-egy szekrényben 2 hektoliter makk el
helyezhető.

Ha most az udvarban vagy a kertben a rendelke
zésünkre álló szabad teret kiszemeltük, melynek ta
laja száraz s lehetőleg agyagos legyen, azt vízszintesre 
ledöngessük és a leirt szekrényeket szabályos sorrend
ben egy méternyi közökkel egymás mellé rakjuk s le
hetőleg úgy szorítsuk rá a talajra, hogy a szekrények 
széleinek élei kissé a talajba bevágódjanak.

Most minden szekrény fenekére, a melyet már a 
talaj képez, a száraz homokot szórjuk úgy, hogy az 
egyenletes és körübelül 5 cm. vastag réteget képezzen 
s erre elhelyezzük a 0'6—07 hektoliter tölgymakkot 
s úgy szétteregetjük, hogy egy 4mag a másik fölé ne, 
de egymásmellé kerüljön, mit a szép termésű és a 
fennebb említett mennyiségű makkal el is érünk.

Az igy szétteregetett makkot befödjük 5 cm. vastag

tavasszal vadrózsát tűz a hajába, ősszel meg sárga 
almát visz a kezében, úgy megy az iskolába. Mert 
olyan volt a viráguk, mint a vadrózsáé. Valamivel 
nagyobb és testesebb, de azonegy szinü, és azonegy 
bájoló. Soha sem szakítottam le e két fácskának egy 
virágát sem, csak odaáltam és néztem, szagoltam, 
hogy van-e illatuk? És susogtam, pusmogtam nekik, 
mint hogy gyerek szokott a gyereknek:

— Kedves kis birsalmafáim, milyen szépek vagy
tok ! Olyan szépek vagytok, mint a tiszttartó kisasszo
nyok: a Vilma, meg az Iduska.

Csak télen látszottak nyomorékoknak. Nem volt 
rajtuk a szép kis zöld levélruha. Körülöttük hó. Min
denfelé hó. És ők ketten a vigasztalan dermesztő hi
degben, mint két meggémberedett, ruhátlan, ínséges 
gyermek, a kinek sem apja, sem anyja, sem hajléka 
nincsen, és igy idekünn dideregve néznek az égre: 
várják a napot, a tavaszt, az édes anyát.

Hát a szilvafák, ezek a sápadt, fehérviragu, so
vány teremtések. Ezeket eleinte nem igen vettem
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száraz homok réteggel s ezt még kétszer megismétel
jük, (föltéve hogy a szekrény 30 cm.-nél nem mélyebb) 
a mikorra a szekrény annyira megtelik, hogy már 
abban csupán a moha számára marad hely, körülbelül 
5—6 cm. mélységgel, a melyet végre száraz mohával 
erősen megtörnünk.

Igen czélszerü. de ne nem okvetlenül szükséges 
most a szekrényeket még lécztakaróval befedni, hogy 
a hónak mohával való közvetlen érinkezését megaka
dályozzuk.

A szekrények megtöltése után következik azok 
körülárkolása, a mi úgy történik, hogy a szekrényeket 
elválasztó közökön 50 cm. széles 40—50 cm. mély 
árkot ásatunk a melyek összes szekrények körül vo
nandó árokkal futnak össze; igy az árkok eme össze
kötetése által minden egyes szekrény körülárkolva 
lévén, gondoskodnunk kell egy levezető árokról, mely 
természetesen a lejtős oldalon lesz alkalmazva; ha 
pedig a talajnak lejtje nincs, csinálunk a szekrény
csoport minden szegletén egy — az az összesen négy 
levezető árkot.

Hogy á tölgymakknak ilyetén való elteleltetése 
sikerüljön, pontosan be kell tartanunk a leirt eljárást, 
mert pl. ha a használandó homok nem volna eléggé 
száraz, meg nem óvhatjuk a makkot szigorú télen fagy 
és egerek ellen, enyhe télen pedig a túlságos kicsirázás 
ellen; ha pedig a makkot önönvástagságánál vastagabb 
rétegekben raknék, szigorú télen elősegitenők a túlsá
gos kicsirázást, ellenben enyhe télen használhatlanságig 
menő megpenészesedést, esetleg megfulást, mert egy
másra halmozva, s elzárva a levegő átjárásától sokkal 
nagyobb megmelegedést fejt ki, mintsem hogy az ár
talmára ne volna.

Miután a homok igen jó vizvezető, azért a felső

homokréteg okvetlen mohával takarandó le, mely a 
vizet (esőt, havat) jól felfogja s nehezen engedi át a 
homok továbbításának s igy hozzá járul kemény télen 
a tölgymakk megfagyásának, enyhe télen pedig annak 
túlságos kicsirázása megakadályozásához.

A tölgymakkot az elmondott módon igen jól tar
tottuk el, s mivel tavasszal a makknak kiszedésekor 
minden csiraképest a nem csiraképestől határozattan 
megkülönböztetni lehet, megtakarítottunk sok hiába 
való munkát az ültetésnél, mert a nem csiraképes 
makkot egyszerűen mellőztük.

Megjegyzendő még, hogy a makknak túlságos 
kicsirázása esetén a szekrényeknek tavaszi felnyitásá
nál csak annyit szedjünk ki egyszerre, a mennyit az 
nap elültetni szándékozunk s nagyon óvatosan kell vele 
eljárnunk, nehogy a csiráit eltördeljük.

A makk átteleltetésének ez a módja tán költé- 
gesnek fog látszani, habár korántsem az, mert a 
szekrényeket esetleg a lécztakarót is, ha azt a makk 
kiszedése után száraz helyen megóvjuk, több évig 
használhatjuk.

Tessék megpróbálni! Roz i i k .

„Lőjelek"*) a fő- ós őz vadnál.
(Mutatvány a .Természet” nevű folyóiratból.)

Azt hiszem szükségtelen az igazi vadászember 
előtt a kérdést felvetnem, vájjon a fő- és őzvadat a 
golyó illeti-e meg1? Úgy vélem, hogy az igazi vadász-

*) Magyarosabb műszó helyett, kénytelenek vagyunk a 
.Magyar vadász - müszőtár” által ajánlott .lőjeleket", — mely 
egyébként szolgai német fordításnak látszik — használni. A ki 
jobbat tud, igen szívesen vesszük, ha közli velünk. Szerk.

figyelembe. De egyszer csak ősszel, mintha egy éjjelen 
valahol jártak volna, egyik gömbölyű szilvával, a másik 
sárga szilvával, a harmadik kék magvaválóval megra
kodva állott.

De nemcsak a gyümölcsfák között vannak nekem 
ismerőseim: az erdőben is sok-sok fa. Egy cserfa, a 
melynek odú van a hóna aljában és madár lakót tart. 
Egy másik cserfa, a melynek a tövében tüzelni szoktak 
a kanászok. Az oldala olyan már, mint a kormos teknő. 
És mégis él, mégis zöldek a lombjai.

Van egy villámsujtott fa is az erdőben. Milyen 
büszke, nagy fa volt ez! Mint valami gróf. Ezt egy 
napon megsujtotta a villám s ettől az időtől kezdve 
olyan lett, mint a megalázott ember. Az egyik ága úgy 
nyulott lefelé, mint a koldus kérő keze. A másik ága 
fel az égbe, mintha kérdezné örökké:

— Istenem odafönn, mért tetted ezt velem?
A fenyőfákat is szerettem. Ezek olyanok, mintha 

meseországból valók volnának. Abból az országból, a 
hol örökös gyász van, mert a király leányát elvitte a

sárkány. Az arany, meg az ezüst országot is megtalá
lom. Az ezüstország a nyírfák. Az aranyország a nyár
fák ősszel. Egy mágányos nagy reszkető nyárfa isme
rősöm Somogybán él, Szőlő-Györökben, a falu közepén, 
a hid mellett. Sokszor néztem ezt a fát az öreganyám 
kertjéből. Mért reszket mindig, mint a bűnös ember? 
Ha ember volt valamikor, valami véres bűnt cselekedett. 
De, hogy mit, azt nem tudja senki.

A kerti fák mind olyanok, mintha boldogok vol
nának, de az erdei fák közt gyakran találtam olyant, a 
melyikről lesóhajtott a szenvedés. Az erdélyi utamban 
láttam a legszegényebbet. Egy magányos kis cserfa volt 
az, sziklás hegy tetején. Mennyi nyomorúság és küz
delem lehetett ennek a kis görbe fának az élete. A 
sziklás, kopár hegytető alig adott neki több táplálékot, 
mint a mennyiből egy kökénybokor szokott tengődni. 
És ő, hogy a sorsa odavetette, élt és él tán máig is 
ottan a kietlen hegytetőn, minden szélnek és minden 
viharnak országutján, örökké rázva, tépázva; nyáron az 
égető, száraz forróságban, télen a földet kövitő, esi-

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 29

ember előtt e kérdés már regen tisztázva van és szinte 
hallom az ellenvetést: „Hogyan, hát máskép is lehet 
a dolog? Csak nem fogjuk a mi fő- és őzvadunkat 
— miként azt pecsenye- és orvvadászok teszik — söréttel 
megpuskázni ?!

Régi s öröklött vadászszokás az, hogy a nemes 
vadat — melyhez csaknem mindenütt az őzet is számít
ják, — golyóval kell lőni s nagyon kivánatos volna, 
ha a „sörétező* vadásztársak felhagynának rossz szo
kásukat mi által számos nemes-vad megmentetnék a 
„döggélövés-“től.

Golyó illetvén a nemes vadat, mindenekelőtt szük
ségesnek tartom hangsúlyozni, hogy sohase lőjünk túl
ságosan messze távolságra, mint azt sok vadász bra- 
vourból teszi. Megengedem, hogy nagy lőgyakorlattal 
biró golyólövők nagyobb távolságról is biztossággal 
aplikálják golyóikat, — azonban számtalan esetben nem 
halálos sebet kap a vad, úgy hogy a lövés után mesz- 
szire képes elmenekülni anélkül, hogy véreb nélkül 
ráakadnának, — tehát a legtöbb esetben elvész vagy 
elpusztul, a mi egyre megy.

Ép az utóbbi okból is különösen fontos tehát, az 
u. n. „lőjelek* biztos ismerte, Ha megbízható vérebbel 
nem rendelkezünk, úgy a „lőjelek* tudásával legalább 
bizonyos és felette szükséges megállapodásokra és kö
vetkeztetésekre juthatunk, a mi az „utánkeresés“-t 
felette megkönnyíti. De a „lőjelek* már abban a pilla
natban arról is felvilágosítanak bennünket: vájjon ta- 
láltuk-e vadunkat s mely részét érte a golyó ? — avagy 
hogy egyáltalában nem-e csak lyukat lőttünk a leve
gőbe?

A lőjelek egyébként, a vad különböző testrészének 
találásához képest különbözők; de ugyanazon lövési 
eseteknél mindig ugyanazok. Például:

a lapoczka - lövést a vad rendszerint azzal nyug
tázza, hogy tűzben esik össze, majd (a legtöbbször) 
csülökre kap, de csakhamar ismét felbukik s helyben 
marad. A lövés helyén kicsiny és kerekded csondarab- 
kákat lehet találni, a világos vörös s ritkán csöppen- 
ként jelentkező vér a mellső végtagok nyoma mellett 
jelzi a lapoczka-lövést.

Hasonlóképpen áll a dolog, ha a vad máj- vagy 
tüdőlövést kap, azonban májlövésnél a lövés helyén 
sötétvörös, habnélküli vérnyomot találunk, melyben 
májrészecskéket is lehet látni.

Tüdőlövésnél a vér sűrű csöppekben látható, habos 
és világos vörös színű.

A kamara vagy szivlövést a vad úgy jelzi, hogy 
lövés után magasan és előre ugrik s nyilsebes szökés 
közben hátrafelé bukva kimúlik. Némelykor megesik, 
hogy futásközben a legközelebbi sűrűségbe szökik, a 
hol csakhamar kiadja páráját. Bőséges vérkiömlés, 
mely a ballábnyomok oldalán látható és közönségesen 
vörösszinü, árulja el a kamra vagy szivlövést.

Veselövésnél a vad háta feltűnően meggörbül s 
egész testében remegni kezd, majd pedig lassan ösz- 
szeesik.

Sajátságos a vadnak panaszos hangja, ha léplövést 
kap, ha ilyen lövés éri, mielőtt összeesnék, rendszerint 
rövid ugrásokat tesz, majd pedig panaszos hangot adva 
kimúlik.

Ha nyaklövés éri a vadat, az esetben legtöbb- 
nyire tűzben esik össze. Megesik, hogy ilyenkor ismét 
csülökre kap s gyors közép magasságú ugrásokkal me
nekülni Igyekszik. Fejét magasan tartja, a mellső vég
tagnyomok előtt bőséges vér található, mely közönséges 
színű s vastag csöppekben csurog a nyakból.

Ha a vad élőiről (mellfelől) kapja a golyót, akkor

korgó mérges hidegben. Milyen gazdagok ehhez képest 
azok a fák, a melyekkel egyszer Vértes egy völgyében 
találkoztam. Nem tudom mi fák voltak ezek, mert 
gyermek voltam még akkor és eltévedten bolyongtam 
az erdőn, csak arra emlékszem, hogy óriás nagy, vilá
goszöld lombu fák voltak. Őserdőrész, hangtalan, virág
gal pompás. A fák alatt egy szarvas legelészett az 
üszőkéjével és csak egyetlenegy fekete rigó szólt olykor 
hol itt, hol amott. A fütyölését mindig ismételte a vissz
hang. Micsoda különös teremtések voltak ezek a néma 
mozdulatlan óriások s az életnek micsoda roppant e- 
reje volt mindegyikben! És micsoda végtelennek tetsző 
sokaság! Áhitatos félelem nehezedett rám, hogy alattok 
jártam. Éreztem, hogy ez már nem az ember világa, 
hanem a fáké. A fa itt az ur. Az Isten ezt a völgyet 
nekik teremtette. S hogy szél kerekedett, megmozdul
tak az óriások és beszéltek egymással méltóságos, 
komor morajlással, rejtelmes, ismeretlen nyelven, a mit 
ember soha meg nem érthet.

Láttam egyszer egy fenyőfát is. Bizonyosan ott

fekszik az most is az irtatlan nagy hegytetőn, a Szent 
Anna-tó közelében, Erdélyben. Ott fekszik, mert az 
ottan őserdő és nem lehet a fákat a hegyről levinni. 
Ez a holt fa már fehér volt, mint a föld színén heverő 
emberi csontok. Olyan is volt, mint valami óriásnak a 
csontváza. Mintha az itteni óriás meséknek egyik alakja 
heverne a fák között, talán éppen az utolsó óriás, a 
kinek nem maradt társa, a ki eltemettesse.

Mért születik a fa? Hogyan él és hogyan hal 
meg? Van-e az életében valami kis öntudat? Ha van 
valami, bizonyára azt mondja magában:

— Én fa vagyok, földhöz lánczolt rab. Itt szület
tem, itt élek és itt halok meg ezen az egy helyen. Ti 
pedig, a kik alattam jártok, ti törpék, ti emberek 
vagytok. Oda mehettek, a hova akartok. És én még 
sem cserélnék veletek, mert nekem két anyám van: 
a föld, meg a nap és mind a két anyám holtomig 
szeret engem.

Én valamennyi fa között még is a jegenyefát 
szeretem legjobban. Sem árnyéka, sem gyümölcse, jól
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a legtöbb esetben magasra ágaskodva s magát hátra
vetve, helyben összeesik. Ha tüdőt is talál a golyó, 
akkor a vér (mint mindenkor tüdőlövésnél) habos s 
világos vörös, máskülönben pedig közönséges szinü.

Nyilsebes futással menekül a fővad, ha hátul éri 
a lövés; mindkét hasoldala feltűnően felduzzad, háta 
meggörbül s a legközelebbi sűrűségben meghúzódik és 
kimúlik. (? Szerk.) A csekély mértékben előírecscsenő 
vér sötétvörös és zöld fűvel van keverve, mely a belek
ből ered (természetesen ha a kihatoló golyó a beleket 
is érte). Egyébképt béllövések-nél nemcsak fűvet, de 
bélrészeket is találunk a lövés — illetve a vad helyén.

Ha a lövés valamely hátsó lábát éri, úgy a vad 
azon oldalra esik, a melynek lába a sérülést kapta, de 
csakhamar ismét csülökre kap. A vér világos vörös. 
Az esetleg található csontdarabkák után arra is lehet 
következtetni, vájjon a láb magasan vagy alacsonyan 
van-e át, vagy előve. Első esetben a csontdarabkák 
külsejükön kerekdedek, a második esetben (alacsony 
találás esetén) hosszúkásak és szilánkszerüek.

Ha a lövés mellsőlábat ér, a vad ép úgy viselke
dik, mint az előbbi esetben és sebes futással felkeresi 
a legközelebbi sűrűséget.

Végre czomblövésnél a vad nyomba hátrabukik, 
de azonnal csülökre kap és elmenekül. A lábnyomban 
bőséges és közönséges szinü vér található.

Nagyon örvendenék aunak, ha vadásztársaink az 
itt közölt lőjeleknek hasznát vennék, különösen ha e 
téren még nem volt tapasztalatuk.

Sok vadászörömet hozzál
ifj. Heytmánek Ferencz.

tudom, de van valami az ő egyedüli valóságában, 
hajthatatlanságában, fölemelkedettségében, a mi tetszik 
nekem. Ha meghalok, azt szeretném, ha egy jegenyefát 
ültetnének a siromra. Nekem kedves az a gondolat, 
hogy olykor jegenyefa leszek és állok, mint éltem 
magányosan, hallgató lombokkal, folyton az eget nézve; 
nappal a felhőket, éjjel a holdat, a csillagokat.

ADOMÁK.
N em  költhette fö l P i s t a  kiszáll a!trencséni 

állomáson, a hol egyik drága pajtása várakozott rá: 
— „No, to je mégizs szemtelensig! Jövök Pöstyénből, 
a vonaton, barátom. Egy angol fürdővendég beül velem 
a kupéba és oly kényelmesen végignyujtozott a bőr
ülésen, hogy hortyogása közben, lábait éppen az ölem
ben rakta le.“

Niki :  „Miért nem költötted föl a pimasz ángliusát!“
P i s t a :  „Ale cső! Hogyan rázhattam volna föl, 

a mikor egy szót sem tudok angolul/

Különfélék.
Figyelm eztetés. Mindazoknak, kik félévi és 

annál több előfizetési díjjal vannak hátralékban, postai 
megbízásokat küldtünk s kérjük, hogy azokat kiváltani 
s minket további kellemetlenségtől megmenteni szíves
kedjenek. —

V irághullás. Butyka Béla m. kir. erdőőrt, ki 
a szászsebesi m. kir. erdőhivatal roskányi védkerületét 
látja el, súlyos csapás érte, a mennyiben rövid egy 
hét alatt három kis leánykája, kik közül a legidősebb 
alig 5 éves volt, skarlátban és difteritisben elhalálozott. 
Isten vigasztalja meg a mélyen megszomoritott szülőket!

G yilkos férj, Petrucz István nagy-szredistyei 
gazda felesége híres volt arról, hogy a hitvesi hűség nem 
tartozott az erényei közé, s több ízben elhagyta az urát, 
A kikapós menyecske ura végre megelégelte felesége 
botrányos viselkedését s elkeseredésében 14 késszurással 
megölte, s azután önként jelentkezett a csendőrségnél.

Mi az asszony hivatása? Párisban múlt héten 
egy asszony gyűlés volt, melyen Potonié- Pierrené arról 
a kérdésről beszélt, hogy mi az asszony hivatása. Utána 
még többen szólották a kérdéshez és a legelső szónok 
mindenek előtt arra kérte a gyűlést, engedje meg, hogy 
a nevét elhallgathassa, mert egy papi gimnáziumban 
professzor. így  kezdte a beszédet:

Polgártársak ! Polgártársnők! Elkészítettem egy tör
vényjavaslatot. melyet legközelebb a kamara elé fogok 
terjeszteni és melyet ezennel felolvasok önöknek :

1. A  házasság megszűnik.
2. Minthogy a rabszolgaság megszűnt és minthogy 

a házasság a legocsmányabb rabszolgaság, ennélfogva a 
férfiaknak és az asszonyoknak jogukban van, hogy tes
tükkel és lelkűkkel tetszésük szezint rendelkezzenek.

3. A hűséget illető minden, még időleges szerződé 
is tilos.

4. A kik hűség-szerződést kötnek, tizennégy naptól 
egészen egy évig terjedő fogsággal büntetendők.

5. A kik azzal, hogy az embereket fölszólítják, 
hogy hűség-szerződést kössenek, a természet kívánságát 
meghiúsítják, két évtől öt évig terjedő börtönnel sujtandók.

— Hát a gyermekek ? kérdezi erre egy asszony 
a háttérben.

— A  gyermekeket nyilvános szoptató intézetekbe 
adják — felelt a derék professzor.

Baduel-Renaudné azt indítványozta, hogy külön 
hivatalt szervezzenek, mely minden asszonynak férjet 
szerez és a gyermekekről fölserdülésükig gondoskodik. 
Roquesné a socziális igazság ideálját akarta kifejezni, de 
oly hevesen kelt ki a kapitálista társadalom ellen, hogy 
az elnöknő kénytelen volt a gyűlést hamarosan bere
keszteni.

Pórul járt m edve. A múlt napokban hogy 
hogy nem, a Bartos - Lehotka és Garam - Berzencze
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közötti egyik alagútba betévedt egy medve. Szerencsétlen
ségre azonban jött a vonat, amely elől nem tudván ide
jében kiszaladni, a rohanó vonat úgy ütötte le a pálya
testről, hogy legott összerogyott. A pálya-őr még ugyan
azon napon szolgálatát végezvén az alagutban. rémülve 
látta maga előtt a hatalmas maczkót hosszan elterülve a 
pályátest mellett.

G yilkos kisbiró. Hegedűs Ferencz kisjenői korcs
májában csendesen iddogált Kozma János kisjenői gazda, 
a mikor oda betért Bába Tógyer kisjenői kisbiró és két 
társa, A  kisbiró és társai már akkor el voltak ázva és 
nehány pohár pálinka után mind a hárman ingerült álla
potba jöttök. Valami módon belekötöttek Kozma Jánosba, 
a ki durván visszautasította őket. Erre azok kést rántottak 
elő s azzal Kozmát össze-víssza szurkálták. A  szúrások 
közül több veszélyes sérülést okozott, úgy hogy az áldozat 
bajosan marad életben. A járási szolgabiró, a gyilkos 
Bába Tógyert és egyik társát letartóztatta, mig a harmadi
kat, a ki idejekorán elmenkült, a csendőrség nyomozza.

H alálos lekvárfőzés. Tolcsván Tóth Jánosné 
lekvárt főzött a minap s a lekvár keverését nyolcz éves 
fiára és hat éves leányára bízta, mig ő egyéb házi dolgai 
után nézett. A két gyerek a lekvár mellett összekapott 
s a veszekedés közben a kis leány a forró lekvárral telt 
üstbe esett. A  fiú segélykiáltásaira elősietett anya kihúzta 
ugyan a kis leányt a lekvárból, de a kis teremtés mégis 
annyira összeégett, hogy harmadnapra > meghalt.

B eleesett a kútba. Arad egyik külvárosában a 
napokban szörnyű szerencsétlenség történt. A  szerencsét
lenségre úgy jöttek rá, hogy este az illető ház kutyája 
éles vonítással kícsalta az embereket az udvarra, oda a 
kúthoz, hol sirt, vakkantott az eb, ágaskodva a kút ká
vájára. Megnézték, mi haja lehet a kutyának s borzalmas

látvány tárult eléjük. A  kút vizén egy emberi holttest 
úszott. A  halottban Csonkovits György napszámosra is
mertek, a ki hogy került a kútba, azt senki sem tudja. 
Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy részeg állapotban 
volt a serencsétlen munkás, mikor a vízbe fűlt. Valószínű 
tehát, hogy nem öngyilkosság forog fenn, hanem végzetes 
szerencsétlenség. Az ittas ember vizet akart huzni a kutból, 
elszédült és beleesett a vízbe. Mire a vonyitó kutya által 
figyelmessé lett háznép ráakadt, már meg volt halva; 
beléfult a kútba.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.

A d á s  — v é t e l .
Megvételre keresek eg y  vagy k é t  darab

-+-**© koponyás szarvas agancsot, ©  » <
szives ajánlatokat minőség és ár megjelölésével kérem 

Vácz-Szent-László-ra (Pest megye) küldeni.
Kormány Béla, erdőőr.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak: uraknak 4 frt 50 kr., nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

L en gyel A lbert, erd őőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.

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



82 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

£s LE6JQ3B ̂ IR ^ á  ̂ RAUKSm
33!apífígtoH

Ó RAK, ÉKSZEREK  ID-évijópssal
TTFIZETÉSRE

Képeo árjegyzék bér&sí'tvs. Ji»»3t̂ alii." paátosaa gs^sSÍtetadt' r m r *t

M

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 bérmentvé lesz azonnal beküldve.

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

czégtinli újólag megDlzatott
a nagytekintetil erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI R.UHAEL
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 ■“‘fpFI
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV.
Sütő uteza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készitő intézete, 
ó  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállitói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállitói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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 K e d d e 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.

Hull a levél. *..
Hull a levél a faágról, 
Elszakadok a rózsámtól!

Népdal.

Itt van az ősz! Szelének fuvalma meg
zörgeti a bokrok és fák megsárgult lombjait s 
az ágától elszakadt falevél játszi kalimpálózással 
lebeg alá az anyaföldre, melynek tápláló ereje 
megszülte s fölnevelte. Lehull az ágról, hogy oda 
többé vissza ne térjen.

Olyan szomorúan, olyan elhagyottan áll ott 
a díszétől megfosztott fa, mint az utszéli koldus 
tépett ruhájában.

Ez a halálnak a jelképe.
De a fáknak ez a halála nem örökös, nem 

egyéb az, csak időleges elszunnyadás, melynek

rövid pár hónap alatt, a tavasz első fuvalatára, 
a tavaszi napsugár első ébresztő csókjára vége 
szakad s a lehullott sárga fónynyadt levél 
nyomán friss rügyek támadnak s kibúvik belőlük 
az uj üde levélke, hogy ismét földiszitse gyönyörű 
zöldjével elárvult szülőjét.

Itt van az ősz!
Megmozdul a levegő a halál fagygyasztó 

fuvalmától s az emberek apraja, nagyja rakásra 
hull kegyelmet nem ismerő kaszája előtt, mint a 
hogy rendre dűl a buja vetés a kaszás csapásai 
alatt. A halál kaszája, a különféle betegségek, 
halomszámra szedi áldozatait, nein gondolván 
azzal, hogy hány szivén mennyi vérző sebet üt 
ez által. A vetés, mely kaszája elé kerül, külön
féle ; van közte erősebb, mely a csapás alatt

------- +J+------

Részegeskedő szarka.
A Természettudományi-Közlöny-ben Kardos Árpád 

ezt az érdekes megfigyelését írja le:
A szarka mint beszélő madár már régóta kedves 

madaram. Volt már birtokomban 5—6 példány is és 
valamennyi, még a legvéuebbet sem véve ki, beszélő 
tehetségének számtalanszor igen fényes bizonyítékát 
adta. Nemcsak egyszerű szavakat, neveket, hanem 
hosszabb három, négy, sőt több szóból álló mondatokat 
is képes minden nehézség nélkül elmondani, különösen, 
ha e mondatok nagyrészt alhangu szavakból állanak. 
Az ilyen kifejezéseket: „Matyi jön“, „Matyi szomjas0, 
„Matyi rossz0, stb. egész könnyűséggel, élénken, tisztán 
képes kimondani és ha jó vagy incselkedő kedvében 
van, szavait mindig kaczagással kiséri, mint a hogy azt 
Balassa tagtárs is Írja. Ez adja ki a nagy különbséget,

a mely a szarka és a papagáj vagy a holló beszédje 
között van. így sohasem felejtem el. de talán senki, a 
ki tanúja volt az alább leirt többször ismétlődő jele
netnek: azt az élénk szóözönt és hangos lármás ka- 
czagást, melyet „Miska" nevű szarkám egy faágról 
hallatott, midőn az egyik haragosa, egy morózus ter
mészetű tót pesztonka a kutnál a vizeskorsóval meg
jelent. „Hanka, Hanka te, Hanka!" kiabálta többször 
egymásután, a mikor megláta, hogy a leány a kúthoz 
megy. „Hanka vizet", „Rossz Hanka vizet", csacsogta 
tovább s fölrepült a kút mellett álló fára, s onnan 
kiabálfc—tovább Hankára, a kit mód nélkül boszantott 
a madár beszéde.

„Ha-ha-hanka rossz, rossz, rossz." „Te csúnya 
Hanka, te esunya" fecsegte össze-vissza élénk hajlon- 
gások között, közbe-közbe nagyokat kaczagva. Ez a 
hajlongás és kaczagás nevettette meg a néző publi
kumot. A haragos pesztonka rendesen lefecskendezte 
egy kis vizzél, a mi azonban egy csöppet sem gátolta 
a itovábbi fecsegésben, legfeljebb egy-két ággal maga-
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csak meghajlik, de nem törik meg, de van zsen
gébb is, mely nem tud gyönge erejével ellent 
állani, hanem az első csapásra megtörik dereka 
s a halál diadalt ülve fogja le fagyos ujjaival a 
szempillákat.

Az utóbiak azok a szegény ártatlan kis te
remtések, melyek hivatva vannak az egek an
gyalkáinak seregét szaporítani.

Ezreivel röppennek el ezek az ártatlan 
gyönge teremtések az őket dédelgető szülők 
öleléséből, fájdalmas, tátongó sebet ejtve azok 
szerető szivein.

Az ősz az, mely különféle nyavalyáival a 
legnagyobb pusztítást szokta végbe vinni az apró 
gyermek seregben.

Az emberi tudomány évezredek óta fára
dozik azon, hogy a halállal diadalmasan szembe 
szálljon, de hiába* mert meg van a sors könyvé
ben írva, bogy annak, a ki született, meg is 
kell halnia. A halált végleg legyőzni nem, ha
nem csak elodázni lehet.

A hol közel a tudomány segítsége, ott 
gyakran sikerül a különféle betegségeknek 
elejét venni, de bezzeg máskép van ott, hol 
ennek hijával vagyunk. Néma tanúi ennek az 
orvosi segélytől távol fekvő községek végébe il
lesztett temetők, melyekben borzadva szemléljük 
a sirhalmok, kivált pedig a kicsinyek soka
ságát.

A szegény beteg itt hiába várja betegsége 
gyógyító balzsamát, mert mire a távolból ér
kező segítség hozzá jut, a kór már megtette 
romboló munkáját.

Ilyen elhagyatottság részesei az erdészeti 
alkalmazottak közül azok, kiket a sors a vá
rosoktól, nagyobb falvaktól messze eső helyekre, 
gyakran az erdők vadonába vetett, kivált pedig 
az utóbbiak, mert ezek még a jó szomszédok ta
nácsától, részvététől és segítségétől is el vannak 
zárva s emésztő fájdalmukban teljesen magukra 
hagyatva. Sokszor tán még lenne idő igénybe 
venni az orvosi segítséget, de húzzák, halasztják 
a dolgot, mert az pénzbe, aránytalanul sok 
pénzbe kerül, melyet mostoha sorsuk nekik 
vajmi gyéren juttatott. Ezeknél a legtöbb eset
ben nem marad egyéb hátra, mint bizalom az 
Isten kegyességében.

Lapunk múlt száma hozta a megdöbbentő 
hirt, hogy egy kartársunknak rövid egy hét 
lefolyása alatt három apró gyermekét vitte el 
a könyörtelen halál. Lesznek sokan, a kik azt 
mondják, hogy jól esett neki, mert minek a 
szegény embernek a gyerek, mert hiszen a mai 
materialisztikus korban már kihaltak a nemesebb 
érzések az emberből s mindenki csak arra a falat 
kenyérre gondol, melyet megtakarít.

De a s z ív  —  bármily jeges burokkal akar
juk azt bevonni és erőseknek és keményeknek

sabbra repült s onnan folytatta csacsogását. Ha mind 
azt leirnám, a mit ez a Miska szarka csacsogni tudott, 
egész kis tanulmányt kellene megírnom, mert sokban 
vetélkedett Brehm Alfrédnek szürke jákó papagájával.

A házi kutyával és egy szürke macskával nagyon 
jó barátságban élt; ez utóbbival sokszor eljátszadozott. 
Különösen tetszett neki, ha a czirmos hosszú farkát 
csóválgatta, s ezzel játszhatott. Ilyenkor olyan lármát 
csapott mindig, hogy a ház apraja-nagyja összesereg- 
lett a czieza-szarka komédiát nézni. És érdekes is volt 
azt nézni, hogyan ugrált Miska a czicza farka után, 
hogy kiabálta: „Miska, miaó, miaó“, s kapkodott utána. 
Az udvarbelieket, tizen vagy tizenketten voltak össze
sen, ruinn jól ismerte; a gyerekek elől óvatosan kitért, 
az öregeket nem félte, sőt egyik-másik kedveltje is 
volt, s ezeket azután elkísérte a kapuig. Tollazata, 
minthogy az udvaron szabadon járkált, szép és tiszta 
volt. E tekintetben is kielégítette a madárkedvelö kí
vánalmait, annál is inkább, mert télen a kalitkában is 
megtartotta tollainak szépségét. A ki szabadon akarja

tartani, bízvást teheti, mert nem repül el. Ragaszkodó 
hü természetű állat, s a megszokott megkedvelt hely
től nem szívesen távozik. A szabadban élő szarkák is 
éveken át maradnak egy és ugyanazon a helyen, ha 
nem üldözik ókét. Az én Miska szarkámnak egy neve
zetességét kell itt megemlítenem, a melyért első sorban 
akartam e sorokat megírni, mivel a szarkának még 
semmiféle biográfiájában nem olvastam hasonló esetről.

Nem találtam adatot arra, hogy egyik vagy másik 
madár a pálinkát szeretné. Miska pedig nagyon szerette 
az édes pálinkát. Boldogult W. J. főhadnagy barátom, 
a ki tulajdonképen első tulajdonosa volt Miskának, 
kedveltette meg vele a borovicskát meg a köményes 
pálinkát.

Miska a pálinkától rendesen berúgott, meg pedig 
annyira, hogy ilyenkor teljesen oda volt. Csendesen 
megvonult egy szögletbe, összehúzta testét, fejét le- 
csiiggesztette, tolláit felborzolta s igy maradt egész 
nap, sőt néha másnap is. Ha barátom reggel fölkelt, 
az volt az első dolga, hogy Miskát fölkeresse és meg
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mutatkozni, — az fáj, nagyon fáj. Fáj pedig 
kivált annak, kinek a sors úgy sem adott 
egyéb örömet, mint annak a kicsiny gyermeknek 
az ártatlan mosolygását, gagyogását, ölelő ki
csiny karjait akkor, midőn fáradságos napi küz
delmei után szinte leroskadva azok terhe alatt 
tér meg szegényes hajlékába.

Ott vannak azután a gyógykezelésnek, a 
temetésnek tekintélyes költségei. Az utolsó be
tevő falatot kell a szájtól megvonni azért, 
hogy egyedüli örömünket elhantoljuk, hogy 
örökre megváljunk azoktól, a kik kedvéért él
tünk, fáradoztunk s a kikben egyedüli örömünk 
tellett. —

És itt ismét és ismét fölmerül előttünk az 
altiszti segélyeglet eszméje.

Ha már az elhalálozás által okozott fájdal
munk nem is áll módunkban enyhíteni, ha a szen
vedett erkölcsi vesztességet nem is lehet pótolni, 
milyen jól esnék a szerencsétlen szülőknek, ha 
legalább az olyan nehezen viselhető költségeket 
nem kellene a sajátjukból fedezni!

Mind ennek daczára még mindig akadnak 
olyanok, kik igyekezetünket kicsinyük, kárhoz
tatják s a helyett, hogy a jó ügy érdekében ki
fejtett buzgólkodásuukat támogatnák, azzal 
szemben még ellenséges álláspontot foglal
nak el.

Vájjon el fog-e érkezni ezekre nézve is

itassa. A madár pedig ennek szerfellett örült, ugrált, 
csacsogott, fölrepült a vállára, megcsipkedte a fülét 
és hangosan kiabálta: .Jóska pálinkát Miskának,“
„Jóska, pálinkát*, „Miskának pálinkát*. És mikor Jóska 
eléje tartotta a kis üveget, a maga természetes hangján 
csergett.

Ez a pálinkaivás lett későbben Miska végvesze
delme, mert egy alkalommal becsipvén a borovicskától, 
a szénapadláson vonta meg magát, a hol egy idegen 
macska a menekülni nem tudó Miskát, nem tekintve az 
ő bőséges tudományát, szépen fölfalatozta.

A vázoltak és még több más tapasztalat alapján 
én is hozzájárulhatok Balassa tagtárs ajánlatához, csak 
azt a megjegyzést teszem, hogy ott, a hol az udvarban 
kert, vagy fiatal pihés csirke és tyúktojás van, ott sza
badon nem tanácsos hagyni, mert mindegyikben tetemes 
kárt okozhat. A kertben kitépi a fiatal, egy-két leveles 
palántákat, a csibéket fölfalja, a tojást pedig igen ügyesen 
föltöri és kiissza.

35

piros pünkösd napja, a Szent Lélek leszállá
sának az ideje?

A  k ö r ism a g  cs írá zá sa .
Lapunk több legutóbbi számában bőven meg volt 

hányvavetve a tölgymakk átteleltetésének kérdése. Az 
ilyen kérdések fölvetését és megvitatását fölötte 
szükségesnek tartom, mert tapasztalás és gyakorlat az 
élet mestere s a mit valamelyikünk nem tud, azt más
tól kell megtanulnia. Legyen szabad nekem is egyet- 
mást elmondanom a körismag csírázásáról, úgy, a mint 
én azt magam tapasztaltam.

A körismagnak tudvalevőleg az a tulajdonsága, 
hogy csak az elvetését követő tavasszal kél ki, legalább 
ezt tartják általánosságban, én azonban ezt a tantételt 
nem fogadom el mint föltétlenül igazat, mert gróf 
Forgách gácsi uradalmában alkalmam volt tapasztalni, 
hogy a körismag még ugyanazon tavaszon, melyen el 
lett vetve, ki is kelt. A talaj, melynél ez történt, 
részint homokos, részint agyagos volt. Ez az eredmény 
azonban csak a házilag szedett friss magnál volt ta
pasztalható.

A házilag szedett s jól eltartott magot külön s a 
magkereskedésből beszerzettet szintén külön vetettük 
s az eredmény az volt, bogy a házilag szedett mag a 
vetés után 5 hétre a jelzett talajban szépen kikelt, 
mig a kereskedésből beszerzett csak a következő év 
tavaszán s akkor is csak szórványosan.

Nyilvánvaló ebből, hogy a vetés eredményére 
nagy befolyással van a mag minémüsége. Tapaszta
lásom szerint tanácsos azt érése után azonnal, október 
hóban vagy november elején szedetni. A mag egész-

Hogy lövik a túzokot és fogják a réczét
Festetich György gróffal, a keszthelyi Georgikon 

alapítójával, ki egyszersmind Magyarország leggazda
gabb mágnásainak egyike volt, történt ez az eset. A 
grófnak dolga volt Pesten, fölkereste régi ismerősét, 
Márkust, a hétszemélyes tábla egyik biráját. Ez nem 
volt otthon, csak irnokját találta irodájában. Az Írnok 
nem sokat nézett ki az egyszerűen öltözött falusi em
berből, elutasította, hogy jöjjön félóra múlva, mikor 
otthon találja a nagságos urat.

— Nagyon el vagyok fáradva, tekintetes uram, 
szólt Festetich, engedje meg, hogy itt a pádon meg
várhassam a nagyságos urat.

Az Írnoknak megtetszett az egyszerű ember és 
elkezdett vele tréfálkozni.

— Hát csak üljön le, urambátyám! Szokott-e 
dohányozni ?

— Ha kerül, felelt rá a gróf.
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séges voltát az mutatja, hogy az belül kékes-fehér s 
viasszszerü.

A magnak átteleltetése kétféle módon történhetik. 
Miután az a szedés után kellőleg megszikkadt, vagy 
zsákokba szellős födött helyre tesszük, hol a fagynak 
nincs kitéve, mely esetben télen át gyakrabban meg- 
megrázogatjuk vagy megkeverjük, vagy pedig földbe 
elvermeljük.

A kereskedésből vett magot is czélszerü a vetés 
idejéig elvermelní, mely esetben jobb eredményt 
várhatunk.

Mind a két esetben arra kell ügyelnünk, hogy a 
mag teljesen ki ne száradjon.

Vetés idejekor, ha a bevetendő talaj nem bírna 
kellő nedvességgel, a kőris magot földből és vízből 
készült habarékba tehetjük s 2—4 órán át abban áz
tathatjuk, mely eljárás nagyon gyorsítja annak csí
rázását. —-

A kinek csak módjában áll s körülményei egyéb
ként megengedik, mindig házilag nyert magot vessen; 
igaz, hogy a szedése fáradságos és költséges, de az 
eredményben ezekért bő kárpótlást nyerünk. Ellenben 
ha csakugyan a magkereskedésekre vagyunk utalva, 
akkor az ezekből beszerzett magot lehetőleg őszszel 
vessük el.

A bevetendő terület megválasztásánál leginkább 
arra legyünk figyelemmel, hogy az észak - nyugotnak 
feküdjék, mert az ilyen fekvésű talaj jobb nedvesség
tartó s a vetés a fagyoknak sincs nagyon kitéve.

Ezek azok az irányelvek, melyek eddigi tapasz
talásom szerint a körismag vetésénél jó eredményre 
vezetnek; ha azonban tisztelt szaktársaim ezen a téren 
még egyebet is tapasztaltak volna, nagy köszönettel

venném, ha tapasztalataikat mások okulására is lapunk
ban közölnék. H r a s k ó  J ó z s e f

oki. erdővé d.

LEVELEZÉS.
Vámosfalva, 1897. október 19.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Megkezdődtek az őszi katonai gyakorlatok, melyek

hez minden hadkötelesnek, a kit a sors ebben az évben 
ért, be kellett vonulnia. Ilyen volt többek között a N. 
L.-i erdész ur is, kinek szintén el kellett búcsúznia 
hivatalától, nehogy azonban üresen maradjon vagy öt 
hétig erdőhivatalunk, az erdőmester ur helyettesül en- 
gemet szemelt ki

Négy héten át rendesen folyt munkám s rendben 
is volt minden, az ötödiken azonban baj támadt, mert 
a midőn egy reggel a hivatalba bementem, azon vettem 
magamat észre, hogy az előszoba fogasán kettő helyett 
csak egy puska lóg, mert mig az előtt egy 20-as 
golyós lefoeheaux és egy 12-es lancaster sörétes fegyver 
lógott ott, most a golyósnak hült helyét találtam.

Mindjárt rosszat sejtve, kutatni kezdtem az erdész 
ur iísszes szobáit, de bizon hasztalan, a hiányzó fegyver 
nem volt sehol sem található. Kérdeztem a cselédséget, 
az mind azt felelte rá, hogy ott volt a fogason.

Természetesen nem volt nyugtom sem éjjel, sem 
nappal, mig másnap reggel az egyik szolgáló azt 
mondta, hogy az egyik juhászgyerek elbészélése szerint 
egy bizonyos ember az utolsó vasárnap fegyverrel ment 
el az erdész ur kertje allatt.

Magamhoz hivattam a juhász gyereket, ki előttem 
szinte hasonló értelemben nyilatkozott, sőt még azt is 
megjegyezte, hogy a fegyver agya pirosas volt.

— No, hogy el ne unja magát, itt egy pipa, 
gyújtson rá.

Ezzel átnyújtott a grófnak egy rövidszáru makra
pipát, maga pedig hosszú szárú tajtékpipájából azzal a 
gondolattal eregette a füstöt, hogy jól megtréfálja az 
öreget.

Mindjárt hozzá is látott.
— Szokott-e urambátyám vadászni?
— Úgy néha napján szoktam, a hogy gazdaem

berhez illik.
— De azt még sem tudja, hogy kell túzokot va

dászni?
— Nem én, tekintetes uram!
— No várjon, megtanítom. Vegyen urambátyám 

egy ökörbőrt, azután terítse magára és ha túzokot lát, 
négykézláb közelítsen feléje, igy könnyen lőhet, mert 
a túzok azt hiszi, hogy ökör jön, pedig urambátyám.

Festetich viszonozni akarva a sutyokvetést, ő vette 
föl a beszéd fonalát.

— Nálunk nincsen túzok, de van egy kis tavam 
(a Balatont értette), oda járok réczézni. Tudja-e, tekin- 
tetetes uram, hogy kell réezét fogni?

— Nem bizony, azt még nem próbáltam.
— Arra hála fejében én tanítom meg a tekin

tetes urat! Ássa ki egy nagy sárga töknek a belét, 
húzza azt tekintetes ur a fejére és üljön bele a nádasba; 
a réczék majd azt hiszik, hogy tök, pedig tekintetes 
ur feje és rászállnak, akkor csak húzkodja őket le 
egyenkint lábuknál fogva a viz alá.

Mig igy egymást tanitgatták a vadászat fortélyaira, 
belépett Márkus, ki meglátva Festetichet rendkívül ba
rátságosan feléje sietett.

— Micsoda szerencsének köszönhettem, hogy 
méltóságod megtisztelt látogatásával stb.

El lehet képzelni, hogy mit érzett e szavak halla
tára az írnok ur, ki majdnem lefordult székéről. Már
kus később meginvitálta ritka vendégét ebédre, ki a 
meghívást el is fogadta, de csak azzal a föltétellel, ha 
az írnok ur, ki őt olyan jól elmulattatta, szintén ott
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Most már semmi kétség sem maradt fönn, nyo
mában voltam a tolvajnak, csak az volt a kérdés, hogy 
mikép csípjem meg? Házkutatást hasztalan tartok, 
mert a fegyver esetleg másutt van eldugva, vagy 
éppen kint az erdőben. Rendőrség vagy csendőrség 
kezébe adni a dolgot szinte bajos, mert a tolvaj néma s 
vallatni nem lehet. Úgy hagytam tehát a dolgot, mig 
az erdész visszatért.

Szeptember 15 - én tért vissza az erdész ur s én 
természetesen siettem neki jelentést tenni az elveszett 
puskáról. A dolog megbeszélése után ő legjobbnak tar
totta a házkutatás megtartását.

A puska elveszésének hire csakhamar elterjedt 
az egész faluban, sőt azt is tudta a nép, hogy tudjuk, 
ki lopta el. Más napra, midőn a házkutatást meg akar
tuk tartani, a fegyver magától megkerült. Egy trágya 
dombon megtalálta az egyik tehenes gyerek. A tolvaj 
ugyanis értesülve arról, hogy nála házkutatást fogunk 
tartani, nem várta ezt be s külömben sem óhajtott a 
törvény embereivel érintkezésbe lépni s jobbnak találta 
éjnek idején a lopott tárgyat vissza csempészni.

Nem igy történt Forgách gróf egyik erdőőrével. 
A midőn ez az eset történt, ugyan azon a héten érte
sültem, hogy a kérdéses erdőőrnek szintén elveszett a 
fegyvere. Az erdőőr ugyanis be ment a szomszéd fa
luba teendőit végezni, itt azonban mint általánosan 
kedvelt embernek nagyon sok jó barátja akadt s a 
melyik házba csak beköszönt, mindenütt kínálták a 
jóval s nem eresztették tovább szomjan. Midőn már 
jól be volt kapaczitálva, jónak találta védkerületét 
megnézni, de alig hogy az erdőre ért, elnyomta a buz- 
góság s csakhamar mély álomba merült. A szeszes 
italok túlságos élvezete elkábitotta a fejét, lábai meg
tagadták a szolgálatot s a puha gyep olyan szépen

lesz az ebéden. Az Írnok ritkán részesült ily nagy meg
tiszteltetésben, de ma szívesebben ette volna: meg ott
hon a héjában sült burgonyát, mint a szeptemvirnél a 
nyolez fogásos ebédet. A gróf igen barátságos volt 
hozzá, a mi még inkább aggasztotta a szegény írnokot. 
Nem is csalatkozott, mert a gróf alig hogy ebédhez 
ültek, elkezdte mesélni, hogy milyen jól mulatott a te
kintetes Írnok úrral.

— Tanítottuk egymást különféle fortélyokra, ő 
engem, hogy miként lövik a túzokot én meg őt, hogy 
miként fogják a réczét.

Márkus kiváncsi volt, hogy mit fecseghetett össze
vissza irnokja, kérte a grófot, mesélné el neki is.

— Jól van, a réczefogást majd elmesélem, de a 
tuzokfogás mestere az Írnok ur, majd elmeséli ő.

Az írnok egy ideig szabadkozott, végre mégis 
meg kellett ismételnie a társaság hahotái közt a túzok- 
vadászatot.

kínálta pihenővel! Négy órai hosszas alvás után fel
ébredt s első dolga volt puskája után nyúlni, de biz 
annak hült helyét találta s utoljára is egy tőről vágott 
fütykössel kellett haza ballagnia.

Jó abból a „jaj de fáj “-ból egy-két korty, de bizon 
ha sokat veszünk be belőle, akkor nagyon könnyen 
igazán Jaj de fá j!“.

Szaktársi üdvözlettel lévén igaz hive
Ma c h a y  P á l

són. urad. főőerdöőr.

Különfélék.
Kérjük m indazokat a tiszte lt olvasóinkat, 

kik részére postai m egbizásokat küldtünk, 
hogy azokat k ivá ltan i sziveskedjenek. Egy
pár postai megbizás olyan megjegzéssel érkezett vissza, 
hogy czimzétt ismeretlen, vagy pedig, hogy elköltözött 
s a lap kézbesítésénél a posta csodálatos módon meg
találta az illetőt. Az ilyenek neveit — ha tartozásaikat 
a folyó hó közepéig ki nem egyenlítik — közzé fogjuk 
tenni, hogy igy tartózkodási helyeiket olvasóink szí
vességéből kipuhatolhassuk s követelésünket rajtuk 
pörös utón megvehessük. Egyben felkérjük mindazokat, 
kik még bármi csekély előfizetési dijjal hátralékban 
vannak, vagy kik előfizetéseiket még meg nem újították, 
hogy utó- illetve előfizetési dijaikat mielőbb legyenek 
szívesek beküldeni.

A kis mártír. Levelet kapott Somodi János mán- 
doki földbirtokos felesége Budapestről. Tudatták vele, hogy 
aStefánia-kórházban ápolt három esztendős kis leánya meg
gyógyult s átveheti. Az anya boldogan sietett a fővárosba 
s gyermekét kivéve a kórházból, egyik kerepesi-uti foga
dóba szállt tegnapelőtt délután s teát főzött szobájában, a 
mikor a borszesz egyszerre föllobbant s lángba borította 
ruháját Kirohant a folyosóra, a hol a fogadós bátor szív
vel sietett megmentésére, a mi sikerült is neki. E közben 
a kis leány egyedül maradt a szobában s neki is meg- 
gyuladt a. fodros szoknyácskája. A mire sikoltozására 
hozzárohantak, gyönge, fehér testét kormos sebek borí
tották. Újra visszakerült a Stefánia-kórházba, a hol a kis 
mártír az elmúlt éjszaka meghalt.

V égzetes lövés. A szklenói mezei őrnek 15 éves 
fia atyja távollétében, ennek fegyverével vitézkedett paj
tásai előtt. Hogy virtusát még jobban megmutassa, czélzott 
s felhúzva a kakast, elsütötte a fegyvert, mire egyik fiú 
nyomban holtan rogyott össze, egy leány pedig súlyosan 
sérült meg arczán.

A szerető feje. Mucsony borsodmegyei köz
ségből rémes történet hírét küldi tudósítónk. Hőse egy 
fiatal juhászbojtár, ki rettentő boszut állt a felesége el- 
csábitóján. Németh András mucsonyi juhászbojtár rájött, 
hogy fiatal szemrevaló felesége megcsalja Adorján Fe
renccel. Hétfőn hajnalban élesre fent baltával lopódzott 
he a férj Adorjánhoz, a ki mélyen aludt. Egyetlen ha
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talmas csapással levágta a fejét, azután a feleségéért ment, 
odahitta a meggyilkolt áldozathoz és a véres fejet e sza
vakkal vágta az arcába:

Nesze, tedd el emlékül, még szükséged lehet rá.
A holtra rémült asszony sikoltozva rohant ki és 

segítségért kiabált. Összecsődültek a béresek és elfogták 
a bojtárt, a ki most a börtönben várja büntetését.

G yilkosság a tutajon. A lippai szolgabiróság- 
hoz egy erdélyi tutajos állított be, feljelentve önmagát 
gyilkosság miatt. A Szászváros vidékéről való sovány, 
nyomorult móczot Lábasán Jeftának hívják, ki Murgu 
Vazullal társaságban úsztatta a tutajokat le az alföldre. 
Evek óta megéltek igy egy tutajon békességben, csak 
egy pillanatra vesztek össze s a heve anynyira elragadta 
az egyiket, hogy gyilkosává lett a társának. Közös fa
zékban főzték a kis tűzhelynél ebédjüket, a főtt krumplit. 
Az osztozkodásnál összekaptak valahogy, szóváltás kelet
kezett. majd verekedés és Lábasán Jefta úgy verte fejbe 
doronggal Murgu Vazult, hogy szörnyet halt. De akkor 
már meg is bánta tettét s alig várta, hogy elérje Lippát, 
a hol rögtön jelentkezett a bíróságnál. ,

"Véres családi dráma. Havassy Józsefné szül. 
Merter Anna bölcskei születésű szakácsnőhöz, a ki az 
Alkotmány-utcza 3. számú házban Magaziner Bernát nagy- 
kereskedőnél volt alkalmazva, beállított a férje, Havassy 
József 33 éves asztalos-segéd s e szavak után: „Hol 
voltál vasárnap délután?" revolvert rántott ki zsebéből s 
s a feleségére kétszer rálőrt s őt életveszélyesen megse
besítette. Hevessy azután önmaga ellen irányította a fegy
vert s szivén lőtte magát. Rögtön szörnyet halt. A mentők 
a sérült asszony a Rókus-kórházba szállították a holttestet
pedig a törvényszéki boncztani intézetbe.

»

Sztrájkoló korcsmárosok. Ilinois állam egy kis 
városában, Dauvillyben, ez évi augusztusban az a furcsa 
eset történt, hogy az összes korcsmárosok, számszerint 
42-en bezárták helyiségeiket, mert a városi hatóság nem 
akarta az engedélyátalányt 800 dollárra leszállítani. Éppen 
rendkívüli hőség volt és a derék szomjas polgároknak 
két mértföldnyire kellett menniök, hogy szórójukat eny
híthessék. Ez azonban csak két napig tartott, mert a har
madik napon az összes városi tanácsosokat hatalmasan 
elpáholták. Erre aztán egyhangúlag elhatározták, hogy az 
átalányt leszállítják. Másnap természetesen a összes korcs
mákat újból megnyitották.

G yilkos férj. Veszprémből véres drámáról ér
tesít levelezőnk. Veintraub Lajos kereskedő a múlt éjjel 
későn jött haza, a miért felesége szemrehányásokat tett 
neki. E miatt a férj annyira dühbe jött, hogy revolverével 
hasbalötte a boldogtalan nőt. A  mikor látta, hogy az asz- 
szony összeesik, magára sütötte a fegyvert. A golyó az 
álla alatt fúródott a fetébe. A házastársak most a halállal 
vívódnak. /

A vaktöltés halottjai. 1888-tól 1896 végéig 
— mint egy hivatalos kommüniké jelenti — hadsere

günkben 267 sebesülés történt gyakorlat közben puskából, 
karabélyból eredő vaklövések következtében. A 267 se
besült közül 27 meghalt és ezek csaknem valamennyien 
merevgörcsöt (Fetanus) kaptak, tehát a sebük fertőzött 
volt A  vizsgálat, kiderítette, hogy egy esetben 20 lé
pésnyi, három esetben 10— 15 lépésnyi távolból, de a 
többi összes esetekben közvetetlen közelből történtek a 
vaklövések.

Szerelem  és revolver. Stem Fülöp hét eszten
deig lakott Amerikában s a mikor tavaly rokonai láto
gatására hazajött, Német-Sóóváron megismerkedett öz
vegy Ungár Manóné tizenhat esztendős lányával Bertával, 
a kibe halálosan beleszeretett. Meg is kérte a kezét, de 
kosarat kapott. Ungárné azt mondta, hogy a lány fiatal, 
várjon még néhány esztendőt. Április hónapban Stem  
Fülöp újra megjelent Német-Sóóváron és kapacitálgatni 
kezdte a leányt, mialatt édes anyja aludt. A lány is azt 
mondta neki, hogy még nem akar férjhez menni. Ekkor 
Stern előrántotta forgópisztolyát és bal halántékon lőtte 
a lányt, a ki menten lerogyott a pamlagra Ott fektében 
Stern még egyszer a halántékába lőtt. A lövések zajára 
többen berohantak és Sternt lefogták. A lányt már halva 
találták. Az eperjesi kir. törvényszék tiz esztendei fegy- 
házra ítélte a gyilkost. A kassai kir. ítélőtábla Stern 
Fülöp tettét súlyosabb beszámítás alá esőnek találta és 
a büntetést tizenkét esztendei fegyházra emelte föl.

E lité it gy ilk os asszony. Debrecenből távira
tozzék : A debreczeni törvéyszék most tárgyalta a gyilkos
sággal vádolt Habuczky Györgyné, józsai illetőségű pa
rasztasszony ügyét. Habuczkyné, a mikor nagynénjével 
keresztülment a debreceni erdőn, nénjét megfojtotta, 
azután kivette zsebéből a nála talált tiz forintot és a holt
testét fölakasztotta egy fára, Egész napig lartó tárgyalás 
étán a törvényszék Habuczkynét életfogytiglan tartó fegy
házra ítélte.

K incstaláló csodagyerm ek. A bihannegyei 
Székelyhidon másról sem beszélnek az emberek, mint 
a szomszéd kalocsai csodagyermekről, a ki egy gyűjtő
lencse segítségével belát a föld mélyébe s kifürkészi 
az elásott pénzdarabokat. A csodagyermek hét esz
tendős oláh fiú, a kit a gróf Stubenberg - uradalom 
gépésze fedezett föl. A gépész engedélyt kért Pehárcz 
Sándor tiszttartótól, hogy a fiú útmutatásai szerint 
kutathasson az apátkereszturi állitólagos kincsek után, a 
melyek a tatárjárás óta lennének a föld alatt. A csoda
gyermekkel azonban előbb próbákat végeztek. Földbe 
rejtették a pénzdarabokat s ő megmutatta a helyét. El
vezették a fiút egy Katz nevű kereskedő házához s ott 
a gyűjtőlencséje segítségével megmondta, hogy hol 
van a pénz. Szóval Székelyhidon biztos a remény, hogy 
az oláh fiú megtalálja majd a hajdani apátság kincseit. 
Az ásatást a csodafiu utasítása szerint megkezdték s 
eddigelé több csontvázat találtak. Gróf Stubenberg, a 
kinek jelentést tettek a dologról, pénzsegélyt adott a 
gépésznek az ásatás foltytatására. A csodagyermek
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csodájának titkát pedig az orvosszakértők fogják für
készni. —

A  „V asárn ap i L apok“ minden heti száma 
megtartja azt a magas színvonalat, melyet Ígért, melyről 
már többször tettünk említést tisztelt olvasóinknak. 
Most újólag felhívjuk rá a figyelmet. A „Vasárnapi 
Lapok" arra törekszik, hogy ez év karácsonyáig ne 
legyen művelt család, mely ne ismerné. Ha megismeri, 
bizonyára össze is hasonlítja a többi hasontermészetü 
heti újságokkal. Ezt a versenyt óhajtja ez a minden 
izében kitünően szerkesztett képes heti lapunk.

A múlt heti száma a következő tartalommal jelent meg: 
Hazugságok, költemény, Szász Zoltán-tól. — Adorján báró ismer
tetése. Ábrányi Bmil-töl. — Köny és mosoly, regény, Beniczkyné 
Bajza Lenkó-től. — A magyar király székvárosa, Diviki-től. — A 
két Trilby. — Az elbűvölt hattyú (képpel), költemény. Rud- 
nyánszky Gyulá-tól. — Magyar Szinház, Zboray Aladár-tól. — 
Mudrony Soma, Gelléri Mór-tői. — „Adorján Báró“-ból, Prém 
József-től. — Őszi viharok, Mazzaroni-tól. — Különfélék: Szin
ház, irodalom, hymen, képtalány, vegyes.

Képek: Margittay Tihamér: „Az első beteg”. — A Magyar 
Szinház tagjai (30 arczkőp). — Az elbűvölt hattyú (Szigeti elő
képe). — A Magyar Szinház alapitói: Bvva Lajos, Rákosi Szidi, 
Hegedűs Béla. — A Magyar Szinház palotája. — Mudrony Soma 
arczképe. — Küry Klára a „Trilby“-ben (6 remek kosztümös 
arczképe a kitűnő művésznőnek). — Ezen kívül a rendkívül 
gazdag tartalmon kívül féliv regénymelléklet van csatolva a 
„Vasárnapi Lapokéhoz, hol most harmadik folytatásban jön Sátán 
„Szépség ő Felsége” czimü regénye, képekkel gazdagon díszítve. 
— Ennél többet csakugyan nem lehet várni egy képes laptól; 
s amit ád, mind szép. — Előfizetési ár egy évre 8 frt, félévre 
4 frt, negyedévre 2 frt. — Kiadja a „Könyves Kálmán" magyar 
irodalmi társaság, Budapesten, VIII., Kerepesi-út 17.

Szerkesztői üzenetek.
Gemencz! honleánynak. Kérdésére a következőket felelhetjük: 

A 48-as honvédek egyenruhája barna attilából és kék nadrágból

állott. Az attilát piros paszománt diszitette. Ugyan ilyen egyen
ruhát viseltek a tisztek is, azzal a külömbséggel, hogy a pa
szománt aranyozott zsinórból állott. A huszárok kurta dolmányt 
viseltek, bőven aranyozva s e fölött panyókára vetett mentét. 
A nemzetőrség tagjai polgári ruhában harczoltak s jelvényük a 
mellre tűzött nemzeti szinü kokárda volt. Külömhen kérdésére 
bővebb fölvilágositást találhat Gracza Györgynek „Az 1848-49- 
iki magyar szabadságharcz története” czimü müvében, mely va
lószínűleg községében is meg lesz vagy az olvasókörben, vagy 
valamely magánosnál, egyébként pedig minden könyvkereske
désben kapható.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Emil.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak : uraknak 4 frt 50 kr., nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

L en gyel A lbert, erd őőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.

A d á s  — v é t e l .
Egy lábon álló C Z Í  r r i  " b a l O  m

tiz forintért s utánvét mellett e l adó.  — Nemtetszés 
esetén bérmentesített küldésnél visszavétetik. Venni 
szándékozók forduljanak a következő czimre:
H i d v é g h y  György, Nagy-Zellő u. p. Szakái, 

Nógrád megye.
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HA6YARH0K ELSŐ,
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d  ÓlíÁK,ÉKSZEF\EK 10-évímpássaI

íve. íatdfeoSi paBiosaa őszit jizeltaísek.

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 beküldve.

A  nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt m agas intézkedésével,

czégünK újólag megtoizsatott
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 = = — ~ ~ =
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 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.

sBBnaaaai
Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1897. November 9. 6-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 K e d d e n

Hirdetési 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.

A lapeinről s a vadászati törvény egyik 
hézagáról.

Irta: Michalus Sándor, m. kir. erdész, — Az Erdészeti Lapokból.

Homokos talajokon munkálkodó szaktár
saim közül elegen lesznek, a kik már láttak 
olyan erdei ültetvényt, melyet a lapéin (üregi 
vagy tengeri nyúl) a szó szoros értelmében 
tönkre tett; meg is vagyok győződve arról, 
hogy a szomorú látvány megszemlélésekor — 
nemcsak ezen apró, haszontalan állatok — ha
nem még az ellen is megeresztenek néhány 
nem épen hízelgő megjegyzést, a ki azokat 
valaha beplántálta.

Népünk lepnagyobbrészt csak „csúnya fé
regnek" nevezi. A kezelésem alatt álló egész 
kerületben találhatók, de különösen nagy gyor
sasággal szaporodnak el a homokos dombvi
déken, a hol éppen felette kártékonyak. Az amúgy 
is sovány homokon az erdősítés sok fáradsággal 
és vesződséggel van egybekötve, a csemeték 
nehezen fogainzanak és ráadásul a lapéin irtó 
fogának is ki vannak téve.

Ilyen helyen ákácz-, esetleg tölgycseme
tével tevén próbát, arra a lélekemelő tapasz
talatra jut az ember, hogy ez a kis bűnös 
a kiültetést követő egy hét lefolyása alatt a 
csemetéket sorban tőből leharapja: a tölgy- 
csemete később újból kihajt, de alig látszik ki 
hajtása, már megint le van csípve, úgy, hogy 
végre kiszárad.

Az ákáczcsemete, kivált kedvező időjárás 
alkalmával, nem adja be olyan hamar a derekát, 
— többször is kihajt, — de a lapéin, mintha 
csak lesné, annyiszor, a hányszor uj hajtást

lát, rögtön leharapja s az akácz sorsa is végre 
az lesz, a mi volt a tölgycsemetéé.

Az erdész végre fordít egyet a dolgon, 
gondolván: hiszen majd adok én neked jövő 
tavaszszal egy más izü csemetét; tudom, hogy 
a keserű izü fenyőcsemete nem fog izleni. 
Sajnos azonban, nem fogott ki rajta, mert bár 
tőből leharapott csemetét keveset talál, de 
szaktársunk egy uj meglepetésben részesült: 
mintha valaki csemetéit készakarva kihuzo- 
gatta volna. Persze hogy kihuzgálta, de nem 
valaki, hanem valami, még pedig a lapéin s 
még pedig milyen pontossággal: nem hagyna 
ki egy csemetét sem, hanem szépen végig
megy a soron.

Mindezen az imént vázolt károsításon ke
resztülment a kezelésem alatt álló s a hosszu- 
falusi volt úrbéresek tulajdonát képező erdő 
fiatalosának az a része, mely egy homokbuczkán 
áll. Nem tudja az ember, mit csodáljon inkább, 
a lapéin kitartását a csemete kipusztitásában, 
vagy pedig az úrbéreseket, kik a területet 
majd minden tavaszon beültették.

Ez a homokbuczka, ugylátszik, a lapéin 
igényeinek nagyon megfelelő lehet; keresve 
sem talál az ember rajta egy négyszögméternyi 
területet, melyen egy általa kikapart lyuk nem 
lenne. Innen, ebből a fellegvárból intézi azután 
támadását a laposabb helyek ellen is.

A hó olvadása közben kell ezt a területet 
megnézni, milyen szépen vezetnek ki gyalogutai 
a mélyebben fekvő fiatalosba! Ott is könnyen 
megismerhetők, mert, mint, a tüzesvas után, úgy 
nem találhatni ebben az útban — nem fűszálat, 
hanem még vastagabb (3 cm) fácskát sem. Hogy
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pedig milyen külseje van egy 5—8 éves tölgy
fiatalosnak, ha az ő igényeinek megfelelően 
tanyáját benne felüti és elszaporodik, erre jó 
példát láthatunk a bizei volt úrbéresek erde
jében a nedvkeringés megindulta után, csak egy 
kissé szeles időtt kell bevárni! Azt megnézve, 
csodálkozik az ember, hogy némely fácska 
mennyire hajlik ide-oda a legcsekélyebb szélben 
is, hogy sokat ne mondjak 90 foknyi is az az iv, 
a melyet leir. Ha azután tovább is érdeklődvén, 
az ilyen felette ingó fácskát megtaláljuk huzni, 
a kezünkben marad, mert 2—3 cm vastagságú 
gyökerei egészen el vannak rágva, mindjárt 
5—e cm-nyire a föld színétől. Erre vezet 
ugyanis a mi kis kárositónk alagutja vagy e 
mellett kezdte azt ásni.

Tényleg úgy vau, hogy sem a föld felett, 
sem alatta, nincsen ellene semmi biztonságban.

Nem akarón ugyan a szives olvasó türelmét 
nagyon igénybe venni, de néhány példát azért 
mégis megemlítek az általuk elkövetett károkból.

Hosszufalun eddigi működésűknek ered
ménye a tölgyvetésen, valamint a több ezer 
akácz- és tölgycsemetén kívül 22 ezer drb erdei- 
és feketefenyö-csemete elpusztítása s hogy mily 
tőkélylyel pusztították ki ez utóbbit, erre nézve 
csak azt említem, hogy a 22 ezer darab fenyő- 
csemetéből talán 22 drb van meg, az is sanyarú 
állapotban, mert csúcshajtását mindig megsértik.

Berzenczén a tölgyvetés, s az ákáczután- 
pótláson kívül 80,oOO drb erdei- és fekete
fenyö elpusztítása nyomja lelkűket.

Bize községben pedig több ezerre tehető 
az általuk elpusztított egytől-öt éves tölgy
csemete stb. A károsítások elszámolásból 
talán ennyi elég lesz, utalni akarok azonban 
arra a káros erkölcsi befolyásra, melyet ez a 
rongálás a volt úrbéresekre gyakorol. — A sok, 
haszontalan, folytonos és czélra alig vezető 
utánpótlás elkedvetleniti a népet; zugulódik 
mindannyiszor s panaszkodik, ha ezt a mun
kálatot újból kell teljesítenie.

Ne tessenek erre talán az felelni, hogy 
a föld népe az erdővel járó kiadásoktól 
mindenütt fé l; ellenkezőt kell itt tapasztalnunk, 
a hol állami kezelés eredményezte siker folytán 
a volt úrbéres már megkedvelte az erdőt, meg
kedvelte a fiatalost, szívesen áldoz reá, fel

keltett örömének és büszkeségének kifejezést 
^d ilyen szavában: „Bizony arai rezulánk szebb, 
mint az uraságé" (a mi ültetvényünk szebb, 
mint az uradalomé). Ha az ilyen haszontalan 
munka ezt a büszkeséget megcsappanja, ez 
lesz ama káros erkölcsi befolyás.

A tisztelt olvasó erre azt felelheti nekem, 
hogy ott van az 1883. évi XX. t.-cz. 13. §-a 
— tessék a törvényadta joggal élve — ki- 
pusztitani.

Éppen erre akarok magam is utalni.
A vadászati jogot, miután az bérbe adandó, 

bérbe veszik: — nehány kivétellel, a hol 
egyesek a bérlők — az uradalmak.

Az uradalomnak egészen mellékes dolog 
az, van-e vadászterületén lapéin vagy sem, s 
mivel értékes vadnak nem tekinthető, nemcsak 
hogy nincsen ellene az irtásának, hanem sze
mélyzete által is mindent elkövettet, hogy az 
kipusztuljon.

Meg is van ennek az üdvös intézkedésnek 
az eredménye, mely abban nyilvánul, hogy az 
e tavaszon eszközölt pótlások nem mentek 
tönkre, ellenkezőleg azt mondhatni, hogy sike
rültek.

De tegyünk fel egy esetet, pl. ha valamely 
ilyen vadászatot bérlő uradalom erdőtisztje meg- 
csökönyösödik s nemcsak hogy maga nem tesz 
és személyzete által sem tétet semmit irtásukra, 
hanem ellenkezőleg, még azt is képes lenne 
akár a világból ki üldözni, a ki a bérbeadott 
területen egy ilyen kártékony állat életét ki
oltaná !

Ha tisztelt olvasóim azt hinnék, hogy ilyen 
esetet feltételezni sem igen lehet, s ha valaki 
tényleg kiváncsi lenne, szíveskedjék hozzám 
fordulni, nagyon szívesen mutatok fel Írott bi
zonyítékokat.

Az ilyen körümények között aztán már 
igazán meg van az ember akadva s hiába bön
gészi a vadászati törvényt, nem talál intéz
kedést, hogy mentse meg a sok pénzbö és 
munkaerőbe került fiatalosát?

Az említett törvényczikk idézett szakasza 
első pillanatra úgy látszik, hogy teljesen meg
felel és jogot ád ezen káros állatoknak kipusz- 
titására, mert azt mondja, hogy „saját területén

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 43

a birtokos bármikor elpusztíthatja azon esetben 
is, ha a vadászat bérbe volna adva“.

De hát a volt úrbéresek, esetleg zsellérek 
tulajdonát képező erdőnek ki a birtokosa ? A 
volt urbérsek vagy zséllérek tesülete. Ezen tes
tület tehát kipusztithatná. Engedelmet kérek — 
ezen testületet meg biruk ugyan taníthatni a 
felújítandó terület bevetésére vagy beültetésére, 
de már vadászatra még sem sikerül betanítani. 
Szerény nézetem serint ezen testület egyesei 
sincsenek arra jogosítva, hogy úgyszólván ki
ülhessenek a közös fiatalosuk szélére és a lapeint 
lőjjék, még ha erre kedvük is lenne s alig 
hiszem, hogy felmentetnének a vadorzás vádja 
alul, mert ha szorosan vesszük — bár a vadászati 
törvény intencziójával ez a cselekmény nincs 
is összeütközésben, de* egyenes rendelkezés 
sem foglaltatik benne, mely igy egyesekre ki
terjesztve a lelővést megengedné.

Őszintén szólva, nem merném ajánlani sen
kinek, hogy ilyen sport-ba belefogjon.

Ajánlhatná talán valaki az erdő őrzésével 
megbízott erdőőrt az irtás eszközlésére, sajnos, 
én nem merném.

Somogy vármegye területén minden já 
rásban a helyi őrizettel megbízott erdőszolgákon 
kívül egy hatóságilag felesketett körerdőőr van 
alkalmazva, kinek kötelessége a kerületbeli 
erdőket mennél többször meglátogatni. Minthogy 
pedig tudomásunk szerint az erdőőri javadal
mazás nem olyan, hogy körútját kocsin végez
hesse, elindul gyalog s útban van mondjuk 5 
napig.

Mivel ezenkívül a somogyi virtus amúgy 
is híres, tehát, hogy legalább annak félig- 
meddig imponáljon s hogy ama vigasztalása is 
lehessen, hogy, ha egy vadorzó reá támadna, 
védekezhesék, ebből az akból tanácsos fegy
veresen járnia.
Uram bocsáss, mennyit szenvedett e miatt egy 
ilyen alanitasom!

Hiszen kérem, még azt sem lehetett meg
tennie, hogy a midőn egy községi csemetekert
ben a makkvetés ki kezdett kelni és a csókák 
a kelő csemetéket alaposan lecsipkedték, — 
egy- kettőt le mert volna lőni, hogy a vetés 
felé akaszthassa! — Lett volna ne mulass; 
annál is inkább, mert a vadászati bérlő e cse- |

lekménynek tiltott voltára figyelmeztette is őt 
megbízottja által. Ha tehát még a csóka is okoz
hatna galibát, hogy merném neki ajánlui a 
lapéin lövését. Hogy az ilyen eljárásnak eleje 
vétessék, és hogy az 1879. évi 31. t-cz. 17. §- 
ában foglalt volt úrbéres erdőfelújítását fenye
gető ilyes veszély (mi nem kicsinylendő, mert 
a lapeinnak csak egy kedvező év kell, hogy 
ngyszólván megszázszorosodjék), el legyen hárít
ható még az általam említett kicsinyeskedések
kel szemben is, erre szerény nézetem szerint az 
kellene, hogy mondaná ki egy magas ministeri 
rendelet a vadászati törvény 8. §-ához pótlólag: 
„Ragadozó vagy kártékony . . . stb. meg nem 
téríttetnek, ha azonban a lapéin nagyon elsza
porodnék s a vadászati terület bérlője annak 
irtása végett minden lehetőt el nem követne — 
ez esetben az elkövetett károkért felelőséggel 
tartozik.

Segítve lenne a bajon esetleg úgy is. ha az em
lített t.-ez. 13. §-ába a következő csekély módosítás 
kerülne: „A ragadozó vagy kártékony stb. saját terü
letén a birtokos elpusztíthatja — vagy elpusztittatthatja 
azon esetben is, ha a vadászat bérbe volna adva stb.“ 
Ennél a szakasznál tehát csak ennek a két szónak 
„vagy elpusztittathatja* beleilesztésére volna szükség 
s határozottan ki volna fejezve az, a mi a törvény in
tencziójával nem is ellenkezik.

Igaz ugyan, hogy a más által való elpusztítás 
fogalma körül volna Írandó, nehogy az orvvadászatuak 
tág tere nyílhasson, de ennek is elejét vehetni oly 
meghatározással, melyben kimondatnék, hogy az el
pusztítás csakis oly közegek által teljesíthető, a kik 
mit erdőőrök, vadőrök avagy mezőőrök hivatalos esküt 
tettek.

LEVELEZÉS.
Bizén, 1897. november hóban.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nagyon sok panaszt hangoztatunk mindenfelül 

arról, hogy mennyi kellemetlenségei vannak az ember
nek nem csak az erdőtolvajokkal és vadorzókkal, hanem 
hellyel-közzel még egyes uradalmi erdészekkel, vagy 
olyanokkal, a kik olyanoknak csufoltatják magukat, 
leginkább azonban az olyan egyénekkel, kik valaha 
mint putzmajszterek foglalatoskodtak valaha jó urok- 
nál s itt szerzett tanulmányaik után lettek kinevezve 
erdőtisztekké s az ember elmélázva olvassa mind 
ezeket s a ki nem részese, alig hinné el, hogy ilyenek 
is történhetnek. Boldog ember, ki ilyen előtanulmányok 
után csöppenhet az erdészi állásba, de boldogtalan
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az, kit rósz sorsa az ilyen erdőtisztek keze alá juttat. 
Engem ugyan — hála a seregek Urának — nem jut
tatott oda sorsom, de mégis panaszra kell fakadnia az 
embernek, midőn látja, hogy még szolgálata teljesítésé
ben is meg lesz akadályozva olyanok által, kiknek 
abban inkább segítségükre számíthatna s egyszer csak 
azon veszi magát észre, hogy némely magánerdőbir
tokos (az erdők filloxerája) annyira megcsökönyösödik, 
hogy még azért is följelenti, mert a katonai térképen 
berajzolt gyalog utón szolgálatának teljesítése czél- 
jából elhalad.

Velem is történt egy ilyen eset még a folyó évi 
május hó 10-én, de hallgattam vele mind addig, mig a 
következményekkel nem voltam tisztában, most azon
ban szükségesnek tartom azt közzé tenni tisztelt szak
társaim okulására is.

A dolog úgy történt, hogy jelzett napon elindul
tam a védkerületemhez tartozó Marczali község úr
béri erdejébe, hogy utánna nézzek, vájjon a mezőgaz
dasági közös használatban levő fiatalost a talaj fölka
pálásánál nem-e sértegetik, azonban szerencsétlensé
gemre, mert ez az egy kirándulásom két forint ötven 
krajczáromba került.

Történt ugyanis, hogy a miért egy gyaloguton 
elhaladtam, Zverina József fóvadász ur a járás főszol- 
gabirájának elő szóval följelentett, mint mondom, szóval, 
mert itt Írásbeli jelentést nem igen tesznek s a szol- 
gabirói hivatal a panaszt a községi elüljáróságnak 
adta ki elbírálás végett.

A dolog nagyon érdekes lévén, szükségesnek 
tartom azt egész terjedelmében közzé tenne. Az elöl
járóságnál lefolyt tárgyalás eredménye a következő:

I.______
m. r. kih. 1897. J e g y z ő k ö n y v

Felvétetett Marczaliban 1897. évi szeptember hó 
16-án a községi elülj áróság által. Tárgy: Zverina 
József marczali lakos által a marczali járás tekintetes 
főszolgabirájához beadott panasz. Jelen voltak: Kovács 
Sándor biró, Varga György elöljáró, Vecsey Lajos 
jegyző, Zverina József fővadász panaszos, Baka János.

Baka János marczali lakos körerdőőr az ellene 
tett feljelentés folytán idéztetésre megjelenvén, a tárgy
iratok közlése után bemondja, hogy ő a panaszfeljelen
tésben jelzett gyaloguton csakugyan keresztül járt, de 
ő ezen ut használatától eltiltva nem lett, sem pedig 
arra utasítva, hogy ezen tiltott utón járnia nem szabad 
s egyébként is mint körerdőőr azon tudatban volt, hogy 
az utak használata neki nincs eltiltva. A községi elöl
járóság a következőleg Ítélt:

Baka János marczali lakos az 1894. évi XII. t. 
ez. 95 §-a f., pontja alapján vétkesnek találtatván, fele
részben az országos közgazdasági alap, — fele részben 
a községi alap javára fordítandó 5 korona pénzbünte
tésben marasztaltatik el. Indok: Baka János beismerte 
a tilos ut használatát, a községi elüljáróság pedig iga
zolja, hogy a marczali uradalom részéről az utakon a

közlekedés megtiltva lett s az ezen tilalom nyilvánosan 
a községben kihirdetve lett, — igy nevezett elmarasz
talandó volt. A büntetés csekélyebb merve azért al
kalmaztatott, mert nevezett külön nem lett értesítve 
ezen tilalomról s valószínűnek tűnik fel, hogy ő tuda
tában volt, miként állásánál fogva a határban levő 
összes utakat használhatja. Az Ítélet felek előtt azon
nal kihirdettetvén, ellene Baka János felebbezést jelen
tett be. stb.

Felebbezésem a következő volt:
Tekintetes főszolgabíró ur!

Marczali község elüljáróságának mezei rendőrségi 
kihágási ügyben hozott 1/1897 számú határozata ellen 
szóval bejelentett felebbezésemet a következőkben 
indokolom:

Sérelmes a határozatnak engem 5 korona birság
ban marasztaló része azért, mert én mint felesketett 
járási körerdőőr csakis hivatalos kötelességem teljesí
tése közben mentem keresztül az állítólag közigazga
tásilag betiltott gyaloguton, már pedig ez kihágásnak 
nem minősíthető s én azért megbírságolható nem le
hetek, hisz nekem feladatom és kötelességem teljesí
teni mind azt, a mit a törvény és megyei szabályren
delet előír. Sem megyei szabályrendeletben, sem felettes 
hatóságom által adott utasításban, sem végre a tör
vényben nem találok arra nézve felvilágosítást vagy 
tilalmat, hogy hivatalos eljárás és kötelesség teljesítés 
közben bármely közhasználatra szolgáló utaknak hasz
nálata tilos lenne.

Feltéve, de meg nem engedve, hogy kihágást követ
tem el, ennek elbírálása nem a község, hanem felettes ha
tóságom hatáskörébe tartozik. Az 1894. évi XII. t. ez. 
95. §-ának f. pontja csakis magánszemélyekre vonat
kozik és nem is erdő-, hanem mezei rendőri ügyekre 
s nem hivatalos felesketett közegekre, a kik épp arra 
hivatvák, hogy minden törvénytelen cselekedet meg
gátoltassák. Kérem felmentésemet. Tisztelettel

Baka János.
Ezen felebbzésemre a szolgabirói hivatal a kö

vetkező elbírálását hozta:
„Marczali járás főszolgabirájától. 136/kih. 1897. 

A marczali körjegyző urnák. Baka János marczali lakos 
ellen mezőrendőri kihágás miatt folyamatba tett ügy
ben Marczali község elöljárósága által 1897. szeptem
ber 16-án I/mz. kih. 1897 sz. alatt hozott Ítéletet, mely 
szerint Baka János marczali lakos az 1894 évi XII. t. 
ez. 95. §-a f. pontja alapján 5 korona pénzbüntetésre, 
behajthatatlanság esetén egy napi elzárásra Ítéltetett, 
a felebbezési czim utasításával helyben hagyom s az 
indoklást azzal egészítem ki, hogy neki, a vádlottnak 
mint közszolgálatban álló erdőőrnek hasonló cselek
mények elkövetését megakadályozni kötelessége. Mar
czali 1897. szeptember 21.-én. Bajzát s. k.

Az indokolás szerint tehát még megakadályozni 
is kötelességem a tilalmas utón való járást, de magam-
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nak ahhoz közelítenem sem szabad! Azt sem tudja 
az ember, hogy az ilyenek után zúgolódjék-e, vagy 
pedig nevessen.

Az egész följelentés különben csak boszu müve 
volt a fővadász ur részéről a G. községi kártétel miatt, 
melyről lapunk I-ső évfolyamának 49. számában em
lékeztem meg.

Ez alkalommal nem tartom időszerűtlennek fel
hívni szerkesző ur becses figyelmét az „Erdészeti 
Lapok“ szeptember havi IX. füzetében megjelent va
dászati tárczára, mely nagyon tanulságosan tünteti föl 
egyes esetekben az erdészeti személyzetnek fölötte 
nehéz helyzetét s miután nincs mindenki abban a hely
zetben, hogy az illető folyóiratot olvashassa, kérem azt 
lapunkan szaktársaim okulására és tapasztalatainak bő
vítésére egész terjedelmében közölni szíveskedjék, 
egyben pedig fogadja köszönetünket Michalus Sándor 
m. k. erdész ur, ki síkra szált az erdészeti személyzet 
védelmében. (A czikk nem kerülte el figyelmünket s 
közlése czélba is volt véve, de azért köszönet a szives 
figyelmeztetésért. Szerk.)

A szerkesztő urnák igaz hive
B a k a  J á n o s

körerdöőr.

Eátoth, 1897. november 1.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az orvvadászok, daczára minden törvényes intéz
kedéseknek, óvrendszabályoknak, az erdészet éberségé
nek csak nem akarnak megfogyni s annyira elővigyázók, 
hogy csak ritkán lehet őket tetten érni s az igazság
szolgáltatásnak átszolgáttatni, néha azonban a gond
viselés saját kezükkel sújtja őket gonosz üzelmeik köz
ben, mint azt az alábbi eset is tanusitja.

Veszprém vármegye Olaszfalu községbeli orvva
dászok ugyanis a múlt hó 10-én kirándultak a grófi 
és papi erdők megvadászására, miután pedig ezeket 
eredménytelenül járták öss^e, a községi legelőn egy 
forrásnál gyülekeztek, hogy szórajukat eloltsák és 
pipára gyújtsanak.

Az egyik, ki a legveszedelmesebb vadorzó hírében 
állott, egy 28 éves fiatal ember fölhúzott fegyverét 
az itató vályúhoz támasztotta s ő maga úgy tíz lépés
nyire leült és rágyújtott pipájára, 20 éves unokaöescsét 
pedig fölkérte, hogy vigye neki oda a fegyverét. A 
fiatal ember engedelmeskedett, menetközben azonban 
próbálta a fegyver erős rugóit, szerencsétlenségére, 
mert egyszerre csak eldurrant a lövés s bátyja, kinek 
szivét öt darab szatyma járta keresztül, holtan bukott le.

A szerencsétlenséget előidéző fiatal ember, vala
mint többi társai is önként jelentkeztek a bíróságnál s 
ott bevallották bűneiket, melyeknek méltó jutalmát bi
zonyosan meg fogják kapni.

St i cz  László.

K itüntetett fam ester .
Lapunk II. évfolyamának 4-ik számában említés 

volt téve arról, hogy Popp Demeter I. oszt. m. kir. 
famestert Ő Felsége a király abból az alkalomból, 
hogy 43 évet meghaladó szolgálat után nyugalomba 
vonult, a koronás ezüst érdemkereszttel kegyeskedett 
kitüntetni.

A jól megérdemelt kitüntetés jelvényének a ki
tüntetett mellére való föltüzése f. hó 7-én történt meg 
ünnepélyesen Szászsebesen, a m. kir. erdőhivatal hi
vatalos helyiségében, mely alkalomra megjelentek ott 
a Szászsebesen székelő erdőtisztek és altiszteken 
kívül még Conrad Ottó Szászsebes város polgármes
tere, Dörr Albert főszolgabíró és Hentes János szol- 
gabiró.

Az ünnepélyes aktust a hivatalos elfoglaltság 
miatt akadályozott Marosi Ferencz erdőmester ur 
helyett Soltész Nándor ellenőrködő főerdész ur vezette. 
Szépen átgondolt, fenkölt röptű beszédben rámutatott 
az erdészeti állás viszontagságteljes voltára és a szol
gálat nehézségeire, ezek révén pedig arra, hogy mily 
szép és dicső dolog az, ilyen viszonyok közt 43 éven 
át hűségben, állandó buzgólkodásban kitartani s elő
adván a kitüntetés tényét, az érdemkeresztet a jelen 
voltak éljenezése között tűzte föl a mélyen meghatott 
ünnepeltnek mellére. Ez után a megjelent többi al
tisztekhez fordult s a kitüntetetettet póldányképül oda 
állítva, hasonló buzgóságra intette őket.

A nagy hatást keltett beszéd után lapunk szer
kesztője Popp kérelmére, ki a magyar nyelvet csak 
törve beszéli s meghatottsága különben sem engedte 
szóhoz jutni, a következő köszönő szavakat intézte az 
ünnepély vezetőjéhez:

T e k i n t e t e s  f ő e r d é s z  ur!
Az ünnepélyes pillanat behatása alatt, midőn leg

magasabb Urunk és Felséges Királyunk kegyelméből 
negyvenhárom évi hű és odaadó szolgálatom megjutal- 
mazásául akkor, midőn fáradt testtel, de épp lélekkel 
a már rég megkívánt nyugalomba vonulok, a koronás 
ezüst é r d e m k e r e s z t t e l ,  mint a hű szolgálat részére 
fenntartott erkölcsi jutalommal legkegyelmesebben ki
tüntetve lettem, indíttatva érzem magamat ezért a 
kiváló és kitüntető magas kegyért hálás köszönetemet 
nyilvánítani.

Leborulva a magas trón zsámolyánál, első sorban 
köszönetemet nyilvánítom 0 császári és apostoli Királyi 
Felségének, annak a szerető atyának, ki hű alattvalóit 
válogatás nélkül, úgy a legcsekélyebet, mint a leg
magasabbat egyaránt kedveli, egyaránt részesíti ural
kodó atyai szeretetében és kegyelmességében, kinek 
fáradságos és terhes hivatása mellett mindenkor hű 
alattvalói jóléte és megelégedettsége lebeg szemei 
előtt s azt hiszem, hogy mindnyájunk szivének legben
sőbb érzelmeit tolmácsolom akkor, midőn ama óhajtá
somnak adok kifejezést, hogy Ő császári és apostoli
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királyi Felségét I. Ferencz József kegyes királyunkat 
népei jóvoltára és boldogságára a Mindenható még 
hosszú évek során át jó egészségben tartsa meg!

Nem mulaszthatom el másod sorban köszönő 
szavaimmal a magas kormány, kiváltkép pedig a íőld- 
mivelésügyi m. kir. Minister Ur Ő Nagyméltósága, mint 
a magas korona legfőbb tanácsadója iránt érzett hálám 
adóját leróni. Az alantasok ezreinek sorsa van az Ő 
kegyes kezeibe letéve s ezek valamennyien érzik lépten- 
nyomon az Ő jóindulatának nyilvánulását. Isten éltesse 
a mi kegyes Urunkat Dr. Darányi Ignácz földmivelés- 
ügyi m. kir. Minister Ur Ő Nagyméltóságát s terhes 
hivatásának buzgó munkatársait

De nem íeledkezhetem meg ez alkalommal a 
tekintetetes szászsebesi m. kir. erdőhivatalról sem, 
kivált pedig annak főnökéről, tekintetes Marosi Ferencz 
erdőmester úrról és a hivatal tekintetes tiszti karáról, 
kik mindannyian élő tanúbizonyságai annak, hogy alan
tasaik sorsát folyton szivükön viselik s azon a nehéz 
viszonyok között enyhíteni, azt javítani iparkodnak.

Nagy mulasztást követnék el, ha megfeledkezném 
hálám kifejezése alkalmával arról, ki éveken át mint 
kegyes főnököm irányomban mindig atyai jóindulattal 
viseltetett s kinek első sorban köszönhettem azt, hogy 
a csekély erőm által kifejtett szolgálati hűségem és 
buzgóságom által talán csekélységemnek is sikerült 
némikép hozzájárulnom kedves hazánk jólétének elő- 
mozditásához. Értem itt tekintetes Molnár Károly m. 
kir. erdész urat, a ki iránt való háládatossággal eltelve, 
őt a még rövidre szabott életem során jó emlékemben 
megtartani igyekezendek.

Végül nem mulaszthatom el a csekély személyemet 
illető eme ünnepély fényének emeléséhez megjelent 
szeretett szaktársaimhoz is, az erdőhivatal altisztjei és 
alantas alkalmazottjaihoz fordulni most, midőn az évek 
hosszú sora alatt roskadozó testem nyugalom után 
vágyva pihenést kér, őszinte köszönő szavaimat nyil
vánítani azért, hogy hosszú szolgálati pályámon barát
ságukban részesiteni, munkálkodásomban támogatni 
szíveskedtek. Egyidejűleg felhívom figyelmüket arra 
a kegyelmes tényre, mely engem a legmagasabb ki
tüntetésben részesített, utalva arra, hogy a hü és oda
adó szolgálat, az igaz kötelességérzet meghozza a maga 
áldásos gyümölcseit s a nyugodt öntudaton kívül még 
kitüntetésnek is lehet osztályosává a munkakörét he
lyesen betöltő ember s büszke önérzettel tekinthet 
vissza megfutott pályájára.

Midőn pedig szolgálatomból kilépve búcsút veszek 
bajtársaimtól, egyúttal kérem őket, hogy engem szives 
megemlékezésükben továbbra is megtartani s jóindu
latukat velem továbbra is éreztetni szíveskedjenek, 
mig viszont magam is biztosítom valamennyiöket vál- 
tozhatlan baráti szeretetemről.

Az Isten tartsa meg mindnyájokat!
Szászsebes, 1897. évi november hó 7-én.

Po p p  Demet e r .

Ezután a résztvevők közös ebédre gyülekeztek a 
Schunn-féle vendéglő helyiségébe s párját ritkító ke
délyességgel elmulattak késő esti órákig. Felköszön
tőkben természetesen nem volt hiány. Az elsőt Soltész 
főerdész ur mondotta Ő Felségére a királyra. Máso
diknak Molnár Károly erdész ur kelt föl s meleg sza
vakban fordult az ünnepelthez, kinek közvetlen föllebb- 
valója volt. Rámutatott egyebek között arra, hogy a 
haza javára csak helyes együttműködés mellett 
lehet helyesen munkálkodni s szükség van arra, hogy 
a tisztviselő és altiszt támogassák egymást nehéz kö
telességeik teljesítésében. Az ünnepelt nevében ismét 
lapunk szerkesztője felelt, megköszönve kivált a tiszt
viselő urak ama leereszkedő szívességét, hogy az ün
nepély fényét megjelenésükkel emelték s kikérve további 
jóindulatukat az altiszti személyzet részére. Ez után 
a fölköszöntők hosszú sora következett, melyekről 
azonban lapunk szűk tere miatt bővebben meg nem 
emlékezhetünk.

Az ünnepélyről azzal a fenkölt tudattal távoztunk, 
hogy az igazi érdem még a mai materialisztikus korban 
is megtalálja a maga jutalmát s a kötelesség hű tel
jesítése az elismerést.

Különfélék.
Harcz a tigrissel. Rémes eset tartja most iz

gatottságban Pécs városát. Koezka Antal ottani állat
seregletében a napokban egy felbőszült tigris iszonyúan 
összemarczangolt három állatszeliditőt, kik mutatvány
ként még az előbbi napon a ketreezében kártyáztak. 
Az álatsereglet hosszabb idő óta időzik a városban s 
naponkint nagy közönség nézte a különböző állatokat. 
Különös feltűnést keltett három oroszlán és egy nőstény 
tigris, melyek egy ketreezbe voltak zárva. A három 
Koezka testvér és nővérük a minap kalabriászt játszot
tak a ketreezben. A tigris már akkor egész nap izga
tottan tombolt és iszonyatos erővel rázta meg házának 
vékony vasrácsát. Az nap este Koezka Emília magában 
ment be a ketreezbe, hogy mutatványokat végezzen a 
vadállatokkal. A tigris engedelmeskedett egy darabig, 
de azután bőszülten neki ugrott az állatszeliditőnőnek, 
földre teperte és a csípőjébe harapott. A közönség 
rémülten menekült a kijárat felé; a három oroszlán 
is vérszemet kapva, borzasztóan üvöltött. Koezka 
Venczel a végső pillanatban a ketreezbe ugrott, hogy 
nővérét a biztos haláltól megmentse. A mint belépett, 
a dühös bestia reá ugrott és őt a földhöz verte. A 
férfi valami módon mégis fölkelt s akkor irtózatos 
küzdelem fejlődött ki közte és a tigris között. A vadállat 
szörnyű sebeket ejtett rajta is fogával és óriási kar
maival. Koezka Venczel nem birt a vadállattal, hely
zete perczről-perczre borzasztóbb lett. Ekkor Koezka 
Ferencz ugrott be a ketreezbe s testvéreit megmen
tette, de mielőtt maga is kimenekülhetett volna, a 
a tigris az ajtónál őt is iszonyatosan megsebesítette.
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Volt azonban még annyi ereje, hogy becsaphatta maga 
után az ajtót. Mind a három állatszeliditő sebei élet- 
veszélyesek.

Az egy  forintos ház. Átany községben Mikó 
Éva adósa volt testvérének, Mikó Józsefnek 26 írttal, 
melyért őt be is pörölte s a biróság e követelés fejé
ben egyéb ingóság hiján Mikó Évának a házát foglalta 
le. A bírói árverés 15 nap előtt történt meg s mivel 
az árverésen vevő nem jelentkezett, megvette a 800 
frt értékű házat Ott Péter dr. fölperesi ügyvéd egy 
írtért, a háztulajdonos alperesnek joga lett volna még 
a házra 15 nap alatt utóajánlatot tenni s ekként azt 
megmenteni, azonban ezt is elmulasztotta s igy ma már 
a háznak Ott Péter dr. egri ügyvéd egy forintért tör
vényes tulajdonosa. A szegény asszony koldussá lett. 
A 26 frtos követelés 40 írt perköltséget vont maga 
után, mely most a kegyetlen testvér nyakába szakadt.

G yógyulás a tem plom ban. A borgóbesztercei 
fűrésztelep egyik munkásának neje Domán (Bukovinában) 
valami zajtól annyira megijedt, hogy nyomban megnémult. 
Minden orvosi segítés hiába valónak bizonyult s a szégény 
asszony közel egy évig néma volt. Az eset után tiz hó
nappal a néma asszony bucsusokkal Lembergbe zarándo
kolt. Egyenesen a templomba mentek. Az orgona hangjai 
mellett énekelt az ájtatos közönség a templomban s — a 
néma asszony a szomszédok nem kis bámulatára szintén 
énekelni kezdett. Az asszony viszzanyerte beszélő képes
ségét. Félkegyelmű maradt, de beszelni a lembergi nagy 
idegrázkódás óta tud.

A leghosszabb szakáll tulajdonosa egy vau- 
denénei rézműves, a ki ma 74 éves. Már tizennégy- 
esztendős korában 15 centiméter hosszú szakálla volt, a 
mely hosszban gyarapodván, ma már negyedfél méternél

hosszabb. Ha ez az ember sétálni megy, álla ékességét 
a hóna alatt viseli, mint más a felöltőjét. Télen nyakvédő 
sálnak használja.

Drága szivar. Azt mondják, a walesi herceg szívja 
a legdrágább szivart, mert darabja 6, mondd, hat forintba 
kerül. Ez ugyan egy kissé hihetetlenül hangzik, de semmi 
azokhoz a szivarokhoz képest, a melyeket egy newyorki 
milliárdos bankár, d’ Pierpont Morgan szokott szívni. 
Külön dohányszakértőt tart Kuba nyugati részén, a ki a 
dohányszüretet ellenőrzi, Havannában egy másik „szivar- 
sodrászati szaktnkintéély“ személyes fölügylete alatt 
aztán megsodorják a leveleket, elszámolják a vámot és 
a legfinomabb szivar igy jut d’Pierpont Mordan ur birto
kába. Hogy mennyibe kerül egy ilyen 20—25 centiméter 
hosszú és 3—4 centiméter átmérőjű, szivarnak nevezett 
dohánymonstrum ? Hozzávetőleges számítás szerint 17 
forintba!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak : uraknak 4 frt 50 kr„ nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

Lengyel Albert ,  e rd ő ő r
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.
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Legbiztosabb szer
az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
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czirnü növényszer gyomor-likőr készítményem székrekedés, h ideglelés, 
étvágytalan ság és az ebből eredő bajok ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.

használati könyvel együtt, mely számos köszönő levelet is tartalmaz. 
Kapható szászsebesen és m inden község és város füszerkeres- 

kedéseiben, valam int Hódmező-Vásárhelyen a készitő

Zenke Zoltánnál Árpad-utcza 12.
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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 nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünlt újólag megtolzatott
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

R.UHA.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
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkan. a  földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1897. November 16. 7-ik szám.

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 K e d d e n

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.

K érd ések  és fe le le tek .
Az ember tezmészetében benne van a 

kíváncsiság olyan dolgokat megtudni, melyek 
minémüségéről eddig még nem volt tudomása, 
melyeket még nem ismert, vagy ha igen, ak
kor nincs azzal tisztában, hogy azt, a mit már 
tud, helyesen tudja-e, szóval meg van benne 
a tudásvágy és vágy haladni mind nagyobb 
tökéletesség felé s ez a tulajdonsága az, mely 
őt magasra fölemeli minden földi teremtmények 
fölé.

Nem adatott meg az embernek az, hogy 
mindent tudjon, mert hiszen akkor mindentudó
nak kellene lennie, mint a milyen hitünk sze
rint egyedül az Isten, hanem kinek-kinek meg 
van a maga életmódja, az élet fönntartásához

szükséges szakmája, melyben azután megfelelő 
jártasságra tesz szert, de még az egy szak
mabeliek sem egyenlők az ő tudásukban s nem 
is lehetnek már csak azért sem, mert a szel
lemi fejlettség, a fölfogási képesség sem egyenlő 
az emberekben, valamint hogy nem egyenlő a 
mód annak fejlesztéséhez. Nyilvánvaló tehát, 
hogy az egy és ugyanazon czél szolgálatában 
állók is csak úgy fokozhatják tudásukat, ha a 
mások ismereteinek tárházából is merítenek s 
mások tapasztalatait is megismerni és a maguk 
javára fordítani igyekeznek.

A tudásvágy kielégitése nagy mértékben 
elő lett már időnkig segítve először az írás, 
utóbb a könyvnyomtatás mesterségének föltalá
lása és tökéletesítése által s a könyvpiacz nap-

t Au c z a .
404

A z erdőben .
Életemnek legnagyobb és leggondtalanabb részét 

ős erdőkben töltöttem. Mint ha a vég nélküli termé
szet nagy templomába lépnék, most is úgy érzem ma
gamat, midőn lelki szemeim előtt fölmerülnek ama 
nagyszerű természeti tünemények, melyeknek nem 
egyszer szemtanúja voltam és a melyek némelyikét a 
tisztelt olvasó engedelmével itt fölsorolni s úgy eléje 
ábrázolni megkisérlem, mint a milyennek én azt is
merni tanultam.

Az 1888 év egyik nyári napjának delén a Szeme- 
nik havasnak legmagasabb csúcsáról ereszkedtem le 
úti társammal, egy Zangel nevű kincstári erdőőrrel az 
úgynevezett „hideg forrás “-hoz, mely különben méltán 
viseli a „sas-fürdő“ elnevezését is, legalább Almás és 
Resicza egész vidéke rendkívül nagy gyógyerőt tulaj

donit ennek a forrásnak s a környék minden esúzos 
és idegbajos betege siet azt fölkeresni s néha 
nem is sikertelenül, mert már számosán köszönhetik 
gyógyulásukat ennek a forrásnak.

A forrás a Szemenik havas délkeleti fensikján, 
mintegy 4000 láb tengerszin fölötti magasságban bugyog 
elő s leghatalmasabb táplálója a Néra pataknak. Az 
ide fölránduló környébeli betegek és a turisták a forrás 
vizéből egy kis tavat alkottak, hogy igy a vizében való 
fürdést annál könnyebben élvezhessék.

Érdekes az a nomád élet, mely itt minden év 
nyarában julius havában nyüzsög. A betegek és turis
ták minden kigondolható alakú és szerkezetű sátrakban 
és kalibákban részint jajgatnak és imádkoznak, részint 
pedig a gyönyörű kilátás nagyszerűségét bámulják, 
természetesen mindegyik a szerint, mint azt testi ép
sége és kedély állapota engedi s valamennyien egy
aránt tele tüdővel szívják magukba az éltető, ózonnal 
teli levegőt.

A mondott napon alig hogy leérkeztem ide kisé-
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jainkban annyira el van már árasztva a külön
féle szakokba vágó müvekkel, hogy nincs az a 
kérdés, melyre a feleletet meg nem kapnók, 
csak az a baj, hogy a könyvekben való búvár
kodás nem olyan könnyű dolog, mint azt az em
ber hinné, mert nem mindenkinek áll módjában, 
hogy magának bármily könyvet azonnal meg
szerezhessen, olyan nyilvános könyvtárak pedig, 
melyek a közönség rendelkezésére állanak, csak 
szórványosan találhatók. A könyvbeszerzés költ
séges módja helyett sokkal jobban alkalmaz
hatók a hírlapok, melyeknél már is nagy mér
tékben ki van fejlesztve a fölvilágositások és 
tanácsok adása a hozzájuk intézett kérdések
ben s teszik is ezt a szerkesztői üzenetek ro
vatában. Tehetik ezt kivált a nagyobb városok
ban megjelenő lapok, mert nem csak hogy min
den kutforrás rendelkezésükre áll, de ezen kívül 
módjukban van terjedelmes szerkesztőségükben 
különféle szakerőket csoportosítani, úgy annyira, 
hogy náluk szinte minden szaknak meg van a 
saját képviselője.

Nem igy áll a dolog a vidéki kisebb lapoknál. 
Ezek szerény jövedelmük mellett gyakran tisz
tán csak magára a szerkesztő tudására és annak 
a munkaerejére vannak utalva, mely pedig annál 
könnyebben kimerül, mert még mellékesen, 
vagy éppen főleg más hivatásnak is kell szol
gálnia. Ilyeneknél tehát szinte képtelenség

rőmmel, csakhamar egy csoport ismerősre akadtam a 
vig kirándulók közt, kiknek egy része dán olt, játsza
dozott, másik — komolyabb — része pedig vadászati 
kalandok és történetek elbeszélésében igyekezett egy
mást túlliczitálni, természetesen a nagy mondásoknak 
nem túl szerény igénybe vétele mellett.

Nem sok időt tölthettem még a kedélyes társa
ságban, midőn Zangel erdőőr dúlt ábrázattal rohan 
csoportunkhoz s lelkendezve mondja:

— Gyorsan fel, uraim, meneküljünk, mert rövid 
idő múlva borzasztó zivatar fog kitörni! A többiek 
már mind elmenekültek, nincs egy percznyi vesztegetni 
való időnk sem!

A jó kedvű társaság vig kaczajjal fogadja az 
ijesztő szavakat és semmi kedvet sem mutat a mene
külésre. Az egyik könnyelműen veti oda: „Jó, majd
a szemébe nézünk!” A másik tovább folytatja a várat
lanul félbeszakított adomáját, szóval a jó kedv nem 
akar egy pillanatra sem megszakadni.

Egyszerre azonban elnémul a vig zsivaj. A távol

lenne azt kívánni, hogy a hozzájuk intézett 
minden kérdésre megfeleljenek.

Lapunkhoz szinte gyakran érkeznek részint 
szakba vágó, részint pedig attól távol álló kér
dések, melyekre a fönt vázolt nehézségek 
miatt nem egyszer késik a felelet, sokszor pedig 
egészen el is marad.

Ezen a bajon segítendő, elhatároztuk, hogy 
jövőben a hozzánk beérkező összes kérdéseket 
külön rovat alatt közölni fogjuk oly czélból, 
hogy egyrészt tisztelt olvasóinknak alkalma 
nyiljék tudomást szerezni olyan dolgokról is, 
melyek másokat érdekelnek ugyan, de fölve
tésük az ő kíváncsiságukat is fölébreszti, más
részt hogy módjukban álljon embertársaiknak 
jó szolgálatot tenni az által, hogy tudásukat 
saját tapasztalataikkal kibővítik.

Természetes, hogy a beérkező válaszokat 
is közzétesszük, még abban az esetben is, ha 
egy és ugyanazon kérdésre több felelet is ér
keznék, mert mindenesetre élvezetet fog nyúj
tani a fölfogások különféleségének tanulmányo
zása is, sőt haszonnal is járhat, mert a különféle 
vélemények megvizsgálásával mindenki azt fo
gadhatja magáénak, a melyet legjobbnak és 
legalkalmasabbnak lenni tapasztal.

Teljesen meg vagyunk arról győződve, 
hogy lapunknak eme újítását olvasóink szívesen 
fogadják s nem vélünk reményünkben csalódni

ból bömölésszerü robaj hallatszik s elnémítja a vidám 
ajkakat.

— Itt a zivatar! — kiált egy ijedt hang — 
gyorsan meneküljünk a szikla mögé!

— De biz oda ne — szól a másik — ott agyon 
sújt a villám.

Nem volt sok időnk a tanakodásra, s végre is 
leereszkedtünk a havas délkeleti aljába s ott egy 
szírt mögött húzódtunk meg, bevárandók a zivatar el
vonulását, mert az erdőbe való menekülésre — jó sze
rencsénkre — már nem volt idő.

A borzasztó moraj mind hatalmasabb lett s mind 
jobban közeledett s bennünk megrengett a szív annak 
hallatára. Egyszerre sötét felhő környékezett minden 
felől, omlott a zápor s a helyre, hol még pár perczel 
előbb vigan tanyáztunk, száz meg száz villám sújtott 
le, valóságos kőzáport zúdítva a környékre az ereje 
alatt morzsolódó szikladarabokból.

A zivatar teljes erejében dühöngött s hozzá'' 
járult még a havasi erdők egy másik réme is, melyet;
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akkor, midőn azt hisszük, hogy a „Kérdések és 
feleletek® rovata tárgyban szűkölködni nem fog, 
hanem annak változatosságához és tanulságos 
voltához mindenki egész erejével hozzá fog 
járulni.

A kérdésekre adandó feleleteknél jól teszik 
az érdeklődők, ha adott alkalomnál elüljáróik 
véléményét is kikérik s ezek szakképzettsége 
révén nem csak a saját tudásukat, de társaikét 
is gyarapítják. Ismerve erdészeti tisztviselőink 
fenkölt gondolkozásmódját, biztou reméljük, 
hogy az önművelődés eme nemes versenyéhez 
szívesen fognak segédkezet nyújtani, hiszen ha 
ezt megteszik, a saját érdekeiket is szolgálják, 
mert tudvalévő dolog az, hogy a képzett és ügy
buzgó altiszt jobb keze az ő föllebbvalójának.

LEVELEZÉS.
Vámosfalva, 1897. november hó 8-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A nógrádvármegyei Buda-Lehota tót lakossága 

egész felső Magyarországban nagy hírre vergődött lo
pásaival. Alig van nap, a melyen ne lehetne hallani, 
hogy itt vagy ott elloptak egy pár ökröt, ttnót, tehenet, 
sertést stb., különösen pedig most, midőn a természet 
mostoha kézzel osztotta ki áldásait s éhínségnek néz
nek elébe, minden előrelátó ember igyekszik magának 
némi húsfélét beszerezni télire.

A húst azonban nem elletik nyersen s mivel

a tudományos nyelv cyklonnak, a nép nyelve ellenben 
forgó szélnek nevez s a melyet alig hiszem, hogy a 
magam fajta erdész-féle emberek között csak egy 
is ne ismerne.

Ez a völgyekben nem annyira hatalmas, mint a 
magaslatokon, de midőn aztán minden akadály nélkül 
betörhet az erdőbe, borzasztó az a rombolás, a mit 
végbe visz. Töri, zúzza a fákat, óriás törzseket forgat 
gyökerestül s mint a gyönge pozdorjával, úgy játszik 
velük s röpíti a levegőbe és midőn onnan ismét le
sújtja, minden egyessel tiz másikat is összerombol.

Ilyen borzalmas játéka a természetnek ment 
végbe közelünkben s szemünk láttára is, midőn a szél
forgatag a Szemenik patak jobb oldalát szegélyző ős 
erdőből alig nehány perez alatt mintegy 200 holdnyj 
területet zúzott pozdorjává s tett tönkre.

Jaj annak az embernek, vagy állatnak, mely 
ilyenkor a megtámadott erdőbe szorul, mert az istenin 
kívül nincs hatalom, mely őt onnan élve kimentse.

Minden borzalom mellett mégis gyönyörű az ilyen

saját erdejük kicsiny és legnagyobb részben cserjékből 
áll, kénytelenek a mi erdeinkhez folyamodni, hogy a 
lopott jószág húsát megsüthessék, mi annál könnyebben 
sikerülhet nekik, mert az erdőőri lak majdnem másfél 
órányira van az erdőtől s az oda vezető utak olyan 
nyaktörők, hogy azokon az ember — kivált estenden 
— alig képes épkézláb hazatérni. A nép föl is hasz
nálja ezt a körülményt s nem is egyesével, hanem 
négyesével sőt nyolczasával járnak az erdőbe fát lopni 
s azért is járnak inkább többedmagukkal, hogy az er
dőőrt — ha netán tetten érné őket — ártalmatlanná 
tehessék.

Hasonló eset történt a múlt hó kezdetén, midőn 
ugyanis Vodraska nevű erdőőr fölhasználva a hold
világ fényét, tovább maradt védkerületében hogy azt 
megmentse kellemetlen vendégeitől. Egészen esti 
kilencz óráig bukdácsolt az erdő sűrűjében s már 
éppen haza készülődött, midőn egy szekér döezögésé- 
nek a hangja ütötte meg fülét s midőn a nesz felé 
tartva meggyorsította lépteit, csakhamar megpillantotta 
a szekeret négy ember által kisérve.

Az erdőőr csendesen lopodzott utánuk s midőn a 
szekér megállt, lesbe állt s várta a történendőket. A 
tolvajok nem sokáig várakoztatták s csakhamar föl
tettek a szekérre 2 drb. 6—6 m. hosszú 30 cm. vastag 
nyers bükkfát s iparkodtak hazafelé zsákmányukkal.

Vodraska egy mogyoró cserjés mögött várakozott 
rájuk s midőn • mellette elhaladtak, csendesen kibújt 
rejtekéből s az egyik tolvajt gallérjánál megragadva 
földhöz vágta s a kezében levő baltát kirántotta, ez 
után a másikhoz ugrott s ennek a fűrészét vette el s 
miután a lopott fát megmérte, tovább indult. A tol
vajok e közben elkezdtek szitkozódni s fenyegetődzni 
s alighanem jól elpáholják az erdőőrt, ha ez cselhez

förgeteg az ő romboló hatalmasságában s hivatva van 
arra, hogy az embert közelebb hozza az ő Teremtőjé
hez, mert nincs olyan megátalkodott lélek, mely ilyen
kor ne fordulna összekulcsolt kézzel az ő Istenéhez.

Érthető megkönnyebbüléssel lélekzettünk föl mégis, 
midőn az alig pár perczig tartó zivatar tovább vonult 
s moraja lassan elmosódott a távolban s szégyen nélkül 
vallom be, hogy az a pár perez mindnyájunknak oly 
hosszúnak tetszett, mint egy örökkévalóság.

Érdekesnek tartom itt megjegyezni, hogy a Sze
menik környékén ezen a helyen egy emberöltő alatt 
ez már a második eyklon volt s mindkétszer ugyanegy 
irányból, észak-nyugot felül dél-keletnek vonult.

Azt hiszem, hogy úgy az erdőrendezés, mint az 
erdővédelem érdekéből nem lenne érdektelen az ilyen 
viharok helyeiről, irányáról, erejéről és idejéről pontos 
jegyzékeket vezetni
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nem folyamodik s az ott nem lévő társa nevét nem kia
bálja. A csel sikerült, mert a tolvajok nem mertek 
utána menni.

A boszu azonban nem maradt el, mert már pár 
nap múlva hallani lehetett, hogy Forgách gróf egyik 
erdészét a buda-lehotaiak holtra verték.

Az illető erdész az erdőből hazafelé ballagott, 
midőn egyszerre négy ember útját állta, mert abban 
a hiszemben voltak, hogy az a Zichy gróf valamelyik 
erdőőre. A gazok a szerencsétlen erdészt — mielőtt 
védhette volna magát — leteperték, fegyverét elvették s 
darabokra törték, őt magát pedig fejszékkel szinte 
holtra verték s azután elillantak, hogy még máig sem 
hallani hírüket. Az erdész csodálatos módon életben 
maradt, de még hosszú ideig fogja az ágyat nyomni.

Azóta lopják az erdőt nyakra-főre s rettegésben 
tartják a védszemélyzetet s miután egy valaki úgy nyi
latkozott, hogy a támadás nem a megtámadottnak, 
hanem a gróf Zichy uradalom alkalmazottjainak volt 
szánva, folyton lesik a jó alkalmat, hogy valamelyi
künket elcsíphessenek, a körjáratot mindig két sőt 
három ember együttesen teljesiti.

A szerkesztő urnák igaz hive
M a eh ay P á l 

sen. urad. oki. főerdőőr.

Rozsnyó, 1897. november 10.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Egy szomorú kimenetelű vadászatról sietek ér- 

tesiteni lapunk olvasóit, mely a napokban folyt le And- 
rássy Géza gróf szulovai erdőségeiben s melyen 
részt vett Ottó kir. herczeg Ő fensége is. A vadászat 
első napja ritka szép eredménnyel végződött, a meny
nyiben a hajtásba került 60 darab vaddisznó közül 16 
darab került terítékre. A szerencsétlenség a második 
napon történt, midőn egy óriás medve jött a hajtásba, 
melyre legelőször gróf Pappenheim lőtt. A lövésre a 
medve felorditott s a gróf felé rohant, útjában azonban 
egy alsó-sajói uradalmi erdőőr került eléje, szerencsét
lenségére, mert a medve iszonyú dühhel rontott neki 
s marczangolni kezdte. A gróf ebben a borzasztó pil
lanatban kétszer is rálőtt a medvére, de ez az újabb 
sebesüléseket semmibe sem vette s tovább marczan- 
golta áldozatát s annyira összetépte, hogy feje egészen 
felismerhetlen lett. Az adott vészjelekre a hajtők és 
vadászok, köztük a kir. herczeg is a veszedelem helyére 
siettek, de már nem segíthettek a bajon; a medve 
bőszülten rohant egyik-másik hajtó felé s ezek csak 
az által menekültek, hogy a fákra kapaszkodtak. A 
fenevad azután elmenekült.

Szerencsétlen kartársunkat, ki hivatásának lett 
áldozata, nagy pompával temették el. Ravatalára az 
össses vendégek, köztük a kir. herczeg is, koszorúkat 
tettek és a siránkozó özvegyet és a két árvát gazdagon 
megajándékozták.

A nemes lelkű gróf pedig az özvegynek élte hosz- 
száig havi 30 frt nyugdijat biztosított.

Soraimat nagy tűzvész után irom, mely Rozsnyó 
városában a mai napon pusztított s huszonhat házat 
és sok melléképületet hamvasztott el.

Mi kó L á s z l ó  
járási erdőör.

Pest-Csanád, 1897. november 9.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az „Erdészeti Ujság“ részére szolgálok egy kis 

újsággal. — Folyó hó 7-én Szokolai Gergely és Bor 
Illés Csanádi lakosok és vadőrök kint voltak vadászni, 
úgy 8 óra felé bementek a községbe és a Jónás tör
kölypálinkájából szedték a kortyokat; mikor már jó 
lábon álltak, azt hitték, hogy a Neumann boltjában 
jobb van és oda mentek, nem mulasztván el, mint hű 
vadőrök a kártékony verebeket pusztítani. — A lövöl
dözésre a Neumann pálinka méréséből előjött két 
mezőőr, persze szinte bepálinkázott állapotban. Csősz 
Ferencz, az egyik mezőőr figyelmeztette Szokolait, hogy 
mint volt csendőr nem tudja, hogy a faluban lövöl
dözni tilos ? — Ezen felszollitást szóváltás, majd tula- 
kodás követte és Dancsa Pál mezőőr mikor Szokolad 
fegyverét hatalmába kerítette és ez még sem tágított, 
magától ellökte és vagy két lépésnyi távolból a bal 
ezomjába lőtt.

Szokolait a bajai kórházban ápolják — Dancsa 
Pált pedig, ki özvegy ember és 3 kis gyermeke van 
— a csendőrség letartóztatta.

Ki ennek az oka? Ismét csak a pálinka.
Kitűnő tisztelettel igaz hive

G y u r á s z  I s t v á n  
érseki urad. erdöör.

K érd ések .
1. Kötelesek-e az erdőőrök útadót fizetni s ha 

nem, milyen törvényen vagy szabályrendeleten alapul 
a mentesség és az esetleg jogtalanul kirótt útadó tör
lése iránt hova kell fordulni?

B e r t a l a n  F e r e n c z  
erdöör.

2. A cserző üzem módjairól, nevezetesen arról, 
hogy az mely hónapban, hány éves állabokban végzendő, 
továbbá arról, hogy a cserzés alá jövő fák azonnal le 
lesznek-e döntve, vagy pedig csak akkor, midőn lehull 
a levél, szeretnék fölvilágositást, mert bár 14 év óta! 
vagyok erdőőr, ennek elsajátításához nem volt még 
alkalmam.

3. Ki lenne szives engem a fenyves madár fogásának 
módjával^megismertetni ? Milyen az ahhoz szükséges 
csalétek s hol kell azt elrakni, továbbá miből készül 
a hurok? A szives fölvilágositásokat előre is köszöni;

H e r m á n  F e r e n c z
urad. erdőőr.
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F ele le tek .
1. Az első 9zámu kérdésre feleletünk ez : az 

1890 évi I. törvény czikk 25. §-ának d. pontja 
értelmében az útadó alól fel vannak mentvé egyebek 

* közt az „erdővédek és mezőrendőrök“. Ez a mentesség 
természetesen csak saját személyükre nézve szól, 
mert ha különben ingatlan birtokkal vagy más adókö
teles üzlettel bírnak, az ez után kivetett adónak meg
felelő útadót is megfizetni kötelesek. A helytelenül 
vagy jogtalanul kirótt útadó helyesbítése vagy törlése 
czéljából az illető vármegye közigazgatási bizottságához, 
másod fokban a kereskedelemügyi m. kir. ministerium- 
hoz lehet felebbezni. A felebbezési kérvényre rá Írandó: 
, útadó ügyben bélyegmentes “.

Különfélék.
F e lk é rjü k  m indazokat, kik előfizetési dijaik

kal még hátralékban vannak, vagy pedig előfizetésüket 
még meg nem újították, hogy az év végének közeled
tével az ügyet rendezni szíveskedjenek.

A vadonban . Temesvárról jelentik: Petko Ilia 
erdőfelvigyázó minap reggel, miközben az erdőt járta, 
nehány vadorzóra bukkant. El akarta kobozni fegyve
reiket, de a vadorzók ellenszegültek. Kétségbeesett 
élet-halálharcz támadt, miközben a vadorzók rálőttek 
az erdőfelvigyázóra, kit több golyó azonnal megölt. A 
gyilkosok elmenekültek.

Á lla to k  b a rá tság a . Megható eset, bár hőse 
csak egy borjú, meg egy gyöngytyuk.

Egy borgó-beszterczei szegénysorsu oláhnak összes 
vagyonkája egy üsző-borjú és egy gyöngytyuk volt. Az 
üsző legelészett a kicsi réten, a mely a viskó körül 
terült el s nyomában járt szüntelenül a gyöngytyuk. 
Nem volt mód, a mivel a két állatot el lehetett volna 
választani.

A múlt héten az üsző egy fedetlen kútba esett. 
A ház üres volt s nem volt senki, a ki az üszőt ki
szabadította volna.

Este végre hazatért a gazda s keresésére indult 
jószágának. A gyöngytyuk kíállhatatlan lármája figyel
mét fölkeltette, utána ment s minthogy a gyöngytyuk 
a kút szélén ült, megtalálta végre a borjut, mely azon
ban már élettelen volt.

Másnap a gazda a gyöngytyukot sem lelte meg. 
Önkénytelenül a fedetlen kúthoz ment, s szinte mesébe 
való, a mit látott: utolsó darab jószága a gyöngytyuk 
is a kút alján feküdt megfulva lenn a vizben, a hol 
barátja, a borjú elpusztult.

Az ördög k áp lá r bőrben . A metzi katonai tör
vényszék az ott állomásozó 2. számú tüzérezrede egy 
altizztjét, Essél Mátyást lefokozásra és három évi vár 
fogságra Ítélte, mert 'az alája rendelt közkatonákat

állati brutalitással kínozta. A vádirat 86 pontja való
ságos gyűjteménye a legválogatottabb, legraffináltabb 
emberkinzásoknak. Az olyan apróságok, hogy Essél a 
katonáit arra kényszeri tette, hogy székeken ugráljanak 
át, miközben korbácscsal csapkodta őket, meg se koty- 
tyan. Különbet is eszelt ki: a töltővesszővel piszkálta 
a katonák fülét, a mig a vér ki nem bugygyant, vagy 
ha éjjel hazajött, az alvó katonák gyomrát öklével ad
dig ütötte, a mig ezek el nem ájultak. Mikor a töltő
vessző vagy a korbács már kezdte hatását veszíteni, 
Essél egy hüvelyk-ujj vastagságú kákaszárt szerzett 
be, a melyet elkeresztelt Christián-nak, mert az első, 
a kit a sós-vízbe áztatott kákával ájultra vert, egy 
Diehl Christian nevű szegény elzászi baka volt. Ennek 
a Christián-nak aztán sokféle módon látta hasznát 
Essél. így egy alkalommal mezitlenre vetkőztetek 
egy pár katonát, s megparancsolta nekik, hogy székre 
térdeljenek. Akkor sorba kezdte őket csapkodni, s a 
hogy a szerencsétlenek a veszedelemben forgó test
részüket a kezükkel iparkodtak védeni, a bestiális 
ember hirtelen a hasokra csapott. A ki moezczanni 
mert, vagy följelentéssel fenyegetődzött, azt Essél brevi 
manu becsukatta és napokig étien szomjan hagyta. 
Ártalmatlanabb kedvtöltései közé tartozott, hogy vasár- 
naponkint a legénységét parádésmondurba bujtatta, s 
aztán mindegyiknek letépte összes gombjait, és elhaso
gatta a kabátbélését, megparancsolván, hogy rögtön 
foltozzák meg a rongált egyenruhadarabokat, a mi 
persze egész délután tartott, úgy hogy azok, a kiknek 
kimenetelük volt, kénytelenek voltak otthon maradni.

H alálos szeretet. Az anyai szeretetnek megható 
bizonyságáról tanúskodik a kinos eset, mely a napokban 
történt Aradon. Itt Antonovics Péter az utczán hirtelen 
meghalt. A  szegény özvegy asszony nyugodtan foglaltos- 
kodott lakásán, mikor fiának holttestét hozták be. Ré
mülten tekintett a szeretett fiú merev arczára. Hangos 
sikoltás hallatszott aztán s az anya is holtan esett össze. 
Most már anya és fiú együtt nyugosznak.

Harcz a csendőrökkel. Bihar-Püspökiben a 
nép nem igen kedveli a csendőröket s minden alkalom
mal félrehuzódik tőlük. Az elmúlt szombaton este Kerekes 
Mihály és Mészáros Sándor csendőrök állítottak be a 
vendéglőbe, a hol a falu legényei javába mulattak. A  
csendőrök a mulatók közé elegyedtek s nem is várva a 
meghívást, a parasztlegényeknek asztalához ültek le. Ez 
sehogy sem tetszett a legényeknek, a kik nem szívesen 
barátkoztak a csendőrökkel. Magukban tehát tervezgették, 
hogy miképpen állhatnának boszut a csendőrökön, a kik 
mámorosak lettek s fegyverüket a fogasra akasztották! 
Kerekes csendőr egy pillanatra kiment a korcsmából; 
mire gyorsan utána termett vagy nyolcz parasztlegény! 
Az udvaron megtámadták Kerekest s agyba-főbe verték. 
Mészáros csendőr meghallotta társának kétségbeejtő ki
áltozását, de nem mehetett segítségére, mert a paraszt  ̂
legények körülfogták s magukhoz kerítették a fegyveré.'
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is. Az volt a szándékuk, hogy lelövik a csendőröket, de 
nem tudtak bánni a fegyerekkel. Mészáros végre hosszú 
dulakodás után az egyik legény kezéből kicsavarta a 
fegyverét s gyorsan a tömegre lőtt. Két lövés dördült 
el s mindkettő talált. Két parasztlegény terült el a 
padlózaton. Erre a legények vadul támadtak a csendőrre, 
elvették tőle fegyverét s okvetlenül megölik, ha közbe 
nem lép másik két csendőr, a kik éppen a korcsma előtt 
mentek el. A sebesült legényeket a kórházba szállították, 
a csendőrök pedig a börtönben vannak.

A kis vezér elesett. Az újvidéki gimnázium 
kis diákjai a szomszédos Péterváradra rándultak ki, a 
hol a régi vár sánczárkában háborúsdit játszottak. Az 
ellenséges hadat Fejős nevű diák vezette, a vársereg 
feje Triesler negyedik gimnázista volt. Az első ostrom
nál az ellenség vitézül nyomult előre, de sorait egy
szerre megállította egy pisztoly durranás. A várparancs
nok, a kis Triesler töltött pisztolyt sütött ellenfelére és 
a lövás talált. Fejős, a kis vezér, élet-halál közt lebeg.

Szerencsétlenség vadászaton. Zárjeczky 
beszzterczei erdőrendező november 3-án hivatalos kül
detésben a bukovinai határon fekvő Gutahajti nevű 
pagonyt járta be. Vele volt a pagony kincstári erdésze, 
Réthy Zsigmond is. Az utón menve Zárjeczky elbukott, 
eközben a vállán levő puskája elsült s a lövés Réthy 
czombjába fúródott. A halálra ijedt erdőrendező rögtön 
szekérről gondoskodott s a sebesültet a közel fekvő 
bukovinai helységbe, Dornára szállította. Ott bekötöz
ték sebeit, de a sebesült a beszterczei korházba kíván
kozott. Egy éjszakai kocsizás után végre reggelfelé 
csakugyan a beszterczei kórházba került, de akkor 
már a leggondosabb orvosi segítség is hasztalan volt; 
a sebesült reggel felé nagy vérvesztesség folytán ki
szenvedett. A szerencsétlen fiatal özvegyet és három 
kis árvát hagyott hátra.

K ét férj története. Mind a két történet nagyon 
szomorú, egy-egy véres tragédia, Az elsőt Egerből Írják 
Szilvás Imre ottani földesgazdának igen szemrevaló fiatal 
felesége volt. Féltette is az ura, bár nem igen volt oka 
rá s még az utcára sem eresztette ki egyedül. így tartott 
ez egy pár hónapig s az asszonynak nem igen volt 
Ínyére. Tűrt egy ideig, de mihelyest fölkelt a gyermek
ágyból, otthagyta urát és elszegődött TiszaRoffra daj
kának. Az ura utána ment s beállt ahoz a házhoz, hol 
az asszony szolgált, kocsisnak fél annyi bérért, mint a 
mennyit máshol kapott volna. Minap este azután meg
leste az asszonyt a folyosón, a mikor a konyhából ki
lépett, késével addig szurkába, mig csak élet volt benne. 
Ezután egy< nesen a táviróhivatalba sietett s táviratozott 
az anyósának, hogy jöjjön, mert az asszony meghalt. 
Azután pedig, mint a ki jól végezte dolgát, önként je 
lentkezett a hatóságnál.

A másik férj történetét Kis-Győr helységből küldik. 
Liptar József ottani harmincöt éves gazda már évek óta 
boldogsn élt a feleségével. Volt két szép gyermekük is. |

A férj azonban néhány hónap óta egyszerre buskomor 
lett s elhidegült a felesége iránt. Az asszony faggatni 
kezdte, hogy mibántja, mért szomorkodik örökké. Liptár 
őszintén bevallott mindent. Szerelmes vagyok a test
véredbe, — mondta a feleségének — ő most özvegygyé 
lett, de azért soha sem lehet az enyém.

Az asszony vigasztalta, dédelgette urát, hogy kiűzze 
a bűnös szenvédélyt,, de hiába. A  szerelmes ember mi
nap este bánatában fölakasztotta magát az udvaron levő 
diófára. Itt találták másnap reggel holtan.

Esküvő az oroszlánketreczben. Múlt csütör
tökön a bostoni állatkertben sajátságos esküvő volt. 
Rader György főtisztelendő ur, mint a lapok előre hir
dették, egy szekrestyés kíséretében bement a ketreezbe, 
a melyben két hatalmas oroszlán volt. Caesar és Kleo
pátra. Ebben a ketreezben már várt rája egy ifjú pár, 
mely ott tartotta meg esküvőjét A vőlegény Szentand- 
rássy Arthur pinezér, egy magyar születésű ember, 
menyasszonya pedig Wiberg Sarolta, állatszeliditőnő 
volt. A szertartás alatt a pap félő pillantásokat vetett 
az oroszlánokra. De azok meg se moczezantak és az 
őröknek nehány korbácsütéssel kellett az oroszlánokat 
felbősziteniök, hogy az ezernyi közönségnek legalább 
valamicske izgalomban legyen része.

Elragadta a szerelem . Miskolczon a napok, 
bán valóságos réindráma játszódott le a melynek szomorú 
hőse Nagy Félix jómódú bérlőnek Árpád fia. A  fiú nagyon 
szerette a város egyik szép leányát, de a házasságba 
szüléi nem akartak beleegyezni. Nagy Árpád sokáig kér
lelte szüleit s mikor ez nem használt, elment a vendég
lőbe s ott leitta magát bánatában. Részegen állított be 
szüleihez, a kik természetesen szemrehányással fogadták. 
Az ittas ember ekkor elővette fegyverét s azzal előbb 
az anyjára, majd aztán apjára lőtt. Mikor látta, hogy 
szülei súlyosan sérülve terültek el a földön, magához 
tért s fegyverét önmaga ellen fordította. Az apa és bűnös 
fia élet és halál között vannak, mig az anya róvid idő 
múlva felgyógyulhat.

Sikerült vadászat. Málnapatakán Kuhinkáék 
vadásztarületén igen sikerült vadászatot rendeztek. A 
többek között elejtettek egy vaddisznót, amelyiknek a 
súlya nem kevesebb, miat 175 kilo volt, A  hatalmas 
vadat nyolez hajtó vitte be rudakon a szamotercsi üveg
gyár udvarába, ahol igen sok nézője akadt. A  vadkan 
négy gyolyó árán került terítékre.

Szegletes János. Ez a név Somogymegyében 
kezd olyan hirhedtségre szert tenni, mint a milyenben 
a betyárromantika hősei: Rózsa Sándor, Savanyú 
Józsi et consortes részesültek. Szegletes János most 
nem kevesebb gondot okoz a somogymegyei csendőr- 
séguek, mint annak idején az előbb említett zsivány- 
nagyságok szereztek a pandúroknak. Szegletes János 
azelőtt Kaposvárott szolga volt, de megunta a becsü
letes életet és Sziliben, Marczaliban követett el rabló
gyilkosságokat. A gyilkos megszökött s mozgósították
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utána az egész megyei esendőrséget, mikor pedig a 
csendőrség nem találta meg Szegletes Jánost, akkor a 
katonaságot külték ki üldözésére. Pedig a gyilkos ille
tőségi helyén, Gomba községben tartózkodott, bejárta 
a határt s vígan élt, mert a parasztasszonyoktól el
szedte az ételt, a mit uraiknak vittek a mezőre. Mar- 
czaliban Szegletes János miatt állandóan húsz csendőr 
állomásozott s éjjel-nappal kereste a rablót, a ki egyre 
veszedelmesebb lett a közbiztonságra. A hatóság végre 
belátta, hogy a csendőrök nem boldogulnak a furfan
gos zsiványnyal. Ekkor tehát mozgósították a közerőt. 
Mintegy négyszáz parasztember fejszével, vasvillával 
felfegyverkezve napokon át kereste az elillant Szeg
letes Jánost, de hasztalan. A többszörös rablógyilkos 
kezdi magát zsiványhőssé kinőni s már a nóta is szájára 
veszi csúnya nevét és még csúnyább tetteit.

H ogy fog ják  a h o lló t K ínában . Úgy, hogy 
elszórnak egy kosárra való apró, bevérezett kavicsot, 
azt a holló bekapja s kavicscsal túlterhelvén gyomrát, 
saját falánkságának lesz az áldozata. így irja ezt meg 
egy angol hetilap. Mi ellenben azt kérdjük: Mit csinál 
a kinai a döglött hollóval?

É rték es  ablaküveg. Mikor György görög király 
legutóbb a wiesbadeni Park-hotelben lakott, észrevett egy 
ablaktáblát, melybe gyémánttal atyjának, a dán királynak 
a neve volt karcolva. Gyorsan lehúzta ujjáról egyik 
gyémántos gyűrűjét és atyja neve mellé karcolta a ma
gáét. Ebben a szállóban lakott nemsokára az orosz cár 
és az is a két királyi név mellé irta az ővét. Jelenleg 
az ily módon értékessé vált ablaküveg egy angol diplo
mata és egy amerikai milliomos versengéseinek a tárgya, 
kik óriási összeget ajánlanak érte.

V eszedelm es v adászkaland . Lőcséről szép

vadászkaland hírét küldik. Salamon Géza földbirtokos 
sárosmegyei felső-tárcái birtokán a minap nagy vadászat 
volt. Mikor az egyik uradalmi vadász alkonyat tájban a 
vadászatról visszafelé jött az eredei utón, egyszerre zörejt 
hallott a közeli bokorban. Csakhamar egy fekete állat 
cammogott ki. Az erdész rálőtt s a vad fölorditva terült 
el az avarban. Az ordításra azonban abban a pillanatban 
megjött a felelet; a sűrűből fogát csikorgatva bömbölve 
hatalmas anyamedve tört ki s kétlábra emelkedve tartott a 
a vadász felé Ez nem veszítette el nyugalnát és rálőtt a 
fenevadra, mely már-már átfogta két első lábával halálos 
ölelésre. A lövés azonban oly szerencsés volt, hogy ép
pen szivén találta a medvét, mely rögtön fölfordult. A  
vadász ekkor megnézte első zsákmányát i s ; egy kis 
medvebocs volt, kölyke az anyamedvének.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak : uraknak 4 frt 50 kr„ nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

Lengyel Albert ,  e rd ő ő r
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.
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---- M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

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

A  nagy-méltóságú földm i ve lesü gy i m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünK újólag megmzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

R T J H i k K L  - - n".... ........ =
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 Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó esász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkan. A földmivolés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. S zászseb es, 1897. N ovem ber 28. 8-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 K e d d e n

Hirdetési 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.

Az erdőgazdaság érdekében.
Az erdészet és a mezőgazdaság édes test

vérek s ha köztük a kor külömbség annyira 
szembeszökő nem lenne, szinte ikreknek is 
nevezhetnők a kettőt. A kettő tulajdonkép egy
másnak kölcsönös gyámolitására és támogatá
sára van utalva. Hogy a két különböző ágazat 
között melyik a régibb, annak bizonyítására 
fölhozzuk a földtudósok (geológusok) által már 
régen elvitázhatlanul bebizonyított tényt, hogy 
csak magának a legtökéletlenebb barna szénnek 
(lignit) a képződésére több évezred kivántatott, 
már pedig a lignit nem áll egyébből, mint az 
évezredekkel ez előtt különböző romboló erők 
által eltemetett ős erdőknek légmentesen elzárt

és huzamos nyomás által összenyomott marad
ványaiból. Egyes lignit szén darabokon a fának 
nemét, szerkezetét és még év gyűrűit is töké
letesen fel lehet ismerni.

Egy szóval az erdőgazdaság alap feltétele, 
az erdő a mezőgazdasági növények létezését 
évezredekkel megelőzte.

Rengeteg őserdőknek és az őskori növény
óriások egész seregének kellett a föld külön
böző részén elhamvadniok arra a czélra, hogy 
helyükön az úgynevezett mezőgazdasági termő
képes talaj képződhessék. A termő talajnak 
eme képződése ezzel még nem szűnt meg, ha
nem folyamatban van ma is és a természet tör
vényei szerint folyamatban lesz az idők vég
telen határáig, egy szóval örökkön örökké.

TÁRCZA.
---— K*-------

V eszed e lm es v a d á sza t.
Még az ebédnél ültünk, midőn Gergely kanász 

az ő neveltségéhez ugyan méltóan, egyébként azonban 
egészen szokása ellenére minden bevezető köszöntés 
nélkül, arczán olyan kifejezéssel, melyről nem lehetett 
megállapítani, vájjon az az örömnek, vagy pedig az 
ijedtségnek a kinyomata, az ebédlőbe betoppant.

Szóhoz csak sok unszolásra jutott, mert a nagy 
siettségtől a lélekzete is elállóit s midőn végre is bir
tokába jutott beszélő tehetségének szakgatott, monda
tokban beszélte el, hogy a mint a Pap-féle fiatalosban 
egy fiadzani félrevonult koczát keresett, hirtelen és 
egészen váratlanul, dühösen fújva egy nagy vadkan 
rohant neki s csak hogy el nem ütötte lábáról.

Erősen állította ugyan, hogy hatalmas bunkós bot
jával csak azért nem vágott „hegyibe*1, mert a sürü

bozót fölfogta a csapást, hősködését azonban határozot
tan megczáfolta egész magaviseletéből kirívó ijedtsége.

A Rézalján akkoriban vaddisznót csak nagy ritkán, 
mint átvonuló vadat lehetett észlelni, igy nem volt 
csoda, hogy izgatottságunkban nem hallgattuk meg 
tovább Gergely menekülésének módját, sőt mi több, 
az ebédet sem fejeztük be, hanem siettünk „czorkára“ 
szedni nemes vérü 5 darab kopónkat.

Atyám, ki az uradalom gazdatisztje volt, a kutyák 
vezetését és eleresztését a kanászra akarta bizni, ez 
azonban a megtisztelő megbízatás ellen kézzel-lábbal 
védekezett; erősen állitván, hogy inkább kész kenye
rétől megválni, mintsem a kutyákat a vadkan közelébe 
vezesse.

Nehogy gyávaságában esetleg a ezorkán vezetett 
kutyákat még más irányba terelje, bele nyu
godtunk tiltakozásába s elhatároztuk, hogy a vagászatot 
az ő közreműködésének mellőzésével tartjuk meg.

A kutyákat magam vezettem, atyám pedig egy 
olyan váltóra állt, melyet a vaddisznók gyér meg-
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Ezeket előre bocsátva méltó fölháborodás- 
sal kérdem, mire való az a valóban megfog
hatatlan és' helyes névvel alig megnevezhető 
kapzsiság, melylyel a mezőgazdák minden kis 
erdőt mind azokon a területeken, a hol csak 
a legcsekélyebb értékű mezőgazdasági növény 
megteremhet kiirtják és mezőgazdaság részére 
foglalják le területét. Itt fölmerül a kérdés, 
vájjon nem lenne-e sokkal okszerűbb az ilyen 
területeket a talaj termőképességének gyara
pítása czéljából — bár kevesebb haszon mellett 
is — továbbra is erdőkezelés utján kihasználni?

A mezőgazda erre azt mondja, hogy nem, 
mert ő a má-nak él, elve lehetőleg jövedelme
zően kihasználni minden legkisebb területet, a 
melyből bármi utón mentül nagyobb jövedelmet 
várhat. Ilyen gazdálkodása mellett azonban nem 
vet számot azzal a körülménynyel, hogy a föld 
ős termőereje sem kifogyhatlan, hanem annak 
is meg vannak a maga határai, mint a hogy ezt 
fényesen bizonyítják a régi czivilizált államok, 
kivált Itália, Görögország és Prancziaország 
egyes területei, vagy hogy közelebbről vegyük 
a példát, a mi saját Kánaánunk, a híres magyar 
alföld. Hová lett ennek régente szinte a mesék 
országába tartozó termőképessége? Némely 
helyen ugyan még található itt az ős termő 
réteg, de már annak is váltakozik a mélysége 
és már a legtöbb helyen mesterségesen kell azt

jelenésük alkalmával leginkább szoktak használni, mi
előtt én a kutyákat eleresztettem volna.

Az egyéb vadra is jó, de sörte vadra kitűnő 
„Dudás" kutyánk csakhamar jelezte pár vakkantással, 
hogy a keresett vadnak nyomán van; egyre erősebben, 
végre pedig helyben ugatott.

Ismerve a vaddisznó ama sajátságát, hogy egyedül 
létében fekvő helyét nem szívesen hagyja el a kutya 
előtt, a folyton ugató kutya felé törekedtem, óvatosan 
törtetve előre a sűrűben s midőn a vadtól már alig 
ötven lépésnyire voltam, lépteimet a lehetőségig meg
lassítottam, nehogy a lábam alatt megrecscsenő vala
mely száraz ág zöreje által a vadnak figyelmét magamra 
vonjam.

A nagy szárazság és a teljes szélcsend azonban 
minden óvatosságomat csúffá tette, mert a vad csak
hamar neszt fogott s nagy robajjal törtetett az atyám 
által elfoglalt állás irányába, de a sűrűségből nem tört 
ki s igy a 60-ik évet már túlhaladt atyám gyönge 
szemeivel azt kecskének nézte, mely véleményének

fönntartani, trágyázni, hogy véglegesen ki ne 
vesszen.

Ilyen körülmények között az erdőgazda
ságot, mely különben is a mezőgazdaságnak ki
egészítő része, minden áron fenn kell tartani, 
mert az ha nem is nagy, de biztos jövedelmet 
hajt s igy a különféle elemi csapásoknak kitett 
mezőgazdaságnak mintegy tartaléka, melyhez 
szükség esetén menekülhetünk. Szárazság, ár
vizek, jégeső megtámadhatja és tönkre teheti a 
mezőgazdasági vetemények, marhavész elpusz
títhatja marhaállományunkat s megfoszthat az 
innen várt jövedelemtől, mindez azonban nem 
árt az erdőnek. Ezért kellene minden, még a 
legkisebb mezőgazdaság mellett erdőnek is 
lennie és nem lenne azt szabad még az úgy
nevezett kétes talajon sem kiirtani, mert az 
ilyen eljárás már számtalanszor megboszulta 
magát. Gyakran történik ugyanis, hogy a kétes 
(erdő- és mezőgazdaságra egyaránt alkalmasnak 
látszó) talajon az erdő kiirtatván, csak akkor 
tűnt ki, hogy az illető talaj mezőgazdasági 
vetemények termelésére egyáltalán alkalmatlan, 
mig az erdő szépen diszlett rajta.

Eltekintve a Karszt hegység, északi és déli 
Magyarország, valamint Erdély nagy kiterjedésű 
kopár területeitől, az egyes hegyvidéki községek 
és egyes magán birtokosok vagy közbirtokos
ságok erdei az okszerűtlen kezelés következté-

hangos szóval kifejezést is adott, mialatt a folyton 
csaholó kutyákat lecsalni iparkodott.

A vad a hang által figyelmessé téve, balról tört 
ki, midőn atyám tévedését észrevéve, nem késett azt 
golyóval üdvözölni. A lövés — mint utóbb megálla
pítottuk — jól talált, mert a bal lapoczka és nyakcsi
golya között befurakodott golyó a májon át hatolt. '

A lövés hallatára azonnal tisztában voltam azzal, 
hogy csakugyan vaddisznót üldöznek kutyáink, mert elő
zőleg, midőn atyám a kutyákat vísszaszóllitgatta, azt 
hittem, hogy azok a Gergely kanász által keresett 
koczára akadtak s már előbbi állásomat elhagyva, a 
jobbról levő cserkész útra húzódtam, midőn egyszerre 
csak észreveszem, hogy a megsebzett vad egyenest 
felém tart.

Azonnal megálltam s örömtől repeső szívvel 
vártam a következő pillanatot. Jól kipróbált fegyverem
ben bízva, egészen nyugodtan várakoztam, mig a vad 
tőlem alig 10 lépésnyire ért s ekkor homlokát czélba véve, 
elsütöttem fegyveremet. A lövés után a sűrűségben
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ben, sőt sok helyütt a hatóságok lanyhasága 
folytán annyira pusztuló félben vannak, hogy 
azok területei maholnap sem erdőnek, sem 
szántóföldnek, sem pedig legelőnek nem lesznek 
használhatók s az egész nem lesz egyéb víz
mosások által megszakgatott, termőrétegétől 
megfosztott kopárságnál, mely csak a holdak 
számát szaporítja, egyébként pedig mit sem ér.

Az ilyen területeknek termővé s használ
hatóvá tétele, szóval azoknak mesterséges utón 
való újjá teremtése az erdészeti személyzet 
legmagasztosabb föladata, mit nem csak a jö
vedelmezőség szempontjából kell teljesíteni, 
hanem azért is, mert az erdő az ő conserváló 
erejénél fogva nem csak a jelené, hanem in
kább a jövőjé, ő lévén hivatva a föld termő 
erejét fenntartani s azt a jövő nemzedékek 
részére is biztosítani.

Ez az, mit a néppel első sorban kell meg
értetnünk s mi iránt szivét fogékonynyá kell 
tennünk, mert bizon ezen a téren az ő fölfogása 
még fölötte hiányos. Föl kell világosítanunk a 
népet, hogy a kopárokká vált földterületek 
nem csak hogy elvesztek reá s jövedelmére 
nézve, hanem ezen kívül még sok egyéb baj
nak is előmozdítói. Köztudomású ugyanis, hogy 
az árvizeket mi sem mozdítja elő anynyira, 
mint a kopár területek sokasága, melyeken a 
záporok vize rohamosan, minden akadály nélkül

lefutván, földuzzasztja a folyók vizét. A szelek 
és viharok ellen mi sem védi meg olyan jól 
a vidéket, mint az erdőség, melynek ellent- 
állásán erejük megtörik. A levegő egészséges 
voltát mi sem segíti annyira, mint a növényvilág 
kipárolgása, hogy ne mondjuk kilégzése és senki 
sem tagadhatja, hogy a világ legeszségesebb 
vidékei erdők borította területeken vannak.

Föl kell világosítani a népet, hogy az ül
tetvény nem lesz örök időkön át tialom allatt, 
hanem idővel, midőn a marha szája alól kinőtt, 
gazdag legelővel fogja megfizetni türelmünket, 
fája pedig biztos jövedelmi forrásul fog szolgálni 
ha nem nekünk, hát utódainknak. Egyetlen al
kalmat sem szabad elmulasztanunk, hogy a népet 
mindezekre nézve mindig és mindig, valahány
szor csak érintkezünk vele, ezekre oktassuk, 
mindaddig, mig sikerült belőle az előítéleteket 
kiirtani s őt érveink helyességéről meggyőzni.

Mindig és mindenben az lebegjen szemünk 
előtt, hogy a jó erdész nem csak a jelennek, 
hanem kivált a jövőnek munkása s kell, hogy 
ennek is éljen.

A m ed v e  term észetra jzá h o z .
A medvéről, erdeink eme gyönyörű és hatalmas 

ragadozójáról már sokat Írtak, legyen szabad a sok
hoz nekem is valamit hozzátennem abból, a mit hosszú 
erdészeti pályámon magam tapasztaltam.

annyira körülfogott a füst, hegy semmit sem láttam s 
igy azt sem tudtam, hogy a vad elesett-e, vagy pedig 
még egy lövésre van szüksége. Tépelődésemből csak
hamar egy hatalmas lökés riasztott föl, mely bal alsó 
lábszáramat érte.

Oda tekintve nagy volt az én meglepetésem, de 
még nagyobb az ijedtségem, midőn a nagy agyarast 
magam mellett láttam. Nem vagyok félénk természetű, 
de megvallom az igazat, hogy ez egyszer megijedtem 
s puskám bal csövét inkább csak a vad elriasztása 
czéljából a levegőbe sütöttem s abban a pillanatban 
annak háta mögé ugrottam. Az agyaras szerencsémre 
nem fordult felém, hanem csendesen előre törtetett.

Zavaromból és ijedtségemből csakhamar magam
hoz térve, a sűrűségen keresztül egyenes irányban a 
vad után iramodtam és sikerült is azt utolérnem s 
ekkor egy a füle tövére irányított sükerült lövéssel 
életét kioltanom.

Az első lövésem nem a homlokát találta a vad
nak, hanem az orrán keresztül az alsó állkapcsát

zúzta szét s ennek tulajdoníthatom, hogy rajtam 
nagyobb sebet nem ejtett s lábaimról le nem rántott.

Az agyaras csakugyan hatalmas példány volt s 
feltörve 152 kilót nyomott.

Sikeres vadászatunk örömére az azon a napon 
véletlenül hozzánk vetődött jegyzővel együtt hatalmas 
áldomást csaptunk, de engem a kapott seb mégis két 
heti szoba áristomra kárhoztatott.

M e i s z t e r  Gy u l a  
m. kir. közalap, erdöör.

ADOMÁK.
Borzasztó.

— Hogy jártál, kedves barátom, mikor tegnap részegen 
haza kerültél?

— Borzasztóan, barátom 1 duplán láttam a felességem ot!

Lefőzte.
A z ú r :  Szabad önt kisérnem ?
A h ö l g y :  Ó igen, ha 15 írt fizetéssel és libériával beéri.
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Az egész világ előtt ismeretes, hogy a medve 
nagy inyencz és szereti nem csak a vad, de az édes 
gyümölcsöket is, a mézet, kukoriczát, de hogy inyencz- 
ségének kielégítésére még pisztrángot és rákot is fogjon, 
hogy halásszon és rákásszon, ezt csak az fogja elhinni, 
ki azt — mind e sorok Írója — saját szemeivel gyakran 
látta az őserdőkben.

A Krassó-szörényi havasalji erdőkben huzamosb 
időn át foglalatoskodtam; itt a Temes folyó egyik mellék 
folyójának, a „Riu alb“ pataknak egyik felső mellék
völgyében, az úgy nevezett „Kalini mikán* fölül meleg 
források vannak, melyekben igen sok rák van. A nyolcz- 
vanas évek elején egy őszön a rönkfelvétel alkalmával 
lent a völgyben kő gurulóst és csattogást hallva, hir
telen beszüntettem a munkát és hallgatóztunk, hogy 
mi lehet a zaj oka. Az egyik munkás határozottan 
állította, hogy kívülünk más ember a környéken nincs 
és igy a zaj csak a meleg forrásokban rákászó medvétől 
eredhet. A dolog kiváncsivá tett s egy kis kerülővel 
és rövid félórai kapaszkodás után az ellenkező oldalra 
kerültem s egy sziklacsúcs mögött gyönyörködtem a 
medve koma ügyességében. Öröm volt nézni, hogy e- 
melgette bal lábával a meleg forrásban lévő köveket 
s jobb lábával hirtelen alácsapva, a talált rákot milyen 
élvezettel rakta csúnya vörös szájába, melyből nem 
sok teketória után került a rákász gyomrába.

A halászatot szinte hasonló módon gyakorolja, 
mint a rákászást s három vagy négyszeri megfigyelé
semkor ámulva láttam, hogy a medve a patakon mindig 
alulról fölfelé haladva halászik, mint a hogy a pisz
trángok is alulról fölfelé szoktak vonulni. Én ebből azt 
következtetem, hogy a medvének nagyon jó megfigyelő 
képessége van s a szerzett tapasztalatokat kihasználni 
igyekszik.

A hires görgényi havasok táján való tartózkodá
som alkalmával történt egy Ízben, hogy a mint a Ve- 
leicza nevű erdőrészben ballagtam jó telivér lovamon, 
egyszerre csak egy hatalmas medvével tatáltam ma
gamat szemben. A meglepetés kölcsönös volt, melyhez 
nálam még a rémület is járult, midőn a medve két 
lábra emelkedett előttem, mint ha támadásra készülne. 
Nem volt vesztegetni való időm s jó lovamat sarkan
tyúba kapva ugrottam el a fenevad mellett, mi közben 
ő dühösen felém köpött s azután hirtelen tüskön-bokron 
át elinalt a sűrűben. Mint ha csak megvetésének akart 
volna kifejezést adni gyávaságom fölött.

Egy más alkalommal a „culmea vurvuluj® egy 
szirtjén fekve bámultam az adattam tátongó mélységbe, 
midőn figyelmemet egy kedves jelenet kötötte le. 
Mélyen alattam egy pár maczkó a nélkül, hogy jelen
létemet észrevette volna, kedélyesen makkolt. Szél
csend volt s igy szimatot nem foghattak. Az órám 
háromnegyed tizenkettőt mutatott; tudtam, hogy a be
kötő helyen 12 órakor számtalan szikla robbantás lesz 
s kiváncsi voltam, hogy a maczkók megszepennek-e a 
a robbantások dörejére.

Az első robbanásnak a hegyoldalokon százszorta 
visszaverődő dörejére a medvék meglepődve emelték föl 
otromba fejeiket, de a későbbi robbanásokat nem 
méltattak figyelmükre s nyugodtan legeltek tovább a 
nélkül, hogy távozásra csak gondoltak volna. Megjegy
zem, hogy ez 1873 október havában történt, midőn 
Felső Fancsalon az óriási tutaj bekötő helyének kiszé- 
lesiitése czéljából egész nyáron át robbantások folytak, 
miből arra lehet következtetni, hogy a medve a vadon
ban is mindenre rá szokik, még a zajra is.

A medvetánczoltatók által produkált medve táncz- 
ban gyakran van alkalma a gyermek seregnek gyönyör
ködnie, de ki hinné, hogy a medve még a szabadban 
is hódol ennek a gigerli szenvedélynek ? Egy Panku 
Szanda nevű ruszkai vén vadász beszélte nekem, hogy 
egyszer mint orvvadász ment ki Mehádia vidékén a 
Cserna folyó Jutta völgyében medve lesre. Midőn egy 
jó vastag luczfenyő mögé elrejtőzve jó soká várt volna, 
egyszer csak alig 30 lépésnyire zümmögést, majd olyan 
hangokat hall, mintha csak zsákokat vagdalnának föld
höz. Figyelmessé lévén, egyszer csak látja, hogy egy 
nagy medve egy széldöntött fenyő törzsre fel-fel ugrál, 
ugrál és zümmög; bizonyosan medvedalát dúdolta s 
hol jobb, hol bal lábával tépte a fa kérgét, mintegy 
taktust verve dalához. A komédia tartott vagy öt 
perczig s a vén orvvadász a préda biztos tudatában 
gyönyörködött a rendkívüli jelenetben, de bánatára, 
mert a medve hirtelen vig ugrásokkal, morogva tűnt 
el a sűrűségben a nélkül, hogy a vadász rá lőhetett 
volna. Vén p r a k t i k u s .

LEVELEZÉS.
Nagyfülöpi erdő, 1897. november hó 17-őn.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az „Erdészeti Ujság“ valamelyik számában közölve 

volt, hogy egyik mezőőröm egy őszi éjszakán kiült 
egy kukoriczás szélébe vaddisznó lesre s csakhamar 
észrevett az éji homályban egy mozgó alakot s nem 
kutatván annak milétét, oda durrantott s csak akkor, 
midőn a lovait kereső ember, kinek subáját alaposan 
kilyukasztotta, oda szólt neki: „no mit csinál ? ne izél- 
jik hát!* tudta meg, hogy biz ő nem vaddisznóra, 
hanem emberre lőtt.

Nos hát ez a mezőőr az én régi buzgó szolgám, 
András bácsi volt, kit buzgólkodásáért községi kézbe
sítővé választottunk volt meg, mint a hogy azt akkori
ban közöltem is. Igen, de ő uj állapotával nem volt 
megelégedve, mert a vágya erővel visszavonzotta őt a 
mezőhöz, mint jó magamat az enyém az erdőhöz.

Azt mondja a Szent írás, hogy „zörgessetek és 
megnyittatik, kérjetek és megadatik*. Ezen az utón 
én is, András bácsi is megnyertük, a mi után vágytuk, 
én az erdőt, ő a mezőt.

Ez előtt egy hónappal főnökömtől három napi
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szabadságot kaptam, hogy Bihar megyei kis birtokomról 
a végleges költözködést megtegyem Szabolcs várme
gyébe, hol most alkalmazva vagyok, tehát ez alkalom
mal meglátogattam András bácsit is, kit azonban nagy 
búbánatban találtam s nyomban el is kezdte beszélni 
bánatának okát.

— Tessék csak meghallgatni — kezdé bánatosan 
— mi történt ismét velem! A kukoricza törés alkal
mával künn valék a mezőn s úgy 10 óra tájt észre
vettem, hogy egy darab kukoriczásban vaddisznó lak- 
mározik; nekem sem kellett több, lehúztam csizmáimat, 
hogy ne kopogjanak s úgy lábujjhegyen közelébe lo- 
póztam s a mint megpillantottam, sok tétovázás nélkül 
oda is gyújtottam, mire az alaposan föl is fordult. 
Hej, de bánatra vált örömöm, midőn hozzá menve 
megláttam, hogy az nem más, mint Finta István uram 
magkoczája. A dolgot eltussolni nem lehetett s igy 
elmentem a tulajdonoshoz s barátságosan megegyeztem 
vele 52 frtban.

— Az bizon kicsit sok egy lövésért — mondtam 
szánakozva.

— Igen, de ennek csak a felét fizettem, másik 
felét pedig a kanász, ki nem vigyázott jól a rábízott 
jószágra s veszett fejszének nyele fejében megmaradt 
nekünk a koeza húsa-

András bácsi már nem is a pénzét fájlalta, ha
nem inkább azt, hogy a koeza hasas volt. „Szegény 
koeza !*

Én is szánakozva sóhajtottam föl: „Szegény
András bácsi, csakugyan disznó szerencséje van kend
nek !“ s pár vigasztaló szó után elbúcsúztam az öregtől.

A szerkesztő ur hive
Bodó  L á s z l ó

községi erdőőr.

K érd ések .
4. Öcsém az utmesteri pályára akar lépni. Kérdés*: 

milyen vizsgát és hol kell neki tenni; mik ennek a 
vizsgának a tárgyai és milyen kézi könyvek használata 
ajánlatos a vizgának sikeres letételéhez?

Egy e l ő f i z e t ő .

5. Jakab Ferencz és Sehüller Antal kartársaim 
lakását szeretném megtudni; kérem a felvilágosítást 
lapunkban vagy czimem alatt (Felső-Venicze, u. p. 
Sárkány, Fogaras megye) közölni. J u h á  sz, erdőőr.

F ele le tek .
ad 2. A cserző üzem nem egyéb, mint cser sar- 

jerdő üzem 15—20 éves vágás forgással. Cser sarjerdő 
üzemre csak kedvező égalji fekvésű, erőteljes termő- 
képességű erdőtalaj alkalmas. A rendszeres cserüzem 
alapföltételei: ,

1. Alacsony forda, mint a hogy föntebb jeleztem,

15—20 éves; kedvező talaj viszonyok között még 15 
éven alól is, mert a kérget le kell hántani, mielőtt 
felső rétege repedezni kezd, mert a repedezés a cser
kéreg hátrányára van.

2. A cser sarjerdő a kéregnek jobb fejlődhetése 
czéljából a gyomoktól, bokrok és lágyfa sarjaktól meg
tisztítandó és gyakran ritkítandó, mi által a cserkéreg
nek mind mennyisége, mind minősége fokozódik.

3. A felfák sűrűn ne hagyassanak, mert az álta
luk okozott árnyék a kéreg képződését hátráltatja.

4. A vágás ideje a nedvkeringés kezdetével áll 
be, tehát április végén és május elején van. A vágást 
megelőző télen a vágásterület a gyomoktól és idegen 
fanemektől megtisztítandó, valamint a cserzésre alkal
matlan girbe-görbe tölgyek is kivágandók.

A felújítás sarjadzás által történik, a ritka sorok 
csemetékkel utánpótlandók, beültetendők. Természetes, 
hogy a fa ledöntése után liántatik meg és a kéreg 
megszárittatik. Ezen művelet a háznál is megtörtén
hetik, azonban a kéregnek nem szabad a döntött fán 
soká maradnia, mert a nedv kiszáradásával a hántás 
kétszerte nehezebb.

Van a cserüzemnek még egy neme, az úgyneve
zett kétkoru üzem, mely abban áll, hogy a 20 éves 
fordaszak területe két részre lesz osztva úgy, hogy 
10 év múlva a vágás ismét ugyanarra a területre 
visszakerül, honnan csak a 20 éves fák vétetnek ki, 
a többi pedig a gyomoktól, lágy fáktól és a cserzésre 
alkalmatlan tölgyektől megtakaríthatván, folytonos vi
lágos állásban a meghagyott fa sokkal jobban nő és 
a kéreg is kiadóbb. V én p r a k t i k u s .

ad 4. Az utmesteri szolgálatra nézve fölvilágosi- 
tással szolgál a kereskedelemügyi m. kir. Ministerium- 
nak 1895 évi október hó 19-én 50332 sz. alatt kibo
csátott utasítása. Az utmesteri állomások betöltésé
nél előnynyel bírnak az igazolványnyal ellátott kiszolgált 
altisztek, ez azonban nem zárja ki, hogy más alkalmas 
egyének az állást el ne nyerhessék. A vizsgát az il
lető kerület államépitészeti hivatalánál kell letenni, 
mely alkalommal a következők igazolandók:

1. hogy a magyar nyelvet szóban és Írásban 
bírja és valamely tényálladékról szabatos jegyzőkönyvet 
képes szerkeszteni;

2. hogy az elemi szám- és mértanból annyi is
merettel bir, hogy a négy műveletet tört és tizedes 
számokkal szabatosan végrehajtani, egyszerű sokszögek 
területét, továbbá prismák és gúlák köbtartalmát ki
számítani képes, kereszt szelvényeket tud felvenni, a 
részletes építési határozatokat ismeri, végül a fedanyag 
minőségének, beágyazási módjának ismeretével bir;

3. az uj hossz-, terület-, köb- és sulymértéket s 
azoknak való arányát ismeri;

4. a kavicsolt utak fentartásánál előforduló mukák, 
nevezetesen az építéshez használni szokott anyagok 
főbb tulajdonait, a mész, habarcs (magyarul „malter")

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



62 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

és beton készítési módját, továbbá a fa- és fakötések 
főbb szabályait ismeri;

5. a rajzolásban annyi jártassággal bir, hogy a 
kisebb tervekről és építményekről hű rajzot készíteni 
képes.

Mind ezeket a tudományokat elsajátíthatja a 
„Kézi könyv a m. kir. állami utmesterek részére* 
czimü műből, melyet a „Pátria* irodalmi részvénytár
saságnál Budapesten, vagy bármely könyvkereskedés 
utján megszerezhet.

Kérdését azért tárgyaltuk kimerítően, mert többen 
lehetnek olvasóink között, kik a jobb javadalmazásu 
és kényelmesebb utmesteri állásra pályázni szeretnének 
s igy útbaigazításunknak hasznát vehetik.

A s z e r k e s z t ő .

ad 5. Jakab Ferencz nevű előfizetőnk van s ennek 
lakása Barczánfalva, u. p. Szurdok, Mármarosmegye. 
A másik kérdezettet nem ismerjük.

A S z e r k e s z t ő .

Különfélék.
Az erdei ember. Zágrábból egy hetvenesztendős 

agg remete halálának hire érkezik. Élettörténete szomorú 
és romantikus, mintha nem is a minden fölött oly gyor
san napirendre térő tizenkilencedik században élt volna, 
hanem valamikor régen, a középkorban, a mikor pusz
tákon, erdőkben gyakran ütöttek tanyát a sors mostoha fiai. 
Marschalko Györgynek hívták az öreg remetét. Valaha 
jómódban, boldogságban élt, Nustar faluban, hol szép 
háza és földje volt. Egy nap vetett véget egész boldog
ságának : neje és két gyermeke meghalt egyszerre. Ekkor 
Marschalko György odahagyta házát, menekült az emberek 
közül, s a Zágráb közelében levő otolinácsi erdőbe vonult 
viszsza. Itt élt már harminc éve a magányban egy ha
talmas fa alatt. Birtokát eladta, a rengetegbe csak egy 
tálat, egy baltát vitt magával, meg a pipáját. Egyebe 
nem volt. Nagy ritkán bement a faluba kenyérért do
hányért, de isten a megmondhatója hogyan, úgy elsze
gényedett, hogy ezt is úgy kellett összekoldulnia. Szíve
sen adtak a szomorú aggastyánnak. Az idén aztán sokára 
elmaradt. Néhány falubeli elment utána nézni. Ott találták 
az erdőben, a fa alatt, holtan, tetemére a százados tölgy 
hullatott csendesen hervadt leveléből szemfedőt. Megvitték 
a hirt a faluba, eljutott a földesurhoz, Khuen-Belasi Henrik 
grófhoz is, ki elrendelte, hogy az agg remetét az alá a 
fa alá temessék, melynek lombjai alatt harminc évig 
siratta némán, magánosán elhunyt szeretteit.

Allat-Succik. A természet cimü állati ani és va
dászati folyóirat érdekes dolgokat ir az állatok koplaló
képességéről. Az állatok koplalóképessége — igy irja 
— igen különböző. így  a krokodilus, a kígyó vagy a 
tekenősbéka évekig el lehet táplálék nélkül, mig ellenben 
a vakond, ha huszonnégy órán át nem jut eledelhez, éhen 
hal. A koplaló-képesség rendesen az állat korától, termé

szetétől vágy életmódjától függ. Fiatalabb egyének ha
marább pusztulnak el, mint a kifejlettek; eleven termé
szetűek hamarább, mint a lomhák; a növényevők rö- 
videbb ideig bírják ki az éhséget, mint a húsevők; a 
a hidegvérüek rendesen fölülmúlják a melegvérüeket a 
koplalás nehéz mesterségében. Ezek szerint a fiatal fülemile 
24 óránál tovább nem bírja ki az éhséget, a magevő 
madár 2 napig élhet eledel nélkül, az egér 3 napig, a 
a házinyul 10 vagy 12 napig, a macska 16—36 napig, 
a skorpió 9 hónapig, a csörgőkígyó 26 hónapig, a Proteusz 
pedig elél 5 évig is eledel nélkül.

M ilyen lesz a tél?  Loveley londoni időjós, a 
ki negyven év óta foglalkozik a meteorológiával és 
szigorúan tudományos elveken alapuló idöjóslásai Ang
liában évtizedek óta komoly figyelemben részesülnek, az 
1897—98-iki télről is közzétette jóslását. Loveleynek 
jóslása csöppet sem vigasztaló. E szerint november 
második felétől fogva egészen december közepéig esős, 
kellemeden idő lesz, mely tűrhetetlenné teszi az utcán 
való tartózkodást; eme négy hét alatt annyi eső fog esni, 
hogy a folyamok sok helyütt megdagadnak és árvizvesze- 
delmet okoznak. December 15-én vagy 16-án fordulat 
fog beállni. Egyszerre oly erős fagy köszönt be, melyhez 
fogható évtizedek óta nem volt; az európaiak azt fogják 
képzelni, hogy Szibériában vannak, de szerencsére ez a 
másik véglet sem tart sokáig, mert már január első nap
jaiban, talán 4-én vagy 5 -en , újra enyhére változik 
az idő és ilyen marad is egészen március elejéig, a 
mikor kemény utótél fog bekövetkezni; ekkor aztán lesz 
bőven hó és fagy és az emberek téli ruhában is fázni 
fognak. Csak március vége felé lesz megint enyhébb idő, 
mely aztán eltart egészen a fagyos szentek idejéig, a 
mikor Európa sok részében újra fagy fog beállani, sőt 
még Orbán napján is vigyáznunk kell, mert 1898-ban 
ez a szent is ki fog tenni magáért s hideg fuvallatával 
végig fog vénülni egész Európán.

E gy család tragédiája. A  nadrági vashámor 
egyik gépházában a gőzkazán, nyilván a gépész gondat
lansága fotytán, megrepedt s a kisugárzó forró gőz a 
gépészt borzasztóan megégette, ngy hogy haldokolva 
vitték a lakására. Megrémült felesége egy üveggel sietve 
a gyógyszertárba küldte egyetlen kis leánykájukat, a 
gyermek azonban egy sikátorban futásközben elbukott 
s az eltört üveg cserepeire oly szerencsétlenül esett, 
hogy az egyik üvegdarab nyakán az ütőeret elvágta és 
a szerencsétlen leányka, mivel kiáltásait senki sen hallotta, 
ott vérzett el az ut közepén s úgy találták meg később 
holttestét az arra menők. A  gépész másnap reggel halt 
meg iszonyú kínok közt Az anye közel van az őrüléshez.

Szabadságharczos az őserdőben. „Az őser
dőben* czim alatt a Clevelandban megjelenő „Szabadság" 
egy kivándorolt magyar szabadságharczos tragédiáját 
beszéli el, Lenkey János komáromi születésű magyar 
ember végig harczolta a 1848-iki szabadságharczot. A 
hatvanas években Amerikába vándorolt, hol először a
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kaliforniai városokban próbált szerencsét, de mikor foly
tonos balsors üldözte, elhatározta, hogy teljesen vissza
vonul az emberi társaságból. Távol a városok zajától, a 
Sierra Nevada vadregényes tájain keresett lakást és meg 
is találta azt a Bridal hatalmas vízesése mellett, mely 
mellett a nagy Niagara vízesése eltörpül, a mennyiben 
itt a Merced folyó 2040 lábnyi magasságból zuhan le a 
tátongó mélységbe. Itt ütött tanyát Lenkey, hol a vadá
szat és az indus sírok kifosztogatása volt egyedüli foglal
kozása. A felásott tárgyakat a smithoniáni múzeumba 
küldte, honnan több ízben kapott értők kisebb-nagyobb 
összeget. A  munkát midig sötét éjjel, esős időben 
végezte, a midőn biztos volt arról, hogy nem láthatják. 
Egyszer azonban rajtavesztett. Lenkeyt megleste egy 
fiatal índiánus s boszut álltak rajta. Megtámadták a házát 
s több lövessél s tőrszurással meggyilkolták. Eddig a 
clevelandi Szabadság regényes története.

Széttépett állatszelid itőnő. Brüsszelből távi
ratozzék. A Wulf-cirkusz ma borzalmas jelenetnek volt 
a színhelye. X. grófnő állatszeliditőnő bement az oroszlán
ketrecbe s ott mutogatta művészetét. E közben a nőstény- 
oroszlán hirtelen rávetette magát és marcangolni kezdte 
a boldogtalan asszonyt. A közönséget óriási pánik 
fogta el s a kijárókhoz rohant. Sokan megsebesültek. A  
cirkuszszolgák vasrudakkal az oroszlánketrecbe nyomultak 
és a grófnőt kiszabadították a fenevad karmai közül. A  
grófnő, ki kétségbeesetten védelmezte magát, elájult. 
Sérülései halálosak.

A szerencsétlen ugyanaz az álarcos hölgy, a ki az 
elmúlt nyáron Budapesten produkálta magát a Krembser- 
cirkuszban. Az oroszlánok nálunk annyira szelidek voltak, 
hogy egy Fröhlich János nevű újságíró fogadásból szintén 
közéjük ment a ketrecbe, X. grófné tragédiája bizonyosan 
részvétet kelt budapesti ismerősei körébe. A titokzatos

állatszeliditőnő állítólag csak passzióból űzte a vesze
delmes sportot, mert milliomosnak mondják.

V agyon a szeméten. Egy londoni újság köz
zéteszi azt a vagyont, melyet a londoni utcai szemétben 
találnak. E szerint a lefolyt esztendőben a londoni utcák 
szemetében körülbelül 60,000 forintot találták aranyban, 
ezüstben és rézben, továbbá 2000 forintot csekkekben, 
25,000 forintot bankjegyben, 60,000 forintot vasúti rész
vényekben; találtak továbbá 68 női órát, 6 férfi órát, 
22 gyűrűt, 134 melltüt 618 karperecét, 6 fogsort, 18,000 
arczképet és 98 messzelátót. Mindezeket a tárgyakat egy  
évig a tulajdonosok számára fönntartják Ezen kívül még 
a szemét közt találtak 7000 forint értékű papirost, 600 
forint értékű bőrt, 1200 forint értékű eltört üveget és 
2000 frt értékű rongyot.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.

Fontos téli idényre!

(saját gyártmány)
erősek, meleget tartók, csinos kiállításban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak: uraknak 4 frt 50 kr„ nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

L en gyel A lbert, erd őőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

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

A  nagym éltóságu földm i ve lesü gy i m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k e lt m agas intézkedésével,

czógünü újólag megblzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.

1$ $ * °  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 készitö intézete, 

ó  csász. és kir. Fensége József Föhercaeg udvari szállítói 
A földmivelós m. kir. Ministeriura szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

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.

E rd ősítés.
Lapunk múlt számában rövideden meg

emlékeztem arról, hogy az erdőgazdaság milyen 
előnyökkel jár s azt a mezőgazdaság mellett 
vagy kedvéért nem hogy elhanyagolni nem 
szabad, de sőt kötelességünk fölvirágoztatására 
minden lehetőt elkövetni.

Az erdőgazdaság fejlesztésének és fölvi- 
rágoztatásának egyik legfőbb föltétele az erdő
sítés.

Az erdősités legrégibb és legelterjedettebb 
módja a vetés volt és annak bizonyos körül
mények között és talaj viszonyok mellett némely 
előnyeit elvittalni nem lehet, igy például elő
nyösen alkalmazható a nagyobb, könnyen és

jól megmunkálható, előbb szántónak használt 
területeken, erdőtisztásokon, gyökerekkel be
font sziklás, kőgörgeteges területeknél stb. Te
kintettel azonban az eredmény ama biztosságára, 
melyet a csemeték ültetésével való erdősités 
nyújt, ennek a vetés fölött való nagy előnyét 
el kell ismernünk.

A csemetékkel való erdősítésnél az első 
és legfőbb kellék az, hogy a beerdősitendő 
terület nagyságához arányított csemete kerttel 
rendelkezzünk, melyre az erdőgazdának éppen 
olyan szüksége van, mint a mezőgazdának a 
a jó vetőmagra.

Igaz ugyan, hogy a földmivelésügyi m. kir. 
ministerium a kopár területetek beerdősitésének 
előmozdítása s lehetővé tétele czéljából a cse-

TÁR.CZA.
------ -tOi-------

S a so k  és k e se ly ü k  va d á sza ta .
Fönt az égbe nyúló havasok óriás szikláin, ott 

tartózkodnak a lég daliái, a sasok és keselyük. A Re- 
tyezát hegylánczon igen nagy számban és változatban 
fordulnak elő,

Ott látjuk a kőszáli sast fehér és sötét-barna 
fark sávjával, a mint méltóságteljesen emelkedik a ma
gasba, vég nélküli köröket Írva le, a mig el nem tűnik 
szemeink elől; távolabb 15—20 darab keselyű is föl
tűnik; vannak köztük szénfeketék, szürkék, tarkák, 
kisebbek és nagyobbak; hosszasan keringenek, bizo
nyosan valami préda fölött, mely valamely medve által 
leütött ökörből állhat.

A vér lázasan lüktet ereimben látásukra s eszembe 
jutnak ezeknek a szárnyas rablóknak gonosz tettei; 
a mélységbe taszított s összetört tagokkal fekvő zer-

gék, a melyek üvegesedő szemmel tehetetlenül nézik 
gyilkosuk szörnyű munkáját, avagy az őzgidák és si- 
ketfajdok kétségbeesett menekülését látom, a mint 
végre megadva magukat a sorsnak, meglapulva várják 
halálos félelemtől eltelve, elkerülhetlen sorsukat.

Kora reggel van. A nap tányérja fényesen tűnik 
elő a sziklaormok mögül, én pedig két munkással 
igyekszem a „Szekér" nevű havasra. Sok mászás, 
ereszkedés, kapaszkodás és még több izzadság után 
érkezünk oda s folyik a nehéz munka.

Érkezéseünkkor egy közeli bokorból siketfajd tyuk 
fut ki 4 csirkéjével s megállnak tőlünk vagy harmincz 
lépésnyire s én élvezettel szemlélem a gyönyörű lát
ványt. Egyszerre erős szárnysuhogást hallok s a mint 
föltekintek, látom, hogy egy nagy kőszáli sas akar le
csapni a fájd családra. Nekem sem kell több, hirtelen 
lekapom hűséges golyós fegyveremet, de későn, mert, 
a fajdok már bemenekültek a közeli fiatal lucz feny
vesbe és a sas utánuk, de csak a fák fölött s egyszerre 
csak lecsap a fák közé jó távol. Mérgesen állok ott,
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metéket részint ingyen, részint pedig annyira 
alacsony áron szolgáltatja az erdősíteni vágyó 
birtokosoknak, hogy ezek költsége nem arányit- 
ható a csemetekert telepítésének magasabb 
költségeihez, mégis szerintem mindig ajánla
tosabb saját csemetekerttel bírni, mert:

1. a csemetekert a beerdősitendő terü
lethez közel esvén, a szállítási költségek 
apadnak;

2. a saját csemetekertből nyert csemeték 
szállítás közben nincsenek annyi különféle ve
szélynek és rongálásnak kitéve, mint a messze 
vidékről hosszadalinasan szálitottak; ilyen ve
szedelmek : a gyökérzet elfonnyadása, kiszára
dása, az érzékeny fonal (hajszál) gyökerek 
lekorzsolódása, sőt gyakran még az elfagyás is.

Ezek előrebocsátása után s a nélkül, hogy 
magamnak a csalhatatlanságot vindikáljam s 
abban a biztos reményben, hogy igénytelen, 
de hosszas tapasztalat és megfigyelés árán 
szerzett nézeteim nem lesznek félreismerve, 
bátor leszek az erdősítés köréből a gyakorlati 
életbe vágó egyet-m ást egy czikksorozatban 
elmondani.

Mivel pedig minden dolognak a rend a 
veleje, itt]is mielőtt magára az erdősítésre, a ve
tésre, vagy ültetésre térnék, kénytelen vagyok 
első sorban a csemetekerttel, helyének meg
választásával, telepítésének, kezelésének mód

hogy nem tudtam ezt a szép rablót leemelni, a mint 
egyik munkásom figyelmeztet, hogy az megint közele
dik ; nekem sem kell több : jól megnézem, egy durranás 
és a lég királya zuhan lefelé, utána pedig egyik szárnya, 
melyet expansiv golyóm szelt le. Kimondhatlan öröm 
fogott e l: embereim oda szaladnak, a szárnyat meg is 
találják, de a sas — az nincs sehol.

No, ez szép dolog, gondolom magamban s ugyan
csak biztatam embereimet a keresésre; egyszer csak 
az ős rómaiak egyik ivadéka elkezd dumnyezózni (is- 
tenezni). Oda sietek, hát majd megpukkadtam mérgem
ben, a mint látom, hogy az egyik atyafi ugyancsak 
dühösen vagdal a baltájával s közbe nagyokat károm
kodik; alig bírom elhúzni a sastól, mikoris dühösen 
mutatja jobb kezét, melyet a sas csúnyán összemar- 
czangolt. Ő ugyanis megtalálva a sast, lábainál fogva 
fölemelte s úgy hozta, ez azonban hirtelen föleszmélt 
s karmait bele mélyesztette az atyafi karjába, mire ő 
azt földhöz vágta s baltájával össze-vissza darabolta,

Nem volt mást mit tennem, szebb tolláit össze

jával foglalkozni s igy első kérdésül azt vetem 
föl, hogy:
„I. H o v á  c s i n á l j u k  a c s e m e t e k e r t e t ? *

Olyan kérdés, melyre a felelet épp oly 
nehéz, mint a milyen könnyűnek látszik.

Már magának a fekvésnek számos ellen
sége van; ilyenek: a merev kitettség délnek 
vagy nyugatnak, szárazság, túlságos nedvesség, 
meredekség, vízmosás, elárnyékolás stb., melyek 
mindegyikével számolni kell. Azután kövelkezik 
az ágyások különféle ellenségeivel való leszá
molás.

A csemetekert helyének megválasztásánál 
első sorban szem előtt tartandó a fekvés mi
nősége; figyelemmel kell lennünk, hogy az a 
szárazság és fagy ellen védve legyen, másrészt 
pedig a vizeuyősségnek ne legyen kitéve. A 
szárazságnak, illetve a kiszáradásnak leginkább 
a déli és nyugati oldalok, mig a fagynak és 
vizenyősségnek inkább az észak és keleti oldalok 
vannak kitéve. így is b a j, amúgy is baj, mit 
tegyen hát az ember?

A tapasztalatból megokosodott tudósok azt 
mondják, hogy a hol sik tér hiányában csemete 
kertnek okvetlen hegyoldalt, illetőleg kisebb haj
lású területet kell választani, ott legjobb az 
észak - keleti fekvés az északi és észak
keleti szél ellen való megfelelő védelemmel, 
például délnyugoti irányú bérezek, esetleg még

szedtem s karmait, melyek egy medvének sem válná
nak szégyenére, levagdaltam, azután megkínáltam fias
kómból az én dühös munkásomat, kinek karjából csak 
úgy patakzott a vér, mire aztán kiderült az arcza s 
azon a harag vonásai elsimultak.

Egy nagy fakó keselyüt a „Zenoga“ legmagasabb 
csúcsáról lőttem volt le ; itt ugyanis a háromszögellés- 
hez szükséges zászlós rudakat állítottuk föl éppen, 
midőn egyik munkásom figyelmeztetett a keselyük kö
zeledésére. Egy kis ideig keringtek a légben, azután 
tőlem mintegy 500 lépésnyire leszálltak. Csendre in
tettem munkásaimat s még lélekzetemet is visszafojtva 
igyekeztem őket a sziklák között meglopni.

Midőn már vagy 250 lépésnyire voltam, meg 
kellett állnom, mert már tovább észrevétlenül nem 
közeledhettem. Isten neki! gondoltam magamban, a 
mint|lesz, úgy lesz, ha találok, hanem, már csak lövök 
s czélba vettem egy rendkívül öreg fakó keselyüt (gyps 
fulvus). A lövés eldördül s látom, hogy a kiszemelt ál
dozat őrült sebességgel gurul lefelé a meredek hegy

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 67

ki nem használt allabok mögött; a vízszintes 
fekvésnek megválasztásánál pedig, mely az 
előbbinél — kivéve a vizenyősséget és a beár
nyaló helyzetet — mindig jobb, szintén arra kell 
törekedni, hogy az főleg az északi és keleti 
szelek ellen védve legyen.

A mi magát a talaj minőségét illeti, az annál 
alkalmasabb csemeték nevelésére, mentül por
hanyóbb, üdébb, mélyebb termő rétegű, hajszál- 
csövesebb(porosusabb) és kövérebb s ilyen talajra 
van szükségünk, ha erőteljes, dús gyökérzetü 
csemetéket akarunk nevelni. Ennek ellenében 
kiélt, csekély termő rétegű, száraz, szikes, ned
ves agyagtalaj, valamint kavicsos száraz talaj 
csemetekertnek egyáltalán nem alkalmas. A 
homokos agyag talaj minden körülmények között 
alkalmas és jó termő erőben könnyen megtart
ható. —

Ezek lennének azok az irányelvek, melyeket 
itt dióhéjba szorítva mint olyanokat ajánlhatok 
a tisztelt olvasó figyelmébe, a melyek betartása 
mellett biztosak lehetünk abban, hogy a csemete
kert fekvésének és talajának megválasztásánál 
helyes nyomon haladunk s az azokhoz fűzött re
ményünkben csalatkozni nem fogunk.

Magának a csemetekert telepítésnek czélját 
és kivitelének módozatait a következő czikkben 
kívánom fejtegetni.

(Folytatás következik.)

oldalon s egy kinyúló sziklához érve, onnan alá zuhan 
a mintegy 150 méternyi mélységbe.

Még mérgelődtem, hogy olyan messzire gurult, 
midőn egyszerre legnagyobb meglepetésemre látom, 
hogy kiterjerjesztett szárnyakkal — bár gyöngén — 
tovább röpül s a lövés helyétől mintegy másfél ezer 
lépésnyire lezuhan a bérezi fenyők tömkelegébe. Keres
tük mi azután napestig, de eredmény nélkül, mire az 
ott őgyelgő pásztorfiuknak 1 frt jutalmat Ígértem, ha 
megtalálják.

Harmadnap azután jelentkezett is a fiú a juta
lomért, mert a keselyüt megtalálta. Vasárnapi nap 
lévén, a munka szünetelt s igy puskámét magamhoz 
véve, a fiú csakhamar oda vezetett, a hol a keselyű 
feküdt; valóban megsajnáltam, hogy olyan szörnyen 
kínlódott. A golyó ugyanis a czombja előtt fúródott a 
hasába s a beleit szétroncsolta s ott, a hol a golyó 
kiment, kilógtak a belek; midőn a bérezi fenyők között 
lezuhant, kicsüngő belei bele akadtak a fenyő ágaiba 
S ott . azoknál fogva megfogódott. A pásztor fiú azt ál-

R ety ezá t fan em eírő l.
A lefolyt nyarat Hunyadvármegye déli havasain, 

a Retyezát nevű óriás hegylánezolaton töltöttem s ott 
az erdei felmérésnél segédkeztem, mely alkalommal 
jól szemügyre vehettem az ott előforduló fanemeket, 
melyek közül első sorban a sokak által talán nagyon 
is kevésre méltatott bérezi fenyőről (pinus mughus) 
akarok egyet-mást elmondani.

Az itt előforduló bérezi vagy henye fenyő az it
teni nagy magasságú havasokon igen későn virágzik; 
a hó a legjobb időjárás mellett is csak júniusban megy 
— illetve olvad el.

Valóban nagyszerű látvány, a mint a karcsú feny
vesek határánál sötét-zöld színével még egy nagy ma
gasságig hol nagyobb területet foglalva el, hol meg 
kisebb csoportokban vagy egyes bokrokban húzódik 
föl oda, a hol a havasi fenyő j(pinus cembra) kivéte- 
lévél más fanemnek a tenyészete megszűnik.

A bérezi fenyő magassága a két és fél métert, 
vastagsága pedig a 20 centimétert nem igen haladja 
meg. A más fák által való beárnyékolást nem tűri. A 
haszon, mit ez a fa nyújt, igen nagy s csak az tudja 
méltányolni, a ki tapasztalta.

Nagy szerepe van a hó elolvadásában, mely nem 
ritkán a 3—4 méter magasságot is elérvén, a kis fát 
egészen lenyomja, úgy hogy semmi része sem látszik 
ki alóla, de a tavaszi napsugár fölkeresi a bérezi fe
nyőnek mélyen a hó alá temetett ágait és azután 
gyorsan olvad a hó, mert — mint ismeretes — 
a sötét színek a nap melegét igen felszívják, 
de a nyert meleget ki is sugározzák minél 
fogva a körülöttük levő hó elolvad s vékony kis 
erecskék támadnak benne, a melyek mind jobban

litotta, hogy midőn megtalálta, akkor még élt s szemeit 
dühösen forgatta

Megdöglött a szegény juhásznak egy nagy disznója 
a Bukura nevű havason s miután akkortájt éppen ott 
tartózkodtam, eljött hozzám panaszkodni kára fölött. 
No — gondoltam — ez nekem szerencse s hogy né
mileg megvigasztaljam, adtam neki két frtot azzal a 
megbízással, hogy a dögöt vágja ketté s az egyik felét 
tegye ki a tisztásra a sasoknak. Mig ő ezzel foglal
kozott, én bementem a kalibába egy kis zsendiezére.

Alig vesztegeltem benn egy negyedórát, midőn 
kiléptem látom, hogy legalább 100 keselyű és sas 
kering ott. Mint valami zerge, úgy siettem föl a meredek 
hegyoldalon, de már későn, mert azok már a fél disznót 
föllakmározták s megsejtve engem, tovább szálltak. 
Két lövést tettem utánuk, de bizon csak a levegőt 
lyukasztották ki golyóim.

A disznónak a másik fele abban az árokban he
vert még, a hol megdöglött, egy roppant kőszáli sas 
(aquila fulva) pedig vigan lakmározott húsán. Egy
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növekedvén végre kis patakok alakjában csurognak le 
a hegyoldalon.

Számos déli oldalon, hol nem volt bérezi fenyő, 
bár sokszor nem is nagy magasságban, még a bérezi 
fenyő tenyész határa alatt találtam nagy kiterjedésű 
hómezőket, melyek csak augusztus hó közepe táján 
olvadtak el, egy részük meg még meg is maradt a 
jövő télig, utódját bevárandó.

A hógörgeteg ellen való védelemre nézve való
ságos kincs a bérezi fenyő. Az elmúlt télen az itteni 
havasokon rendkívül nagy hó esett s a tavaszi olva
dáskor a „Stenuletye“ nevű, 2150 m. tengerszin fölötti 
magasságú havason egy kis mélyedésben indult meg 
a hógörgeteg (lavina), a mely alantabb, a sik havasi 
fensikon mintegy 25 kát. holdnyi luczíenyő erdőt el
söpört, úgy fektetvén le a fákat, mint a vizáradat a 
gabonát. Ott azonban, hol a bérezi fenyő tenyészik a 
hógörgetegnek hírét sem hallani.

A bérezi fenyő lombdús ágaival nagyon védi a 
talajt s azt lehulló sok tűivel javítja s tenyészik, még 
a kietlen sziklákon is, hol semmi televény föld nincs, 
egész 2200 méter tengerszin fölötti magasságig.

Fája igen jó tüzelő, minden pattogás nélkül, még 
nyers állapotban is kitünően ég; faragványokra jól hasz
nálható, ágai pedig pipaszáraknak kitűnőek.

Ezek azok, miket a bérezi fenyőről rövideden el
mondani akartam, nem tartom azonban fölöslegesnek 
ez alkalommal megemlékezni az itt tenyésző többi fa
nemekről is, egyúttal megjelölvén tenyészetük határát, 
a mint következik:

1. Luczfenyő, 1800 m. magasságig szép sudár 
törzsekkel, azontúl fölmegy még 1900-ig, de itt már 
csak törpe bokor alakjában.

2. Jegenyefenyő, 1500 m. tengerszin fölötti ma
gasságig szép sudár törzsekkel.

8. Erdei fenyő, csak sziklákon 1300 méterig.
4. Havasi íenyő, 2100 méterig, azon túl csak 

törpült törzsekkel s végre bokor alakban.
5. Bérezi fenyő 2200 méterig jól tenyészik, azon 

túl csak alig 0'5 méter magas bokrokban; a boróka 
tenyész határa ugyanilyen.

6. Kocsántalan tölgy 1000 m. magasságig.
7. Bükk, 1400 m. magasságig.
8. Közönséges juhar 1200 m.-ig.
9. Kislevelü hárs 900 m.
10. Közönséges kőris 1000 m.
11. Virágos kőris 700 m.
12. Nyír 1700 m.
13. Havasi éger 1900 m. magasságig, bokor alak

ban mindenütt.
14. Vörös berkenye 1800 méterig mint fa, vagy 

cserje.
15. Vörös bodza 1800 méterig mint törpe cserje.
16. Húsos som 1000 méterig mint cserje.
17. Loncz 1400 méterig mint cserje.
18. A vadalma és vadkörte 900 méter magas

ságig.
19. Vörös ribizke 1600 méterig.
20. Egres 1400 méterig.
21. Kecskefűz 2000 m. magasságig mint cserje.
22. Közönséges mogyoró 1000 méterig.
23. Málna 1700 méterig; végre pedig fekete és 

vörös áfonya 2300 méterig is található.
Közli

B a u m a n n  Andor .

munkásom vette észre, midőn a patakra ment inni s bár 
megközelítette vagy ötven lépésnyire, a sas még sem 
röpült fői. A hírre rögtön kaptam puskámat s lövésre 
készen tartottam abba az irányba, de a sas már nem 
volt sehol. Emberem vezetett lefelé a patakon, hát a 
mint fürkészve körül nézek, egy száraz havasi fenyőn 
megpillantom a sas hatalmas körvonalait; lehetett 
vagy 200 lépésnyire. Emberemet megállásra intettem, 
de ez intésemet nem hallván, csak ballagott előre. 
Czélba akarom venni a sast, de az már szárnyra kelt 
s vígan odább evezett, nem csekély boszuságomra.

Másnap korán reggel ismét kimentem oda, a hol 
a dög volt s éppen akkor ért oda a vén kőszáli sas 
is. Mint a kígyó, úgy siklottam az árok széléig, de a 
dögöt éjjel a kutyák tovább vonszolták s e miatt nem 
láthattam, hogy hol ül a sas, de annál jobban látott ő 
engem s igyekezett a magasba emelkedni, azonban 
vesztére, mert a hirtelen utánna bocsátott golyóm al- 
testét túrta át s ő maga bele zuhant a vízbe. Gyönyörű 
példány volt; a feje s melle egészen a szárnyakig

vörös-sárga volt, jeléül az öregségnek, a farkán pedig 
a sötét-barna sáv igen széles volt.

Egy fakó keselyüt ez eset után pár nap múlva 
a Szlevei nevű havason lőttem le; nagy köd volt s 
beloptam mintegy ötven lépésnyire s golyóm a szivét 
fúrta keresztül.

Ezzel be is fejeztem az idén a reájuk való vadá
szatot, mert havazni kezdett s magasan fekvő tanyán
kat szeptember 14-én oda kellett hagynunk.

Még csak azt kell megjegyeznem, hogy a sasokra 
lehetőleg erős lövésü fegyvereket kell használni; ilye
nek a 450—500-as kaliberű express fegyverek, ezeknek 
a lövésük erős és nagy távolságra is eredménynyel hasz
nálható. Magam is „büchs* puskát használtam 500-as 
golyós csővel.

A Werndl, Kropatsek s más kis töltényü fegy
verek száz lépésen túl már nem használhatók, mert 
agivális csúcsú lövegűk a kis adag lőpor gyönge lökereje 
folytán a sasok kemény tolláról lepattan, vagy ha sért 
is, a nagy madár a lövést elviszi; kivetni való még
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K érd ések .
6. Igen nagyon lekötelezne az a t. kartársam, 

ki velem közölni szíveskednék, hogy általa vagy is
merősei utján kaphatnék-e két-három függőezinke 
fészket? Az árát szívesen és köszönettel megfizetném. 
Szives értesítést kérem Nagy-Zellő, u. p. Szakái, Nóg- 
rád megye küldeni. H i d v é g h y  Gy.

órs. erdővéd.

F ele le tek .
Lapunk f. hó 16 - iki számában Hermán Ferencz 

kartársunk által a cserüzemre vonatkozólag fölvetett 
kérdésre legyen szabad nekem is a magam által tapasz
taltakat röviden összefoglalva előadni. Örömmel raga
dom meg a tollat mindenkor, midőn azt hiszem, hogy 
ez által kartársaim némelyikének hasznos szolgálatot 
tehetek, miért is egyúttal a fenyves madár fogására 
nézve 3. szám alatt tett kérdésre is szolgálok némi 
útbaigazítással.

Meg kell vallanom, hogy 12 évi gyakorlatom nem 
tesz elbizakodottá s nem is föltünési viszketegből kí
sérlem meg kartársunk kérdéseire megfelelni; jól tudom, 
hogy sokan vannak, kik ezt nálamnál helyesebben és 
jobban tudnák megtenni s nagyon helyesen is tennék 
az illetők, ha tudásukat lapunkban érvényre juttatnák. 
Feleleteim a következők:

ad 2. A cserüzem tavaszi időben, tehát nem ősszel, 
a lombhullás után veszi kezdetét, május hóban, midőn 
a cserzésre szánt törzsek dús nedvkeringésben vannak, 
tehát tulajdonkép lombfakadáskor; a legjobb, az az 
első rendű csert a 15—20 éves állabok adják. A cserzés 
alá jövő törzsek a levágás után azonnal meghántandók.

ezeknél a fegyvereknél az, hogy a czélgömbjük nagyon 
durva, ugyannyira, hogy száz lépésen túl a czélba 
vett tárgyat szinte egészen elfödi s igy nagyobb távol
ságnál, a milyennel a sasok vadászatánál mindig szá
mítani kell, biztos lövést alig tehetünk velük.

B a u m a n n  Andor .

ADOMÁK.
Jó m ulatság.

A. Honnan-honnan barátom ?
B. Sárkányt eresztettem.
A. Hogy-hogy ?
B. Az anyósom elutazott, azt kisértem ki a vasútra.

A legveszedelm esebb állat.
1- ső vadász. Hidd el barátom, a medve a legveszedel

mesebb állat nem, pedig az oroszlán.
2- ik vadász. Hogy-hogy?
1- ső vadász. Igen egyszerűen. Ha fára mászol, utánad 

mászik, ha vízbe ugrói, utánad ugrik.
2- ik vadász. Ha elbújok? l-ső vadász. Ő is elbújik . . .

Nagy óvatosságot kíván az arra való ügyelet, 
hogy a hántott cser a szárítás alkalmával az esőtől 
megóvassék, mi okból kellő mennyiségű gyékényekről 
már a munka megkezdése előtt, jó előre kell gondos
kodni s egy pár megbízható embert mindig készletben 
tartani, hogy a váratlanul jövő zivataroknál a cser
héjat betakarják s kik a munka folyását egyébként 
is ellenőrizzék.

ad 3. A múlt évben bő tapasztalatot szereztem a 
fenyves madarak fogása körül, midőn sváb szomszé
domnak, ki különben foglalkozására nézve fazekas 
mester, a madár fogásnál kifejtett ügyességét 
megbámultam. Mestersége mellett ugyanis a derék 
mesternek télen át a fenyves madarak fogása képezi 
mellékfoglalkozását, a melyből elég szép mellékjöve
delemre tesz szert, mert ebből a jó pecsenyét szolgál
tató ártatlan madarakból naponkint 25—30 darabot is 
fog s darabonkint 12—15 krajczárjával adja el.

A fenyves madarak nagy előszeretettel viseltetnek 
a gyalogfenyő bogyói iránt, honnan nevüket is nyerték; 
szomszédom már november elején készíti elő az ötven 
centiméter hosszú pálczákat s egyik végüket megfúrva, 
rájuk alkalmazza a mintegy 25 ctm. hosszú lószőrből 
készült hurkokat s igy elkészítve, a gyalogfenyő bokrai 
között a földbe veri, hogy igy a madarak az egyik 
bokorról a másikra szállva, a hurkokban megfogód- 
zanak.

Ha egyes bokrok közt nagy a távolság, azt le
vagdalt gyalogfenyő galylyakkal mesterségesen szűkíti.

Az ilyen módon általa készített hurkok száma 
ezernél is több s számuktól függ leginkább a siker is. 
A kirakott hurkokat gyakrabban meg kell vizsgálni, 
nehogy a kántor koma (róka) vagy más ragadozók a 
zsákmányt elemeljék.

M e i s z t e r  G y u l a  
m. kir. közalap, erdőőr.

Különfélék.
Felkérjük mindazokat, kiknek még bármilyen 

háralékuk van, hogyezt deezember hó elejével kiegyen
líteni szíveskedjenek.

Az apatini bankók. Apafin környékén mar 
régen garázdálkodik egy banda, mely sok pénzt csalt 
ki a tudatlan, de vagyonos pórnéptől azzal a csalárd 
ígérettel, hogy száz forintért ezer forintot ad, hamis, de 
jól megcsinált pénzt. Hogy fortélyuk jobban sikerüljön, 
először 100 fortért adtak 500 forint jó pénzt egy vagyonos 
parasztembernek, ki midőn látta, hogy a pénzen minden 
akadály nélkül túladhat, azután több ezer forint árát 
rendelt. A  nagy pénzszállítmányt még mindig várja, de 
ez a vásár megalapította a banda hírnevét. Ily módon 
körülbelül 20.000 frtot csaltak ki csak az apatini hirtelen 
meggazdagodni akaró parasztoktól. A  rendőrségnek végre 
sikerült a banda fejét, egy Pimpi nevezetű bukott iparos
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személyében elfogni. A  kárvallottak, büntetéstől félve, 
nem mernek panaszt tenni, de mindazáltal sikerült szintén 
befogni körülbelül 10 — 16 embert a kik között igen jó 
módú és tekintélyes gazdák vannak. A  dolog természetesen 
nagyon érdekli az itteni közönséget, mert nap-nap után 
jönnek újabb leleplezések.

Lefejezte a feleségét. Kormányos Sándor már 
régebb idő óta volt alkalmazva az egyik aradi szesz
gyárban. Nemrég megházasodott s egy ideig boldogan 
élt szép fiatal feleségével. Az utóbbi időben azonban a 
különben szorgalmas, józanéletü embert rémlátások kezdték 
gyötörni, mindenkiről azt hitte, hogy üldözi őt, sőt utóbb 
még a feleségében is ellenséget látott, ki az ő megrontására 
tör. Tegnap éjszaka egészen elborult elméje. Mikor haza
tért és meglátta feleségét, fölébredt benne a képzelt ül
dözésért táplált boszuvágy. Fölkapta a baltát és alvó 
feleségének fejét két csapással csaknem egészen levágta. 
Mikor látta, hogy még egy kis bőr tartja a fejet, beret- 
vát keresett elő és azzal teljesen levágta. Azután meg
mosta a kezét és elment a városkapitányságra, hol föl
jelentette magát.

„Vegyenek gyerek et!“ A nagy gabonaárak 
következését érzi márisja szegény köznép. Különösen nagy 
a nyomor a szegény palócok között, kiknél a termés is 
nagyon rossz volt és a mi a fő : krumplijok nem igen 
termett, a kukorica sem volt valami bőviben. Nem csoda 
tehát, ha a jó palócok nagyon félnek a hideg téltől. 
Biztosítani akarják legalább a gyermekeiket. Úgy, a hogy 
éppen lehet. Minap egy palócasszony Egerben a piaci 
boltokat sorra járta és egy gyermeket vezetve, a másikat 
meg karján tartogatva, kinálgatta:

Vegyék meg kérem alássan! Olcsón adom. mert 
nagyon szeretem szegénykéket . . .

És mikor a boltosok rábámultak, nem is igen ér
tették, hogy' mit akar, siránkozón hozzátette:

Hát vegyék ide legalább télre, nagyon fáznak, 
nem birják odahaza a koplalást az ártatlanok.

De bizony nem találkozott vevő a különös árura. 
Annyit azonban még is elért a szegény asszony, hogy 
nehány krajcárral megajándékozták.

Az utolsó vacsora. Béres Imréné, született 
Zsigray Katalin, 45 éves magánzónő meghívta vejét, 
Brandl Bélát vacsorára. Az asszony vejének kedveskedni 
akart s maga készítette el a vacsorát, a melyet a leg
kedélyesebb hangulatban költöttek el. Vacsora után 
Béresné rosszullétről panaszkodott. Veje vigasztalni kezdte 
hogy majd elmúlik a kis rosszullét, a mit valószínűleg 
a zsíros étel okozott Az asszonyt azonban mindig heve
sebb fájdalmak fogták elő, úgy hogy kénytelen volt 
ágyba feküdni. Kevéssel reá Brandlt is erős gyomor
görcsök kezdték kinozni, úgy hogy rövid felóra alatt 
eszméletét veszítvén rogyott a pamlagra. A cselédleány 
rögtön orvosért futott, azonban a segély későn érkezett, 
mert az asszony már halott volt Az orvos megvizsgálta 
a kínosan vergődő Brandlt és mérgezést konstatált.

Azonnal megtett minden lehetőt, hogy eszméletre térítse, 
de fáradsága sikertelen volt. Brandt-t reggel felé a kór
házba szállították, a hol rövid idő múlva kiszenvedett- 
A rendőrség megindította a vizsgálatot és megállapította, 
hogy mind a kettő arzénikum mérgezésnek esett áldo
zatul. Az asszony ugyanis az egerék elpusztítására arze- 
nikumot vásárolt, a melyet a konyhaszekrényben tartott. 
A méreg véletlenül kiömlött s a lisztbe keveredett, a 
melyből az asszony aznap a vacsorát főzte. A két 
holttestet bonczolás végett beszállították a törvényszéki 
orvostani intézetbe.

Javíthatatlan  szökevény. Az aradi honvéd- 
csapathoz besorozták katonának Kirityán Illés czigányt, 
a ki persze sehogy sem érezte magát jól a feszes baka
mundérban s a kaszárnya szűk falai közötl. Kapta magát 
tehát s megszökött. Nemsokára azonban elcsípték s hat 
hónapra bezárták. Kirityán Illés azonban nem azért czigány, 
hogy okulást szerezheiett volna. Alig hogy kiszabadult, 
megszökött ismét, tüstént. Két-három napig megmaradt 
a kaszárnyában, de most újra kereket oldott. Bámulatos 
őszinteséggel megizente a zászlóaljparancsnokságnak, hogy 
ne is erőltessék, mert ö nem akar katona lenni. A parancs
nokság persze nem hagyja annyiban a dolgot.

M eglopott vőlegény. Biharmegye egyik kör
jegyzője : K. J. a napokban utazott Erdélybe jegyeséhez, 
hogy az esküvőjét megtartsa. A vasúti kocsiban kívüle 
még két ur ült, a kik folytonosan figyelemmel kisérték 
a jegyzőt. A tővisi állomáson az egyik ember a jegyző 
zsebéből kilopta pénztárczáját, a melyben 760 forint volt. 
A két „ur“ hirtelen kiszállott s elhajtatott. A megkáro
sított jegyző észrevette a lopást, de nem volt sem rendőr, 
sem csendőr az állomáson s igy a két jómadár a pénz
zel elillant. A nyomozást megindították.

A feltám adt halott. Nagy rémületet keltett 
Nagy-Mihályon egy Grünwald nevű kereskedő felesé
gének esete. Az asszony ugyauis hirtelen meghalt; 
koporsóba is tették és a temetési szertartással is még 
csak addig akartak várni, mig a táviratilag értesített 
szülők megérkeznek. Egyszerre tompa nyögés hallatszik 
a koporsóból. Odarohannak, felszakitják a fedelét és 
örömmel látták, hogy az asszony nem halt meg, sőt 
rövid idő alatt magához is tért. Képzelhető a szülők 
öröme, a kik halottnak hitt leányukat élve látták 
viszont! A halottaiból feltámadt asszony állapota azóta 
örvendetesen javul.

Rablók a kastély  környékén. Nyitráról igen 
rejtélyes eset hírét jelentik. Báró Pittel földbirtokos 
kálnai kastélyában segélykiáltásokat hallottak. Keresték 
a zaj okát, de nem tudtak reájönni. Másnap aztán ész
revette a báró, hogy a szolgálatában levő Válek József 
asztalos eltűnt. Értesítették a csendőrséget s a báró 
is kiküldött vagy száz cselédet az asztalos keresésére. 
Még dijat is tűzött ki annak, aki az eltűnt ember 
nyomára jut. Harmadnapra Nyitrán a Zobor-hegy lábá
nál egy honvéd az ároban egy embert talált, • akit
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ruháitól is megfosztottak és kezén-lábán megkötöztek. 
Bekísérték a városházára, ahol a nyomorúságosán 
talált emberben felismerték az eltűnt asztalost. Valek 
János három napi kalandjáról egész rémtörténetet 
beszélt el. Úgy adja elő a dolgot, hogy november hó 
20-dikán, mikor a műhelyébe indult, három álarczos 
ember megtámadta s elhurczolta. Hasztalan kiabált, a 
rablók magukkal vitték s két napig egy mély gödörben 
hagyták. Étlen-szomjan tengődött itt, mire a második 
nap estéjén két ember jött a megkötözött asztaloshoz 
s mikor ez jajveszékelni kezdett, alaposan elpáholták. 
Aztán belevetették egy ládába, ezt felrakták egy kocsira 
s elhajtattak vele. 0 aztán — beszéli az esetet — 
órák hosszáig kínlódott a ládában, mig végre sikerűit 
a fedelét felszakitani s igy levethette magát az útra, 
a hol eszméletlenül maradt mindaddig, mig a honvéd 
nem találta meg. így adja elő élményeit az asztalos 
s elbeszélését, bármilyen rejtélyesen tetszik, egészen 
valónak tartják.

A  kedves rokon. Furfangos módon csaltak 
meg egy szegény szegedi cselédleányt, a ki menyasszony
ságának örömére vakon hitt egy jött-ment idegennek. 
Karlovícs Máriának hivják a naiv leányzót, a ki 32 
frt-nyi vagyont takarított össze az esküvőjére. A  napokban 
meglátogatta őt egy huszonötévesnek tetsző, középtermetű, 
szeplősarczu hajadon, össze-víssza csókolta és elmondta, 
hogy az édesanyja százszor csókoltatja, tiszteleti Kar- 
lovics Mária elfogadta a csókot is, a tíszteltetést is, azután 
bátorkodott csak kérdezni, hogy kit tiszleljen voltaképpen 
az ő kedves vendégében. A vendég elmondta, hogy neki, 
Máriának a tulajdon édes unokanővére. Azóta lakik 
Madarason, a mióta Mária Segeden van. Azért nem tud 
róla. Különben pedig ő a Miklós nénje. No erre már 
Mária is szívélyesebb lett, mert Miklós unokaöcscsét ő 
is isméi te. A szeplősarczu hajadon ezután elmondta, hogy 
a Mária édesanyja küldte hozzá az okból, hogy szólítsa 
fel Máriát, hogy a pénzét ne postán küldje haza, mert 
drága a levélbélyeg, hanem vele küldje. A mit szívesen 
meg is tesz. Karlovics Máia odaadta neki a harminczkét 
forintját, de azóta nem látta viszont a kedves rokont. Az 
anyja persze soha se látta a szeplős hajadont, a kitmost 
köröznek.

Pályázatok.
462 szám 1897.

A Nógrád megyei Litke község határában tele
pítendő állami csemetekert közvetlen felügyelete és 
gondozása, valamint a kopárokon foganatosítandó er
dősítési munkálatoknál való segédkezés czéljából be
töltendő c s e m e t e k e r t i  e r d ó ő r i  á l l á s r a  ezennel 
pályázat hirdettetik.

Az alkalmazás i d e i g l e n e s  minőségű, de leg
kevesebb 10 évig fog tartani.

Javadalmazás: 350 frt fizetés, 65 frt lakpénz,

50 frt tűzifa- és marhatartásváltság, 30 frt utazási 
átalány és 5 frt irodai átalány.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37-ik 
§-ában előirt minősítésüket, ép és egészséges testal
katukat, jó látó és halló képességüket, életkorukat, a 
magyar nyelvnek szóban és Írásban, a tót nyelvnek 
legalább szóban való bírását, valamint a c s e m e t e 
n e v e l é s  t e r é n v a l ó  j á r t a s s á g u k a t  igazoló ok
mányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 
alulirt m. kir. erdőgondnoksághoz f. é v i d e c z e m b e r  
hó 20-ig nyutsák be; megjegyeztetvén, hogy az alkal
mazandó erdőőr állomását 1898. évi február hó 1-én 
elfoglalni tartozik.

Balassa-Gyarmaton, 1897. évi november 18-án.
M. kir .  e r d ő g o n d n o k s á g .

Szerkesztői üzenetek.
Süteő Oszkár urnák. Tavarnok. A nevére küldött nehány 

lappéldány azzal a megjegyzéssel érkezett vissza, hogy czim- 
zett ismeretlen s igy nem tudva mire vélni a dolgot, annak to
vábbi küldését beszüntettük. Most elküldtük a jelzett számokat. 
Bocsánat!

Farkas János urnák Soborsin. Biró László urnák Kun
hegyes. Sajnálatos tévedésből előfizetési pénzeik csak most 
jutottak kézhez, A lapot megküldtük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
F o d k radszky  Em il.

Dr. LENÜL ADOLF
pra© paratorium a

Budapest, II. Donáti-utcza 7.
vesz kitöm és czéljából friss állapotban (nyu- 
zatlanul) g y o r s á r u k é n t  ládában vagy zsákban 
beküldve : igen nagy medvét, két kis bocsot, nagy

I"  hiúzt, nagy sasokat és nagy füles baglyokat; 
továbbá nyesteket, nyusztokat, vidrákat stb.

Fontos téli idényre!

halma (Ilii] csizmák
(saját gyártmány)

erősek, meleget tartók, csinos kiállitásban; 4 évig is 
viselhetők; jóságért és tartósságért kezességet vállalok.

Árak : uraknak 4 frt 50 kr., nőknek 3 frt 50 kr. 
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

L en gyel A lbert, erd őőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. küküllő megye.
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MAGYARHON ELSÓ, LEGNAGYOBB ÉS LEGjÖbT hIRNEvB ^RAiÍzLETÉ"

.T H a p ifía lo tt
ö 1847. -

orak, ekszerek 10-énj
RESZLETFIZET

eviiófállássat
ISRE

Képes árjegyzék Hrntímivo. icvitásck pontosan eszkdzöitetnek.

j e•jTt*

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 bekiildve.

A  nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünli 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.

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 R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  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.
Föl 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 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.

Nyílt kérelem.
Elérkezett deczember hava, az évnek utolsó hó

napja s itt az ideje, hogy fáradozásaink gyümölcseit 
számba vegyük s már most gondolkozzunk a fölött, 
hogy mi lesz majd a teendőnk a beköszöntő uj esz
tendőben s mikép fogjuk azt magunknak beoszthatni.

Három és egy negyed évi megfeszített munkál
kodás után, melyet először az „Erdőőr‘ , újabban az 
„Erdészeti Ujság“ szerkesztése és kiadása terén ki
fejtettünk, azt kell sajnosán tapasztalnunk, hogy az 
érdeklődés azoknak körében, kiknek érdekében fára
dozunk, még mindig igen lanyha s a tért úgy kell 
köztük nyomról nyomra hóditanunk, mint a hogy azt 
a katona teszi az utczai harczban. Az erdészeti al
tiszti személyzet túlnyomóan nagy része, bizonyosan 
több mint nyolczvan százaléka vissza tartja magt a 
közös érdekben kifejtett küzdelemtől.

Hazánk*tekintélyes része erdőségekkel van bo
rítva s azok gondozása hozzávetőleges számítás szerint 
legalább huszonötezer altisztre van bízva s ebből a 
nagy , számból alig akad öt-hat száz, ki fölfogja a tö
mörülésben rejlő nagy erőt, lelkeseu kitart a közjóért 
való küzdelemben, részben anyagilag, részben pedig 
szellemileg vesz részt abban és segítségünkre siet, 
midőn gyönge vállaink már-már roskadoznak a foly
tonos munka terhe alatt. Kitűnnek ebben kivált az 
ország egyes részei; igy nagyon szépen vannak kép
viselve Máramaros, Zólyom, Zala, Somogy, Temes, 
Arad, Ung, Háromszék, Pest vármegyék, kevésbé Fo- 
garas, Brassó, Liptó, Borsod, Gömör, Bács-Bodrog, 
nagyon gyöngén Pozsony, Nyitra, Bars, Árva, Trencsén, 
Turócz, Vas, Veszprém, Sopron, Szeben, Szepes, 
Szilágy, Alsó Fehér, Bihar, Hajdú, Győr, Komárom, 
Fejér, Tolna Baranya, pedig az utóbbiakban is tekin
télyes erdőbirtokok vannak, melyeknél ezrei foglala
toskodnak az erdészeti altiszteknek.

Kutatva ennek a közönynek és részvétlenségnek 
az okát, azt abban véljük föltalálni, hogy az erdészeti 
altiszteknek legnagyobb része mit sem tud arról, hogy |

van egy lapja, mely kizárólag az ő ügyeivel foglal
kozik, szükséges lenne tehát azt velük megismertetni, 
őket a közös ügy pártolására, a küzdelemben való 
részvételre fölhívni s ha ez megtörténnék, bizonyosan 
nem százával, de ezreivel sorakoznának zászlónk alá.

A mai erdészeti altiszt már többé nem a régi, 
minden műveltséget nélkülöző, sőt attól idegenkedő 
közönséges erdőcsősz; a mai erdészeti altisztek leg
nagyobb része már hivatásának magaslatán áll s nem 
egy helyütt egyedüli képviselője az intelligens ebem
nek, melyben nagy mértékben van kifejlődve a tudás
vágy, a szép és jó iránt való érzék.

Mi a mostani nehéz viszonyok mellett sem adjuk 
föl a küzdelmet, hanem azt fokozott hévvel és erővel 
szándékozunk folytatni mindaddig, mig társaink ezrei 
nem fognak körénk tömörülni, megmutatván a világnak, 
hogy ime nem egy parányi töredéke, hanem hatalmas 
tényezője a társadalomnak az, mely magának létjogot 
követel s mindaddig, mig a társadalom tisztelettel fog 
meghajolni igaz ügyünk előtt.

Hogy ezt megtehessük, szükségünk van arra, 
hogy megismerjük azokat, kiket lobogónk alá szóllitani 
akarunk, miért is fölkérjük összes olvasóinkat, hogy 
velünk a vidékükön levő s erdőkkel biró uradalmakat, 
az olt alkalmazott erdészeti altisztek neveit, lakhelyét, 
utolsó postáját és megyéjét lehetőleg mielőbb közölni 
szíveskedjenek, midőn is gondoskodni fogunk arról, hogy 
az illetőket a közös ügynek megnyerjük.

Egyben nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy 
az év végéig még mindig hét száz forintot meghaladó 
hátralékunk van kint s a nyomda és posta kölségeket 
terhes kölcsön pénzzel vagyunk kénytelenek födözni, 
miért is ismételten fölkérjük mindazokat, kik még 
hátralékban vannak, hogy tartozásukat még az év vége 
előtt okvetlen beküldeni s esetleg a jövő előfizetései
ket is megújítani szíveskedjenek.

Az „Erdészeti Ujság“ szerkesztősége.
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E rdősítés.
II. A c s e m e t e k e r t  c z é l j a  és  t e l e p í t é s e .

A csemetekert czélja a beerdősitendő te
rületeket, vágásokat erőteljes, gyökérdus cse
metékkel ellátni. Erre a czélra szolgálnak az 
állandó és mozgó, illetőleg a vágásokat követő 
ideiglenes csemetekertek.

Az állandó csemetekertek — mint azt már 
említettem, — nagyobb központokban s nagyobb 
terjedelemmel lesznek létesitve, mert azok nem 
csak a közelben szükségelt egy-két fanemnek 
tenyésztésére szolgálnak, hanem a legkülön
bözőbb, gyakran exotikus (idegen) fanemek 
tenyésztésével való kísérletezésre is. Nemes 
fák sőt eper és gyümölcsfa vadonczok nevelése, 
utóbbiak nemesítése, díszfák és cserjék tenyész
tése által az állandó csemetekertek jövedelmét 
annyira lehet fokozni, hogy a tulajdonképpeni 
erdősítésre szánt csemeték nevelési költségei 
vagy nagyon kicsinyek maradnak, vagy pedig 
egészen födözve vannak. Természetes, hogy 
a disz cserjék csak is a csemetekert zugaiban, 
félreeső helyein, a kerítések mentén volnának 
tenyésztendők.

Az állandó csemetekertek állanddó gonozást 
kívánván, megfelelő szállással és a különféle 
szerszámok részére raktárakkal látandók el. 
Legelső és legfőbb kelléke az állandó csemete
kertnek a víznek közelsége. Ha a közelben 
nem lenne patak akkor minden esetre annak 
közepe táján lehetőleg mély, a kiszáradástól 
vagy kiapadástól óvott s bő forrású kutat kell 
ásni, mert viz, az az kellő öntözés nélkül hiába 
való minden költség és fáradság.

Magának a csemetekert talajának az első 
megnövelése a leglényegesebb és legfontosabb 
s ez a milyen egyszerűnek látszik, a kellő 
gondoságnak és a czélnak szem elől tévesztése 
esetén oly nehéz, mert a hibák, melyek a 
telepítésnél, illetőleg a talaj első megnöve
lésénél és a berendezésnél elkövetve lettek, a 
vetés után már helyrehozhatlanok és a terme
lést, azaz a csemeték nevelését haszontalan 
költségekkel terhelik, melyek pedig alapos 
berendezés és megművelés mellett legnagyobb 
részben csökkenthetők sőt elkerülhetők.

Minél erőteljesebb a talaj, annal bujábban

tenyészik benne a gyom és gaz és mentül 
mélyebb gyökerű a gyom, annál mélyebb meg
növelést és gondozást, sőt rigolirozást kíván a 
talaj, mert a hol a gyökerek az utolsó szálig az 
első megmivelés alkalmával ki nem szedettek, 
ott a gyomnak állandó tanyája marad és ha 
egyszer az ágyások bevettettek, a csemeték 
kikeltek, akkor a fiatal csemeték gyökerei 
alatt lévő talajt többé bántani, ott tisztítani 
nem lehet mindaddig, mig azok ki nem szedettek. 
Már most ha figyelembe vesszük, hogy egy jól 
megmivelt csemetekertnek normális viszonyok 
mellett 3—4 gyomlálás egy nyáron — értve a 
tenyészidöt elégséges, akkor könnyű a tökélet
len megmivelésből származó rengeteg fölösleges 
kiadást kiszámítanunk, miután tapasztalásból 
tudjuk, hogy a rosszul miveit talajt csaknem 
minden hónapon, tehát tavasztól őszig hétszer 
— nyolczszor kell a leggondosabban kapálni 
és gyomlálni, ha csak felényi eredményt is 
óhajtunk biztosítani.

Az utak és ágyások czélszerü berendezése, 
a kútnak megfelelő helyen való elhelyezése 
által rendkívül sok haszontalan járást és mun
kaidőt lehet megtakarítani. A főnt lehetőleg 
a csemetekert hosszában, annak közepén kell 
hogy végig vonuljon, a többi mellék s annál 
keskenyebb utak erre merőlegesen huzassanak. 
A kert az utak által osztassák lehetőleg sza
bályos négyzetekre vagy egyenközényekre. Ott, 
hol a kert alakja szabálytalan háromszög, négy
szög vagy sokszög, ez a szabály a lehetőségig 
szintén betartandó. Máskép áll a dolog ott, hol 
a csemetekert oldalos helyen s nem ritkán 
vízmosásnak van kitéve. Itt a főszabály azr 
hogy úgy a főút, mint az ágyások az oldal 
hosszával egyenközüek legyenek.

Az ágyás barázdáit nem szabad mélyen 
készíteni, mert a viz egy vagy más irányban 
könnyen leesapolódik és az ágyások talaja 
hamarább kiszárad.

Ha valahol, úgy itt van helye a vízvezeték 
alkalmazásának, mely az erdőkben, hol a 
patakok vízesése nagy, felülről gyakran igen 
kis távolságból csekély költséggel vezethető 
a csemetekertbe, vizhordás ilyen helyen a 
mélységből fölfelé igen fárasztó és körül
ményes és az öntözés maga sohasem oly
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mélyreható és sikeres, mint ha vízvezeték 
segélyével állandóan elöntetik a talaj. Maga 
a vízvezeték készítése igen egyszerű: ugyanis 
a csemetekert legmagasabb pontjának meg
felelő vízszintes vonalat tűzünk ki egész a 
patakig lécz keresztek segítségével; ezt a 
vízszintes vonalat czölöpökkel jelezzük úgy, 
hogy a czölöpök fejei mind a vízszintes vonalba 
essenek; ezután — ha a talaj nem sziklás — 
sánczot huzunk, melynek feneke a vízszintes 
vonalba esik, természetesen a hegyoldalban; 
hol pedig a talaj sziklás, ott fa csatornát ál
littunk föl egyenes vonalban a pataktól a 
kertig

A kertben — mint már említve volt — az 
.ágyás árkai az oldal irányával párhuzamosak 
lévén, ha a viz a legmagasabb pontra a kertbe 
bevezettetett, csak az ágyás barázdáira alkal
mas helyeken, az oldal hajlásihoz alkalmaz
kodva merőleges árkokkal az ágyás barázdák 
összekötendők; a kert legmélyebb pontján egy 
víztartót ásunk és kész a vízvezeték.

(Folytatás következik.)

H árom  nap eg y  sza rv a sér t.
Valahányszor az ítélet kihirdetésénél azt mondja 

a biró, hogy 5 vagy 10 frt pénzbírság helyett egy 
napi elzárás, mindannyiszor kárhoztatom és helytelení
tem a törvénynek eme intézkedését. Érzelmeimet 
eléggé indokolja az eset, melyet itt leirok.

Folyó évi julius 23-án a késői délutáni órákban 
védkerületem egyik részében egy duplázás hangja dör- j 
dúlt el, de mivel ez a rész közel esett a határhoz, 
nem voltam azzal tisztában, vájjon hol dördültek el a 
lövések. E közben érkezett meg Sz. ur, a vadászte
rület bérlője cserkészetre s miután őt a kellő útba
igazításokkal elláttam, magam a lövések helye felé 
igyekeztem.

Alig hogy elindulok az arrafelé vezető cserkész 
utón, több fris szarvas ugrás nyoma tűnik szemembe 
s midőn az ugrások okán tűnődve tovább megyek a 
nyomon, a cserkész ut egyes helyeire fris földet találok 
szórva s a bozótban egész esatornaszerü ut van, mint 
ha arra valami nehéz testet vonszoltak volna s a le
veleken levő vérfoltok, valamint a talajba lenyomódott 
mezítelen talp arról tauuskodtak, hogy arra egy nagyobb 
meglőtt vadat vonszoltak; ha nem késlekedem, hanem 
a lövések után mindjárt kijövök, szépen megcsíphettem 
volna az inpostort.

Tovább követtem a véruyomot s ez átvezetett a

szomszédos vadászterületre, melyet a vidék leghíresebb 
orvvadáza bérel, azon ürügy alatt, hogy ennek segít
ségével a szomszédos területeken űzhesse gonosz üzel- 
meit. A gazember annyira óvatos volt, hogy a cserkész 
utón lévő vérfoltra földet szórt, hogy ez igy a figyelmet 
elkerülje.

Most már tisztában voltam azzal, hogy a gaz 
tettet senki más el nem követte, mint az említett bérlő, 
kinek neve Valent Lajos és molnár mester, miután 
azonban már besötétedett, a további nyomozást más 
napra kellett halasztanom.

Másnap reggel ismét kimentem a helyszínére s a 
vérnyomon haladva rá akadtam arra a helyre, hol a 
lövések estek; az első lövésre, melyben valószínűleg 
golyó volt, a szarvas összerogyott, de ismét csülökre 
kapott s menekülni igyekezett, de alig szökött vagy 
húsz lépésnyire, itt érte a második halálos lövés, mint 
azt az ott talált két darab tüdő is bizonyította s innen 
lett tovább vonszolva.

Ezzel rendben lévén, elmentem az illetékes csend
őrséghez s megtettem panaszomat, mire két csendőr 
kíséretében elmentem a molnárnak a falutól mintegy 
félóra járásnyira eső s az erdők által övezett patak
malomban levő lakására. A mint az udvarra lépünk, 
ott találtuk egy két éves szarvasnak lefejtett bőrét, 
bent a lakásban pedig egy naplopó éppen a fegyvert 
tisztogatta, a másik pedig a nadrágjáról igyekezett el
tüntetni a szarvas vonszolása közben rátapadt vérnyo
mokat, mig a harmadik, a fő inposztor, ki a szarvast 
lőtte, távol volt a háztól; valószínűleg a gyönge szarvas 
pecsenyét hordta széjjel jóltevőinek.

Miután az illetőknek vadászjegyük és területük 
van, könnyen beszéltek s bevallották, hogy bátyjuk 
lőtte a szarvast, de hogy hol, azt nem tudják. Ezután 
elkezdtünk kutatni, de a szarvas földi maradványaiból 
egy pár bordánál és májnál nem találtunk egyebet, 
miket a bőrrel együtt lefoglaltam. Hogy ezek az in- 
posztorok mennyi vadat pusztítottak el, arról tanús
kodott a falakon levő szarvas és őz agancsok tömege, 
pedig az általuk bérelt vadászterületen még csak egy 
jóravaló nyúl sem marad meg, mert mindenféle lábas 
jószág járja. —

A nyomozás eredményéhez képest védkerületem 
vadászbérlője megtette a följelentést, minek következ
tében augusztus hó 24 - éré lettem megidézve tárgya
lásra. A tárgyalás folyamán a vádlott azzal védekezett, 
hogy a szarvas már meglődözve jött ki az ő területére 
s ő ott lőtte agyon, mire tanukat is állít, miért is a 
tárgyalás el lett napolva s a tanuk beidézve.

A második tányaláson betegségem miatt nem 
jelenthettem meg s igy nem tudom, hogy a tanuk 
mit vallottak, de vallomásuk mégsem érhetett sokat, 
mert a szolgabiróság a vádlott ellen a következő s itt 
hiteles másolatban közöl Ítéletet hozta:

Másolat. 209/97 kih. Szilárd Imre uradalmi inté
zőnek Valent Lajos és társa elleni panaszfeljelentése
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ügyében a megtartott tárgyalás és tanuk kihalgatása 
alapján alólirt szolgabiró következőleg: í t é l t .  — 
Valent Lajos városmulyadi lakos I. rendű vádlott az 
által, hogy a f. év julius 23-án egy — nemre nézve 
beigazolást nem nyert — szarvast idegen vadászterü
leten lőtt s azt saját vadásrterületére vonszolván haza 
vitte, az 1883 évi XX t. ez. 26 §-ába ütköző kihágást 
követte el, mely miatt a hivatkozott törvény értelmében 
a 36 §-ában meghatározott, felerészben Hidvéghy 
György herczegprimási uradalmi erdővéd, másik fele
részben Ráros — Mulyad község szegényalapja javára 
jelen Ítélet jogerőssé váltától számított 15 nap különbeni 
végrehajtás terhe alatt lefizetendő 30 frt pénzbünte
téssel, igazolt vagyontalanság esetén saját élelmezésén 
kitöltendő 3 napi elzárás elszenvedésével sujtatik. Kö- 
teleztetik továbbá az idegen területen lelőtt s általa 
felhasznált szarvas értéke fejében utalással a hivatkozott 
törvényre ugyancsak 15 nap különbeni végrehajtás 
terhe alatt a herczegprimási uradalom n. — zellői 
intézőségi pénztára javára, nem különben az eskü allatt 
kihalgatott tanuk összesen 2 frt. napidiját megfizetni. 
Ellenben a panasz feljelentésben jelzett s a fennebbi 
marasztaló Ítélet tárgyát képező szarvast megelőzve 
e f. év julius hó 4-én lőtt szarvasra is kiterjeszteni 
kórt kihágás elkövetésének vádja és következményei 
terhe alól úgy I. rendű, valamint Il-od rendű vádlott, 
utóbbi mindkét esetben felmentetik. — Indokok stb.— 
Ezen ítélet vádlottak előtt nyomban kihirdettetvén, a 
tanuk kihalgatásúnál meg nem jelent panaszlóval má
solatban közöltetik. Első rendű vádlott az Ítélet ellen 
Írásban benyújtandó felebbezését nyomban bejelentő. 
Kelt stb.

A vádlott csakugyan be is adta felebbezését, 
azonban másodfokulag is hasonló módon lett elitélve 
azzal a toldással, hogy a vadászjegy tőle elvonassék, 
mi ellen újból felebbezéssel élt.

Azóta minden akadály nélkül tovább űzi gaz
ságait és most már nem csak vadra les, hanem rám 
is, hogy valamely alkalmas pillanatban egy jól irány
zott lövéssel boszuját rajtam kitöltse. Különben itt 
Nógrád vármegyében ezen vadász nép között sokszor 
meggyűlik az erdővéd baja nem csak a vadorzókkal, 
hanem a fatolvajokkal is és ha ilyenkor a bátor föl
lépés hiányzik az illető erdővédnél, akkor el van 
veszve, mire élő példa Machai Pál szaktársunknak 
lapunk egyik minapi számában megjelent közleménye.

Ha ilyen helyeken és vidékeken levő erdővédek 
panaszkodnak sorsuk ellen, az jogos és méltányos, itt 
azonban meg kell jegyeznem, hogy az „Az erdőőr és 
béres gazda” czimü czikk Írójának, kinek állomását 
jól ismerem, akkor, midőn sorsát fölpanaszolta, nem 
volt igazsága, mert az állomása minden tekintetben, 
még kényelem szempontjából is első helyen á ll; nem 
áll az a megjegyzése sem, hogy uradalmunkban egy 
körerdész keze alatt 10 mond tiz erdőőr lett elbocsátva,

mert erről nekem, ki az uradalmat szolgálom, tudo
mással kellene bírnom. (Czikkiró ur talán igazságtalan, 
mert az illető czikkben nincs az megmondva, hogy 
melyik uradalomban történt a tiz erdőőr elcsapása, ott 
csak „egy nagy uradalom” van említve s igy az illető 
czikk írójának igazsága lehet. Az ellene használt vas
tagabb kifejezéseket már csak ezért is mellőznünk 
kellett. A szerkesztő.)

Hidvéghy György,
érs. erdővéd.

LEVELEZÉS.
Nagy-Csonka erdő 1897 november 30, 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Engedje meg, hogy kedvelt lapunk tisztelt olva

sóinak egy rémes gyilkosságról adjak hirt, elmondva 
azt szó szerint úgy, a hogy történt, a maga meztelen
ségében. Teszem ezt szaktársaimnak okulására isT 
hadd lássák, milyen szomorú következményei lehetnek 
annak, ha a fatolvajokkal szemben nem úgy lép fel 
az erdőőr, mint a hogy az szükséges és a mint azt 
önvédelmük is megkívánja. így esett áldozatul saját 
vigyázatlanságának Bota György, a Károlyi grófok 
szatmármegyei uradalmaik egyik erdőkerülője, kinek 
esetét itt elmondandó vagyok.

Bota György erdőkerülő ugyanis f. hó 25-én a 
hajnali órákban hazulról eltávozott azzal a szándékkal, 
hogy védkerületét bejárja s azután be akart rándulni 
a szomszédos Réztelek községbe, hogy az ottani ta 
karékpénztárnál levő 170 frt tartozását kifizese. Sajnos, 
ember tervez Isten végez; Bota is tervezett, de a bal
sors végzett, mert többé nem tért vissza övéihez.

Védkerületébe érve ott találta Vitok Flóra réz
teleki lakos és jól ismert fatolvajt falopásnál s szol
gáját, ki a gazdának segédkezett s itt gyilkosságnak 
esett áldozatul.

Vitok fatolvaj a gyilkosság elkövetése után kö
vetkező napon jelentkezett az erdődi járás főszolgabíró
jánál s ott úgy mondta el az esetet, hogy őt Bota 
György előző napon akkor kapta meg falopáson, midőn 
a szekérrel indulóban volt hazafelé s miután a sze
keret cselédjére bízta, ő maga ez erdőkerülő felé meDt 
s kérlelte, hogy ne foglalja le szekerét, ez azonban 
annak daezára, hogy előzőleg a fa hazavitelét megen
gedte, most nem akarta elengedni, hanem fegyvere 
agyával ütlegelni kezdte, mi közben a fegyver elsült 
s őt szivén találta, úgy, hogy menten halva rogyott a 
földre, ő maga pedig ijedtében elszaladt.

A főszolgabíró ennek a ravaszul kieszelt hazug
ságnak nem adott hitelt, hanem Vitokat azonnal a 
csendőrség gondjaira bízta s szolgájának letartózta
tását is elrendelte, 27-én pedig kiment a helyszínére 
Nagy Ákos főszolgabíró, a körorvos, az uradalmi erdő
mester és a meggyilkoltnak az erdésze s a két letar
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tóztatottal is erős csendőrfedezet mellett s jól meg
vasalva kivitték.

A helyszíni szemle nyomban megcszáfolta a fő- 
bünös meséjét, mert a meggyilkoltnak fegyvere ketté 
törve háta mögé volt téve, a cső az agy mellett, a szíj 
három darabban szakadva s ebből egy darab a hullá
tól 7 méter távolságban. A gyilkos előadását a hullán 
levő lőseb is megczáfolta és azt bizonyította, hogy a 
lövés 8—10 lépés távolból történt, mert a göbecsek 
8  centiméternyi körben hatoltak a szív tájékára.

A helyszínen történt vallatásnál a gyilkos ragasz
kodott vallomásához s ezt szolgája is erősítette, de 
inig a gazda azt állította, hogy a lövés eldördülése 
után jobbra futott, addig a szolga a bal oldalt jelölte 
meg. Egyébként konok tagadásban maradt mindkettő 
egészen november 29-ig, midőn töredelmes vallomást 
tettek. Áldottak legyenek azok a csendőrök, kik a go
nosztevőket vallomásra bírták.

A gyilkos beismerése során megvallotta, hogy 
Bota Györgyöt — midőn az őt nem akarta elbocsá
tani — ő lőtte agyon, miután előbb dulakodás közben 
mint sokkal erősebb, tőle a fegyvert kicsavarta. A 
fegyvert magához kaparintván, előbb néhány lépést 
hátrált s úgy lőtte szivén áldozatát, azután pedig lá
bainál fogva vagy 50 lépésnyire odább vonszolta. A 
gyilkosnak eme vallomását a szolga is megerősítette 
azzal a hozzáadással, hogy gazdája 80 forintot Ígért 
neki, ha tagadni fog, mig ellenben ha vall, megöléssel 
fenyegette s ő az utóbbi fenyegetés előtt való féltében 
nem merte at igazat megvallani.

Vallomásuk után mindkettőt átkisérték a szat
mári törvényszék börtönébe, hol most lesz módjuk és 
idejük a gyalázatos tett fölött elmélkedni, mig majd 
elveszik méltó büntetésüket.

A meggyilkoltat, ki fiatal özvegyet s két kis ár
vát hagyott hátra, Réztelek községben, hová bonczo- 
lás végett szállították, november 28-án temették el 
nagy részvét mellett.
A gyilkosra mérendő büntetésről annak idején a szer
kesztő ur szives engedelmével értesiteni fogom lapunk 
tisztelt olvasóit s addig is maradok igaz hive

Dudás Ferencz, 
t. h. I. oszt. erdőör.

K érdések .
7. Védkeriiletemben, melynek vadászterülete

bérbe van adva, egy vadorzó bandát csíptem meg s
erről gondnokomnak jelentést tettem, ez azonban nem
akart a dologba avatkozni s úgy a följelentés eddig
elmaradt. Nem akarván a bűnösöket büntetlen hagyni,
kérek útbaigazítást arra nézve, hogy milyen eljárást
kövessek ? „  , .  , „ „Egy kir. erdoor.

F eleletek .
ad 7. Legjobban teszi, ha az esetet a vadászat 

bérlőjének vagy ha van neki, vadászati felügyelőjének 
jelenti be, egyébként pedig személyesen is megteheti 
a följelentést az illetékes szolgabirói hivatalnál. Itt 
külömben még megjegyezzük, hogy a följelentést már 
csak tett esküjéből kifolyólag sem szabad elmulasz
tania, még abban ez esetben sem, ha ezt föllebbvalója 
ellenezné. Ilyen eseteknél mindig czélszerü az ellenző 
rendeletet Írásban kikérni, nehogy később vétkes mu
lasztással vagy szolgálati hanyagsággal legyen vádol
ható. Az erdőőr még a leglényegtelenebbeknek látszó 
dolgokat se jelentse] szóval, hanem mindig Írásban; 
arra való a szolgálati könyve, hogy minden előforduló 
eseményt abba bevezessen. Ezt nem csak az óvatos
ság parancsolja, hanem kötelesség is. ^  szerkesztő

Különfélék.
A salgótarjáni Bátori Erzsébet. Reguly Pál 

mészáros felesége megtudta, hogy az ura viszonyt folytat 
Potocsnyi Anna nevű tizenhatesztendős cselédjével. A  
minap vidáman borozgatott Reguly kél barátjával a lakásán 
s egyszer csak kiment a konyhába. Az asszony később 
utána ment s látta, hogy a fiatal cselédleánynyal csóko- 
lódzik. Több sem kellett neki. A  siró leányt egy kamrába 
csukta, másnap reggel pedig Redlikh Miksa mészáros- 
legénynyel fölkereste s forró szurokba mártott bélyegzőt 
süttetett a leány hátára és hasára, a kinek testét több 
helyen leöntötte szurokkal. A boldogtalan áldozat két 
napig volt elzárva étlenszomjan iszonyú sebeivel. Végre 
a házbeliek följelentették a dolgoc a rendőrségnek, a mely 
kórházba vitette a veszedelmesen sebesült leányt. A bű
nösök még szabadlábon vannak.

Gyilkos pofon. Egy durvaszivü géplakatos 
gyilkosa lett a feleségének, a ki gyönge beteg asszony 
volt, Heits Ferencnek hivják a brutális embert, áldozatát 
pedig Kanalas Annának. Négy esztendővel ezelőtt esküd
tek meg, de házaséletük nem volt boldog. Valóságos 
mártír volt az asszony, a kit a rossz bánásmód szívbajossá 
tett. A külső Váci-ut 94 számú házában laktak szűk szobá
ban, a hova egy reggel részegen állított be a férj.

Már megint részeg vagy, Feri ? Csak ennyit mondott 
a feleség, a mire az ura éktelen lármában tört ki. 
A civakodásban az aszzony megütötte az embert, a ki 
teljes erővel arcon vágta a gyönge teremtést. Hangtalanul 
bukott a földre, szörnyet halt. A  rendőrséget értesítették 
a gyilkosságról, a mire Heitsot letartóztatták.

Jelentkezett a Lipótmezőre. Kékes temes- 
megyei községben éldegélt egy szegény elborult elméjű 
ember, Síaits András. Ismerték az egész környéken Hol 
ide, hol oda kopogtatott be egy-egy házba egy kis 
kenyérért, pálinkáért, ajkán a hülyék szánalmat keltő
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mosolyával. Szánták a falubeliek is, a gyermekek meg 
persze sokszor gúnyolták a jámbort, ki örökösen ott 
csatangolt tétlenül az utcákon. így volt ez egy délben 
is. Staits a nagy utcán bandukolt, vele szemben pedig 
Anno Péter községi biró jött. A hülye embert e pillanatban 
dühöngő őrülési roham lepte meg. Mikor odaért a bíróhoz, 
kirántotta élesre fent bicskáját és szó nélkül markolatig 
döfte a mit sem sejtő ember szivébe. A biró holtan 
roskadt össze, az eszeveszett ember pedig üres, kifeje
zéstelen szemmel nézte, majd ismét kiült arcára a tipikus 
vigyorgás és tovább ment. Az utca végén fogta el a 
falu népe s átadta a hatóságnak, mely most fölküldi az 
őrültek házába.

Két aratás e g y  esztendőben. Szepes-Sümegen 
egy Molnár János nevű gazdának vetését ez év junius 
havában a jégverés részben elpusztította, s akkori ara
tásban kevés öröme volt. De a kárvallott gazdát most 
ez év őszén dúsan kárpótolta földje: a jégverés után 
elhullott szem az annak idején végzett szántás után 
egyszerre csírázni kezdett, s a gazdát újra bő termés 
kecsegtette. A másodszori aratásnál Isten áldása nem 
maradt el, s a mostani termés öt métermázsa árpa volt. 
Ilyen természeti jelenség különösen a Szepességen, a hol 
a nyár a legrövidebb évszak, a nagy ritkaságok közé 
tartozik.

Don Juan a kem enczében. Pokoli módon 
tette csúffá egy temesmegyei gazda-ember a felesége 
szeretőjét. Adán lakik a jóizü férj és Kaszás Jánosnak 
hívják, Ö megmutatta, hogy dráma helyett bohózatot 
is lehet csinálni a házasságtörési szczénákból. A dolog 
igy történt: Kaszás János uramnak megsúgták, hogy 
a felesége, a katonaságtól nemrég hazakerült Vig 
Péterrel éli világgá. Kaszás a régi cselhez folyamodott: 
feleségének azt mondta, hogy Lippára megy, a honnan 
csak másnap jön haza. Éjfél körül azonban lakásához 
visszatért és zörgetni kezdett. Az asszony, kinél csak
ugyan a szeretője tette tiszteletét, halálos ijedtségében 
nem tudott mit csinálni, de végre kéjffelen volt ajtót 
nyitni. Az ágy alá bujt Vig csakhamar előkerült, ki
hez Kaszás, kését előrántva a következő jóakaratu 
szavakat intézte:

Nem bántalak öcsém de csúffá teszlek. Vagy a 
kemenczébe bújsz, vagy meghalsz !

Vig nem szívesen bár, de kénytelen volt eleget 
tenni, a mire a férj béreseivel behivatta a szomszédokat 
és megmutatta nekik a kaczagtató helyzetet. A dolog
nak még érdekesebb pointeja az, hogy Vig másnap 
elment egy lippai ügyvédhez, a kitől tanácsot kért, 
hogy nem perelhetné-e ő be a férjet — becsület- 
sértésért.

Az é le tm en tő  katona. Temesvárott ritka ka
tonai ünnepély volt egyik kászárnya udvarán. Anger 
József negyvenharmadik gyalogezredbeli káplár tavasz- 
szal Nándorházan szabadságon időzve szemtanúja volt, 
midőn egy négytagú család: apa, anya és két gyerme

kük a megdagadt, rohanó Bistra patakon átmenvén, 
alattuk a hid leszakadt. Az ár rögtön elragadta a sze- 
rencsóleneket. A derék katona utánuk rohanva, ember
fölötti erővel mindnyájukat kimentette. Regenspurszky 
ezredes már előbb, ezredparancsban, soron kívül elő
léptette Angert, most azonfelül ő felesége is ezüst 
érdemkereszttel tüntette ki. Az érdemkereszt ünnepélyes 
átadásához az egész ezred díszben kivonult. Megjelent 
a tábornoki kar teljes számban Waldstaetten báró 
hadtestparancsnokkal az élén. Az ezredes szép beszéd
ben tűzte Anger mellére az érdemrendet, majd az 
egész ezredet elléptették a boldog katona előtt.

Csikósok Amerikában- Valami élelmes czir- 
kusztulajdonos — mint ezt már különben megírtuk — 
elcsalt két hortobágyi csikóslegényt Amerikába. Debre- 
czeni János és Nagy Mihály a tavaszszal utaztak el 
az újvilágba s a napokban érkeztek onnan vissza.. A 
széles Hortobágyon persze általános érdeklődés mutat
kozott a két legény iránt.

— Hát aztán mit láttatok? — tudakolta egy ki
váncsi társuk.

— Tenger sok népet.
— Délibáb nincs arra?
— Azt nem láttunk.
— Akkor biz én nem hagynám itt az Alföldet; — 

volt a magyar legény véleménye, pedig az Amerikába 
átszármazott csikósok azért jöttek vissza, hogy nagyobb 
társaságot verbuváljanak s azután megint meg
mutassák a yankeeknek a magyar csikó ügyességét. 
Havonként 40 dollár fizetséget és teljes ellátást Ígérnek 
a vállalkozó szellemű csikósoknak. Ilyen azonban ke
vés akad, a legtöbb nem kívánkozik el a Hortobágyról.

Kivonat az „Erdészeti Lapok“ hirdetményi 
rovatából.

Pályázat erdőőri állásra.
2565/1897. szám — Az alólirott m. kir erdőigaz

gatóság kerületében kettő (2) III-ad osztályú főerdőőri,. 
továbbá három (3) Il-od és négy (4) IV-ed osztályú erdőőri 
s végtére eg y (l) I-ső osztályú és öt (5) Ill ád osztályú 
erdőlegényi, előléptetés esetén azonfelül megfelelő számú 
IV-ed oszt. 1-ső Il-od és IlI-ad oszt. erdőlegényi állo
másra az állományszerü illetményekkel pályázat nyiítatik.

A főerdőőri állomásokra pályázók felhivatnak j hogy 
az 1879. évi VXXI. t.-cz 37. §-ában követelt szakképzett
ségüket, az államerdészet szolgálatába újonnan belépni 
kívánók, ezenfelül és és erős testalkatukat, különösen jó 
látó. beszélő, és halló képességüket, kincstri erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonitványnyal, valamint életkoruk és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való bírását
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igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 1897. évi 
deczember hó 31.-ig az alólirt erdó'igazgatóságnál nyújt
sák be.

Lúgoson, 1897. évi november hó 23.-án.
M. kir. erdőigazgatóság.

Pályázat erdőőri állásra.
A Báró Vécsey Miklós sárközi uradalmánál egy 

erdőöri állás üresedésben lévén, ezen állasra pályázat 
nyittatik.

Ezen állás javadalmazása a következő: 200 frt kész
pénz. 10 hekteliter búza, 10 hektoliter rozs, 6 hektoliter 
tengeri, 1 darab sertés süldő, 8 két fogatú szekér széna, 
3 darab marhára nyári legelő, szabad tüzia és lakás.

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint törvény
szabta minősítést, eddigi szolgálatot, valamint életkoruk, 
továba a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket legésőbben 1898. január hó 15.-ig a sárközi 
uradalom erdsészeti hivatalához nyújtsák be.

Az erdőőr egyévi próbaidőre vétetik fel és csak 
azután véglegesittetik.

P e t r i c s e k  I s t v á n ,
főerdész

P á l y á z a t  e r d ö ő r i  á l l á s r a .
48U /I897. sz. — Aa alólirt m. kir. erdőhivatal 

kerületében megüresedet három IV. osztályú erdőőri, 
előléptetés esetén három erdőlegényi állomásra az állo- 
mányszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az I897. évi XXXI.t.-cz 37. §-ában fölsorolt valamennyi 
kellékeket, az allami erdészeti szolgálatba újonnan belépni 
kívánók pedig erős tetalkatukat, különösen jól látó, 
halló és beszélő képességüket, kincstári erdészeti orvos 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetékességükről 
tauuskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvenk szóban és írásban való teljes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kér
vényeiket f. é. december hó végéig ezen erdőhivatalnál 
nyújtsák be.

Zsarnóczán, 1897. évi november hó 27-én.
M. kir. erdőhivatal.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
3923/ 1897. sz. — Szent- Endre r.-t. városnál 

(Pestmegye) egy erdőőri állás üresedésben lévén,) ezen 
állásra pályázat nyittatik.
Ezen nyugdijképes állás javadalmazása:

300 frt évi fizetés, 50, frt ruházati illeték, kb. 50 
—80 frt évi illetmény a kivágott fa és rőzsefa után, 1 
drb szarvasmarha legeltetési illetménye, melynek értéke 
kb. 70 frt.

Az állás 1898. évi január hó 1-én elfoglalandó, az

erdőőr egy évi próbaidőre vétetik fel és csak ezután 
véglegesittetik.

A pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint kellően 
felszerelt sajákezüleg irt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
deczember hó 25- én az alólirott cziméhez nyujták be.

D umt s a  Jenő,  
polgármester.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
12391/1897. sz, — A 240 frt évi fizetéssel java

dalmazott kövesligeti erdőőri állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Pályázni szándékozók felhivatnak hogy az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában előirt minősítést igazoló 
okmányaikkal felszerelendő kérvényeket hozzám f. é. de
czember 5-ének délelőtti 12 órájáig nyújtsák be.

A választás idejéül f. évi deczembnr 6-ának d. e. 
11 óráját Kövesliget községházhoz kitűzöm, kijelentem 
azonban, hogy a választás csak azon esetben lesz érvényes, 
ha azt a vármegye közigazgatási bizottsága is jóváhagyja.

T orn a  J e n ő ,  
főszolgabiró.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.

Dr. LENÜL ADOLF
praeparatorium a

Budapest, II. Donáti-uteza 7.
vesz kitöm és czéljából friss állapotban (nyu- 
zatlanul) g y o r s á r u k é n t  ládában vagy zsákban 
beküldve : igen nagy medvét, két kis bocsot, nagy

I hiúzt, nagy sasokat és nagy füles baglyokat; 
továbbá nyesteket, nyusztokat, vidrákat stb.

4* -t, >t> *x* -x* *1* 4> -X- -Jb 4* *4 4* 4* •Jt 4< *x* 4* «x- *!• -JU 4* 4» 4* -x* 4« 4« 4U 4* 4> 4* -X-

5 Apró HirdetésehL.

Ajánlkozás. Egy az erdőőri szakvizs
gát jó sikerrel letett s egyébként is kitűnő 
bizonyítványokkal rendelkező nős, családos 
erdőőr, volt csendőr, ki a mezőgazdaság 
minden ágában is jártas, kir. adóhivatali és 
ügyvédi irodákban huzamosb ideig fogla
latoskodott, mint erdőőr vagy vadőr alkal
mazást keres. Az illetőnek czimót szíves
ségből e lap kiadóhivatala közli.

M egvételre, kerestetik egy hibátlan 
őszi, lehetőleg koponyával biró medvebőr. 
Ajánlatok az áru minőségének és az árnak 
megjelölésével az „Erdészeti Ujság“ kiadó 
hivatalába küldendők. 1—3.
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LÉSMASVOBB ÉS LEGJOBB HIRWEVOMAGYARBA

l l a p i f i f t o f t
- 1847. CT

Képe® árjegyzői üenaetáVB. lavstáss'x psctosaa esz&3*&itcto&,

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 bekiildve.

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

czégünK. újólag megtoizíatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesitjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  P O L G - A R I  R U H Á K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni <^pg
Kiváló tisztelettel B L U M  és  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  János  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 évre . ......................... 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

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.

E rdősítés.
(Folytatás,)

III. A m o z g ó  v a g y  i d e i g l e n e s  c s e 
m e t e k e r t e k .

Midőn olyan csemeték neveléséről van 
szó, melyek a kerítés által való védelemre nem 
szorultak, ha a talajnak első megmivelése nem 
költséges és a megmivelésre alkalmas terü
letek találhatók, ebben az esetben az egyszer- 
kétszer használandó ideiglenes csemetekerteké 
az elsőség, melyeket a felújítás alá jövő te
rületek közelében lehet telepíteni, mi által 
meggazdálkodhatjuk, a vadszegény vidékeken 
a kerítést, mely itt annak csak a legegyszerűbb 
alakjára szorítkozik, a trágyázást, melyre az 
őserdő talaja nem szorul és főleg elkerülhető

a rendesen nagy költséggel és nehézséggel járó 
szállítás, mely ha nem a legnagyobb gonddal 
lesz foganatosítva, a gyökerek elszáradása, 
esetleg megfagyása által a kész csemeték egé
szen tönkre lehetnek téve. A hol annak szüksége 
fenn forog, a csemeték gondos becsomagolását 
s ennek a műveletnek a fontosságát éppen a 
fentebb leirt okoknál fog soha sem lehet eléggé 
hangsúlyozni. Eme sorok Írója számtalan olyan 
esetet tudna fölsorolni, midőn a nagyobb távol
ságból szállított s rosszul csomagolt csemeték 
ezrei a megrendelő birtokos által nagy költség
gel s jó remény fejében elültetve lettek s azoknak 
azután a birtokos nem csekély kárára alig tiz 
százaléka, vagy pedig még ennél is kevesebb 
eredt meg.

TARCZA.
-------- +5+---------

A ze rg e  és  a  sze líd  őz.
Magam is vadász vagyok s nem valami túlérzékeny 

lelkű ember, de ha elgondolom, mennyi rettenetes zi
vatart, jeges esőt, zord hideget kell kiállania a deli 
zergének és a szelíd őznek, mennyit kell küzdenie a 
hófuvatagok közt, éhes gyomorral kitéve a fagyos 
zúzmarának, higyjék el tisztelt olvasóim, hogy az erre 
való gondolatnál szánalom fog el és hideg borzadály 
remegted meg tagjaimat. És azért ennek a sok szen
vedésnek a fokozásához még mi emberek, kiváltképpen 
vadász emberek is hozzájárulunk; lövünk, mert a 
vadász szenvedély s mondjuk ki nyíltan, minden szépit- 
getés nélkül, ez a borzasztó szenvedélyt feltartóz- 
tatlanul magával ragadja az embert, föl a magas, zord, 
sziklás bérezek közé. Hiába, a kire egyszer a vadászat 
szeszélyes istennője Diána rá mosolygott, az örökre 
rabja lett s imádja őt és áldoz neki verejtékkel, ki

tartással, tűréssel, szenvedéssel és néha olyan rettent- 
hetlen bátorsággal, mely magasztosabb czélok elérésé
ben is büszkeségére válnék.

Áldozunk a vadászatnak néha jó kedvvel, barát
ságos társalgásban, leggyakrabban jó bor mellett di- 
nom-dánommal összekötve mulatságunkat a nélkül, 
hogy a vadak legszebbjeinek, a zergéknek éz őzeknek 
a téli időben szenvedett nyomorúságára, ínségére csak 
gondolnánk is.

Jól tudván azt, hogy soraim olvasóinak legnagyobb 
részénél a lelkiismeret az enyiméhez hasonló vadász 
bűnökkel van megterhelve, ennek megnyugtatására a 
a következő javaslatot teszem:

1. Védjük a nemes vadat.
2. Szorult helyzetében és az adott viszonyokhoz 

képest tápláljuk.
A vadvédelemnek csak szenvedőleges része az, a 

miről a vadásztörvény némileg gondoskodik, de a ne
hezebb, a tevőleges (positiv) rész, az reánk vadászokra 
várakozik.
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Ennél az oknál fogva a vágásokat követő 
ideiglenes (mozgó)  csemetekerteket nem 
lehet az erdőgazdáknak eléggé ajánlani, 
mert az állandó csemetekertek csakis nagy 
terjedelmű erdőbirtokok központjában czélsze- 
rüek és szükségesek.

Maga az ideiglenes csemetekert gondozása 
a milyen csekélységnek látszik, éppen olyan 
lényeges, különösen kezdetben, a csemetéknek
1—2 éves koráig. Sokan az első évben csak 
gyomlálnak, számtalanszor gyomlálnak és a kis 
kerti kapát a világért sem használnák, attól 
tartván, nehogy a kis csemeték a göröngyei 
vagy röggel egyetemben kiforduljanak helyük
ből. No hát ettől nem kell tartani, mert sza
bályos 20 centiméter távolság mellett mihelyt a 
mag annyira kikelt, hogy a szigorúan egyenes 
vonalban vetett sorok kivehetők, a kapát azonnal 
lehet használni és a gyomot a sorok közül kézzel 
kiszedni.

A kapálás azért fontos, mert a talajt por- 
hanyitja, annak hajszálcsövességét emeli és 
éppen ellenkezőleg, mint a hogy rendesen sokan 
gondolják, a nedvességet huzamosabb időn át 
megtartja, mert azt, úgy mint a csapadékot 
mélyebbre szívja magába és már csak magának 
a légköri csapadéknak nagyobb mennyiségben 
mélyebbre való beszivása által huzamosabban 
képes megküzdeni a szárazsággal, mint a ne

Első és főgondot a duvadak pusztítására kell 
fordítanunk s az ellen kérlelhetlen harczot folytatnunk. 
A farkas, hiuz, róka, vadmacska, nyest, menyét stb- 
mind olyan ellenség, melyet kímélet nélkül el keÉ 
pusztítanunk, de a szárnyasok világa is elég munkát 
ad, mert ha ragadozói nagy része nemesebb vadunkban 
nem is tehet kárt, azért annál veszedelmesebb apróbb 
hasznos vadállományukra s így ne kapjon kegyelmet a 
sasok, keselyük különféle faja, a kánya, ölyv, sólyom, 
holló, varjú — főleg a kálomista —, a szarka, gébics, 
sőt még a mátyás sem, az erdőknek ez a bolondja és 
a vadászok ébresztője.

Minden vadász-egyesületi tagot kötelezni kellene 
bizonyos mennyiségű ragadozó madár elpusztítására s 
ennek bizonyságául egy-egy szárny vagy más biztos 
ismertető jel beadására, különbeni megfelelő büntetés 
terhe alatt. Ez a vadásznak a vadász idény tartama 
alatt állandó föladata legyen, de köteleztessék — bár 
csak erkölcsileg is — a ragadozóknak a vadászati ti
lalom idején való pusztítására is, mit különhen

talán öntözött kemény talaj, mert a megcsere- 
pesedett talaj először a nedvességet nehezebben 
veszi be, másodszor pedig ha fölülete egy kissé 
vizzel van telítve, annak nagy része lefut jobbra 
vagy balra az ágyás barázdáiba, mi által a csa
padék főleg a csemeték gyökereire nézve tel
jesen elveszett.

A csemetekertek legnagyobb csapása, a 
szárazság ellen tehát nemcsak a csemeték be- 
árnyalásával és azoknak öntözésével kell véde
kezni, mert ez még magában véve korán sem 
elég, hanem védekezni kell az ágyásoknak 
kellő időben való kapálás általi folytonos por- 
hanyitása és a talaj lazítása által is. E lapok 
nagyrabecsült olvasói közül sokan tapasztalhat
ták, hogy nagy szárazságban öntözhettek bár, 
de az ágyás talaja mégis össze-vissza repedezett 
és a csemete a befödés daczára is elszáradt.

Igaz, hogy a talaj megrepedezését nagy 
szárazságban teljesen megakadályozni alig lehet, 
de a leirt módon kellően lazán tartott és öntözött 
talajon lehet azt annyira csökkenteni, hogy a 
csemetékben még tizedrésznyi kárt sem okoz 
a szárazság, mint a hogy azt az ellenkező eset
ben teszi, mert a repedezés által a nap heve 
kívülről, illetőleg felülről hat lefelé, eme hatást 
tehát felülről lehet és kell megakadályozni, a 
mi — mint már többször említettem, — nemcsak 
a befödés és öntözés, h a n e m  f ő l e g  a ta-

már csak a lövésben való gyakorlás kedvéért szabad 
idejében minden vadász szívesen megtehet.

A ragadozó vadak pusztítására nézve még sok 
mindent lehetne elmondani, ez azonban mostani czik- 
kem keretébe nem férvén, azt máskorra hagyom s most 
térjünk át az éhező hasznos vadra, mely segélyt, még 
pedig gyors segélyt kér.

A szegény őzek és zergék, melyek jóformán 
egészen egyenlő táplálékot követelnek s szinte egy
forma életviszonyok között élnek, szánalmunkat és vé
delmünket nagyon megérdemlik.

A zord téli időben vajmi gyakran mennek tönkre 
a nagy hófúvások és zuhatagok közt, hogy még nyo
mukra sem akadunk, hanem elemészti őket a különféle 
rabló vadak serege. A róka és a farkas télen még 
a csontjaikat is eltakarítja. A veszély reájuk nézve 
legnagyobb akkor, midőn megközelithetlen szikláikat 
elhagyják s a völgybe ereszkednek, erre pedig rá 
kényszeríti őket a legnagyobb ur, az éhség, mert 
biztos rejtekhelyeiken fűnek, falevélnek semmi nyoma.
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l a j n a k  l a z á n  t a r t á s a  és  i l y e n  á l l a 
p o t b a n  v a l ó  ö n t ö z é s e  á l t a l  é r t h e t ő  el.

A gyakorlati erdészetnek nem annyira el
vont elm életekre, mint inkább gyakorlati ta
pasztalatokra lévén szüksége, azt hiszem, hogy 
nem lenne érdektelen felvetni ama kérdést, 
hogy mit tegyünk akkor, midőn az ágyások már 
nagyon meg vannak repedezve és már a cse
meték is részben kiszáradva?

Ebben az esetben nekünk erdészféle em
bereknek is csak az a föladatunk, a mi a jó tűz
oltóké nagy veszélyben, tudniillik megmenteni 
azt, a mi még meg van és megmenthető, mit a 
legczélszerübben úgy foganatositunk, ha a széles 
repedéseket durva félérett trágyával, ha az 
nincs, lombbal, ha pedig közelben az sem volna, 
akkor lehetőleg jó termőfölddel betömjük, hogy 
a további repedezést megakadályozzuk, a cse
meték közeit és magokat a csemetéket is egyéb 
híján lombokkal vagy zöld gályákkal jól befödjük 
és naplemente után, vagy a mi még jobb és czél- 
szerübb, korán reggel a csemetéket jól megön
tözzük. — A késő reggeli, vagy kora délutáni 
öntözés a csemetéket szárazság idején leforrázza 
és rövid időn elpusztítja. Forróságban öntözni 
rosszabb, mint egyáltalán nem öntözni.

Hogy az ilyen csemetekert csakis csemeték 
nevelésére, nem pedig egyéb czélokra is szolgál 
s annak minden kis zugát csakis fa- és cserje

magvakkal szabad bevetnünk, az annyira magától 
értetődik, mint az, hogy búzát konkolylyal vetni 
nem szabad, mert a csemetekertnek minden más 
növény és gyom káros és ez még magjainak 
megérése és elhullátása előtt kitakarítandó, 
mert különben tavasszal az elhullott magok 
kikelvén, a sok gyom kitakarítása háromszor 
annyiba is kerül. Probatum est!

(Folytatása következik.)

S zü k sé g es  dolog
Lapunk tiszstelt olvasói közül számosán és gyak

ran hangoztatták, mennyire szükséges lenne az erdé
szeti altiszti személyzetről egy lehetőleg teljes és tö
kéletes név és czimtárt szerkeszteni s igy azt mintegy 
számba venni, hogy igy ne csak azt tudjuk hozzávető
legesen, hányán vannak azok, kik az erdészet nemes 
művészetében buzgólkodnak, de e mellett még isme
rőseink, jó barátaink állásáról és tartózkodásáról is 
tiszta képet nyerjünk. Egy ilyen tájékoztató hasznos 
és szükséges voltát senki sem tagadja s bár a kivitel 
fölötte nehéz és költséges, annak megszerkesztését el
határoztuk.

Szándékunkat megvalósítandó, azt az időpontot 
választottuk, midőn az országos erdészeti egyesülethez 
intézett nyílt levelünket külön kiadásban s megfelelően 
kibővítve bocsátjuk a nagy közönség elé, melynek azu
tán a czim és névtár nagyon érdekes és hasznos füg
gelékét képezné.

Kettős czélt vélünk ezáltal elérni. Az egyik az, 
melyet már az előző pontban jeleztünk, a másik pedig

de meg a forrás tiszta vize is olyan csábító. —
Ilyenkor csap leghamarabb rájuk a legkérlelhet- 

lenebb ellenségük, a hiuz, a farkasok és rókák pedig 
valóságos hajtóvadászatot rendeznek ellenük.

Természetes, hogy itt inkább a még mindig nagy 
számban lévő rengetegeinkről és nem rendszeresen 
kezelt kisebb terjedelmű erdőkről és mesterségesen 
fentartott vadászterületekről van szó.

Mit tegyünk már most az ilyen rengeteg terüle
teken, hol rendes etetőt és itatót tartani, sót adni nem 
lehet s az ilyen költséges kedvtelést sovány zsebünk 
sem engedi meg? A leghelyesebb és czélra vezető el
járás itt az, hogy a magas szirtek között és közelében 
kivágunk vagy kivágatunk egy pár már csúcsvészes, de 
még eFg lombozattal biró jegenye vagy luczfenyőt 
olyan módon, hogy az valamely tuskón vagy sziklán 
fennakadjon, mert ha egészen a földre fekszik, úgy 
azt a magas hó annyira eltakarja, hogy az éhes vad 
annak tüleveleihez nem fér s lombja alatt a zord idő 
elől menedéket nem talál, mig ha igy föltámasztva,

meredélyesen fekszik, akkor a vad olyan időben, midőn 
a magas hó meg nem bírja s igy a mérsékeltebb he
lyekre le nem vonulhat, alatta pompás menedéket talál 
és napokig elrágicsál a leveleken és gyöngébb ágakon.

A nagy hó különben a legnagyobb ellensége 
ezeknek a szegény állatoknak, mert ekkor számtalan 
ellenségeik könnyen férhetnek hozzájuk. A sokkal 
ügyesebb és izmosabb zerge ilyen támadásnál nehány 
ugrással a sziklákra kapaszkodik s olyan helyet keres 
magának, hová a madarat kivéve semmiféle élő lény 
nem követheti, a gyámoltalan őz azoban vesztére futás
ban keres menedéket s a nagy hóba becsüppedvén, 
könnyen esik üldözőinek martalékává.

Magas és fagyos hó idején az orvvadászok ilyen 
alkalommal számtalan őzet bunkóznak le a legnagyobb 
kajánsággal és vandalizmussal.

Nem tehetek róla de annyira sajnálom ezeket a 
szegény állatokat! Nem egyszer csináltam kedvükért 
a havasi végerdőben található füvekből szénát s miután 
a havasokról már a legutolsó juhnyájat is lehajtották,
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az, hogy nagy számunkat a nagy közönség előtt is 
föltüntetjük s nyilvánvalóvá tesszük, hogy egy ilyen 
nagy testület által a saját jólétért indított mozgalmat 
nem lehet semmibe venni s csak úgy félvállról 
nézni, hanem azzal számot is kell vetni, sőt azt támo
gatni is.

Nem áltatjuk magunkat a reménnyel, hogy müvünk 
tökéletes és hiányok nélkül való lesz, mert mig egy
részt az adatok gyűjtése fölötte nehéz és költséges, 
másrészt volt már alkalmunk tapasztalni, hogy az er
dészeti altiszti személyzet túlnyomó része még nem 
áll hivatása magaslatán s nagy mértékben ki van benne 
fejlődve a nembánomság, a mivel sem törődés, miből 
bizton következtethetünk arra, hogy munkánk nem 
fog abban a támogatásban részesülni, a melyet közös 
érdekünkben megérdemelne, viszont bízunk a jobbik 
résznek minden jó és hasznos iránt való lelkesedésében, 
fáradhatlan buzgalmában, valamint a fölöttes hatóságok 
támogatásában.

Hogy munkánk minél tökéletesebb legyen, lapunk 
tisztelt olvasóihoz s a közös ügy összes barátaihoz 
fordulunk azzal a kéréssel, hogy  v a l ó b a n  n e h é z  
v á l l a l a t u n k b a n t e l j e s  e r e j ü k b ő l  u g y e r k ö l -  
cs i l eg ,  mi n t  a n y a g i l a g  t á m o g a t n i  s z í v e s 
k e d j e n e k .

Szükséges ennélfogva:
1. Hogy velünk az összes általuk ismert erdé

szeti altisztekről adatokat szolgáltassanak, melyeknek 
a következőket kell tartalmazniok: Vezeték- és kereszt
név, szolgálatadó hatóság vagy uradalom, lakhely (megye, 
község, utolsó posta).

2. hogy a vállalatot anyagilag is támogassák s 
a megjelenendő műre nem csak maguk fizessenek elő, 
hanem előfizetőket úgy az erdészeti altiszti személyzet,

igyekeztem a jól kiszárított szénát elhelyezni. Vadász 
kirándulásaim alkalmával egy forrásra bukkantam, mely 
még a legzordabb télen sem fagyott be s igy kitűnő 
természetes itatóul kínálkozott; ehez a forráshoz ve
zető különböző irányokban, olyan helyeken, hol a vad 
nyomát fölfedeztem, a legfödöttebb helyeken egyes fi
atalabb luczfenyő törzseket lévágattam négy méter 
magasságban s a fölső végük ágait mintegy másfél 
méternyire megnyesetvén, a megnyesett fölső törzs 
körül kúp alakjában annyi szénát rakattam föl, a meny
nyit csak az alsóbb ágak elbírtak és igy harmadfél 
méter magasságban készen állt a jól elhelyezett téli 
takarmány, a levágott fölső lombos törzset pedig vala
mely közel álló fához támasztottam a már előbb leirt 
módszer szerint. Mégjegyzem, hogy ezt a műveletet ok
tóber végén vittem végbe s ott, hol meleg forrás nem 
állt rendelkezésemre, ezt valamely kisebb-nagyobb víze
sésnél tettem. Az eredmény az volt, hogy tavaszig nem 
csak a széna fogyatkozott el egy szálig, hanem a le
vágott csúcsok levelei és vékonyabb gályái is.

valamint az erdészeten kivül álló közönségnél is gyűj
teni és toborozni igyekezzenek.

Tájékozássul megjegyezzük, hogy a mü a bevezető 
részen kivül tartalmazni fog rövid visszapillantást az 
erdészet régi viszonyaira, tárgyalni fogja a mai hely
zetet, melyek után s mely utóbbiból kifolyólag fog 
következni az országos erdészeti egyesülethez intézett 
, nyílt levél” kibővített s teljesen átdolgozott alakban 
s igy maga a szöveg 80—100 lapot fog elfoglalni, 
mely után következni fog a betűrendbe szedett névsor. 
Ilyen módon egy örök becsű s ránk nézve fölötte fontos 
könyvet kapunk, melynek egy erdészeti alkalmazott 
asztaláról sem lenne szabad hiányoznia.

Az egész műnek „Az erdészeti altiszt a második 
évezredben” czimet szándékozunk adni, mely szerintünk 
legjobban megfelel úgy tartalmának, mint rendelteté
sének.

Előfizetési ára 1 frt, mely a következő czimen 
küldendő : „A ,Röpirat‘ szerkesztőségének, Szászsebes, 
Erdély.”

A névsorra való adatokat lehetőleg azonnal, de 
legkésőbb január hó közepéig kérjük beküldeni, hogy 
igy az a már nyomás alatt álló bevezető szöveg után 
azonnal összeállítható, kinyomatható s az egézz mű 
már a jövő évi február hó folyamán szétküldhető 
legyen.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az erdészeti 
altisztek legnagyobb része föl fogja fogni vállalatunk 
fontosságát és nagy horderejét s annak létesítésében 
teljes erejéből s minden rendelkezésére álló eszközök
kel támogatni fog,

A „ Rö p i r a t ” s z e r k e s z t ő s é g e .

így hát bár sovány, de elegendő takarmánya 
volt a vadállománynak s volt inni valója is, mi által 
meg lett takarítva a só. Nagy dolog! mert ezt ősszel, 
még a fagy előtt kellett tennem s jaj lett volna nekem, 
de még inkább a szegény őzeknek, ha ezt az orvva
dászok megtudják, azért az ilyet mindig titokban kell 
csinálni.

E mellett azonban a sózásról sem feledkeztem 
meg s azt a következő módon csináltam; mintegy 20 
kilo sót a balta fokával jó darabosra megtörvén, azt a 
kocsisommal lóháton fölvittük a meleg forráshoz s ott 
egy ásó segítségével egy egy méter hosszú és húsz 
cm. széles sánczot ástunk, melynek egészséges üde 
földjét kezeinkkel szépen apróra morzsolván, a zsákból 
elővett sóval elegyítvén, rétegenként az árkoeskába 
vissza raktuk s miután kezeinkkel és ökleinkkel mint
egy tésztává gyúrtuk, egy hosszúkás kővel jól ledön
göltük, azután pedig egy lapos kő segélyével laposra 
vervén, az egészet mintegy ujnyi vastagon földdel be
födtük. — Nehogy pedig az ördög, vagy — uram
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LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az „Erdészeti Újság*, mint az erdészeti altisztek 
szaklapja „Nyílt levelet intézett az országos erdészeti 
egyesülethez, melyben mostoha helyzetét leirt% az er- 
dővédi személyzetnek és magam is abban a jó hiszem- 
ben voltam, hogy ezen nyílt panasz meghallgatásra 
fog találni és a sok viszontagságokkal küzdő erdőőr 
legalább is a megélhetés stádiumába fog helyeztetni:
— csalódtam, csalódtam ép úgy, mint mikor azt hit
tem, hogy az 1879. évi t. ez. életbe lépése után tiz 
évre, tehát 1890. junius hó elején a nevezett törvény 
17. §-ában megnevezett erdőbirtokban mindmegannyi 
qualifikált erdőőr lesz alkalmazva a törvény követelé
sének meglelelni nem tudó juhász, kocsis, béres, hajdú, 
huszár stb. népség ezen törvényen alapuló testület
ből eltávolíttatni fog; — mondom, a mint itt csalód
tam, ép úgy csalódtam a megélhetést biztositó fizetés 
emeléssel is ; — mert ismerek olyan uradalmat — 
nem ám talán 1000—2000 holdas erdőbirtokos — kinek 
30—40.000 k. hold erdőbirtokán az erdőőrnek (persze 
rangkülömbség nincs, akár szakképzett, akár nem) fi
zetése 88 frt 18 kr., 20 ürm. lágy hasábfa, két hold 
szántóföld, kéf hold rét, három darab tehén, három 
darab üsző és három darab rúgott borjú legeltethetése, 
három darab göbe sertés és két évi növendéknek szinte 
legeltethetése, rozoga lakás és a háznál egy darab 
kert, tehát ez egy évi fizetés, ezt állapította meg ez
előtt 18—20 évvel az akkor volt teljhatalmú igazgató;
— és ez a fizetés ma is. —

Meg lehet ebből élni ? — Erre az a feleletem, 
hogy tisztességes ember, kinek hivatása az erdőkultura 
harezosának lenni, tisztességes utón meg nem élhet,

bocsás — más valaki ide vetődve azt higyje, hogy itt 
valaki kincset ásott el s az egészet összerombolja, 
vagy pedig az eső és viz előtt föltárja, a jól beteme
tett sáncz körül a talajt egy rögtönzött karó segélyével 
jó darabon össze-vissza turkáltuk, mint ha csak vad
disznók garázdálkodtak volna ott, melyeknek művé
szete igy itt nagy hasznunkra volt.

Ilyen módon enyhítettem én mindig a terhelt 
vadász lelkiismeretemen s azért montam itt ezeket el, 
hogy ugyanezt vadásztársaim is, kik szerény soraimat 
olvassák, évente megtegyék s ennek az igyekezetüknek 
úgy szép vadjaik, valamint ők maguk is hasznát lássák.

A v én  v a d á s z .

ADOMÁK.
A p ó t e s k e t ő .  Szolgabiró (a „helyetteséhez): 

Hajdukom, add össze ezt a kódis párt; elég rájok a 
te áldásod. (Megtörténik.)

hozzá még miután zsold földje a duna árvizeinek ki
téve van, ennek szeszélyétől függ, hogy 3—4 évben 
megengedi egyszer, hogy termést kapjon.

Mint hírlik, ezen nagy kiterjedésű uradalom jelen
legi főigazgatója az erdőőrök fizetését rendezni fogja. 
— De mikor? — A czigány is addig Ígérte lovának a 
zabot, hogy mikorra meglopta és lovának vitte — ez 
már megdöglött. —

Dr. Szilvek Lajosnak Darvin állatpsychologiája 
czimü munkájának 32. lapján ez áll:

Ád á m :
Mondd, mi hát az eszme,
Mely egy ily népbe egységet lehel?
Mely, mint közös czél, lelkesitni tud?

T u d ó s :
Ez eszme nálunk a megélhetés.

Igen, a szerény háztartáshoz nagyon is hozzá 
szokott erdőőrnek fáradságos mukásságáért legalább 
biztositatnék néki a megélhetés.

Nézetem szerint ez akkor lesz elérve, mikor a 
törvény fogja erről az erdőőrt biztosítani.

C s a n á d i .

Különfélék.
Boszorkány-história. Egészen középkori bo

szorkánytörténet az, a melynek hire Lembergből ér
kezik. Az esetet a kolbuszovai csendőrparancsnokság 
hivatalos jelentése mondja el, mely szórólszóra meg
jelent az egyik galíciai napilapban. A jelentés szerint 
Nienadowka városkában, nem messze Szokolovtól, él 
egy földbirtokos, Chorzempa András, ki a minap be
jelentette, hogy tizenhárom éves Johanna nevű leányát 
megszállotta az ördög, miért is most mindenféle cso
dálatos dolgot, szinte hihetetlen mesterkedéseket visz 
véghez. Elhívták már a falubeli lelkészt is, hogy űzze 
ki a rossz lelket a leánybői, sőt a prépostot is, de 
hiába volt minden fáradság, az ördög nagyon bekvár- 
télyozta magát. Ugyanezt jelentette a prépost is a 
csendőrségnok, mire Beigel őrmester, Raab őrsvezető 
és Skrentovicz csendőr fölfegyverkezve azonnal a föld- 
birtokos házába siettek s miután a padlástól a pincéig 
mindent alaposan átkutattak, beléptek a leány szobájába. 
A leányka az ablaknál ült, a csendőrök a szoba hát
terében helyezkedtek el. Reggel kilenc órától este 
kilenc óráig voltak ott s ez alatt — mint mondják 
— csudálatos dolgokat látták. Minden különös előjel 
vagy kölső impulzus nélkül élettelen tárgyak a leve
gőbe emelkedtek és ott táncra kerekedtek. Burgonya, 
répa, vasfazekak őrült boszorkány táncot jártak. Nem 
egyszer megesett, hogy egy táncoló krumpli egy-egy 
merészebb fordulónál fejbe koppantottá a szájtátva 
bámuló csendőröket, kik közrefogták a leányt és úgy 
vigyáztak rá, hogy ne csinálhasson semmit. Mikor vége 
volt a táncnak, a csendőrök megrémülve távoztak, a 
nélkül, hogy nyomára jöttek volna a titoknak. A köz
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ség lakossága szentül azt hiszi, hogy a leány meg van 
boszorkányozva, miért is a vesztére törnek. A csend
őrség most őröket állított a ház körül.

E rdőpusztitók . Ripinye és Majdánka községek 
ötezer hold kiterjedésű fenyőerdejét majdnem teljesen 
elpusztították. A kár körülbelül hatszázezer forint. 
Megindították az erdőpusztulás ügyében a vizsgálatot, 
mely meglepő dologokat hozott nyilvánosságra. Riskó 
szolgabirót minap állásától fölfiggesztették s Vájná 
főszolgabíró ellen fegyelmi vizsgálatot rendeltek el. 
Szép Géza vizsgálóbíró pedig letartóztatta Reviczky 
Károly jegyzőt és Fixler Jakab majdánkai gazdag 
birtokost. A vizsgálóbíró Riskó Béla ökörmezei szolga
birót egy napi vallatás után szintén letartóztatta.

V érié  v á lt  p á lin k a . Berlinből egy boldogtalan 
mesterember-család borzalmas tragédiájának Ilire ér
kezik. Charlottenburgban az Uhlandstrassen lakott 
Siebert szobatisztitó feleségével és három gyermekével 
kik közül hét esztendős a legidősebb. A család nagy 
nyomorba jutott, mert az apa már évek óta a pálinkai- 
vásra adta magát: minap mind a három gyermekét 
egy késsel halálra sebezte, azután agyonlőtte magát. 
A pisztolydurranásra berohantak a szomszédok, de 
ekkor már késő volt, az asszony holtan feküdt a földön, 
mellette három gyermeke vértócsában haldokolva. 
Siebert azalatt a pálinkamérésben ült és ivott. A rend
őrség azonnal letartóztatta.

H asm etszö D ebrecenben. Nem erről a has
metszőről van szó a ki őrült szenvedélytől hajtva gyil
kolja meg ily borzasztó módon kiszemelt áldozatait, 
henem egyszerű gonosztevőről. Debrecenben, a nagy 
magyar alföldi városban történt, hogy egy paraszt le
gény egy éjjeli mulató helyen ki akart rabolni egy 
kóbor leányt. El akarta vinni lenge ruháját és ne
hány forintból álló vagyonát. A leány, bár nem volt 
elkészülve a támadásra, erősen ellenlállt, a markos 
legény azonban leszorította a földre és fölmetszette 
a hasát. A jajgatásra beszaladt a leány többi kóbor 
társnője s elfogta a debreceni Jackot, a ki most a bör
tönben várja büntetését- A szerencsétlen leány sebe 
halálos.

G yilkos vadorzó. Megrendítő szerencsétlenség 
érte a Kégl-családot. Kégl György alsó-pákonyi föld- 
birtokos alig 27 éves fiát Györgyöt egy vadorzó agyon
lőtte. A gyilkosság részleteiről a „ Hazánk “ a követke
zőket írja: Kégl György atyjánál gazdálkodott s mint 
szenvedélyes vadász régóta féitekenyen őrizte az urada
lom dús vadállományát, a melyet erősen pusztítottak a 
környékbeli községek vadorzói. Kedden délután a fiatal 
földesur kilovagolt s mert arról értesült, hogy a vadas 
területen ismét vadorzók gazdálkodnak,kutatásukra indult, 
abban az irányban, melyben rendesen a vadorzók járni 
szoktak. Egy fiatal, szőke parasztot talált is itt, lövésre 
kész rövid puskával kezében. Kégl rákiáltott: „Most meg
csíptelek, jer csak velem!“ A vadorzó azonban rögtön

ráfogta fegyverét és Kéglre czélozva, szólt oda: „Hagyon 
el az ur, mert lelövöm !" Kégl látva, hogy mindenre 
kész gazemberrel van dolga visszafordult, hogy segítséget 
hozzon. A vadorzó ekkor oldalba lőtte őt. Kégl azonnal 
lezuhant a lóról, a ló pedig a majorba száguldott. Egy 
fiatal béres rögtön a lóra ült s az okos állat egyenesen 
oda vágtatot, a hol szerencsétlen gazdáját a földön 
hagyta. A béres a lóra ültette halálosan megsebesült urát 
s a lovat kantáránál vezetve értek haza. A  leggondosabb 
orvosi ápolás alá vették, azonban egy napi súlyos szen
vedés és kínlódás után az öreg Kégl György egyetlen 
fia meghalt. Az orvosok konstatálták, hogy 36 sörét 
fúródott a testébe és a májat s tüdőt szétroncsolta. A  
gyilkost a csendőrség még aznap elfogta Juhász József 
személyében. Juhász most szabadult a katonaságtól és 
mintegy 22—23 éves legény, a ki azzal védekezett, hogy 
nem akarta Kéglt megölni, csak rá akart ijeszteni. A  
Kégl család gyásza megrendítő. Az ősz apa kétségbe 
van esve egyetlen fia halála miatt. A  temetés másnap 
délelőtt volt nagy részvét mellett.

V őlegény  k e re s te tik ! A Fidsi szigetek trón
öröklő herczegnője Tono Maruanaa jövő évben köruta
zást tesz Európában azzal a kimondott szándékkal, hogy 
ezen utón férjet keres magának. A herczegnő elég jó 
parti, mert birtokai után ez idő szerint a brit gyarmat- 
kormányzóságtól mintegy 80.000 forint évi jövedelmet 
húz, mely összeg trónralépte után megkétszereződik. A 
herczegnő, ki a fekete szaktekintélyek állítása szerint 
nagyo szép, egy jó családból való müveit európai em
berrel akarja elvétetni magát. Férje az ő trónralépte után 
első ministere és főbírója lesz az országnak és ítélkezik 
a benszülöttek felett.

A papagájok  k irá ly a . Kissé hihetetlen az, a 
mit amerikai lapok imák Jakabról, a papagájok feje
delméről. Jakab ugyanis Mr. Grant Ridleynek.egy utazó 
gentlemannek a tulajdona, a ki évenkint megkeres 10.000 
forintot az ő csodaállatával. A minap valaki 30.000 fo
rintot kínált a Jakabért, de a Jakab gazdája csaknem 
kidobta az ajánlattevőt. Hanem Jakab, ha igaz, a mit 
róla terjesztenek, igazán többet ér 30.000 forintnál. A 
csodaszárnyas ugyanis három nyelvet és tiz tájszólást 
tud és mintegy 4000 szónyi szókincse van. Jakab soha 
sem vét a mondatszerkezet ellen és mindig azon a nyel
ven telel, a melyen megszólitják. Ha azonban olyan nyel
ven tesznek hozzá kérdést, a melyet ő nem ért, hát úgy 
féloldalt végignézi az illető tapintatlan embert és csöndesen 
rázogatja a fejét. Mr. Grant Ridley csodamadarával be
utazza a világot, a papagájt annak rendje-módja szerint, 
de pénzért megengedi interjúvolni és igy nagyobb a jö
vedelme, mint akárhány más gazdag embernek.

L akodalom  rab ló g y ilk o sság g a l egybekö t
ve. Nagy-Becsketékről táviratozzák: A délvidéken tavasz 
óta számos betörést követett el egy ismeretlen banda, feje 
Irigotjev Jeft polovai lakos férjhez adta leányát. A la
kodalom napján éjfélkor n lakodalmi társaság felkerekedett
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és átmenr Vukoszávljev Dusán jómódú földesgazda ud
vara. Itt hozzáláttak a gabona-magtár kiürítéséhez. Vu
koszávljev a kutyája ugatására felébredvén, fiával kiment 
az udvarba és a rablókra kiáltott. Ekkor azonban az 
őrnek felállított Bradvanovics Döme rálőtt és Vukoszávljev 
holtan rogyott össze. A csendőrség hosszas nyomozás 
után kiderítette a gyilkosság körülményeit. Ekkor jöttek 
arra is rá, hogy a gyilkosság miatt letartóztatottak tag
jai annak a bandának, amely az idén annyi betörést 
követett el. Számos letartóztatás történt. A bűnösöket 
Pancsovára vitték.

M éregkeverő  asszonyok. Sátoralja-Ujhelyről 
Írják: A homonai járásban levő Csebinye községben a 
minap a véletlen egy méregkeverő - társaság nyomára 
vezette a csendőrséget. A banda tagjai asszonyok, kik 
méreggel már hosszabb idő óta gyilkolják a bűnös sze
relem törvénytelen magzatait. A bandát özvegy lázolaj 
Andrásné leplezte le a homonnai járásbíróság előtt, 
mert az ő gyermeke elpusztítására is ezek a méregke
verő asszonyok adták a szerecsikát. Valaki névtelen 
levélben följelentette őt a mezőlaborczi csendőrségnél, 
mely már másnap a homonnai járásbíróság elé állította. 
Itt mindent kivallott, mire több csebinyei asszonyt le
tartóztattak.

K enyér és becsület. A magyar paraszt csak 
ritka esetben tér el a becsület útjáról. Nem egyszer 
a szomorú dilemma idézi elő az összeütközést lelkiis
merete és kényszerhelyzete között, mig aztán az utób
binak enged. Aradról kapunk most kevésbbé örvendetes 
hirt, mely sajnos állapotról ad értesítést. Az eleki 
járásban ugyanis az idén igen rósz termés volt. A la
kosoknak alig maradt valamijük, a miből eddig tenget
ték életüket. Most azonban már egészen kenyér nélkül 
vannak s nagy szükségükben aztán lopnak, rabolnak, 
úgy hogy a közbiztonsági állapotok kétségbeejtők 
lettek. Különösen Sikló községben veszedelmes a hely
zet, mert a nép fenekestül felforgat minden rendet, 
minden rendet, hogy az éhségtől megszabaduljon. Gank 
János eleki főszolgabíró sürgős felterjesztésben kérte 
Szatmáry Gyula aradmegyei alispánt, hogy a bajok or
voslása végett mielőbb intézkedjék. „Félő — mondja 
a főszolgabíró, „hogy a rósz termés következtében a 
tél folyamán a köz- és vagyonbiztonság veszélyeztetve 
lesz, mert már most is napirenden vannak a lopások/ 
A főszolgabíró a veszéiy elhárítása végett a csendőr
ség szaporítását kéri. Pedig a szuronyok csillogásától 
aligha laknak jól az elekiek.

Töm eges k ivégzés Szerbiában. Belgrádból 
táviratozzák: Brkics rablóvezérnek és hetvenegy tár
sának bűnügyét most tárgyalták. Brkicsot és öt társát 
Cacakban ki fogják végezni, miután Sándor király a 
a halálitéletet helybenhagyta. A többi hatvanhat vád
lottat fegyházbüntetésre Ítélték. — A rablóbandának 
egyik tagját, Tajszics Ranko volt skupsinat képviselőt 
és parasztvezért szabad lábon hagyták ugyan, de

rendőri felügyelet alatt tartják. A halálra elitéit hat 
fő vádlottat, szerb szokás serint, golyóval fogják ki
végezni.

Pályázatok.
Sz. 363/1897.

k. e. b.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s o k r a .
Marostordavármegye területén hat (6) járási erdő

őri állomásra pályázat nyittatik.
Az erdőőri állomások egyenként évi 800 (három

száz) forint bér, 100 (egyszáz) forint utazási átalány és 
50 (ötven) forint lakbérrel lesznek javadalmazva.

Az erdőőrök lakhelyei: Marosvásárhely, Szász- 
Régen, Gödemesterháza, Görgény-Szt.-Imre, Köszvényes 
Remete és Nyárad-Szereda.

A pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXVI. 
t. ez. 37-ik §-ának a), b) és c) pontjaiban előirt kellé
keket, ép, erős testalkatukat, jó látó és halló képessé
güket, valamint a magyar nyelv tökéletes birását, iga
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. év i de- 
c z e mb e r  hó végéig Marostordavármegye közigazga
tási erdészeti bizottságához nyújtsák be.

Marostordavármegye közigazgatási bizottságának 
Marosvásárhelytt 1897. évi november hó 8-án tartott 

üléséből.
Mikó Á r p á d  

főispán, elnök.

Szerkesztői üzenetek .
B. M. urnák. Brassón. Levelét és a beküldött előfizetési 

összeget köszönettel megkaptuk, a kis elkésés uem árt, volna 
ügyünknek csak sok ily derék pártolója. S z e r k .

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odhradszky  Em il.

Apró HirdetéseK.

A jánlkozás. Egy az erdőőri szakvizs
gát jó sikerrel letett s egyébként is kitűnő 
bizonyítványokkal rendelkező nős, családos 
erdőőr, volt csendőr, ki a mezőgazdaság 
minden ágában is jártas, kir. adóhivatali és 
ügyvédi irodákban huzamosb ideig fogla
latoskodott, mint erdőőr vagy vadőr alkal
mazást keres. Az illetőnek czimét szíves
ségből e lap kiadóhivatala közli.

M egvételre, kerestetik egy hibátlan 
őszi, lehetőleg koponyával biró medvebőr. 
Ajánlatok az áru minőségének és az árnak 
megjelölésével az „Erdészeti Ujság“ kiadó
hivatalába küldendők. -3 .
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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 földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czógiinü 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.

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 " f l j
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

■ ■ ■ n n n a n n H i
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 K e d d e n

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.

E rdősítés.
(Folytatás.)

A c s e m e t é k  i s k o l á z á s a .
Midőn a csemetekertekben nevelt és gyak

ran pagonyból összeszedett vad csemeték dú- 
sabh és erősebb gyökerek hajtása, valamint a 
korona képződése végett ágyásaikból, esetleg 
a vadonból a csemetekertben már jó eleve meg
trágyázott és megmivelt ágyásokba átültettet- 
n e k , ezen műveletet iskolázásnak nevezzük.

Ez a kertészettől átvett művelet kezdetben 
csak erőteljesebb lombfanemü csemeték neve
lésére szorítkozott; később azonban az erdőte
nyésztés belterjesebb fejlődésével, midőn az is
kolázott erőteljesebb csemetéknek a nem isko- 
kolázottakkal szemben való rendkívüli előnyei

ről meggyőződtek, az iskolázást kiterjesztették 
a tűlevelű csemetékre ugyannyira, hogy ko
runkban az erdőtenyésztés rendkívüli fejlettsé
génél az iskolázás csaknem a fő szerepet játsza.

Daczára azonban mindazoknak az előnyök
nek, melyekkel az átültetett csemeték rendel
keznek, a milyenek például: az erőteljesebb 
növekvés, fagy és szárazság, valamint rágás és 
gyomok által való elnyomatás következtében 
bekövetkezhető veszélyek ellen való ellenállási 
képesség, az iskolázás költséges voltánál fogva 
csakis a felsorolt kedvezőtlen viszonyok előfor
dulása esetén alkalmazandó.

A mi az iskolázás idejét, illetőleg az átisko
lázandó csemeték korát illeti, erre nézve zsinór- 
mértékül szolgáljon az, hogy minél fiatalabb

T Á R C Z A .
------ -K*-------

Játék  a halállal.
Irta: Bársony István. A „Magyar Hirlap“ után.

Az erdészház eg-yik ablakát megzörgették. Nyom
ban rá tompa hang szólalt meg odabent: ki az?

— Én vagyok, ténsur. Kárász vagyok, a borókai 
vadőr. Siessen ahogy csak tud.

Bent nagy dobogás támadt, mint amikor egy nehéz 
ember kiugrik az ágyból és széket mozgatva, asztal
sarkába ütődve, kapkodja össze a holmiját.

Nehány perez múlva kinyílt az ajtó s a küszöbön 
megjelent az erdészsegéd zömök alakja

Sötétes téli éj volt. A hó lassan, gyéren hullott. 
Szél fújt.

Fertő, az erdészsegéd, ott áll a vadőr mellett. 
Puska volt a vállán

— Mi baj, Kárász? kérdezte halkan.

A vadőr hozzá hajolt, mintha még a csupasz fák 
előtt is titkolózni akarna.

— Bordásék kint vanna,k felelte.
Bordásék régi hírhedt vadorzók voltak. Az Öreg- 

Bordás túl lehetett már a hatvanon, de azért csak 
kikihajtotta a vére a tilosba. Fiai szakasztott olyanok, 
mint ő. Szenvedélyesek és vakmerők, emellett ügyesek, 
Az egész környék tudta rólok, hogy életüket vadorzás- 
sal töltik, de tetten érni nem birta őket még eddig 
senki sem.

Fertő izgatottan kérdezte:
— Bizonyos kend benne ? Merre vannak ?
— A magam szemével láttam Bordás Gyurit, 

amint a szilánkos felé oldalgott a mezei utón. — Az 
apja meg az öcscse nagy hűhóval indult a városba 
délután szánkóval. De a kálvária-dombról, egy stáczió 
mögül meg lestem őket, amint a keresztutnál a mi 
erdőnk felé kanyarodtak.

— Ott találkoznak valahol, ugy-e ?
— Nem a’. — Gyurit már ismerem. Az a fáezá-

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG.9°

az iskolázandó csemete, annál czólszerübb az 
iskolázás; ebből kifolyólag minden az első évben 
erőteljes fejlődési! csemeték egy éves koruk
ban, a silányabb fejlődésü vörös és luczfenyő 
csemeték 2 éves korukban iskolázandók át. — 
Ennél a két utóbbi fanemnél — ha a csemeték 
fejlődése nagyon silány — azok két éven felüli 
korukban is átikolázandók. — Korosabb cseme
ték átültetése, iskolázása rendesen körülménye
sebb, sokkal több munkába és nagyobb költségbe 
kerül a nélkül, hogy az eredmény ezekkel 
arányban állana.

Többszöri iskolázás csakis a k é t— egészen 
négy méter magas suhángok (surjánok) nevelé
sénél fordul elő, mely esetben az iskolából az 
erőteljesebb és szebb példányok kiválasztatnak, 
újból átültettetnek és annak idejében megnye- 
setnek. Ez az iskolázás költségesebb voltánál 
csakis kivételes és akkor lesz foganatositva, 
midőn a csemetéket legelők befásitására, közép
erdő felfája hézagainak pótlására, vadaskerti 
értésekhez, sétányok és parkok telepitésére 
szükségétjük, a mely esetekben ilyen csemeté
ket nem is nélkülözhetünk. Tertmészetes, hogy 
ilyen czélra nyesés segítségével magas törzsű 
és szép koronáju csemetéket igyekezzünk ne
velni, mert az ilyenek a velük elért siker által 
a reájük fordított költségeket busásan meg
térítik.

Az átisolázott csemeték a fejlődés és fa
nemek szerint 2—3 éves korukig maradnak 
ágyásaikban; egy vagy éppen négy éven át 
csak nagyon ritkán; az első eset, t. i. az egy 
évig való meghagyás csakis a gyors növésű 
akácznál, az utóbbi eset azonban a lassú fej
lődésü jegenye fenyőnél, ritkában a lucznál 
alig mellőzhető. Az előbbi t. i. az akácz gyak
ran a nyár és feketefenyő is egy évi iskolázás 
után erdőtenyésztésre már alkalmas.

Az iskolázás foganatosítása rendesen ta- 
vaszszal, lombfakadás előtt — mire különösen 
a lomblevelüeknél és a vörösfenyőnél nagyon 
kell vigyázni — április havában történik. A 
lúcz és jegyenyefenyőt rügyezés és lombhajtás 
közben is ki lehet ültetni.

Az iskolázásra szánt terület hasonlóan a 
vetéshez alkalmazottal ágyásokra vagy parcel
lákra lesz fölosztva, megmunkálva, megtrá
gyázva, az iskolázás azonban csak az ágyások 
földjének megülepedése után foganatosítandó.

Igen fontos az iskolázandó csemeték tá
volságának meghatározása, mert ha azokat 
nagyon távol tesszük egymástól, akkor a drága 
terület egy része kárba vész, ha pedig nagyon 
közel ültetjük egmáshoz, egyrészt lehetetlen 
lesz a csemeték tisztogatása, másrészt pedig — 
s mi a fő — ez által fejlődésükben is akadá
lyozva lesznek; mind olyan dolgok, melyek

nosra jár rá. Ő fedezi a másik kettőt. Azoknak szarvas 
kell ma. iszen szánkóval vannak, mondom.

— Gazemberek ! — mordult fel Fertő és ökölbe 
szorította a kezét. — De mért nem jött kend koráb
ban, ha már délután tudta, hogy mi készül?

Kárász vállat vont.
— Hát akkor hogy mondhatnám meg most, hogy 

merre keressük őket? Úgy mentem utánok, mint egy 
vizsla.

— Nohát csak előre, szaporán.
— Jó lenne tán elvinni a Párduezot.
— Hozza ki kend hamar.
Kárász bement az erdészházba s a pitvarban 

leoldta a kutyát a lánczról. Erős korcs véreb volt. 
A sötétben nem látszottak barnás foltjai, amik miatt 
Párducznak nevezték el. Megrázkódott, ásított egyet 
s nyugodtan foglalta el helyét Fertő mögött.

♦
Szél fújt. Szomorú, sóhajtó téli szél. Szakgatot- 

tan, rövid pihenőket tartva suhogott el a tájon, észak

ról dél felé. Eközben búgó hangokat hallatott, mintha 
öblös kürtön keresztül tutulna.

Milyen egészen más a nyár szele ! Akkor a le
vegő hullámzásába sok mindenféle hang vegyül. —
A bokrok megmozdulnak s egymáshoz simulva sug
dosnak. A pusztai fü is panaszkodva zizeg, amint a 
szél előtt hajladozik. A nagy fák meg éppen megeive- 
nednek; lombjaik közt elbújtatják a rakonczátlankodó* 
szélkölyköket, melyek hol egyik, hol másik ágat rázo- 
gatják. A nyári szél tele van dallal és csacskasággal. 
Az ember, ha sokáig hallgatja, százféle dallamot vesz 
észre benne. És mennyi regét! Kivált szerelmesei. 
Többnyire olyat, amit a hallgatódzó ember maga élt 
át. A múlt meséit költögeti életre bennünk a nyári 
szél, a mely beszédes lombok közé téved. Erdőzugás 
közt ábrándozni! — ki nem tudja, micsoda gyönyör az ?
A nyári szél hogy altat, hogy ringat; és hogy változ-;1 
tat át költővé bennünket! . . . A falevél, amit letép, 
néha arczunkra hull, mintha tele volna írva üzenettel. 
„Nézd, én már meghaltam, pedig milyen nagyon rajtam
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a, kitűzött czél elérését, a sikert veszélyez
tetik. —

Abból a föltevésből indulva ki, hogy soraim 
tisztelt olvasói ezt rósz néven venni nem fog
ják, nagyjából följegyzem itt azokat a csemete- 
távolságokat, melyeket a gyakorlat utján szerzett 
tapasztalat elfogadott:

Lúczfenyő csemetéknél, tekintettel az át- 
iskolázáshoz való korukra ágyásokbau 10—15 
cm.; nem ágyásolt területen 15—20 cm.

A lomblevelű csemeték távola tekintettel 
a kiültetési korra 20—25 sőt 30 cm.; suhan- 
gok nevelésénél 50—90 cm.

A kiiskolázandó csemeték kiszedése a leg
nagyobb elő vigyázattal ásóval, a gyökerek 
lehető kimélése mellett történik; a kiszedett 
csemeték osztályozva lesznek, az erőteljeseb
bek és nagyobbak külön, a silányabbak ismét 
külön iskolázandók. A vezér gyökerek, vala
mint a félre álló (oldal) gyökerek éles kerti 
ollóval elmetszetnek s a csemeték addig, mig 
az iskolázás sora reájuk kerül, marhaganéjjal 
elegvitett agyagos pépbe teendők el.

A kiültetés leggyorsabban és legolcsóbban 
női napszámosok, leánykák segélyével ültető 
deszkával történik. Az ültető deszka az ágyás 
szélességének megfelelően 10—15 cm. széles, 
egyik szélén a szándékolt csemetetávolnak meg
felelő rovátkákkal ellátva, melynek fürészszel

rovátkolt oldalán a csemeték a rovatokba be
rakatnak és az előzetesen egyik oldalon merő
legesen készített ágyás sánczára úgy helyez
tetik el, hogy a csemeték a merőleges oldal 
hosszában sorba álljanak; ezután a gyökerek 
egy gereblye fokával vagy kézzel beföldel- 
tetvén, egy kissé lábbal raegnyomatnak. A 
deszka, melynek szélessége a sortávolnak meg
felel, ott marad, mig a rovátkolttal ellenkező 
oldalán a következő csemetesor sáncza elkészül.

(Folytatása következik.)

A gyérítés  h aszn a  és h á trán y a .
A ezim bizonyára furcsának fog tetszeni a tisz

telt olvasó előtt, de hát éppen azt akartam, hogy szerény 
soraim iránt — a melyekben saját tapasztalataimat ó- 
hajtom röviden leírni, — az érdeklődést némikép föl
ébresszem.

Nem óhajtok hosszas fejtegetésekbe bocsátkozni 
kivált annál az oknál fogva, mert tudom, hogy olva
sóimnál szakemberekkel vau dolgom s igy a gyérítés 
módjának leírásán rövideden fogok túlesni.

A gyérítésnél fő dolog az, hogy a lehetőség sze
rint a vidék vagy talaj kedveltebb, de minden esetre 
értékesebb fanemeit igyekezzünk meghagyni, mig a 
gyomoknak nevezhető nyár, fűz, továbbá a semmi 
hasznot nem hajtó cserjéket ott, hol ezt a zárlat, mely 
az erdő jövőjében főtényező, megengedi.

Gyériteni — gyarló fölfogásom szerint — bármely 
időszakban lehet, mégis legjobban ajánlhatom a téli 
időszakot, midőn a nedvkeringés szünetel, kivált azért,

van még az élet üde szine.“ Van annál csábitóbb, 
mint vadrózsa lélegzetét színi? Azt is a nyári szél 
hinti felénk az erdőn. Nyáron a szélcsend unalmas, 
fárasztó. Nyáron a szél játszadozása nélkül nincs üdü
lésünk.

Télen a szél csak fáj. Belénk hasgat, kegyetlen- 
kedik velünk és unott, félelmet keltő jajgatásával 
ijeszt bennünket. Nincs már lomb, amely vele szóba 
álljon. A sivár, csnpasz gályák közül még élesebben 
sir, mint a pusztán.

A vadállat is elbuvik előle.
S most fuj a szél.
A szilánkosban a róka is kedvetlenül kullog.
Egy fehértorku vén ravasz búvik elő a sűrűség

ből s közönyösen szimatolva ballag át az erdei tisz
táson. —

Egy odvas tölgy derekáról fürge állat pattan le 
a hóra s szökdécselő ugrásokkal tart a gazosnak. Egy 
rablókalandra készülő nyest az.

A róka hegyezi fülét. Egy pillanatig úgy látszik,

mintha kedve volna útját állani a kis banditának, de 
figyelmét már leköti valami.

Agropogás hallik. Lassú lépések közelednek. A 
róka hirtelen lesurran a gazba, de nem megy messzire. 
A tüskebozót oltalma alatt kandikál ki.

A szél felőle fuj, nem érezheti meg, hogy mi
fajta éjjeli látogató járja be az erdőt.

Egy ember alakja bontakozik ki a homályból. 
Óvatosan mozog. Szeme a fák galya közt kutat. Las
san halad be a vágásba s nagyon ügyel, hogy bele ne 
akadjon a szűre valami tüskebe. Úgy surran el a bokrok 
közt, hogy a figyelő rókának is becsületére válnék.

A szél csak egyre fuj. Megkönnyitené ugyan az 
észrevétlen mozgást, dé ébrebbé tesz minden állatot. 
Mégis rossz hát.

Az óvatos ember nagy vigyázattal lépdel s egyre 
lesi a galyakat, amelyek közt pedig nincs más, mint 
üresség.

Dehogy is nincs! — Egy fiatal nyárfa koronája 
alatt, egy villás ág közt furcsa fekete gumó látszik.
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mert a fuvarozásnál szinte óvhatlan, hogy a szekerek 
vagy igavonó állatok a fákon sebet ne ejtsenek s bár 
a megsértett törzsek ezek miatt nem pusztulnak is ki, 
mégis a nedvkeringés alkalmával elvérzós által bete
gesek lesznek, növkevésükben visszamaradnak s való
sággal küzdeniök kell a létért.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a fordát sem, 
mert például a 120 éves fordában kezelt állabban elő
fordulható a szerszámfának alkalmas értékes akáczfát, 
melyről tudhatjuk, hogy 40—50 éves koráig él, ezután 
gyors növését abbanhagyva elalszik, mintegy élő ta
núbizonyságául annak, hogy minden farsangnak meg 
van a maga böjtje, ne hagyjuk meg, hanem igyekez
zünk idejekorán kihasználni.

A gyéritő vágást leginkább ott alkalmazzák, hol 
a fa értékes és a kifuvarozást a terep és talaj viszonyok 
megengedik.

A gyérítést nálamnál okosabb és tapasztaltabb 
egyének ajánlják, mégis kénytelen vagyok ezekkel 
szemben ellenséges álláspontra helyezkedni s mint a 
gyérítésnek nyílt és határozott ellensége föllépni s el
járásomat a következőkkel indokolni:

A gyérítéssel foglalkozó munkás csak hosszas 
gyakorlat után szerzi meg magának az ebben való 
jártasságot és őt megfelelően ellenőrizni még a leg
nagyobb erőfeszítés mellett is alig lehetséges. A vál
lalkozók a minden szakismeretet nélkülöző családtag
jaikat viszik ki a munkára s bár jóhiszemüleg, kevés 
munkájukkal is nagy károkat okoznak az erdő jövőjére 
nézve. A munkás nép nem a jövőnek, hanem a jelen
nek él. Már eleve is csak arra törekszik, hogy a saját 
czéljainak és szükségletének megfelelő, kocsi rúdnak 
vagy oldalnak alkalmas legszebb törzseket levágja s 
azt óvatosan a rőzséje közé rejtse. Ez az eljárás okozza

leginkább, hogy gyéritett területen valamire való szép 
törzset ritkán lehet találni, vagy ha igen, úgy csak 
nagyon gyéren.

Ezzel ellenkezőleg azt tapasztaltam a mölchi a- 
pátság altnaszegi birtokán az úgynevezett „Roszláb“ 
és „Macskás0 erdő részben, hol erdész barátommal 
több vadászaton vettem részt, hogy daczára annak, 
hogy ott a gyérítésről még csak nem is álmodtak, 
nagyszerű, sőt mondhatnám remek tölgy és bükk tör
zsek nagy mennyiségben voltak találhatók.

Ha már most meggondoljuk, hogy ez a terület 
köves és mégis a 70 éves törzsek 26—30 méter ma
gasságra nőttek fel és az erdőtörvény életbe lépte 
előtt itt a legeltetési tilalomról szó sem volt, sőt még 
a vágást sem kímélték és ezzel szembe állítunk egy 
sokkal jobb és kedvezőbb talajon fekvő 60—70 éves 
gyéritett erdőt s ennél azt tapasztaljuk, hogy a törzsek 
átlag 18—25 méter magasak, önkénytelenül is sze
münkbe ötlik a kirívó ktilömbség s én egész bátran 
állítom, hogy az az igazi erdő, mely maga magát gyériti 
s azért a csekély haszonért, mit a mesterséges gyé
rítés által nyerünk, nem érdemes erdőnk jövőjét kocz- 
kára tenni, vagy éppen megroutani.

Me i s z t e r  Gy u l a  
m. kir. közalap, erdőőr.

L E V E L E Z E S .
Földvár (Brassó megye), 1897. november 24. 

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 lapja olvasóinak el

mondhassak egy valóban szép és sikeres vadászatot.
Folyó évi november hó 21-én Nemes János gróf 

ő méltósága talán leginkább azért, hogy kedves és

Majdnem gömbalaku. De az egyik végén megnyúlik 
egy kicsit. Hosszú tolak csüngenek ott le ; azokat foly
vást lengeti a szél.

Egy fáczánkakakas talált éji szállást a nyárfán.
A hold derengő viliágossága átszürődik az erdőn. 

Az a kutató ember látja a fáczánt odafönt s úgy lo
pakodik alája, mint egy vadmacska. Mikor éppen fölötte 
van az alvó nagy madár: kúria puskát húz elő bekecse 
alól s megczélozza vele. Csettenés hallatszik. Alig 
nagyobb mint egy jókora taps. A fáczán lekalimpál a 
faról. Oly közelségből még a harmadrész töltés is elég 
volt neki, hogy megölje.

A róka ijedten ugrik vissza s ellenkező irányba 
indul. —

A rabló nyest éppen előtte vált át; most együtt 
loholnak arrább. Egy pillanatra megállanak, amint meg
sejtik egymást. Bután néznek szemközt. Azt kérdezi 
kiváncsi tekintetők: „vájjon nem te voltál az, az imént 
kékás? . . .“

*

Nemsokára megint hallattszott az a gyanús cset
tenés, még beljebb az erdő völgyében.

A szilánkos szélén, egy rőzserakás mellett, két 
alak bujt meg. A szél egyre sugdosott nekik : nógatta 
czibálta őket.

— Farkasorditó hideg van, suttogta Fertő. Leg
jobb volna tán nem várni tovább. Párduczczal bizo
nyosan elfognók Bordás Gyurit. Majd vall aztán.

Kárász a fejét rázta.
— Nem jó lesz úgy, ténsur. Akkor a másik kettőt 

sohase kapjuk meg. Egy az életem, de rá merem 
tenni, hogy ez a fáczántolvaj megvárja itt őket.

Összebújtak megint, mint a foglyok a fészekben. 
Párducz rétessé kanyardott, úgy feküdt mellettük.

A dombtetőn, az erdő szélén megdörrent egy 
puska. Abban már nem olyan harmadrész töltés volt. 
Kárász megrántotta az erdészsegéd kabátját. Párducz 
felkapta a fejét, szimatolt egyet, aztán fázósan kupo
rodott összébb.

Sokáig nem volt azután semmi legkisebb lárma
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magas vendégének Hohenlohe herczeg ő fenségének 
kedvében járhasson s . élvezetet szerezhessen, hajtó
vadászatot rendezett szászmagyarosi vadászterületén s 
erre még többeket is meghitt a környék kiváló va
dászai közül, kik — nagyon természetes — szívesen 
engedtek a meghívásnak.

Az első hajtás sikertelen volt, mert a benne levő 
őzeket a kopók szétugrasztották s bár egynéhány lö
vésre került, a lövések — talán az uralkodott nagy 
szélvész miatt — sikertelenek maradtak. Annál élveze
tesebb és sikeresebb volt a második hajtás, melynél a 
vadászokat egy szakértő vadász Sylvester Dénes er
dőőr kartársunk azzal a szakértelemmel állította föl, 
melyet magának 25 évet meghaladó vadászpályáján 
szerzett. Itt mellesleg megjegyzem, hogy kartársunkat 
Brassó, Háromszék és más megyék is mint kitűnő vadászt 
ismerik, ki már számtalan nagy vadat hozott terítékre.

Ebben a hajtásban előbb őzek jelentkeztek, utóbb 
azonban egy hatalmas vadkan is, melyet a vadászat 
rendezője, Sylvester Dénes erdőőr lőtt le ; később egy 
nagy anyamedve jeletkezett bocsával s egyenesen dr. 
Yindl Péter orvos urnák tartott, ki is az anyamedvét, 
egyetlen sikerült lövéssel leteritette. Az ily módon ár
vaságra jutott bocs menekülni igyekezett, de csakhamar 
szemközt találta magát egy Deák nevű kisegítő erdő
őrrel, kinek lövése életveszélyesen megsebesítette, mi
után azután még tovább vánszorgott, a nevezett orvos ur 
megadta neki a kegyelemlövést.

A Brassón megjelenő „Tageblatt* czimü újság 
úgy közölte ugyan a dolgot, hogy mindkét medvét az 
orvos ur ejtette el, ez azonban — mint a fentiekhől 
is kitűnik — nem felel meg a valóságnak.

A szép nagy vadakat a községbe szállították, hol 
a nép apraja-nagyja sietett csodájukra. A vadász ur

és vendégei — eltekintve a nagy szélvihartól — 
teljesen meg voltak a vadászattal és annak ered
ményével elégedve s az egyik medvét a herczeg ő 
fensége kapta ajándékul.

Egy szeml é l ő .

II.
Szász-Magyaros, 1897. november 29.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A magunkfajta erdész embereknél első és íő dolog 

az, hogy kivált a téli zord időben ruhaneművel, külö
nösen pedig jó lábbelivel legyünk ellátva s ennek elő
rebocsátása után nem állhatom meg, hogy ne nyi
latkozzam egy pár szóval dicsprőleg Lengyel Albert 
kartárspnk (lakik Ormos, u. p. Ágostonfalva, Nagy- 
Küküllő megye) saját gyártmányú és készitményü téli 
halina csizmáiról. Én, ki már régóta használom, mond
hatom, hogy ezek az általa készített csizmák annyira 
tartósak és olyan pompásak, hogy azoknál jobbakat er
dész vagy vadász nem is kívánhat magának s igy 
tisztelt kartársaimnak, kiknek gyakran van módjukban 
a téli zord idővel megpróbálkozni nem tudom elég 
melegen ajánlani.

Ezek a halina csizmák nem csak azért kitűnőek, 
mert melegtartók, hanem azért is, mert bár naphosz- 
szant hóban, vízben jár bennük az ember, a nedves
séget nem bocsátják át,. Huszonhét éve vagyok vadász 
ember s mondhatom, hogy volt idő, midőn a jóféle 
bagaria csizmákban sok hideget álltam ki, de mióta a 
nevezett kartársunk által készített halina csizmákat 
viselem, azt sem tudom, mi a hideg.

Nem akarok én itt kartársunk portékájának rek
lámot csinálni, mert hiszen a jó bornak nem kell

sem. — Egyesegyedül a szél tutult fáradhatatlanul. | 
Hordta a szállongó havat. Akinek ilyen sötétes téli i 
éjjel arczára hull a láthatatlan pihe : úgy érzi, mintha 
kisértet csókolná meg.

Órák teltek és éjfél már régen elmúlt. A vára
kozó két embert majd meg vette az Isten hidege. 
Nem volt szabad moczczanniok.

— Talán másfelé mentek? — kérdezte Fertő 
vaczogva a hidegtől s a türelmetlenségtől.

— Csak ez az egy ut van szánutnak — dör- 
mögte Karász. És abban a perczben megszorította a 
segéd karját:

— Hallja ?!
Egy ló prüszkölése hallatszott le a domboldalról. 

Fertő egy pillanat alatt lekapta válláról a puskát.
Párducznak semmit sem szólt, mégis felugrott. 

Merőn nézett arra, amerről az idegen mozgás közele- 
iedett, de e legkisebb hangot sem adta.

Fertő lehajolt hozzá s megsimogatta. Halkan

piszegett a közben s ujjának egy merev mozdulatával 
parancsolta: „meg ne moczczanj !“

Azok gyanútlanul, de azért óvatosan jöttek kö
zelebb.

Már látszott a Bordás Gyuri hatalmas alakja. 
Vagy harmincz lépéssel járt a szánkó előtt.

Daróczszüre hanyagul volt a vállára dobva; a 
szűr két ujja erősen be volt kötve.

— A szűr ujjábán vannak a fáczánok, meg a 
puska, — súgta Kárász s visszafojtotta a lélegzetet. 
Ha elhaladt, rávetem magamat. A szánkó azután a 
ténsur dolga.

A nagy, marczona ember úgy lépett, hogy szinte 
dongott alatta a fagyos föld.

Valami lehetett a szánkón, mert a kis vézna 
lovak ugyancsak nehezen húzták. A derengő éjben 
észrevette Fertő, hogyan bóbiskál a kocsis-ülésen 
az öreg Bordás. Mellette a kisebbik fia ült, az haj
totta a lovat.

A rőzserakás szemet szúrt az elől lépkedő vad-
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czégér, hanem igenis kötelességemnek ismerem tisztelt 
kartársaim figyelmét a hasznosra és jóra fölhívni; 
biztos tudatában vagyok annak, hogy aki tanácsomat 
befogadva ilyen csizmát szerez, az soha másféle után 
áhítozni nem fog.

Itt különben még ajánlhatom, hogy a csizmák 
feje úgy félczipő magasságig bőrrel beszegessenek s 
a száron is elől-hátul egy bőrnyelv alkalmazandó, 
hogy a csizma torka a sok hegymászásnál ki ne tör
jék. A szárakba megfelelő húzók alkalmazandók, a 
szártetők beszegésének módja pedig kinek-kinek az 
Ízlésétől függ.

Abban a biztos tudatban zárom soraimat, hogy 
azokkal kartársaimnak jó szolgálatot tettem s tiszte
lettel vagyok a t. szerkesztő urnák igaz hive

S y l v e s t e r  D é n e s ,  
jár. ordőör.

N yílt tér.*
N y i la tk o z a t .

Szmák György primási erdőőr által irt „Erdőőr 
béresgazda" czimü czikkének azon részét, melyben 
azt állítja, hogy egy körerdész alatt 10 erdőőr lett 
elcsapva, mindaddig ezen állítását be nem bizonyítja, 
vagy az illetőket meg nem nevezi, vakmerő hazug
ságnak nyilvánítom. Nagy-Zellő, 1897. decz. 15.

H i d v é g h y  G y ö r g y
primási erdőőr.

* E rovat alatt közűitekért nem vállal felelőséget a
___________  S z e r k e s z t ő .

K érdések .
8. A következő kérdés megfelelésére kérem föl 

tisztelt szaktársaimat:
Mennyit fizetnek tél idején a favágóknak tűzifa 

vágásért, és pedig mennyit:
a) kemény hasábfáért;
b) „ selejt (vegyes) fáért;
c) „ dorongfáért;
d) „ galy, dorong vagy rőzsefáért;
e) lágy hasábfáért;
f) „ dorong vagy vegyes fáért.
Milyen magasra rakják a rakatokat s mennyi 

az aszréteg ?
Mennyit keres egy favágó átlag naponként ?
Részesülnek-e favágók a készpénz fizetésen kivül 

valamely más kedvezményben is ?
Mennyi a kész tüziía értéke a tőnél az erdőben 

ürméterenkint ?
Ezek az adatok az egész országból összegyűjtve 

az erdészeti altiszteknek nagyon jó szolgálatot tenné
nek, miért is kérem azokat lehetőleg minden vidékről 
lapunknak beküldeni, egyúttal pedig a beküldő nevét, 
lakhelyét (utolsó posta és megye megjelölésével), va
lamint az uradalmat is megemlíteni.

Az adatoknak lehetőleg még ebben az évben 
való beküldését kérném. Nem lenne érdektelen még 
a nép faji és nyelvi jellegét is felemlíteni, hogy igy 
a különféle munkások között a párhuzam megvonható 
legyen, kivált pedig azt, vájjon a munkások hely-

orzónak. Úgy látszott, mintha mögé szeretne menni, 
hogy meggyőződjék, nincs-e ott valaki.

Hiuz szemmel nézte a havas földet s egyszerre 
megállóit. Gondolkodva fordította hátra a fejét s úgy 
tett, mintha a szánkót várná. De Fertő kitalálta, hogy 
a szűr ujjábán levő kurtacsövü puska után nyúlt.

Bizonyosan meglátta a havon az idegen nyomo
kat, amelyek a rőzse felé vittek s megértette, hogy 
alkalmasint baj van.

Egy másodperczet sem volt szabad tovább várni. 
Az erdészsegéd kiugrott rejtőző helyéről.

— Megálljatok! — üvöltötte azzal a dühvei, 
amit oly’ ember érezhet, aki egész éjszakán át fagyos- 
kodik azért, hogy végre elkiálthassa e szót.

Bordás Gyuri már akkor lekapta a szűrét s oly 
biztossággal dobta a nehéz bő daróczot az erdész
segéd felé, ami mutatta, hogy nem lepte meg nagyon 
a támadás.

Ha Fertő magában van, vége. A szűr vagy öt 
lépésnyiről úgy csapódott hozzá, hogy egy pár pilla
nat! a egészen befödte. Amig a különös fogságból ki
szabadulhatott : a barom erejű orvvadász régen a tor
kán van.

Hanem Párduczczal nem gondolt Bordás Gyuri.
A korcs-véreb egyetlen hang nélkül ugrott neki 

s belecsimpaszkodott a karjába. Ott aztán egyszerre 
nadalylyá és kullancscsá változott. Minden harapása 
csontig mart.

Bordás Gyuri már nem törődött az erdészsegéd
del, csak borzasztó ellenfele torkát kereste, hogyha 
bírja, beléfojtsa a szuszt.

Az alatt a vén Bordás veszettül csapkodta a két 
sovány lovat.

Nem menekülni akart, csak időt nyerni
Ha a másik fia lőhet, akkor még sem ők lesznek 

azok, akik temetnek.
Kárász látta, hogy mit müvei Párducz, nyugod

tan fordult a szánkó fele.
Amint a gebék elkoczogtak volna mellette, bele- 

jök lőtt jó ötös postával. Ott maradt helyben mind a 
kettő. Az öreg Bordás a nagy zökkenéstől kiesett a 
szánkóból s káromkodva túrta orrával a havat.

Kárász megrohanta a kisebbik fiút. kikapta ke
zéből a puskát s a szánkó oldalához csapta.

Ami a tört puskából a kezében maradt, azzal 
úgy kollintotta fejbe a legényt, hogy elbicsaklott tőle.

A szánkóba esett. Puhára dőlt. Egy vén szarvas^ 
tehén volt a párnája. Az volt a vadorzók zsákmánya.

Mire feleszmélt, akkorra Fertő, meg Kárász meg
kötözte már az apját is, meg a bátyját is.

Párducz felugrott a szánkéra s a szarvastehéni 
véres sebét kezdte nyalogatni.
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beliek-e, vagy pedig idegenek ? utóbbi esetben ezek 
származási helyét is közölni.

Badin (Zólyom m.) 1897. deczember 2.
L ő r i n c z  I s t v á n ,

m. kir. erdőőr.

Különfélék.
T isz te lt o lv asó in k n ak  boldog ü n n ep ek e t 

k ív á n u n k !
A leggyorsabb  v asú ti vonat. Davis és Mil- 

liainson amerikai vállalkozó villámos vasutat égitett 
Newyork és Filadelfia között és most ezen a vonaton 
óránkint 274 kilométer sebességgel akarják a vonatokat 
járatni. A  kocsik nagyon hosszúak és háromezer mázsát 
nyomnak; mindegyik kocsinak hat kereke van és mind
egyik két méter átmérőjű. Newyork 136 V2 kilométer tá
volságra van Filadelfiától és Így ezt az utat 36 perc 
alatt akarják megtenni. A  föltalálok semmi aggasztót 
sem találnak ebben a gyorsaságban s azt mondják, hogy 
hiszen a nagy kerekek csak 680-szor forognak körül 
percenkint E vonatok gyorsága a mi gyors vonatainkét 
négyszer haladja meg ; ilyen vonattal Budapestről nem 
egészen egy óra alatt jutnának Bécsbe.

E gy  család  öngyilkossága. A torontálmegyei 
Szerb-Szent-Miháiy község lakóit rejtélyes eset foglal
koztatja: egy egész család halt meg egyszerre olyan 
tünetek között, melyek nyilvánvalólag öngyilkosságra 
engednek következtetni. A dologról minap este tettek 
jelentést a főszolgabírói hivatalnál: értesítve a főszolga
bírót, hogy a négy tagból álló Zónay család és egy 
ismerősük, ki szintén a házban tartózkodott mérgezési 
tünetek között haldoklik A főszolgabíró és körorvos 
rögtön kimentek Szent- Mihály községébe s az orvos 
élesztési kísérleteinek sikerült négy emberéletet meg
menteni, a családfő azonban már kiadta lelkét, mire a 
bizottság a helyszínére ért. A  mérgezést minden való
színűség szerint a szobában talált kámforszeszszel és am
móniákkal követték el. Hogy a család öngyikosságot 
szándékozott elkövetni, kitűnik abból is, hogy az élesztési 
kísérleteknek mindnyájan ellenszegültek, a család barátja 
azonban a városi urak megérkezésekor feltűnés nélkül — 
elillant. A vizsgálóbíró, valamint a törvényszéki orvosok 
most kimentek Szent-Mihályra a vizsgálat és illetve bon- 
czolás megejtése végett.

E e te n e tte s  kenyér. Borzasztó halállal múlt ki 
e héten Nádasdi András győngyös-tarjáni lakos Mari kis 
leánykája. Az anyja kény rét sütött és hogy szabaduljon 
a lábatlankodó kis gyermektől, a búbos kemence tetejére 
fektette. A kis lány lassacskán elaludt, anyja pedig a 
nagy munkában egészen megfeledkezett a szegény gyer
mekről. a kemence mind forróbb lett mert a kenyérnek 
nagy fűtés kellett — úgy hogy a szerencsétlen gyermek 
a szó szoros értelében megsült. Mire anyjának eszébe 
jutott a leányka s le akarta venni, az már halva volt s csak

megsült holttestét vehette le a búbos kemencéről. A  
gondatlan anya törvény elé kerül.

A korcsmahős halála. Schínszki Gyula bobgarti 
gazdaember messze földön híres volt az ő nagy szomjúságá
ról. Mondják, hogy mikor hangulatban volt, tiz liter bort 
is meg tudott inni együltő helyében, a nélkül, hogy el
vesztette volna testének egyensúlyát. Tavaly is igy di
csekedett, mikor a korcsmába lépett:

No. most meginnék hát liter bort úgy egy folytában 
ha volna, a ki fizeti.

Háromtól is megüti kendet a guta, felelte Láng 
János földmives.

Három ? Az nekem kismiska.
Az ám, úgy szóval!
Hát megfizeti, ha kiiszom ?
Meg én.
Láng János kirakta a háromszor harminc krajcárt 

s mepkezdődött a nagy baj ivás. Az első liter egy szem- 
pillantás alatt folyt le a Schinszky garatján. A második
nál már aprózta a kortyokat, a harmadikat pedig pohár
ból iszogatta szemmellátható erőlködéssel. A mikor az 
utolsó csöppeket kiitta, lefordult a székről és szörnyet 
halt Megütötte a guta Ennek a korcsmabeli drámának 
a folytatása az volt hogy a lőcsei törványszék Láng Jánost 
gondatlatlanságból okozott emberölésért vonta felelősségre. 
De fölmentette, mert bebizonyult, hogy Schinszky Gyula 
ajánlotta a fogadást. A királyi kúria most jóváhagyta ezt 
az Ítéletet,

A ’boldogultnak már most csak az szolgálna elég
tételül, ha beteljesednék rajta, a mit legkedvesebb nó
tájában óhajtva sejtett:

„Életemnek végóráját töltöm a korcsmába’,
Onnan visznek egyenesen finyes menyországba.
Odafönt majd az angyalok igy szólnak az égb e:
Uram, ez a jó borivót vegye kegyelmébe !

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P oöhradszky  Em il.

&r-
<ó HirdLetéseii. %r

Egy jól fejlődött n é g y  hónapos 
vizsla, kitűnő faj, fehér, kávészin fol
tokkal, 25 írtért eladó. Venni szán
dékozók forduljanak Németh István 
czimére, Nagy-Várad, püspöki erdő
hivatal.

M egvételre, kerestetik egy hibátlan 
őszi, lehetőleg koponyával biró medvebőr. 
Ajánlatok az áru minőségének és az árnak 
megjelölésével az „Erdészeti Ujság“ kiadó 
hivatalába küldendők. 3—3.

$*-

#*-

©4-<#-
<44-
<44—
<44—
<?4-

—<*<—
<44-
#4—mb#*-
# 4 -«<r-#<-
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



a M T ils^ sv o sB  és legjobb hiW vö I ^ 'üzTet:1.

íllapifístoft
r 18k i  G)

',f '

raactAMW ;,
UatrtK CW TW ^f

Képes ápjegyssk fcérsstmtm ía&íiéee* psatMaa eazkitecíieifieií.liöjaa:

y%sVf*

ERDÉSZETI ÚJSÁG.

M E G J E L E N T

BLÜffl és TAESA
udvari egyenruha szállítók

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

A nagym éltósá,gu fö ld m iv elesü g y i rn. M r. M in is te riu m n ak  1894 évi augu sz tu s
iió 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czégünK újólag ioaLöglDijâ lJOtt;
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

==^ == =  POLGÁRI RU'XX.AJEE. .t======t=======
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
p r *  Ó vakodjék m in d en k i o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  ak a rják  

rég i vevő inket fé lreveze tn i
Kiváló tisztelettel BLTJM és  T Á R S A

BUDAPEST IV. , elsőrangú egyenruha készítő intézete.
„ . 0  csász. és Mr. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő u tcza  2. Szerv ta te r  sarkán . A földmivelés m. kir. Ministeriura szátlitói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Ó M K .É K S Z E R ,

l E S Z l E T

EK  10-évij

F I I É I

if jt iá s s a l !
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1897. D eczem ber 28. 13-ik szám.

E R D É SZ E T I
szak- és társadalmi lap az erdészeti c

í íÍ Íj
izemélyzet 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 K e d d e n

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhívás
az

„Erdészeti U jság“
szak- és társadalmi hetilapra,

mely a jövő számmal Il-ik évfolyamának második ne
gyedébe lép.

Programmot nem adunk, mert az mindig csak a 
régi: az erdészetnek minden lehető téren szolgálni, 
kivált pedig az erdészeti altiszti személyzet érdekeit 
mindenben szem előtt tartva, azok védelmében és 
előmozdításában sikra szállni.

Nehéz a föladat, melyet gyönge erőinkkel telje
síteni iparkodunk, annyival inkább nehéz, mert teljesí
tésével csaknem teljesen magunkra hagyva kell küz- 
denünk s a szellemi gondokhoz nem egyszer még az 
anyagi gondokkal való küzdelem is járul. Az utóbbit 
lenne hivatva tisztelt olvasóink igaz lelkesedése és

áldozatkészsége megkönnyíteni azl előfizetési dijaknak 
pontos befizetésével, miért is újból és ismételten fel
kérjük mindazokat, kik még a múltra nezve hátralék
ban vaunak, valamint mindazokat, kiknek előfizetése 
az év végével lejár, hogy egyrészt a hátralékot ki
egyenlíteni, másrészt pedig az előfizetést a jövőre 
nézve beküldni szíveskedjenek, nehogy ismét oda
kelljen jutnunk, a hol az utóbbi napokban voltunk, 
midőn a pénztár teljes kimerülése fotytán a lapot csak 
terhes kölcsönnel s akkor is késedelmesen tudtuk út
jára bocsátani, boszuságot okozván ezáltal a pontos 
fizetőnek de kiváltképpen pedig magunknak is.

Egyben fölkérjük lapunk összes barátait, hogy 
ismerőseik és barátaik körében annak uj híveket sze
rezni szíveskedjenek.

Az „Erdészeti Ujság“ előfizetése marad a régi: 
Egész évre . . .  4 frt.
Fél „ . . .  2 frt
Negyed „ . . .  1 frt.

-------K*-------

K a rá cso n y  estéjén .
üvölt a szél s fület hasogató, kétségbeesett sivi- 

tással zug odakint. Vad haraggal söpri végig a fehér 
hómezőt s bent a faluban csillogó hópihékkel szórja 
teli a házak ablakait. A fáknak lombtól megfosztott 
ágai töredeznek a hó súlya alatt. A vihar egyre tombol 
s kiforgatja gyökereikből a százados tölgyeket. — Az 
egész táj fehér leplet öltött magára s nincs hely, hol 
a szem kissé megpihenhetne.

A szél süvöltését kivéve néma csend honol a mezőn 
és az erdőn. Az erdő vadja félve, remegve húzódik 
meg a sürü cserjés aljába s szinte áhitatos hangulat
ban hever búvóhelyén. Nem hallani a fejsze csapását, 
nem a fuvaros szekerek döczögését. Olyan az egész 
erdő, mintha kihalt volna.

Azért még sincsen egészen élet nélkül. Ott látni

a fák között egy bujkáló fegyveres alakot; sapkája 
fülére huzva, prémes gallérja a nyakra fölhajlitva. — 
Lábai alatt csikorog a hó, a szélvihar szemközt csap
kodja s ő mindezzel nem törődik, hanem jobbra-balra 
tekintgetve koczog előre s daczolni látszik a viharral.

Az erdő szélire érve letör egy pár luezfenyő gá
lyát, azokkal lesöpri egy ócska tuskóról a havat s rá 
téve az örökzöld ágakat, kényelmes ülőkét csinál ma
gának.

Nagyon fáradt lehet, mert a csikorgó hideg da
czára kövér izzadság csöppei gyöngyöznek homlokán. 
Letörli az izzadságot, táskájából előveszi cseh fapipá
ját s három krajczáros kapadohánynyal tömött dohány
zacskóját s pillanat múlva bodor füstöket ereget a 
légbe, melyeket azután a szél szárnyaira kapva ragad 
tovább.

Hagyjuk őt azonban magára gondolataival s néz
zünk be a közeli faluba.

Mire ide érünk, a nap már nyugvófélben van, a 
vihar is csendesül, a hópihék mind gyérebben hulla-

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



98 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Pályázati hirdetményeknek — terjedelmükre való 
tekintet nélkül — egyszeri közzététele a bélyegilleték 
beszámításával 2 frt 30 kr, minden további közlés pe
dig csak 1 frt 30 kr.

Szászsebesen, 1897. évi deczember hó 28-án.
Az „Erdészeti Újság* 

kiadóhivatala.

Boldog Újévet!
Majdnem ugyanabban a pillanatban, vagy tán 

valamivel előbb, mint az uj esztendő, kopogtat be la
punk mai száma olvasóinknak s igy annak, mint az 
olvasó jó, sőt legjobb barátjához illő, hogy azzal a 
köszöntéssel lépjen be a ház szentélyébe, melylyel 
ilyenkor minden jó barát belépni szokott: „Boldog 
Újévet!“

Bizonyos kellemes érzés futja át az embert, azt 
is, aki mondja, azt is, aki kapja ezt a szűk szavú, de 
nagy jelentőségű üdvözlést. A romlatlan emberi szív
nek olyan jól esik, midőn annak, kit kedvel, jót kí
vánhat s viszont olyan kellemes az a kívánat kapójára 
is, midőn látja, hogy a világnak ebben a vég nélküli 
miudenségében nincs magára hagyatva, hanem vannak 
hü társai sokan, kik vele örömben, bubán szívesen 
osztoznak.

Az esztendő zártával mindenki, még a legkérge
sebb szivü is visszapillant a múltra s miután azt min
den oldalról mérlegeli, a jövőbe iparkodik tekinteni s 
ez az a pillanat, midőn — talán némelyik önkéntelenül 
is — Istenhez fordul, jól tudva és érezve azt, hogy 
„minden jó és minden segedelem csak Tőle jöhet."

Az emberi élet elejétől kezdve egészen befejez-

téig nem egyéb a küzdelmek hosszú lánezolatánál: 
küzdünk, hogy megkapjuk a „jót" s a mikor ezt nagy 
küzdelem árán kivívtuk magunknak, koránt sem tesz- 
szük le a fegyvert, hanem tovább viaskodunk a „jobb
ért". — Fő tárgya küzdelmünknek az a „mindennapi 
kenyér", melyért a legegyszerűbb és legszebb imánk
ban annyiszor fordulunk a mindenek adójához, a mi 
Istenünkhöz, pedig megmondta ennek szent Fia azt, 
hogy nem csak kenyérrel él az ember, szükséges an
nak szellemiekkel is táplálkozni, hejh pedig de keve
sen vagyunk olyanok, kik a szellemiekkel is törődnénk 1 
Pedig olyan lélekemelő az, midőn az ember földi nyo
morúságai közepette szellemével, leikével felülemel
kedik a hitvány anyagiasságon, mely közös tulajdonunk 
az oktalan állatokkal s lelkében oda száll, hol a földi 
nyomorúságnak semmi nyoma!

Sokan, nagyon sokan vannak még olyanok, kik
nek a szellemi élvezetről még fogalmuk sincs és a 
hitvány spiritusz vagy gabona pálinka által okozott 
mámort elébe helyezik a szellemi mámornak, a korcsma 
bűzét az oltár tömjénének! Mennyien vannak ilyenek 
még korunkban, a felvilágosodás korában is nem csak 
a nép legalsóbb rétegében, de valljuk meg az igazat, 
a műveltség és intelligenczia bizonyos fokát feltételező 
erdészeti altiszti személyzet körében i s ! Nem csodál
koztunk e fölött addig, mig a neki csak idegen téren 
mozgó szellemiekhez juthatott, de annál csodálatosabb 
ez a megrögzött visszamaradás akkor, midőn belefujtunk 
abba a trombitába, melynek hangjára mindegyiknek 
föl kellett volna már ébrednie s a küzdők sorai fölött 
lebegő zászló alá csatlakoznia, megértvén azt, hogy 
a folytatott küzdelem nem egyesek, hanem valameny- 
nyinek a jólétéért, boldogulásáért folyik!

Nem csodálkozunk ezen a lassú ébredésen, mert

nak, mig végre egészen kitisztul az ég s kigyuladnak 
a boltozatán a fényes csillagok milliói.

Itt az est, a szent karácsonyest, a jó gyermekek 
örömestéje.

V. faluban megkondult az estharang s ájtatos- 
ságra inti a népet; a falu sötét utczáin halvány fény 
dereng, a mint a jégvirágos ablakokon a világosság 
átszürődik az alkony szürke homályába. A házak szo
bái ünnepi díszt öltöttek s ragyognak a tisztaságtól; 
az asztalok szép fehér abroszokkal takarvák s ott 
pompázik rajtuk a különféle csecsebecsével földiszitett 
fenyőfácska.

Az eddig üres utczák egyszerre benépesülnek, a 
a gyermekek serege nyüzsög, mozog s ablaktól ablak
hoz menve csengő hangon énekli:

„Pásztorok, pásztorok örvendezve . . .“
A falu közepén, a többi háztól egészen elkülönítve 

áll eg nagy hosszú épület; egyik sarka tövénél áll a 
falu tornya. Első pillanatra meglátszik rajta, hogy ura

sági épület; egy kis csinosítás és rendbehozás után 
kastélynak is mondhatnék.

De mi az ? Lakatlan ez a ház, hogy egyetlen ab
laka sincs kivilágítva, most, midőn még a legszegé
nyebb zsúpfödelű kunyhó tenyér nagyságú ablakaiból 
is fény áradoz?

Nem lakatlan az, csak hogy lakóját még hajnal
ban szóllitotta el kötelessége otthonról s azóta még 
mindig ott bujkál a rengeteg erdőben s leskelődik a 
karácsonyfának való fenyőfácskákra áhítozó tolvajok 
után. —

Most nehéz léptek zaja hallszik ; a ház lakója 
lakásához ér, lerázza s lesöpri csizmáiról a havat s 
belépve szerény berendezésű szobájába világot gyújt. 
Ledobja magáról a téli gúnyát, fát vesz elő s nem
sokára a kályhában vidám tűz pattog.

A szerényen bútorozott szoba tisztasága meglepő; 
az asztal nincs ugyan fehér abroszszal leteritve, e 
helyett azonban különféle irományok halmaza hever 
rajta. Nincs itt karácsonyfa, mely szemei, szivet vidítana.
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meg vagyunk arról győződve, hogy a megfujt harsona 
hangja nem jutott még el mindenek fülébe s innen 
van az, hogy csak apránkint, egyesével ébredeznek s 
biztos tudatában vagyunk annak, hogy az, kihez éb
resztő szózatunk elérkezik, nem marad továbbra is 
tétlen, hanem minden egyéb tekintetet félre téve ké
pességükkel s anyagi áldozattal közénk sorakoznak s 
követelni fogják a küzdelemből a magok részét és 
együtt küzdik velünk a harczot mindaddig, mig fennen 
lobogtatott zászlónkat diadalra nem visszük.

Midőn pedig szent és önzetlen küzdelmünkhöz a 
Mindenható segedelmét kikérnők, erőink, önbizalmunk 
edzésére azzal zárjuk sorainkat, a mivel megnyitottuk : 
adjon az Isten mindnyájunknak egyaránt „Boldog 
Újévet 1“

A s z e r k e s z t ő .

E rd ősítés.
(Folytatás és vége.)

A csemetekerteknek telepítéséről, cse
meték neveléséről, azok gondozásáról és isko
lázásáról már korábbi czikkeimben megemlé
kezvén, térjünk most át az erdőnek tenyészté
sére, vagyis a tulajdonképpeni erdősítésre, és 
pedig — mivel annál a kivitel módozatai isme
retesek — annak a tapasztalatból merített irány
elveire.

Az erdőnek felújítása, vagyis az erdősítés 
tudvalevőleg kétféle: természetes és mester
séges. Lássuk már most ezt az utóbbit, mint 
a mely az előbeninél sokkal körülményesebb,

egyszersmint azonban kétségesebb is , mely 
utóbbi körülménynél fogva csak ott és akkor 
alkalmazandó, a midőn és a mikor a termé
szetes felújítás lehetősége ki van zárva, mint 
például kopár területek beerdősitésénél, utó- 
növedék nélkül való tarvágásoknál, főképpen 
pedig a fanemek kicserélésének esetében, mi 
csak mesterséges utón történhetik meg.

Itt igen fontosnak tartom a tisztelt olvasók 
figyelmét egy különös körülményre fölhívni, 
nevezetesen arra, hogy hazánkban a régibb 
időkben, főleg pedig az erdőtörvény életbe 
lépte előtt való korszakban a folytonos erdő- 
pusztitás következtében a nemesebb és érté
kesebb fanemek, mint a milyenek a tölgy, 
kőris, juhar stb. csaknem teljesen kipusztitva 
lettek s helyüket a sokkalta értéktelenebb nyír, 
nyár, éger és más erdei dudvák foglalták el, 
történt pedig ez leginkább az előhegységekben.

Ugyancsak ez az eset áll fönn a magas 
hegységek állabaiban, hol a bükkel elegyes 
állabokból a fenyvesek pusztultak ki és az 
egész területet a bükk foglalta el, azért azonban 
a fanemnek kicserélésére kevesen gondolnak; 
azt mondják, hogy hiszen van ott bükk elég s 
utó végre az is csak erdő. Igazság — hogy mint 
székely ember a hazámból vett példával éljék, 
Gelencze is üelencze, az az község, de azért még 
sem Velencze. Ha tekintetbe vesszük azt a ren-

A közép termetű, izmos, halvány barna arczu, 
hosszú barna bajuszu, mintegy 27 évesnek látszó ifjú 
ujjaival végig borzolja haját, sorra járja a szobákat, 
majd ismét a kályhába tekint, megigazgatja, fölpisz
kálja a parazsat, azután neki fog az irományok, köny
vek, pipák rendezéséhez.

A falon egy arczkép függ; meg-megáll előtte, 
hosszasan nézi, mintha csak valami kedveset, valami 
édeset akarna neki mondani; ki tudja, mit ? talán ö 
maga sem tudja

Szörnyű mód nyughatatlan; a lakás elég kényel
mes, elég barátságos és mégis olyan üres; hiányzik 
belőle valami . . .  De mi ?

Milyen jól esnék, ha volna itt még valaki, kit 
végig vezethetne a szobákon, kinek vidám csevegése, 
hangos kaczagása megtörné a lakás siri csendjét, ezt 
a nyomasztó nyugalmat, kinek kedves mosolya derűt 
lehelne az ő fásult szivébe !

Nincs, nincs neki senkije !
Leveszi a falról a képet s ieülve az asztalhoz

hosszan nézi a bájos alakot s úgy elmereng, elandalog 
mellette! Ki tudná megmondani, miről ábrándozik ?

Vagy másfél órát tart ez az állapot s ki tudja, 
meddig tartana, ha az elhanyagolt kályha okozta hi
deg ki nem ábrándítja. Nehéz sóhaj szakad föl kebe
léből, a képet helyére akasztja s fölfrissiti a kályha 
tüzét s mig a falu többi népe ki otthon, ki a korcs
mában vig poharazás mellett várja az éjféli misét, ad
dig ő tentát, papirt szed elő s ir, ir hosszasan; ugyan 
mit ? Hát ezeket a sorokat s kíván nem csak lapunk 
szerkesztőjének, de összes szaktársainak is „Sze
rencsés és boldog Újévet! M a c h a y  Pá l .

ADOMÁK.
A. : Kutya hideg van komám !
B. : Akár csak én mondanám !
A . : Majd le fagy az embör füle!
B . : Akar csak én mondanám !
A. : Szamár kend komám !
B . : Akár csak en mondanám!
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geteg jövedelmi külömbséget, mely egy bükk 
és egy tölgy, jegenye vagy luczfenyő állab 
között van, akkor lehetetlen be nem látni, hogy 
az állabnak üzemterv szerint való mielőbbi ki
cserélése adott viszonyok szerint az értésnek 
legfőbb és legfontosabb feladata, mert nem 
azért erdősitünk, hogy csak erdősítsünk, hanem 
legfőkép azért, hogy az erdősítés által a gaz
daság állományát nemesítsük, annak tőkéjét 
gyarapitsuk és jövedelmét fokozzuk.

Mind ezeknek a czéloknak az elérése 
többek között legfőkép és legjobban az értés 
által valósítható meg, a mennyiben az értékte
lenebb fanemeket az általuk bitorolt helyekből 
kiszorítjuk és az emberi kéz és az állatok ál
tal kiirtott nemesebb fanemeket vissza telepitjük 
s az őket méltán megillető jogaikba vissza
helyezzük.

Hiszen ki ne tapasztalta volna eme sorok 
olvasói közül, hogy a növényvilág egyedei 
között is éppen úgy dúl a folytonos harcz, mint 
az állatvilágban ? Az élősdi növények szám
talan fajai és a különféle dudvák ugyan azt a 
szerepet játszák a növényvilágban, a melyet a 
ragadozók és férgek az állatok közt.

Ezért kell az értékesebb fanemeket mes
terségesen tenyészteni és védeni ellenségeiktől 
éppen úgy, mint a nemes vadat a duvadaktól.

Vegyes állabok különösen a magas hegy
ség! erdőkben gyakoriak, melyekben a nagy 
távolságok és nehéz szállítási viszonyok miatt 
a bükk szinte értéktelen, a fenyő pedig, mely 
néhol szép utónövedéket hagyott, a bükk által, 
mely esetleg tán csak 30—40 év múlva kerül 
kihasználásra, ezt a fenyő utónövedéket teljesen 
elnyomja, jobban mondva kiirtja. Ha már most 
tekintetbe vesszük a fenyő értékét s növekvési 
viszonyait s ezeket a 30—40 évig értéktelenül 
ott álló bükköshöz viszonyítjuk, kérdem, vájjon 
nem-e jogosan és okszerűen teszem mint erdő
gazda, ha az olyan területeken, hol szép fenyő 
utónövedék van, a bükköt körülgyürüzés által 
megfojtom, a fenyőt pedig ez által világos 
állásba hozván, szabad növekvésnek indítom? 
Hiszen egy negyven éves jegenye, — lucz, — 
vagy fekete fenyő mindig többet ér egy 80 éves 
bükknél. Az állabkicserélésnek ez is egy és 
nem utolsó módja, bár ez is csak kis részben

mesterséges, sőt inkább természetesnek mond
ható és csakis adott viszonyok között alkalmaz
ható módja a felújításnak, azonban a kisebb 
vagy nagyobb mértékben vegyes állabokbau min
denütt alkalmazható és a vágható vagy vágandó 
állabokban a legbiztosabb ertési mód.

Az értés kiviteli módozatainak részletezését 
feleslegesnek tartván, tisztán csak havasalji ko
párok beerdősitésére nézve akarok egyet-mást 
tájékozásul megjegyezni.

Köztudomású, hogy a havasok alján leg- 
többnyire hó és kögörgetegnek, nem ritkán fel
hőszakadások okozta vizmosásoknak van ki
téve és magának az erdősitésnek végczélja a 
véderdő telepítés, ennélfogva ha valahol, úgy 
itt van helye a fanemek jó megválasztásának, 
mert ha nem a legjobban megfelelő havasi 
fenyőt, boróka, tiszafa, henyefenyőt vagy más 
alkalmas cserjét választottunk és értésünk nem 
sikerül, a talajt megbontása és meglazitásá által 
még nagyobb rombolásoknak tettük ki s a ki
tűzött czélnak éppen az ellenkezőjét értük el.

Az ilyen erdősitésnél a tenyészet határának 
megtartása a fő, mert itt a csemeték az őket 
érhető s már felsorolt veszélyeknek kisebb- 
nagyobb mértékben állandóan ki vannak téve, a 
melyek ellen azokat lehetőleg védelmezni kell. 
így nagyon ajánlatos a csemetéket egyes sziklák, 
a talajból kiemelkedő egyes kidudoroeások mögé 
ültetni, ilyenek nem létében pedig azokat a 
földbe vert lapos és alacsony karók vagy esetleg 
sövények által védeni, mivel ennek elmulasztása 
a sikert feltétlenül koczkáztatja.

V én  p r a k t i k u s .

L E V E L E Z É S .
Nagy-Köveres, 1897. deczember 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
F. év november hó 15-én éjjel a nagyköveresi 

közalap.-erdőgondnoksághoz tartozó hittyiási erdőben 
olyan eset történt, a mely — mások okulására is — 
csakug3'an közlésre méltó.

Első sorban szives elnézését kérem, hogy az 
esetet melegiben nem közöltem, de a valódi tény kö
rülményeket csak nem régiben tndtam meg.

A tragikus eset előzményeit röviden következők
ben foglalom össze:

Kreszteszku Miklós közalap.-erdőőr védjárásában
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a f. év november elején kőrisfa-lopások nyomára akad
ván, hu szolgájával, Szonka Demeterrel több éjszakán 
át virrasztott a lopás színhelye táján, abban a remény
ben, hogy a gyanúba vett fatolvajokat kézre kerítheti.

A sok éjjelezés folytán kimerülve, az erdőőr 
utasította szolgáját az az nap este felé az erdőőri 
lakba bevetődött Brastyin Tódor hittyiási lakossal a 
védjárásnak N.-Topolovetz felőli határát bejárni azzal, 
hogy netaiáni lopások előfordulta esetében szolgája — 
a kinek az erdőőr a sajátját képező Werndl karabé
lyát 2 éles tölténynyel átengedé — a fegyver elsüté
sével jelt adjon.

Alig hogy a kiküldött 2 egyén a határra ért, 
már hallatszott egy ejtett fának földre zuhanása tőlük 
egy 200—300 lépésnyire.

Erre az erdőőr szolgája és társa az erdőt elhagyva, 
a szomszédos br. Ambrózy szántóföldjén foglalt állást, 
egyben megpillantván a tolvajok ökrös szekerét a ha
tár-szélen.

Szonka megközelítvén az ökrös szekeret, észre
vette az éjjeli homályban, hogy a fatolvajok feléje 
tartanak, akiket megszólítván, azok folytonos szidal
mazás és fenyegetéssel neki iramodtak, a mire fegy
verét a tolvajok megfélemlítése végett a levegőbe sü
tötte. Erre azután a két tolvaj a szolgára rohant, aki 
hátrálva és fegyverét — a másik tölténynyel meg
töltve — a válságos pillanatban újra elsütötte 
és társával együtt — üldöktetve az egyik fatolvaj 
által — az erdő sűrűségébe menekült, meg sem állva, 
inig az erdőőri lakot el nem érte. A történtekre Kresz- 
teszku erdőőr a két egyénnel a helyszínére sietett, — 
a hol már a fatolvajoknak és a szekérnek nyoma sem 
volt, csak a fürészszel ejtett kőris szálfa, egy gyer
tyánfa és egy nagy vértócsa, valamint egy kés árulta 
el, hogy itt komoly dolog történt.

A mint a biróilag megejtett vizsgálat és helyszíni 
szemle kiderítette, a Szonka második lövése az egyik 
fatolvajt, Berin Györgyöt 2 lépésről érte és mellén 
találta, hogy az a helyszínén azonnal kimúlt, továbbá 
hogy Markovits Demeter holt fatolvaj társát a szekérre 
feltette és N.-Tapoloveczre a községházára vitte.

Szonkát rögtön letartóztatták és vizsgálati fog
ságba került, de e hó 6-án szabadlábra helyeztetett.

Önvédelemből okozott emberölés ténye forogván 
fenn, reméljük, hogy az illetékes bíróság bölcsesége 
nehéz hivatásunk előnyére dönt — pórázon tartva 
ezzel a n.-topoloveczi híres fatolvajokat, csak azt saj
náljuk,- hogy Kreszteszku erdővéd társunk nem állt 
szemközt a tolvajokkal és hogy nem az ő kezéből dör
dült el a lövés, könnyebb volna a felmentő ítélet 
hozatala.

ígérve, hogy a bírósági Ítéletet annak idején kö
zölni el nem mulasztandom, maradtam a tek. szer
kesztő urnák igaz hive

D e l i m á n  G y ö r g y ,
kir. közalap erdövéd.

II.
Vámosfalva. 1897. deezomber 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Folyó évi november 14-én este 10 óra tájt elkí

sértem vendégeimet a l.-bányai állomásra s az ott álló 
csendőrök egyike ekkor tudtomra adta, hogy a kok- 
mansvai „Szuchy vrch“ nevű hegyen erdőégés van. 
Éppen ott állt mellettem egy ismeretlen fiatal úri em
ber, ki még azt is hozzátette, hogy éppen onnan jön, 
s hogy az erdőégésnól bizony még senki sincs s hogy 
már vagy 120 holdnyi területen terjedt el a tűz. Bizony
ságot akarván magamnak a dolog felől szerezni, a 
perronra léptem s itt rögtön meggyőződtem, hogy való 
az, a mit beszéltek.

A vonat elrobogása után hazafelé iparkodtam s 
hirtelen átöltözködvén, bekopogtattam Magyar nevű 
erdőőr lakására, ki legnagyobb csodálkozásomra éde
sen aludt s arról, hogy védkerületében tűz pusztít, 
mit sem tudott.

Nevezett erdőőrt magam mellé rendelvén, együttt 
siettünk a vész színhelyére. Miután pedig a tűz igen 
nagynak látszott, az utunkba eső Dobrocs község bí
róját felzavartam s felhívtam, hogy adjon segítséget 
az oltáshoz, mert az égő erdő a község szomszédsá
gában volt, a biró ur ő kegyelme azonban azzal uta
sított vissza, hogy mi köze neki az uradalmi erdőhöz 
s hogy ő azért bizony nem háborgatja népét éjnek 
idején.

Látva, hogy semmire sem megyek vele, miután 
jól le piszkoltam, tovább siettem a szomszédos Kott- 
mann-Lehota községbe s felkerestük a biró házát, itt 
azonban értésünkre adták, hogy a biró népével együtt 
már a tűznél van.

Éjféli 12 óra volt, midőn a vész színhelyére ér
tünk, de a tűz akkor már kialvó félben volt s két 
órakor éjfél után teljesen ki is aludt, mit csakis Kott- 
man-Lehota község elöljáróságának köszönhetünk, mert 
nem volt igaz az, a mit nekem a vasútnál a fiatal úri 
ember mondott, hogy a tűznél senki sincs, mert a 
K.-Lehotán állomásozó Konszky András erdőőr a tüzet 
idejekorán észrevévén, ezt azonnal jelentette a közséh- 
birájának s ez a népét azonnal kirendelte az oltáshoz.

A másnap megtartott őrszemle alkalmával meg
állapítottam, hogy a tűz mindössze mintegy 10 hold
nyi területen pusztított, nagy kárt azonban nem tett, 
mert csak az őszszel lehullott lomb égett el.

Ugyanakkor az éjjeli őröktől hallottam, hogy 
éppen akkor, midőn a tűz legjavában lángolt, arra 
ment a csendőr őrjárat s ők jelentették a tüzet s mu
tatták is a csendőröknek, ezek azonban a jelentést 
figyelmükre sem méltatva: hátat fordítottak a tűznek 
s tovább iparkodtak hazafelé. Lám, milyen a mi köz- 
biztonságunk !

Én mindenről azonnal jelentést tettem az ura
dalmi erdőhivatalnak, mely az esetet bejelentette az
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illetékes hatóságnál. Úgy hiszem, hogy a dolog nem 
fog egészen simán lefolyni s úgy a dobrocsi biró, — 
mint a csendőrök meg fogják kapni a hanyagságukkal 
jól kiérdemelt orrot.

Ez alkalommal itt küldöm a tekintetes szerkesztő 
urnák a felügyeletem alatt álló erdőőrök névsorát, 
szíveskedjék számunkra kedvelt lapunkból mutatvány 
számokat küldeni (már megtörtént; köszönet! Szerk.) 
reményiem, hogy sokszori nagy buzdításaim után ha 
nem is mindnyájan, de néhányan bizonyosan zászlónk 
alá lépnek s hozzánk sorakoznak. Úgy szerkesztő ur
nák, mint összes szatársaimnak boldog újévet kívánva 
üdvözlettel vagyok igaz hive

Ma c h a y  Pál ,  
főerdőőr.

III.
Puszta-Sügy, 1897. deczember 19.

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 igen tisztelt olvasóit 

egy megrendítő halálesetről értesítsem.
Könyves József szaktársunk, a váczi püspöki 

uradalom kosdi erdeinél alkalmazott erdőőr s lapunk 
buzgó hive (csak volt, mert már régóta kilépett az 
előfizetők sorából. Szerk.) folyó hó 19-én, életének 
36-ik évében elhalálozott. A boldogult — ki már két 
éve szolgálta az uradalmat — a következő módon lett 
a halál martalékává:

Napokon át mulatott a korcsmában jó barátaitól 
(talán rosszaktól! Szerk.) környezve, miglen ötödnapra 
odakagyta a vendéglőt s tartva felesége dorgálásaitól, 
a helyett, hogy haza ment volna, az erdőre ballagott, 
s ez lett utolsó járata, mert itt az álomtól elnyomat
ván, lefeküdt s miután hosszabb időn át aludt, feléb
redve, annyira át volt fázva, hogy képtelen volt föl
kelni. Ekkor elővett segy patront s azon sípolt segítség 
után, nem hiába, mert egy közelben járó társa meg
hallva hívását, nála termett. Esdve kérte ezt, hogy 
vagy vezesse haza, vagy kocsit küldjön érte. A derék 
bajtárs az előbbit választotta s haza vezette, hol rög
tön ágyba feküdt, melyet többé el sem hagyott, mert 
negyednapra kilehelte szeretetteljes lelkét. A boldogult 
fiatal özvegyet és három árvát hagyott hátra.

Gyötrő fájdalom az, mely szivemet szorítja! — 
Szivem elfogult, szememből kicsordul a köny, hiszen 
rövid ideje csak, hogy együtt élveztük a találkozás 
örömeit s ma már halva fekszik. — Még csak baráti 
búcsú csókjaimat sem lehelhettem ajkaira! Itt hagy
tál minket, szegény küzdőket! Te voltál az egyedüli, 
ki szülőföldemről ide jővél, te voltál az első, ki talál
kozásunkkor a nyakamba borultál!

Te szegény özvegy, ti szegény árvák ne sírjatok, 
hiszen nem halt meg édes atyátok, hanem csak elaludt, 
hogy mennyei üdvösséggel cserélje föl rögös és tövi
ses földi pályáját.

íme, ilyen a világ : „sokat igér, keveset ád !“ 
Áldás, béke lebegjen haló poraid felett, szeretett 

bajtárs ! Isten veled !
A szerkesztő urnák igaz hive

S ü l é  I s t v á n ,
váczi kápt. urad. erdőőr.

R öp íratu n k .
Lapunk 11-ik számában felhívást intéztünk tisz

telt olvasóinkhoz, hogy kiadandó röpiratunkhoz, mely
nek főtárgyát az „Országos erdészeti egyesületihez 
intézendő s az erdészeti altiszti segélyegyesület meg
alakítását tárgyazó nyílt levél képezi s melynek kiegé
szítéséül a hazai erdészeti altisztek névsorát és lak
jegyzékét szándékozunk csatolni, úgy saját, mint kör- 
nyékbelik bajtársai neveit, szolgálatadó uradalmukat, 
lakást (község, megye, utolsó posta) közölni szívesked
jenek. Felhívásunknak még eddig alig van fél sikere, 
mert alig néhányan akadtak eddig, kik kérésünket 
teljesítették. Most újból kérjük a fentiekre, mert ha a 
rőpirat kiadását késleltetni nem akarjuk, a névjegy
zéknek legföllebb jauuár végéig birtokunkba kell lenni, 
mert ennek renöezése, betűrendbe szedése különben is 
emberi erőt szinte meghaladó munkát fog adni.

A műnek összes költségei öt-hat száz forintra te
hetők, mely összegre a nyomdának már előre tetemes 
előleget kell adnunk, miért is felkérjük mindazokat, 
kik azt megszerezni óhajtják, hogy az 1 frt előfizetési 
dijat már a jövő hó elejével a „Röpirat szerkesztősé
gének Szászsebesen* beküldeni szíveskedjenek. Az 
előfizetők névsorát lapunkban közölni fogjuk.

A „Röpi r a t *  s z e r k e s z t ő s é g e .
A röpiratra előfizettek:
1. Németh István, H.-Iv.-Száldobágy.
2. Piluik András, Malomháza.

Különfélék.
B o l d o g  u j  é v e t  kíván összes szaktársainak 

Lestyán István m. kir erdőőr a lippai m. kir. főerdő- 
hivatalnál.

A le le p lez e tt k isé rte t. A gyulai alsóbb rendű 
lakosságot napok óta nagy szenzáczió tartotta izgatott
ságban egy démoni kisértet, amely Kovács Jánosné há
zában minden este megtánczoltatta a falon lógó tányéro- 
kat, elmozdította a helyéből a bútorokat s sajátságos 
tánczot járatott egy termetes főzőkanálial, amely minden 
kiváncsi látogatót pofon ütött. A  megrémült asszony 
mindenfelé elvitte a kisértet hírét, s jó darabig nem 
találkozott elég bátor ember, aki szembe mert volna 
szállani a titokzatos rémmel. Végre Balázs Imre, egy 
módfelett erős férfiú ajánlkozott, hogy ő majd eligazítja 
az elkárhozott lélek sorát. Nem igazított azonban el
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semmit, mert amikor szürkületkor kiült a pitvarajtóba, 
hogy majd meglesi a kisértetet, egyszeribe kitánczolt az 
ajtón a főzőkanál s úgy ütötte pofon a kisértetfogdosót, 
hogy annak a szeme is szikrákat hányt. Több se kellett 
Balázs Imrének. Ordítva rohant ki a házból, s ha nem 
is panaszolta volna el fünek-fának a baját, mindenki az 
első szempillantásra látta a kisértet nyomát rajta, mert 
a fél arcza módi elett fel volt dagadva. Végre a rendőr
ség látta, ha nem lép közbe, hát baj lesz abból a kisér- 
tetjárásból s azért két rendőrt küldött a Kovácsné házába, 
járjanak végére a dolognak. Alig hogy az egyik rendőr 
belépett a konyhába, hát egy paradicsomos üveg repül 
a fejének. Az üveg eltörött s a paradicsom végig folyt 
a rendőrön. Kollégája azonban odaugiott, a honnan az 
üveg kirepült s az üstház fenekéről előhúzta Mikók 
Jánost, Kovácsné lakóját. Ö volt ugyanis a kisértet. 
Megindították a vizsgálatot ellene s akkor kiderült, hogy 
Mikók egy másik tanyáról, ugyan ilyen mesterkedéssel 
már egyizben kizavarta a lakókat. Viselkedése olyan za
vart volt, hogy a rendőrség jónak látta a szenvedélyes 
kisértet elméjét orvosilag megvizsgáltatni.

A m é rg e t osztó kehely . Érdekes és feltűnő 
mérgezési esetet jelentenek a Gazeta Transilvaniei-nak 
Máramarosszigetről. A konyái gör. katolikus lelkész egy 
arany kelyhet rendelt egy nagybányai aranyművesnél 
templomi célokra. Kikötötte, hogy a kehely aranyból 
való legyen, hellette oda adja a régit és még ráfizet 
százötven forintot. A  pap megkapta az arany kelyhet és 
használta rendesen az oltári szentség kiosztásánál is a 
hívők közt. Néhány hét múlva azt tapasztalta, hogy vala
hányszor mise közben a kehelyből ivott, a bornak szer
fölött kellemetlen ize volt. Később maga is rosszul lett 
minden misézés után, most meg éppen súlyos betegen 
fekszik s Szilágyi dr, kerületi orvos gyógyítja. Nem lévén 
képes a templomi szertartásokat vezetni, december 12-én 
Gyenge Sándor kerületi esperest hívta meg, hogy helyet
tesítse. Az esperes is éppen igy járt a kehelylyel. Mikor 
belőle ivott, mindig rosszul lett, gyomorrágást érzett, 
sőt egyszer elájult s a misét is csak alig végezhette be. 
Megesett ez a dolog a hívőkkel is az áldozásnál. A görög 
katolikusok ugyanis a kehelyből egy kis arany kanálban 
bort és egy apró darab kenyeret kapnak, mikor áldoznak 
A  rejtelmes dolog csak a minap derült ki. A kehely 
nem volt aranyból, hanem rézből s csak gyöngén volt 
aranynyal befuttatva, A nagybányai kereskedő becsapta 
a tudatlan és jóhiszemű papot. A vékony aranylemez 
néhány hét alatt lekopott a kehelyről s a rézből fejlődő 
rozsda megmérgezte a bort s ezzel a papokat és az ál
dozó hívőket.

M eg ég e te tt korosm árosné. Mező-Tárkányon 
nagyot mulattak a falu legényei özv. Friedmanné korcs
májában. A dinom-dánomnak verekedés lett a vége s 
Friedmanné látva, hogy a sok bor megártott a duhaj 
legényeknek, nem akart több italt adni nekik. Kérték, 
fenyegették, a korcsmárosné azonban elzárta az összes

italokat. Erre az egyik felbőszült legény megfogta az 
égő petróléumos lámpát és hozzávágta a korcsmárosnéhoz. 
Az asszony ruhája lángot fogott s a kegyetlen legények 
nem is gondoltak rá, hogy megmentsék. A  szerencsétlen 
asszony másnap rettenetes kínok közt meghalt, Három 
árvaja maradt.

A tiro li  k ísé rte t. Brixen tiroli városka mellett 
van egy kis falu, amelynek vendégfogadójában egy ki
sértet ütötte föl éjjeli tanyáját Mikor először vették észre 
megjelenését, tíz forint jutalmat tűztek ki annak, aki 
meglesi és konstatálja a kisértethistória mibenlétét. Meg 
is próbálkoztak néhányan a föladattal, de az utolsó 
pillanatban elhagyta őket a bátorság és nem láthattak 
semmit. Pedig hogy volt valami, azt váltig bizonyítgatta 
a cselédség, a mely gyakran hallott majd hangos sírást 
majd nehéz sóhajtást, elfojtott zokogás hangjait, panasz
kodó. keserves nyögést és szivet megrázó följajdulásokat. 
A szegény leányok nem tudtak hova lenni a rémülettől 
és sírástól, mikor a kisértet hangját meghallották, Végre 
aztán megsokalták a dolgot és két kapuczinus atyát 
hozattak. Ezek megáldották a házat és lakóit és azóta 
— úgy mondjak — elmaradt a kisértet.

Szép k risz tk in d li. Az alvinczi vadász urak az 
elmúlt Karácsonykor szép ajándékot kaptak. Ugyanis — 
mint ottani tudósítónk írja — Zudor Jakab püsp. urad. 
erdőőr, az egész környéken ismert szenvedélyes és kitűnő 
vadász és vadásztársa Batta Mihály egy hatalmas vad
disznót szállítottak le az alvinczi erdőségekből s osztották 
szét Ízletes húsát a vadásztársak és jó emberek közt.

Pályázatok.
1897. évi 515. számhoz.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
A Heves vármegyében, Eger székhelylyel meg

üresedett, 1898. évi február hó 15-éig elfoglalandó 
kerületi érdőőri állásra. 350 frt összes javadalmazás
sal, ezzennel pályázatot hirdetek.

A vármegyei közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
intézett s 1898. évi január hó 20-áig, az itteni m. kir. 
erdőgondnoksághoz beadandó, sajátkezüleg irt kérvény 
kellékei: 1. erkölcsi, 2. szakvizsgái, 3. szolgálati, 4. 
orvosi, 5. a magyar nyelvben való tökéletes jártassá
got igazoló bizonyítvány és 6. anyakönyvi kivonat.

Egerben, 1897. deczember hó 20-án.
Egri m. kir. erdőgondnokság.

E r á n o s z  An t a l  J ános ,
ra. kir. erdőgondnok.

Szerkesztői üzenetek .
S. B. u r n á k  S z á d  a. A köznép a varjukat uem a saját 

nevükön ismeri, hanem a fekete varjut nevezi „pápista v a rjá 
nak, a hamvas varjut pedig a „kálomista" névvel tiszteli meg. 
A luteránusnak már nem jutott a varjukból, de sok helyen a 
szarkát nevezik ezen a néven, nyilván azért, mert ez iz olyan 
hamis, mint a luteránusoknak a hite.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonosi 
PocLh.rad.szky Em il.
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M EG JELEN T

BLUM és TÁRSA
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 ld m 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,

c z é g ű n K  ú j ó l a g  :oűLe>®l3i:z»<£:vfcc>trt
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI IFi-TTEE-AJK,
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m eg rendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektői, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vev ő in k et fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel BLUM és TÁRSA

BU DA PEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv rta té r sarkán .

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

A földmivelés m. kir. Ministerinra szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I DJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész évre . . . . . . . . 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 K e d d e n

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

N éh á n y  szó  a r itk ítá sró l.
Az „Erdészeti Újság* egyik minapi szá

mában egy rövid ezikk a ritkítás (gyérítés) elő
nyeiről és hátrányairól értekezett. — A nélkül, 
hogy akár annak Írójával polemizálni, akár pedig 
állításainak valamelyikét megczáfolni, vagy meg
erősíteni akarnám , itt egyszerűen arra szorít
kozom, hogy a ritkításról (vigályitásról) elmondok 
egyet-raást gazdag tapasztalataimból.

Az alatt a hosszú idő alatt, mig a fa a vág
ható kort eléri (egy fordaszak), az állabból szám
talan egyedek válnak ki, melyek a létért való 
küzdelmet a többiekkel mostoha helyzetük miatt 
ki nem bírván, előbb-utóbb elsilányulnak, eltör
pülnek, kiszáradnak, s az ellenséges rovarok 
által is megtámadtatváu, végre teljesen meg

semmisülnek. Tekintettel arra a körülményre, 
mely szerint a fiatal korban egykorú testvér- 
egyedeknek csak egy kis százaléka éri el a vág- 
hatás korát, el lehet képzelni, hogy milyen ren
geteg volna az a fatömeg veszteség, melyet kü
lönben az alkalmas korban és Időben alkalmazott 
ritkítás az erdőgazdaság jövedelmezőségére hasz
nosan értékesít. Ezeknek az elnyomott egyedek- 
nek még egészséges korukban való kivágása 
abból a czélból, hogy az által a meghagyott tör
zsek növekvése fokoztassék, fatömege gyarapit- 
tassék; ez képezi a vigályitásnak lényegét és az 
ebben leli indokolását; a csupán száraz fák kivé
tele nem is annyira vigályitás, mint inkább állab 
tisztítás, miután pedig vagy semmilyen, vagy 
pedig csak elenyészőleg csekély haszonnal

TÁRC5S A.
-------------— + C + — —

E rd őp u sztitás.
Irta: Tábori Róbert.

— A .Magyar Fakeresk.* után. —
I.

Harmadéve nagyon hideg volt a tél és a délvi
dékkel is éreztette hatalmát. Január közepe táján sok 
szegény beteg csalódott reménynyel hagyta ott a di
dergő olajfákat és a szalmatakaróba bujtatott pálmá
kat. Az Adriát mindennap bekalandozta a bóra és si- 
vitó hangjával idegessé tette a Quarnero egész part
vidéket. Hol vékonyan, hol vastagon fújta, a tengert 
fenekestül felkavarta, úgy, hogy óriási mosóteknóhöz 
hasonlított, melyen már tulömik a szappanhab. S nem 
érte be azzal, hogy a tengert végig korbácsolta, ha
nem elkalandozott messzire a száraz földön is, min
denütt féket vesztetten tombolt és dühöngött.

Minket is üldözött, akik gyorsvonaton felkapasz
kodtunk a Karston. Egy nagyon drága és kedves be
tegemet szállítottam hazafelé, aki megcsömöriött Abbá
zia kasírozott tavaszától, erősen megkívánt az édes 
otthout és szemmel láthatólag gyógyult pusztán csak 
attól a gondolattól, mint fogják odahaza kényeztetve 
szeretni A kupéban lebocsátottuk a függönyöket, min
den nyilast betömtünk kendőkkel és felső kabátokkal, 
aztán hogy teljes légyen az illúzió, utitársuuk (egy 
jó barátom, aki beutazta az egész világot) előszedett 
bőröndjéből egy összerakható szamovárt, minden hozzá 
valóval együtt és rögtönözve teát készített.

Hanem az én édes betegemet az otthonnak ez a 
fakszimiléje sem tudta egészen megnyugtatni. — Vala
hányszor a hegyre felkapaszkodó vonatot utolérte a 
bóra és megrázta haragosan, a kis betegem hozzám 
menekült, mint a kisértetet látó gyermek, nyomban 
utána pedig felkaczagott, mint a gyermek, ha erősen 
elhitetik vele, hogy nincs kisértet.

— Mitől félsz ? — szóltam dorgáló hangon —
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jár, a sarj és cserüzemíi erdőt kivéve vagy 
éppen nem, vagy csak igen ritkán alkalma
zandó.

A növekvés a ritkítás által tehát határozot
tan gyarapodik, mert a vigályos állás követ
keztében az állab egyedeinek koronái dús és 
gyorsabb fejlődésnek indulnak, mint a ritkítás 
előtt ezt tehették, a mi természetes is, mert 
az erőteljes, dús növésű korona sokkal több 
légköri tápot képes fölszívni, mi által növek
vése az előbbihez vagyis az elnyomottéhoz 
képest az elnyomott és szabad állás között 
lévő arány mértékében okvetlenül kell hogy 
gyarapodjék.

A ritkítás tehát a légköri tápanyagoknak 
tökéletesebb és nagyobb mérvű fölhasználását 
közvetítvén, már magában véve ez által is 
csalhatatlanul nagyobb növekvést, tehát nagyobb 
tömeggyarapodást is okoz.

De lássuk még ezenfelül, hogy a ritkítás, 
vagy hogy az eléggé csodálatosan hangzó 
szakszerű kifejezéssel éljünk, a vigályitás minő 
befolyással van magára a talajra?

A vigályitás által az áralkodó állab termő 
ereje éppen annyival gyarapodik, mint a mennyi 
tenyészerőt és tápanyagot az elnyomott egye- 
dek fölemésztettek, a mely tenyészerő és táp
anyag a ritkítás által fölszabadittatván a meg- j 
maradt egészséges egyedek által előnyösen j

hisz csak szél, üres levegő az egész. S akármint sivit 
is, hozzád nem férkőzik.

— Magam sem tudom, , mi van ma velem — vá
laszolt mentegetődzve, bizony Isten ngy érzem, mintha 
engem üldözne. S valahányszor elmarad tőlünk, ki
hallom a vad zsivajból fenyegetését . . . Ti nem hall
játok, mert az egészséges embernek tompa a hallása 
ilyesmire. De mi betegek még a szu őrlését is halljuk 
fájdalmas éjszakákon a fejvánkosunk fölött. — Amint 
egyre közelebb jön . . . Azt kiáltja felém ez a gonosz 
szél: Mégis utolérlek ! S én kénytelen vagyok neki 
hinni, mert hisz ö az enyészet, amely mindig gyorsabb 
az életnél . . .  0  tette tönkre ezt a vidéket is. Egykor 
paradicsom volt, most kész pokol!

Lázasan beszélt, oda lépett az ablakhoz, félre 
rántotta a függönyt és kinézett az éjszakába. — Épp 
most kicsit szünetelt a vad kavargás és el lehetett 
látni a hold sápadt fényénél vagy száz lépésnyire. -— 
Feltárult a Karst rejtelmes élettelensége egész rideg 
sivárságában. — A csupasz sziklakövek, a föld kiálló

lesz fölhasználva, ezen felül a kiszedett fák 
visszamaradt tüskéi és gyökerei elkorhadván 
és elrothadván, ez által a talaj megporhauyul 
és megtrágyáztatik s a nedvességnek és a lég
köri csapadékoknak befogadására alkalmasabbá 
lesz. —

Ilyen nagy horderejű hatás és nem meg
vetendő haszonnal szemben ki merné a ritkí
tásnak erdőgazdasági szempontból való hasz
nos voltát kétségbe vonni?

A vigályitás ezen kívül az erdőgazdasági 
üzem hozamának szempontjából is kiváló figye
lemre méltó.

Ha kellő figyelmünkre méltatjuk azt a 
körülményt, mely szerint a ritkítás által a tűzi
fán kívül számtalan olyan értékes épület és raü- 
szerfára alkalmas fanemeket veszünk ki, melyek 
a soha nem vigályositott vágható állabokban, 
melyekben az elnyomott aljfa már régen el
száradt, kipusztult, vagy éppen nem, vagy csak 
igen ritkán fordulnak e lő ; ha tekintetbe vesszük, 
hogy a ritkitási elöhasználat által mennyi hasz
nos és szükséges anyagot nyerünk, a milyenek 
a komló-, szőllő-, babkarók, létra oldalok és 
fogak, gereblye, ásó, kapa nyelek, abroncsok, 
a fenyőknél szarufák, kisebb állvány oszlopok 
stb. stb., ha mondom tekintetbe vesszük az ipar 

! és mezőgazdaság részére szinte nélkülözhetleu 
! mind eme anyagokat, akkor el kell ismernünk,

bordái fénylettek, amint tisztára lesöpörte róluk a ha
vat a szél, a repedezett, salakos gránitfalak bizar vad
sággal emelkedett égnek és közben fantasztikus mély
ségek tátongtak lépten-nyomon. Mindenütt csak kő és 
irgalmatlan keménység, sehol egy lágyabb vonás: egy 
darabka termőföld . . .

Az én betegem felsóhajtott és remegő hangon 
igy szólt:

— Ezt a bóra tette, csakis ö . . .  . Mondjátok: 
hogy is lehet olyan kegyetlen a természet?

II.
Nem volt módunkban megfelelni erre e kérdésre, 

mert hirtelen megszólalt a gőzsip, a fékező bele
kapaszkodott a kerekekbe és a vonat megállt a nyílt 
pályán. A kalauz az ijedségtől kipirult arczczal suhant 
el kapunk előtt, de már a következő pillanatban meg
nyugtatta a dobogó sziveket és reszkető lelkeket, a 
hogy a vonat mentén kikiáltotta:

— Nincs semmi b a j! Csak egy darab szikla esett

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 107

hogy az erdöritkitásnak az okszerű erdőüzem 
tervéből már csak a jövedelem fokozásának 
szempontjából sem szabad hiányoznia.

Eltekintve az elősorolt erdötenyésztési 
igen fontos tényezőktől, melyek a ritkításnak 
szükséges és hasznos voltát már magukban is 
eléggé indokolják, nagy befolyással van még a 
vigályitás az anyagnak nem csak a mennyi
ségére, de főleg a minőségére is, mert mentül 
vigályosabb, vagy helyes magyarsággal mondva 
világosabb az állás, annál erőteljesebb és szebb 
a növés, jobb az anyag és több oldaluak s érté
kesebbek az anyagból termelt választékok.

(Folytatása következik.)

„T. V -
Mikor az ember egyes községek vagy uradalmak 

határához ér, az országutak vagy dülőutak mentén 
rendesen egy táblát talál s azon a nem egészen mű
vésziesen kiállított puska fölött ennek a két betűnek 
a lenyomatát bámulhatja. A beavatottak azt mondják, 
hogy ez a két betű azt jelenti: „Tilos a Vadászat*, 
bár akadtak már olyan gonosz emberek is, kik úgy 
magyarázták, hogy „Tessék Vadászni.*

Nehogy ilyen félreértésekre továbbra is alkalom 
nyujtassék, egyelőre a kincstári erdőkre nézve jónak 
látta a fűldmivelésügyi m. kir. miniszter ur az előbbi 
jelzőt alkalmazni, vagyis a vadászatot, ha nem is min
denkinek — de mindenesetre a kincstári erdészeti 
személyzetnek a fülébe dörögni s kimondani, hogy 
jövőre a tiszti és altiszti erdészeti személyzetnek a

kincstári erdők területén a vadászás tilos. A szigorú 
rendeletet enyhítette akkoriban a miszter ur azzal, 
hogy az erdészeti személyzetnek a szakszerű vadászat 
és vad nevelés terén való tanulmányok és gyakorlat 
czéljaira szükséges vadászterületek kijelöléséről később 
fog intézkedni.

A hivatkozott rendelet megjelenése alkalmával 
arra nem reflektáltunk, bár erre nézve néhány szepes- 
ségi erdészeti altiszt által figyelmessé is lettünk téve, 
midőn „curiósum* aláírással úgy erre, mint egyéb 
magas intézkedésre figyelmünk fel lett hiva, mert ki 
akartuk várni azt a pótlólagos rendeletet, mety a szak
szerű vadászterületek kihasitására nézve intézkédik. 
Nos, ez a rendelet nem soká váratott magára s ma 
már közkézen forog s igy elérkezett az ideje annak, 
hogy röviden mi is elmondjuk a véleményünket erre 
a rendeletre a saját felfogásunk szerint s anélkül, 
hogy ennek egyébként nagyobb súlyt tulejdonitanánk.

Tudvalevő dolog, hogy a vadászat az erdészet
nek mintegy kiegészítő részét képezi s egyiket a 
másiktól elkülönítve képzelni sem lehet, a mi külön
ben természetes is, mert hiszen tulajdonképpeni vad- 
tenyésztést — a nemes vadat értve — erdő nélkül 
képzelni sem lehet, mert a homokbuczkák nyulját, a 
nádas kacsáját s egyéb vizi vadját nem lehet olyan 
tényezőknek tekinteni, melyek a vadászat követelmé
nyeinek megfelelnének.

Arról, hogy a vadászat újabban milyen kiváló 
közgazdasági tényező, fölösleges sokat beszélni, itt a 
statiszfiha számai a legjobb tanúbizonyságok, melyek 
nyíltan hirdetik, hogy már nem is százezrekre, de 
mondhatni, milliókra rúg az a jövedelem, mit hazánk 
a hasznos vad húsából, a káros vad szőrméjéből éven- 
kiut fölmutat. A milyen mértékben pusztul a káros

le a pályatestre. Már viszik tovább és negyed óra 
múlva indulunk. Csak tessék nyugodtan maradni.

Vagy ötven lépésnyire előttünk vöröses fáklya
fény mellett egy sereg munkás dolgozott az akadály 
eltávolításán. — Barátom leszállóit és vagy öt perez 
múlva visszajött. Valami volt az arczán, ami elárulta, 
hogy tapasztalt olyasmit, ami nem mindennapi még 
az ó kalandos életében sem.

— Tudjátok-e, hogy mi okozta a sJklaesést?— 
kérdezte.

— Bizonnyára a hideg repesztette ketté a tö
meget és . . .

— Dehogy! Ami megrepeszterte a sziklát, egy 
hatalmas eleven fagyökér volt.

\ _  Tréfálsz?
— A saját szemeimmel láttam. — Az egyik fele 

még ott vonaglik a sziklafalon és mint a haldokló gör
csösen mozgolódik. A másik erősen beékelte magát a 
lerepesztett tömbbe és nem lehet onnan kivenni.

Egy élő fagyökér a Karstnak ezen a pontján,

a hol tán már kétszáz esztendő óta nyoma sincs a 
vegetációnak? Különös!

Barátom maga elé nézett, aztán kis szünet múlva 
álmatag hangon igy szólt:

— Tudjátok e, miért repesztette ketté a fagyökér 
azt a sziklát? Mert kereste az anyaföldet, amit elvet
tek tőle. Az életet kereste, utolsó kísérlete volt ez, 
hogy megszabaduljon az enyészettől.

Azt kérdeztétek az imént, hogyan lehet olyan 
kegyetlen a természet ? Paradicsomból pokolt csinálni! 
Az a vergődő fagyökér megadta nekem a feleletet: 

Nem a természet volt olyan kegyetlen, hanem 
az ember. (3 uszította rá erre a vidékre a pusztulás 
démonját, a fenevad bórát.

Mikor ez a fagyökér, amely most kétszer olyan 
vastag, mint egy meglett ember karja, még csak ujjnyi 
kicsiny volt, az egész Karst gránitját magasan fedte 
a termőföld: az őshumus és véges-végiglen sürü er
dőség borította a hegylánczot. — Kevés volt a fenyő, 
annál több a tölgy és közben a völgyes részeken a
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vad, éppen olyan mértékben szaporodik a hasznos, a 
mi különben természetes is, mert nem a puska a leg
nagyobb ellensége hasznos vadjainknak, hanem a du- 
vadak nagy mennyisége.

A legdusabb vadállomány eddig az állami erdők
ben volt található, a mi természetes is, mert ezeknek 
az erdőknek mindig meg volt a megfelelő felügyelő 
személyzete, mely nem csak az erdőségek, de a vad
állomány épsége felett is éber szemmel őrködött s 
kivált az utóbbit már csak a maga jóvoltára való te
kintettel is minden bajtól megóvni és gyarapodására 
minden kínálkozó eszközt megragadni igyekezett, jól 
tudva azt, hogy a mit ezen a téren nevel és szaporít, 
az majdan, ha nem is egészben, de legalább részben 
az ö tulajdonát fogja képezni s a mostoha javadalma
zás mellett amúgy' is gyengén ellátott konyháját egy 
kis élvezhető hússal ellátni.

A hivatkozott rendelet egy vonással végit sza
kítja ennek a buzgőlkodásnak, mert azt, ami eddig 
egyszerűen jókedvből és a saját érdekből lett téve, 
ezentúl tenni parancsolja, parancsolja pedig azért, 
hogy ez által mások, teljesen idegenek nyerjenek jó 
vadászterületeket, az azokat gondozók pedig csak úgy 
lesznek vele, mint az, aki a mézet üvegen keresztül 
nyalogatja.

Könnyen elképzelhető, milyen érzelmekkel fo
gadta ezt az egész kincstári erdészeti személyzet, 
mert annál az a rendelkezés, hogy majdan a személy
zet részére bizonyos terület ki fog jelöltetni oly czél- 
ból, hogy ott magát az okszerű vadnevelésben, vad
óvásban és vadászatban gyakorolhassa, nagyon kétes 
értékű. Lássuk, miért?

Az egyes erdőhatóságok javaslatba hoznak bizo
nyos erdőterületet, mely jövőre s vadnevelés és vadá

nemes délvidéki gyümölcsfa. Méhzümmögés hangzott 
hajnaltól estig, ami a legbiztosabb jele annak, hogy 
a természet bőkezű és adakozó.

Madárdalban sem volt hiány és mikor az esti 
szellő, amely nem tart semmi rokonságot a bórával, 
illatterhesen szállt alá a Quarnerora, azt a hirt vitte,

' hogy idefent paradicsom van.
De haragudott is a bóra, valahányszor arczui 

csapta az innen előszáló virágillat, szörnyen gyűlölte 
ő ezt a paradicsomot és számtalanszor megpróbálta 
már felkuszni idáig és rombolva törni szanaszét. De 
nem lehetett. Őrt állottak a hatalmas fák és mint egy 
eleven bástya visszavertek minden támadást. Csatát 
vesztve futott meg a haragos bóra.

Utóbb már csak elvétve nézett erre felé, inkább 
megszokásból. — Bántotta az eleven, viruló élet és a 
sok kudarcz : beletörődött abba a gondolatba, hogy 
a föld hatalmán kívül esik.

Hanem egyszerre csak hírül hozták neki, oda az 
isztriai hegység ama barlangjába, ahol pusztító had

szat gyakorló teréül szolgáljon, ezt azonban nem tet
szése szerint és ott jelölheti ki, hol legjobb tere van 
a nemes vadnak, mert tuevalevő, hogy az ilyen terü
leteket legnagyobbrészt magas állású és rangú egyé
nek haszonbérelik, s igy az erdészeti személyzet kény
telen lesz hitványabb területtel beérni, melynek 
jó vadászterületté tétele még sok fáradságba és 
annál több időbe fog kerülni s mikor már lesz is 
mint ilyennek némi értéke, akkor is azt az erdészeti 
személyzetnek csak nagyon csekély része fogja hasz
nálhatni, mert a távolabb lakók, kivált az altisztek a 
nagy költségek miatt nem igen lesznek abban a hely
zetben, hogy oda vadászati kirándulásokat tehessenek, 
annál kevésbbé, mert nyilvánvaló, hogy az általuk 
netán elejtett vad aligha fogna az ö konyhájukra ke
rülni.

A hivatkozott rendeletből arra lehet következ
tetni, hogy az ilyen kihasított vadászterületekre nem 
azért van szükség, hogy az erdészeti személyzet vad
pecsenyében ne szűkölködjék, — hanem inkább 
azért, — hogy ott tanulmányokat tegyen és vadá
szati ismereteit gyarapítsa, tehát az, ki oda vadá
szatra kirándul, tulajdonképp tanulmányútra megy s 
itt fölmerül a kérdés, vájjon ezen tanulinányutjának 
költségei meg lesznek e neki térítve s vájjon több 
napi tanulmánya alatt védkerülete őrzéséről ö lesz-e 
köteles gondoskodni, vagy pedig ezt közérdekből az 
államkincstár fogja tenni ?

Véleményünk szerint ebből a rendelkezésből csak 
azoknak lesz gyakorlati hasznuk, kik a kijelölendő 
vadászterületen, vagy pedig annak közvetlen közelé
ben laknak, mig a távolabb lakók a vadászat nemes, 
testedző sportjától teljesen el lesznek zárva s oda 
fognak jutni, hogy a lövésben valé gyakorlat czéljá-

járataiból meg szokntt pihenni: hogy a Karstnak déli 
lejtőjén emberek jelentek meg és kezdik irtani az er
dőséget.

A bóra csak bosszankodott e miatt. Az ő dolgán 
ez nem lendít: van ott annyi fa, hogy alig tud lélek- 
zetet venni egymástól és szintén jól esik majd az er
dőnek, ha elveszik a termésnek agy részét. — Annál 
könnyebben él meg a többi. De akik ott maradnak, 
még inkább megerősödnek és soha sem bir velők a 
bóra.

De hirtelen egy szó ütötte meg a bóra fülét, egy 
név. Hogy a velenczeiek keze dolgozik a Karst déli 
lejtőjén, hogy ök ritkítják az erdőt.

A velenczeiek: a hírhedt erdőpusztitók, akik 
Morea félszigetét tönkre tették, kiölvén belőle minden 
élőfát, a melyet hajóépitésre vittek el. A fagyilkosok, 
akik még az Olimp berkeit, Dodona ligetét sem kímél
ték és Zeusz szent fájából árboczot faragtak egy olyan 
hajónak, a mely gyapotárukat szállít a Levantéba.

Abban az árboczban csöndes éjszakákon még
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ból a szobafegyvert lesznek kénytelenek igénybe 
venni.

Van azonban ennek a rendelkezésnek még egy 
másik, nem kevéssé figyelemreméltó árnyoldala, ez 
pedig az, hogy a tilalmazott térületekre meg lesz tiltva 
a fegyverrel való járás, a mi pedig nem kis mérték
ben fogja a személybiztonságot veszélyeztetni, mert a 
fegyvertelen alkalmazott egyenesen martalékául lesz 
dobva a vadállatoknak, no meg a vadembereknek is.

Különben ne törjünk előre pálczát az intézkedés 
fölött, majd ha annak gyümölcseit látni fogjuk, vissza
térünk a dologra; mindenesetre kívánatos lenne, ha 
annak idején lapunk barátai megismertetnék velünk 
az egyes kijelölt vadászterületeket. Most egyszerűen 
csak azt a tényt constatáljuk, hogy a vadneveléshez 
és vadóváshoz való kedvét az erdészeti személyzetnek 
nagy mértékben le fogja lohasztani.

LEVELEZÉS.
Pozsoga, 1897. deczember 24.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Egy veszélyes, de különben érdekes kalandról ó- 

hajtok itt megemlékezni, melynek én magam voltam a hőse.
Folyó hó 20-án ugyanis bent jártam a főnökömnél 

különféle jelentéseimet megtenni s mig befelé kocsin 
mentem, hazafelé csak úgy gyalogszerrel indultam s mi
dőn a kaprióiai és pozsogai határt átszelő „valea fun- 
data“ nevű völgyhöz értem, kissé megpihentem, hogy ma
gamnak egy szivarkát sodorhassak. Alig hogy ezzel el
készültem, egyszerre nagy dübörgést hallok s még alig 
hogy löieszméltem. máris szemembe tűnt hat darab ha
talmas farkas, a mint egyenesen felém tart.

most is zokog néha Pythia lelke, de ki hallaná a kal
már lelkek közül ? Arany és ezüst csengése muzsika 
azoknak, de a szent múltra mit sem adnak.

S ahogy a bóra meghallotta a neki kedvező 
hirt, felujongott és rögtön kémszemlére indult. — Ott 
ólálkodott hetekig a fapusztitók között és segített ne
kik a fák kidöntésében. Azok nem ritkították az erdőt, 
hanem kipusztitották. Levágták a gyökeréig a törzsek 
ifját és vénét és vitték nagy hajókon a prédát odább. 
Amint pedig üres lett egy darab talaj, a bóra neki 
feszitette vállát: korbácsolta, söpörte, mig lekaparta 
róla a termőföldet és napvilágra jött a Föld kemény 
bordája, a szikla.

így ment ez vagy száz esztendeig, aztán egy
szerre elmaradtak a velenczeiek, mert nem volt már 
mit. irtani, pusztítani. De már jóval előbb elszállt a 
madárdal ,♦ elmaradt a méhzümmögés és az esti szellő 
tájára sem nézett többé a Karstnak, mert irgalmatla
nul kiüldözte a bóra.

Meghalt az erdő; meggyilkolták orvvul. — De a 
lelke még nem . távozott végleg. A keleti népek hiszik,

Egyéb fegyver nem lévén kezem ügyében, zseb
késemet rántottam elő s elkészülve a legrosszabbra is és 
arra, hogy megtámadtatás esetén a végsőig fogom ma
gamat védelmezni, futásnak eredtem a fenevadak pedig 
nyomon követtek. Jó szerencse, hogy csakhamar sze
membe tűnt egy galyas fa s végső szükségemben erre 
fölkapaszkodtam.

Ideje is volt, mert a bestiák már annyira megköze
lítettek, hogy egyiknek sikerült csizmám sarkát ádáz 
fogai közé kapni, mely azután szájában is maradt.

Helyzetem nem volt a legkellemesebb, de legalább 
egyelőre biztos, volt hát elég időm mérgelődni, hogy jó 
fegyverem nincs velem; milyen szép bundára tehettem 
volna szert hamarjában! de hát hiába, az a sutba vetve 
pihent odahaza, mert hát nekünk erdőőröknek újabban 
nem szabad magával fegyvert hordani. Az eredmény 
máris látható mert a duvadak annyira elszaporodtak, 
hogy egész falkákban kószálnak vidékünkön s a mi vár
megyénkben tudtommal még lődijak sincsennek megálla
pítva.

Úgy vagyunk mi most, hogy a fatolvajok egy 
husánggal is könnyen agyonverhetnek s a vadorzók el
fogására még csak gondolnunk sem lehet.

Ezek a gondolatok villámgyorsan czikkáztak át 
agyamon, de hát nem volt időm ilyenek fölött soká töp
rengeni, hanem arra kellett gondolnom, mikép szabadul
hatnék meg gonosz ellenségeimtől, melyek még mindig 
ott leselkedtek nagyúri pecsenyémre. Egyéb védelmi 
eszköz híján elővettem egy skatulya szalongyufát s azt 
Csomónkint gyújtogatva közéjük dobáltam. Az eredmény 
nem maradt el, mert hívatlan vendégeim csakhamar szé- 

| gyenkezve sompolyogtak visszafelé. Alig hogy ezek el- 
| tűntek, két czigány jötc arra, egyik gyalog, a másik ló- 
| háton. Rájuk kiálltottam, mire a gyalogos úgy megijedt,

hogy ember ha meghal, három napig van a lelke a 
•halottás ház körül: az erdő lelke három századig 
röpködte körül az órási ravatalt.

Belebujt abba a fagyökérbe. Az nem adta meg 
magát. Valahogy talált egy földalatti sziklahasadékban 
egy kis humust, abból táplálkozott. Mikor az elfogyott 
mélyebbre szállt, megint talált egy kis életre. De a 
bóra észrevette ellenségét és nem tartotta biztosnak 
diadalát, amig az erdő lelkét is el nem űzte. Utánna 
nyomult, belehuzódott a sziklaüregbe és elvette végső 
menedékét.

S ahogy látta, hogy nem bir vele másként, neki
ment fagyos lehelletevel a sziklának, megrepesztette, 
ketté tépte a gyökeret. Most már mehet az erdő lelke 
a teste után.

A gép nagyot fúttyentett, a vonat megindult s 
abban a pillanatban a pokoli sivitással és fülsértő ka- 
czagással újból üldözőbe vett minket a bóra. — Álom 
volt-e, de úgy tetszett, mintha tisztán hallanám, mint 
kiáltja utánunk:

— Nem a természet cselekedte, hanem az em
ber . . .  az ember!
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hogy a földre esett. Lemasztam az eletemet megmentett 
fáról s felemeltem a vén kaldorárt s miután elmeséltem 
nekik átélt kalandomat, azzal a vigasztalással bocsátottam 
útnak, hogy ha megtámadják őket a farkasok, jó lesz 
nekik a ló, ők pedig ennek árán megmenekülhetnek. — 
Ők azután elindultak Kapriórára, én pedig Pozsogára.

Kalandomat, melyből olyan szerencsésen megmene
kültem, soha sem feledem el s megfogadtam, hogy vé
res boszut fogok állani hívatlan kísérőimen s még ha 
büntetésr kellene is szenvednem, kifordítom nehánynak 
a bundáját, mint a hogy a múlt évben is két szép bun
dával számoltam be főnökömnél.

Valóban itt lenne az ideje, hogy a duvadak pusztí
tására nagyobb gond fordittassék, mert ezek a nemes 
vadban is nagy pusztítást visznek végbe.

Kiváló tisztelettel
M ester András,

m. kir. erdöőr.

Különfélék.
Figyelm eztetés. Régi hátralékosaink közül né

hány an — gyakran nem épen udvariasan — azzal ta
kargatják hátralékaikat, hogy hiszen ők a lap folyta
tását meg nem rendelték, minek küldtük nekik tovább, 
mikor előfizetésük lejárt ? Tudvalevő, hogy lapunk 
legőszintébb barátai is gyakran jönnek abba a hely- 1 
zetbe, hogy a kiszabott határidőre vagy nem áll mód
jukban az előfizetést beküldeni, vagy pedig lakásuknak 
a postától való távolsága és szolgálati elfoglaltságuk 
miatt ezt nem tehetik s ezek bizonnyára zokon vennék, 
ha tőlük bizalmunkat megvonnánk, mi a lapot mind
azoknak, kik annak beszüntetésére nézve külön nem 
intézkedtek, tovább is küldjük abban a meggyőződés
ben, kogy ez által akaratukat teljesítjük. — Itt még j 
figyelmeztetni kívánjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a j 
sajtó termékek terjesztésére vonatkozó szabályok azt, 
ki valamely sajtóterméket elfogad és a postán vissza 
nem utasít, árának megfizetésére is kötelezik, igy te
hát ha akadnak olyanok — mit különben nem hiszünk 
— kik a lapot tovább járatni nem óhajtják, azokat i 
kérjük, hogy a megérkező lapot egyszerűen a postán i 
utasítsák vissza s jelezzék a czimszalagon, hogy azt j 
többé el nem fogadják, megmentvén ezáltal minket is j 
Önmagukat is az esetleges hátralékok behajtásának 
kellemetlenségeitől, milyeneknek legutóbb is ki voltunk 
téve az által, hogy többekes, kik tekintélyes hátralé
kaikat többszöri megintés és postai megbízások da- 
ezára ki nem egyenlítették, az itteni községi bíróság
nál voltunk kénytelenek beperelni. Végre kérjük mind- j 
azokat, kik még a múltra nézve hátralékban vannak, ! 
vagy kik előfizetésüket még a folyó évre nem ujitot- | 
ták meg, hogy előfizetéseiket lehetőleg még e hó fo- \ 
lyamán rendezni szíveskedjenek.

„Magyar Fakereskedö.“ A szakkörökön kívül ; 
csak kevesen tudják, hogy szakkereskedésünk az utóbbi \

evekben mennyire kifejlődött és hogy ma már a 
franezia, olasz és keleti, sőt az afrikai és kisázsiai 
piaczokon is sikerrel versenyez a svédnorvégországi, 
orosz és amerikai íakereskedelemrael. Ezen fontos ke
reskedelmi ágnak egyetlen magyar szakközlönye a 
„Magyar Fakereskedő*, mely most lép az ötödik év
folyamába és egyszersmint a „Magyar Fakereskedök 
és Faiparosok Országos Egyesületének* is hivatalos 
közlönyül szolgál. Most vettük a lapnak legutóbb meg
jelent mutatványszámát, mely meglepően gazdag, épp 
oly szakszerű, mint tanulságos tartalma által méltán 
megérdemli az éreekelt körök, fakereskedők, faiparo
sok, erdóhivatalnokok és erdőbirtokosok támogatását. 
A lap előfizetési ára egész évre 7 frt, fél évre 4 frt 
Mutatványszámot kívánatra bárkinek ingyen küld a 
kiadóhivatal (VII. Dávid-uteza 15.)

M eggyilkolt tanító. Titokzatos gyilkosság 
történt a napokban a fogarasmegyei Vestény községben, 
melynek derék igazgató-tanítója áldozatul is esett a rej
télyes bűntettnek. Iván Popescu — igy hívják a tanítót 
— az elmúlt hét egyik estéjén a vendéglőből egyedül 
hazaiért az iskolaépületben levő lakására. Útközben egy 
vagy több eddig ismeretlen tettes orvul megtámadta és 
fejére mért nehány hatalmas dorongütéssel földre telítet
ték. Volt még annyi ereje, hogy lakására vánszoigott de 
midőn az ajtót ki akarta nyitni, a kulcslyukat forgácsok
kal bedugva találta. A szomszédos tanitónétől még kést 
kért, hogy kinyithassa az ajtót, de úgy látzzik ereje el
hagyta. Reggel eszméletlen állapotban találtkák, tátongó 
sebbel a fején í \ z  iskolában. Meghalt még aznap, a nél
kül, hogy magához tért volna. Alig volt 28 éves. A  
tettest még nem kerítették kézre. A tanítót komoly, 
szelíd, szorgalmas embernek ismerte mindenki, a ki a 
magyarság ügyét hiven szolgálta mindhaláláig.

Az e leven  bros. A divathóbort legújabb kinö
véséről jő hir Párisból. A nagyvilági dámák már azt 
sem tudják, mit csináljanak, milyen ujmódival főzzék 
le egymást. Most valamelyikük kitalálta, hogy apró 
eleven tekenősbékát tűz a mellére brosnak. A tekenős 
kagylóját kirakatta gyémánttal, rubinttal, arany lán- 
czocskát illesztett a kemény békateknöbe s a láncznál 
fogva ruhája nyakára tűzte a kis hüllőt, a mely most 
szépen mászkál a dáma mellén, csillogtatva-villogtatva 
értékes hátafödelét. S ez az őrültség máris annyi köve
tőre talált, hogy a tekenösbéka behozatala egész jöve
delmező üzletággá kezd fejlődni.

Az önfeláldozó feleség. Megrázó drámáról ad 
tudósítást debreczeni tudósítónk. Egy szegény munkás 
asszony önmagát áldozta fel, hogy egy gyilkos me
rényletétől megmentse férje életét. Fehér Lajos favágó 
és felesége nemrég házukba vették Maczik Mihály 
napszámost. Jól éltek együtt s a karácsonyestét is 
együtt ülték meg. Karácsony első napján a két férfi 
otthon pálinkázott, inig végre Fehér kissé mámorosán 
lefeküdt és elaludt. Maczik erre kiment; fejszét ho
zott be a konyhából és azzal rátámadt a mélyen
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alvó Fehérre. E pillanatban, mikor Maczikférje fejére 
halálos csapást készült vágni, odaugrott az asszony 
s testével fölfogta a csapást. A gyilkos még egyszer 
vágott s a fejsze a szegény asszony fején nagy sebet 
ejtett. Az asszony elvesztette eszméletét s leesett a 
Földre. Mikor férje fölébredt, úgy találta a földön nagy 
vértócsában. Sebei súlyosak, de nem föltétlenül halá
losak. Maczikot elfogták. Az elvetemült ember beval
lotta, hogy a merényletet ő követte el s a férfit akarta 
megölni. Azt mondotta azután, hogy nem volt semmi 
oka a haragra vagy bosszúra, hanem mivel egész 
fiatalságát fegyházakban töltötte, vénségére is oda 
akar kerülni s azért akart nagy bűnt elkövetni, hogy 
tartós időre elzárják.

Drága hegedűk. A szász - kóburg - gotai herceg 
nemrégiben vásárolt egy valódi Stradivarius - hegedűt
35.000 frankért Kz azonban még korántsem a legdrá
gább, mert szakértők állítása szerint Halle hegedűművész
nek van egy Stradivariusa, a melyet testvérek közt is 
becsülnek 50.000 frankra. Egy amerikai milliomos pedig, 
Hawlei ur, Kaliforniából nehány hónap óta sorra járja az 
olasz provinciákat és régi hegedűket keres megvételre. 
Eddig mintegy ötszáz darabot vásárolt össze, a melyekért
400.000 franknyi csekélységet fizetett.

Parasztbecsület. A bácsmegyei Moholon — 
mint lakunknak Írják —- megrázó parasztdráma játszódott 
le. Arankovits Ignyát szerb paraszt a trágédia főszerep
lője. Brankovits csak este járt haza, mert szolgálatban 
állt s igy ritkán láthatta szép fiatal feleségét. Mikor a 
napokban hazament, üresen találta a lakást, Brankovics 
gynnakodni kezdett s egy kis fejtörés után kitalálta, hogy 
az asszony hűtlen lett hozzá. A csábitó nem lehet más, 
mint Ranszki Sziglo, az asszony tulajdon nagybácsija. 
Brankovits Ignyát mindjárt boszura indult. Felzörgette a 
a testvérét s azzal indult a nagybácsi házához. Kopogott 
az ajtón s ekkor kiszólt Ranszki, hogy takarodjanak az 
udvarából. A két testvér azonban nem tágított. Kis 
vártatva észrevétlenül belopóztak a házba s ott találták 
Brankovicsnét, a nagybácsit, ,s a nagybácsinak 19 éves 
fiát. A hűtlen asszony az ablakon menekült el ura elől. 
A kikapós nagybácsi azonban nem védekezhetett. A két 
Brankovits vasbotokkal ütötte agyon Ranszki 19 éves 
fia az ágyból tétlenül nézte, mint verik holtra az édesapját.

JÓlelkÜ tolvajok. Kedélyes hely lehet a temes- 
megyei Lippa, a hol még a tolvajokat is elfogja az em
berbaráti szeretet. Történt ugyanis, hogy a község ellen
őrködő órákat szerzett be az éjjeli bakterek számára. A 
lakosok persze bíztak a bakterekben s az is természetes, 
hogy ezek éppen úgy aludtak el éjjel, mint annakelőtte, 
mikor még nem hordozták magukkal az ördöngős órát. 
A napokban mégis fát loptak el Földes János főerdész 
házától. Már itt is kitetszik a tolvajok jószívűsége, nem 
loptak másnál csak az erdésznél, a ki amúgy is ingyen 
kapja a fát. De még ezzel nem mondtunk el mindent. A  
jó tolvajokat a lelkiismeret-furdalás mardoshatta. Úgy

látszik, azt gondolták, hogy a szegény őröket miattuk 
bántódás éri, esetleg még elcsapják őkét. Lekapták tehát 
az alvó bakterek nyakáról az ellenőrző órát s aztán meg
igazították maguk, hogy ne tűnjön fel a mutatón a bak-; 
terek tnnlasztása. Lippán tehát a tolvajokban is van va
lami becsületérzés.

Tévedésből m egm érgezte a családját. Szar
vas városában, mint jelentik, a minap szenzácziós mér
gezés történt. Búzás Györgyné emésztési zavarokban 
szenvedő férjének tévedésből áloé helyett arzenikumot 
kent a lekváros kenyerére s megétette belőle a fiái is. 
A férje rövid idő múlva meg is halt. A  fia azonban 
megmenekült, mert Dérg dr. ellenszereket adott be neki 
s a mérges ételt kihányta.

A poltron. Ezt a kifejezést igen gyakran lehet 
hallani és tudvalevő, hogy a gyáva embere illetik vele. 
Eredetét é szónak azonban kevesen tudják. Onnan szár
mazik, hogy hajdan Rómában azoknak a katonáknak, a 
kik gyávaságról tettek bizonyságot, levágták a hüvelyk
ujját, hogy az ijjat ne tudják többé kifesziteni. A  hol 
ilyen csonkított hüvelyket — pollex truncatus - -  láttak 
az emberek, rögtön tudták, hogy az illető gyávaság miatt 
van megbélyegezve. A francziák aztán a pollex truncatust 
összevonták poltron-nak és a szó ma már nemzetközi el- 
terjedtségüvé vált.

E g y  füst alatt. Köröstarcsán, mint jelentik, egy
szerre volt a lakodalna a Petneházi Gábor fiának és leá
nyának. A kettős lakodalmi menetet nagyszámú közön
ség kisérte a templomba. Hazafelé jövet azonban az ö- 
römapa útközben hirtelen rosszul lett s pár perez múlva 
meghalt. Csak kevéssel azelőtt örvendezve beszélte a 
násznépnek, hogy egy füst alatt elhelyezi a fiát is, meg 
a leányát is. S egy füst ala t̂ meghalt maga is.

Az első lokom otív. A matabélék országát 
immár vasút szeli át, de a bennszülött négerek még 
nem igen vannak tisztában azzal, hogy mi is ez a vasút, 
főleg a lokomotív. Egy matabele a múltkor ilyenfor
mán magyarázta el nézetét a gőzgépről: Nagy állat s a 
fehér emberé. Csak félszerae van, tűzzel táplálkozik 
s nem szeret dolgozni. Ha a fehér ember munkára 
szorítja, nyög és sikoltoz. Valahonnan jő, de nem 
tudja, honnan. Alkalmasint láza van, mert a fehér 
ember folyton orvossággal töltögeti. (Ez arra vonat
kozik, hogy a gépet olajozzák.)

A s o k  na dr ág .  A vásárról hazafelé balla
gott az alföldi juhász. Útközbe befért a pipagyujtó 
csárdába és ott lehetősen beszedegetett a jóféle 
papramorgóból. Midőn útját tovább folytatta, feldobta 
újonnan vásárolt nadrágát a vele levő szamara hátára, 
ő pedig csak úgy könnyedén czifrázta a lépést utána. 
Egyszerre csak megbotlik a szamár, s hátáról lecsúszik 
nadrág. — „Ehol la, egy nadrágot tanáltam!“ és fel- 
lóditotta a szamár hátára. Nehány lépésnyire a nadrág 
ismét leesett. „Kutya szerencsém van ma, ehol is egy 
nadrág!* és ismét föllökte a nadrágot. Még néhányszor 
ismétlődött ez igy, mig végre megsokalta a juhász. „Az 
ördögnek kell ez a sok nadrág!“ és az árokba vágta s 
csak otthon, kijózanodva veszi észre, hogy a sok nadrág
ból egy sincs.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
PocLhradszky Emil.
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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 beküldve.

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,

ozógttnli újólag megtolzatott
a nagytekintetil erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franezia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések k iváló 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 R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Föhorczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministefium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

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.

N eh á n y  szó  a  r itk ításró l.
(Folytatás.)

A maga idejében való erdőlés, vagyis vi- 
gályitásnak továbbá igen nagy és fontos előnye 
az a védelem, melyet a megmaradó törzseknek 
gyorsabb növés által való megerősödése a hó 
nyomása ellen szolgáltat; ennél nem kis szere
pet játszik az állab födelének, a koronák zárla
tának a ritkítás által való — hogy úgy mondjuk 
— áttörése, minek következtében a hó nem 
kényszerül a fák sürü koronáira ülepedni, hanem 
a megvilágositott koronák között könnyen a 
földre a esik.

Az elnyomott fáknak kiszedése által az 
állab egyúttal megtisztul a számtalan erdöpusz-

titó rovar örökös tanyájától és fészkétől. A rit
kítás alkalmat szolgáltat az elegyes állabok 
elegy arányának szabályozására, az értékesebb 
fanemeknek védelmére és gyarapítására és ez 
által a világos és tisztító vágásnak mintegy 
előkészitésére. Mind ezek oly lényeges tényezők 
az erdőmivelésben, melyeket a mai modern er
dőgazdaság lényeges veszteség és kár nélkül 
egyáltalán nem mellőzhet.

Az áterdőlést vagy vigályitást már a tizen
hatodik században alkalmazták úgy Német- mint 
Francziaországban; az elnyomott fák kivágásá
nak elrendelése Németországban egy erdészeti 
instructióból sem hiányzott.

Az erdészeti szakirodalomban először Hartig 
fejtette ki annak czélját és hasznát, szóval er-

TÁRCZA.
-------- -fOf---------

M ost lég y  okos, D om okos.
Azt mondja a világ, hogy a kinek az Isten hiva

talt adott, annak észt is ad hozzá, igy természetes, 
hogy ha valaki lapszerkesztővé lett, arról már min
denki feltételezi, hogy eszinek is valamivel többnek 
kell lenni a szükségesnél s nem egy akad olyan, ki 
ebből a fölöslegből a maga részire is kér egy keveset, 
a mit a szerkesztő azután szívesen át is enged, mert 
ez is éppen olyan, mintha valaki a szivarját az én 
égő szivaromon akarja meggyujtani, annak is jut a 
tüzből, nekem is marad elég belőle. Az ilyen tűz ké
résnek van még egyéb jó oldala is, ha az ember ügye
sen ki tudja használni, feltéve pedig, hogy ezt nem 
mindenki tudja, röviden megtanítom, hogy miként. — 
A dolog nagyon egyszerű s mégis szép haszonnal jár 
és nem is kerül többe, mint ebbe az egyszerű szócs

kába : „pardon!* Veszek ugyanis a kezembe egy da
rabka szivarvéget s meglesek az utczán valami jóféle 
úri embert, kinék még alig megyujtott britanika füs
tölög az orra alatt; megállítom az ipsét és tüzet ké
rek tőle, mit megtagadni nem szokás. Miután a szivar
végemet meggyujtom, tévedésből azt adom neki vissza 
s a magam fogai közé az ő szivarját kapom. A téve
dés ugyan rögtön kiderül, de hát már nem lehet á 
dolgon segíteni, miután pedig az ilyen elcsaklizott szi
vart száz eset közül alig egyszer fogadnak vissza, nincs 
más mód, mint ijedten kimondani a pardont és sietve 
tovább evezni.

De hát nem erről akartam én itt povedálni, ha
nem inkább arról, hogy mi mindenben kérik ki egy 
lapszerkesztő tudományát s mint teszik próbára isme
reteit. Szolgáljon erre például egy hozzám érkezett 
levélnek első része ; a másik részt a neki való helyre, 
a „kérdések* rovatába helyezem, hogy ahoz a nálam- 
nál okosabbak szóljanak.

A fura kérdés — megy különben nyilván csak
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dőgazdasági előnyeit és okvetlenül való szük
ségességét. Ő ugyanis kezdetben igen mérsé
kelt, a zárlat teljes voltának folytonos szem 
előtt tartásával való igen nagy időközbeni ritkí
tást javasolt, mig ennek ellenében Cotta az 
idejekorán való erőteljes és gyakran ismételt 
ritkítást ajánlotta. Egyáltalán az újabb korbeli 
szakírók tüzetesen foglalkoznak azzal a kérdés
sel, hogy milyen mérvű befolyással van az át- 
erdölés az állabnak és növedékének fejlődésére 
és gyarapodására. Ezek szerint a ritkításnál a 
következők lennének zsinórmértékül szem előtt 
tartandók:

Minél korábban kezdődik a vigályitás és 
minél rövidebbre szoritkozik ez által a meg
maradó törzseknek a létért való küzdelme, annál 
előnyösebb és jóltevőbb annak a hatása: sürü 
vetésekben és fiatal sarjakban a fanyeső olló
val való kiollózás igen alkalmas módszer ennek 
alkalmazása azonban nem mindig előnyös, mert 
az erre fordított munka költsége és az ebből 
nyert faanyag értéke nem áll egymáshoz meg
felelő arányban. Legtöbb esetben azonban a 
ritkítást akkor szokták megkezdeni, midőn az 
állabban az önritkitás az alsó ágaknak elszá- 
radásával már önmagától megkezdődött, mely 
esetben a nyert anyag már legalább a költsé
geket is megtéríti.

Ezekből kifolyólag a ritkítás megkezdhe- j

tésének ideje több körülménytől függ, milyenek 
pl. a talaj, fanem erdőalapitás és nevelés, fa
készlet viszonyok szem előtt tartása. Kitűnő 
termőhely, jó fekvés, gyors növekvésü, keres
letnek örvendő fanemek siettetik az áterdőlés 
vagy ritkítás megkezdésének idejét.

Mindenek fölött vezérelvül szolgáljon az, 
hogy az áterdőlés vagy ritkítás legelső sorban 
erdőnevelési vagy erdővédelmi tényező, mely 
— eltekintve az erdöhasználati kisebb-uagyobb 
jövedelemtől — már az értékesebb fakészletben 
is maga magát kifizeti. Ennélfogva a pénzbeli 
kiadások, melyek a vágható korban a készlet 
jósága következtében úgy is megtérülnek, a 
ritkítás idejére nézve irányadóul soha sem 
szolgálhatnak.

A ritkítás megkezdésének idejére nézve 
általában a következő eljárást szokták követni: 
erdei és fekete fenyőnél az áterdőlés vagy rit
kítás ideje 20 év, luczfenyőre 25—30 év; bükk- 
nél és jegenyefenyőnél 30—40 éves kor. Ezek 
a határidők azonban silány termőhelynél, sze
gényes növényzetnél és értékesebb fanemek 
felszabadítása esetében a czélhoz képest 
és a viszonyok szerint gyakran szintén módo
síttatnak.

A szerint, a mint a vigályitás vagy rit
kítás csakis a teljesen elnyomott vagy pedig 
az egészen a korona fedelébe is benőtt jobb

tévedésből lett hozzám intézve, mert azt a plébániára 
kellett volna küldeni — igy hangzik :

„Tudvalevőleg az Isten a földön legelőször is 
Ádám atyánkat teremtette, melléje pedig — hogy 
ne unja magát, no meg hogy olyan is legyen, aki főz
zön neki — az ő görbe oldalbordájából a mi egyenes 
Éva anyánkat formálta; ezt a házaspárt azután két 
gyermekkel áldotta meg, kiknek nevük Káin és Ábel 
volt, miből nyilvánvaló, hogy azok fiúgyermekek voltak. 
Káin később agyonütötte Ábelt, fölmerült hát a kér
dés, hogy mikép szaporodhatott meg a nép ezen a 
földön ?

Ezzel a kérdéssel — Írja a kérdező — azért lé
pek fel, mert volt ugyan idő, midőn dörgölődztem az 
iskola falához, de ettől legföllebb csak a kabátom lett 
meszes, de tökfejemben erre nézve sehogy sem akar 
világosság támadni, pedig szeretném a dolgot tisztán 
látni.”

Íme, itt a kérdés, melyből semmit sem hagytam 
ki, még a tökfejet sem, mert hát a saját fejével min

denki szabadon rendelkezik s hogy milyen nevet ád 
annak, abba senkinek beleszólása nincs, miután azon
ban a kérdezősködő ur fejét személyesen ismerni sze
rencsénk van, ezennel ünnepélyesen kijelentjük, hogy 
közte és a különben tisztességes takarmány gyümölcs 
között semmiféle irányban hasonlatosságot nem látunk.

A dolog érdemére nézve nagyon röviden is nyi
latkozhatnánk, de hát akkor hol vennők lapunkba a 
tárczaczikket ? így kényszerhelyzetünkben akarva nem 
akarva is kissé hosszadalmasabbnak kell lennünk.

Ahhoz, hogy az Isten Ádámot teremtette s Évát 
annak oldalbordájából formálta, nem férhet szó, mert 
hát ezt Mózes egész határozottsággal állítja s nincs 
okunk benne kételkedni, bár egyszer volt alkalmunk 
egy hires természettudóssal erről értekezni s ez az 
oldalborda históriáját egészen másképp — vélemé
nyünk szerint gonosz czélzatu elferdítéssel — adta 
elő. Az illető tudós ugyanis azt állította, hogy a te
remtő kivette ugyan Ádám atyánk oldalából a bordát 
s letette maga mellé a fűbe, mig a sebet bevarrja,
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egyedekre is kiterjed, azt mint gyenge, közepes 
és teljes, vagyis minden az állabban előforduló 
kifogásolható törzsre kiterjedő vigályitást szok
tuk megkülönböztetni.

A ritkítási fokozatok ezen határainak pontos 
meghatározása egyike a legnehezebb föladatok
nak, mert maga a vigályitás is — mint azt már 
a  fönnebbiekben körülményesebben leirtuk — 
úgy idejére, mint lényegére nézve az adott 
viszonyoktól függ, melyeknek megállapítása 
hosszas elméleti, főleg pedig gyakorlati isme
reteket igényel, ezek megszerzése azonban 
körültekintő folytonos gyakorlat mellett nem 
mindig igényel nagyon hosszú időt.

Krafft német szakiró a vigályitási fokoza
tokra vonatkozólag a következő törzs-osztály
zatot állítja föl:

1. Kiemelkedő, különösen kifejlődött, 
erőteljes koronázattal biró törzsek.

2. Uralkodó, a fő állabot képező szintén 
erőteljes koronáju törzsek.

3. Kevésbé uralkodó, silányabban fejlő
dött koronáju, az uralkodó törzsek koronája 
által képezett födélbe alig felnyúló koronával 
biró törzsek.

4. Uralt törzsek, jobban vagy kevésbé 
fejlett koronával; ide tartoznak még az állab 
korona födele által leszorított, de még mindig 
némi világoságot elérő törzsek, valamint a rész

ben elnyomott, még élő koronacsucscsal, de 
kihalt alsó ágakkal bíró törzsek.

5. A teljesen elnyomott törzsek.
(Folytatása következik.)

E g y  n éh án y  h iba
a kincstári erdoaltisztek előléptetése körül.

1883-ban, midőn a kincstári erdoaltisztek jöve
delmének újjászervezése az akkori nagymélt. m. kir. 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
által jóváhagyást nyert, minden m. kir. erdőigazgató
ság, főerdőhivatal és erdőhivatalnál fel lett fektetve 
egy altiszti rangsorozat és az akkor tényleges szol
gálatban lévő altisztek ügyességük, használhatóságuk 
és szolgálati idejük tekintetbe vételével az őket meg
illető rang és fizetési osztályokba soroztattak azon 
kecsegtető reménynyel, hogy a jövőben csakis igazsá
gos, illetve fokozatos előléptetésnek lehet helye s csu
pán kivételes esetekben sorrenden kiviil előléptethetők 
azok, akik ezt kitüntető érdemeikkel megszolgálnák. 
Megjegyzendő, hogy az, a ki bármely okból fegyelmi 
eljárás alatt állana az előléptetés folyama alatt, elő 
nem léphet, s az őt — a rendes körülmények között 
— megillető helyet az utána következő társa fog
lalja el.

Nagyon igazságosnak látszik a dolog, de nézzük 
csak azokat a körülményeket, melyek itt méltányláson 
kívül esnek.

A mint mondám, a ki az előléptetés idején fe
gyelmi eljárás alatt áll, az elő nem léphet; igen, de 
tegyük fel azt az esetet, hogy a fegyelmi eljárás az

nem számolt azonban azzal a körülménnyel, hogy 
akkor már kopók is csatangoltak a paradicsomkertben. 
Egy ilyen kóbor kopó elkapta a bordát s usdi! meg
futamodott vele; mire a teremtő észrevette a bajt, a 
kutya már a paradicsom palánkjánál járt s épen át 
akarta magát azon vetni, midőn az őt üldöző teremtő 
megragadta a farkát, mely azután szerencsésen a 
markában is maradt, mig a kutya megfarktalanitva lo
holt el az elcsent bordával. Mit volt már most egye
bet tenni ? a megtréfált teremtő az első asszonyt a 
markában maradt kutyafarokból formálta.

Kérdező barátunk e szerint idáig eljutott a bib
liában még a falhoz való dörgölőzés mellett is, sőt 
tovább ment, mert még azt is kiolvasta belőle, hogy 
Kain agyonütötte az ő testvérét Ábelt, sajnos azonban, 
hogy ideérve, hátat fordított a szent könyvnek s más 
világi olvasmányokra adta fejét, mert ha csak még 
egy kicsit tovább olvas a bibliában, ott Mózes I. köny
vének 5-ik részében, még pedig a 3. és 4. versszakban 
a következőket olvasta volna :

„3. Élt vala pedig Ádóm százharmintz esztendő
ket, mikor nemzené az ő fiát az ő képére és hasonla
tosságára, nevezné annak nevét Sethnek.

4. És voltak Ádámnak napjai, minekutánna Set- 
het nemzette, nyolczszász esztendők, melyekben nem
zett fiákat és leányokat.8

íme kedves kérdező barátunk a világosság, mely 
hivatva vau a homályban tévelygő és kételkedésbe esett 
lelkét földeríteni és megnyugtatni.

Ádám tehát nemzett fiakat ás leányokat s mi
után a gólyamadarak akkortájt már sziutén megvol
tak, nem volt valami nehéz mesterség ezek segítsé
gével a fiáknak és leányoknak az emberiséget tovább 
plántálni.

Tegyük azonban föl azt, hogy nem igy történt 
volna a dolog, hanem hogy Ádámnak és Évának csak
ugyan nem lett volna több gyermekük; vájjon szabad 
lenne ekkor is felvetnünk az emberi nem szaporodá
sának a kérdését és csak pillanatig is kételkedni a 
próféták igaz elmüségében ? — Vájjon lehetetlen lett
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illetőnek a becsületét visszaadja, a mi nem is ritka 
dolog, mert minden becsületes altisztnek, ha hűséges 
szolgálata ellen akárki részéről is kételyek támasztat
nának, nemcsak hogy kötelessége, de becsületessé
gének tisztázása is kívánja, hogy maga ellen a fe
gyelmi eljárást követelje.

így, mig az ügy lebonyolodik, illetve fegyelmi 
eljárás alatt áll, elmarad az előléptetéstől s legjobb 
esetben a következő előléptetésnél fél, vagy egész 
esztendő múlva elfoglalhatná az őt megillető helyét 
a rangsorozatban s ha ez tényleg meg is történnék, 
ki és mi módon kárpótolja azért, hogy egy vagy fél 
évig kisebb fizetést húzott ?

De tudunk olyan eseteket, hogy a hol a fegyelmi 
eljárás az altiszt hűségét és becsületességét kidéri- 
tette, ott kellett maradnia, a hol az eljárás folyama 
alatt hagyatott.

Van még ezeknek az előléptetéseknek több hiá
nyuk, melyek valószínűleg a felsőbbség nemtörődöm
ségén alapulnak.

Például: ha az erdőlegények valamelyike 3 vagy 
2 évi tényleges hadi szolgálatra bevonul, egyszerűen 
azt jegyzik meg a rangsorozat „megjegyzés" rovatába : 
„katonaságnál" s igy daczára annak a magas minisz
teri rendeletnek, mely a kincstári erdészeti altisztek 
és szolgáknak tényleges katonai szolgálatuk idejére 
is a fokozatos előléptetést épp úgy, mintha az állam 
erdészetnél tényleg szolgálnának, abban az esetben 
biztosítja, ha azok már bevonulásuk előtt kincstári 
szolgálatba s igy a rangsorozatba is felvétettek volna 
— ott díszeleg a nevük a rangsorozatnak ama helyén 
visszatértükkor is, a hol bevonulások idején díszelgett 
s igy történik az, hogy azok, kik csak ezek után lép
tek a szolgálatba, eléjük kerülnek s meg lesz czáfolva

volna ugyanannak az Istennek, ki Ádám oldalbordá
jából asszonyt formált, ugyanazt megtenni Káin oldal
bordájával is, vagy pedig nem ált volna hatalmában 
embereket kősziklákból, vagy akár fákból elővará
zsolni ?

Ebből az a tapasztalás, hogy nem jó nekünk, 
gyönge embereknek kételkedni az Isten igazságában 
és hatalmában, mert bizony könnyen megszégyenít 
minket a mi tudálékoskodásunkban. Azt, amit élő sze
meinkkel látunk, hinni nem érdem, hanem érdemül 
lesz nekünk felróva a látatlanba való hitünk, mert 
hiszen az Üdvözítő is azt mondta: „Boldogok, a kik 
nem láttak és hittek!" (János evangy. 20-ik rész, 
29. vers.)

íme megadtuk a kérdésre a feleletet s meg va
gyunk arról győződve, hogy a tanulságnak szivébe 
vésése által jövőre a ini hitetlen Saulunkból hivő Pál 
lesz s hite őt üdvözíteni fogja.

A s z e r k e s z t ő .

a magas miniszteri rendeletén alapuló szolgálati sza
bályzat ama passusa, mely szerint a kiszolgált katonai 
altisztek a kincstári erdészet szolgálatában elsőbbség
gel bírnának.

Ez nem combinált eshetőség, de tényeket tudok 
felsorolni, sőt e sorok Írója maga is azok közé tarto
zik, kit a katonai szolgálata legalább is 5 helylyel a 
rangsorozatban háttérbe szorított.

Talán vannak olyanok, kik azt mondanák, hogy 
óvást kell emelni ily hibák kijavítása végett! Ezeknek 
egyszerűen azt mondom, hogy ez a felsőbbség hatá
rozatai ellen való merényletnek minősíttetnék s az 
illető, ki ezt merészelné, inkább keserves jövőt, mint 
javulást szerezne magának.

S mire vallanak az elmondott tények ? Csak 
arra, hogy az önzés korszakát éljük s felsőbbségünk 
mindennel inkább, csak mi velünk törődik keveset, 
avagy pedig az, — a kinek befolyása alatt Írattak 
meg a szolgálati szabályaink, nem eléggé ismeri az 
azok által nyújtott kedvezményeket s csupán csak a 
követelményeit? A utóbbit állítani nem merem. Leg
feljebb azt mondhatnám, hogy felsőbbségünknek — 
tisztelet a kivételeknek — minden közelebb fekszik a 
szivéhez, mint azok, a kik a létért való küzdelmet 
megosztják vele.

Itt felhoztam a kincstári erdőaltisztek előlépte
tései körül fenforgó hiányos eljárások némelyikét, mel
lőzvén azokat, a melyek különös kegyek révén kelet
keznek, enyhítésül azon szaktársai fájdalmának, a kik 
a kincstári szabályozott erdészet szolgálat kötelékébe 
nem tartoznak és igyekezetükkel s ernyedetlen szol
gálatukkal sem tudnak zöld ágra vergődni.

Igazságszolgáltatás jöjjön el a te országod!
_________ Ha t á r s z é l i .

K érdések .
9. Nagy kedvelője vagyok a vadászatnak s nem 

egyen vettem már részt, de az bánt, hogy a részlet- 
fizetésekre vásárolt jó flintámmal — bár a részletekért 
már be is pöröltek — egy vadkanon kívül lőni egye
bet nem tudtam; gyakrabban kérdeztem jó vadászok 
hírében álló társaimat, hogy tulajdonképpen hogy is 
kell a futó vadra czélozni, mire mindig azt a felele
letet kaptam, hogy nem magára a vadra, hanem kissé 
eléje. Az a kérdés merül itt már most föl, hogy ha a 
vadnak eléje czélozunk, mit is veszünk tulajdonképp 
czélpontul s hogy határozzuk meg, hogy mennyire 
czélozzunk eléje ? Ha akadna tisztelt szaktársaim közt 
olyan, ki az erre vonatkozó szabályokat ismerné, ké
rem, hogy azokat lapunk utján velem közölni szíves
kedjék.

B a l o g h  Dénes ,
m. kir. erdőőr.
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F eleletek .
ad 8. Lőrincz István szaktársunknak lapunk 12. 

számában irt kérdésére a következőkben felelek:
a) kemény hasábfáért I. oszt. 1 m3-ért 38 kr.

» » II. „ » 35 „
» » Hl- » » 30 „

b) „ selejt és vegyes fáért . . .  25 „
c) „ dorong mindkét vég fűrészelve 25 ,
d) „ galy d o r o n g ............................ 25 „

1 rakás (1 jó szekérre való) rozséért 10 „
e) lágy hasáb f á é r t .............................25 „
f) „ dorong fáért 1 öl (4 m3) . . 80 „
Azon felül minden favágó még kap 1 szekér tűzi

fát olyan fából, melynek csúcsa száraz és az ölbe nem 
lesz rakva — s részül azt kapják. A munkásnép hely
beli ; az aszréteg 25 cm. magasság az 1 m. felül, a 
fa ár I. 2 frt 40 kr, II. 2 frt, III. 1 frt 80 kr, 1 frt és 
1 frt 20 kr m3-kint. — Ezek után maradtam szaktársi 
üdvözlettel

Nagy-Záblat (Trencsén megye).
He r má n  Fer encz ,  

oki. erdőör.

Terecseny 1897. December 30-án.

T e k i n t e t e s  Sz e r k e s z t ő  Ur!
Ez alkalommal, midőn az ide csatolt jegyzéket 

az említett röpirat függelékéhez beküldőm; Lőrincz 
István szaktársunknak b. lapunk 12-ik számában közzé
tett kérdésére a magam részéről felelni akarván, köz
löm a következőket:

Nálunk általában fizetünk az ölfavágóknak:
a) elsőrendű kemény hasábfáért ölenkint 1 frt 20 krt.
b) másodrendű kemény és lágyhasábért „ 1 „ — „
c) dorong és botfáért ölenként . . . — „ 60 „

Rozsé nálunk nem lesz pénzért feldolgozva, mert 
ezt munkáért szoktuk kiadni; — rendesen kapunk 
312—324 napot a vágás területén visszamaradt ro
zséért. — A favágók átlag 70—80 krra dolgoznak na
ponta ; tavasz felé, midón a napok már hosszabbodnak, 
1 frtra is megy; favágóink helybeli németek. Erdőnk 
a közép viszonyoknak felel meg és fekszik Somogy 
megyében Szigetvár és Kaposvár közt; mindegyiktől 
azonban 18 kilométerre. Tisztelettel

V a r g a  V. Antal .

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  ur!
Az „Erdészeti Ujság“ 12-ik számában Lőrincz 

István szaktársam részére szívesen válaszolom a kö
vetkezőket :

Nálunk, a nagyméltóságu kalocsai érsekségi er
dőkben a tűzi méter fa vágásáért fizetni szoktunk: 
Kemény hasábfáért (tölgy és szil) . . . . 25 kr.

„ dorongfáért „ „ ................... 15 „
„ galyfáért (baltával vágott mindkét felén 
de rendes méterekbe rakva, ép úgy, mint a 
hasáb vagy dorong)................................. ....  15 „

Lágy hasábfáért (nyírfa fé lé k ) ................... 22x/g kr.
„ „ ( tű z ifa ) .............................20 „
„ dorongfárt (ez már vegyes nyír és fűz) 15 „
„ galyfáért (mint a kemény galy) . . 15 „

a méretek ürméretenkint 120 cm. fekvés és 135 cm. 
magasságban.

A munkások leginkább Szeremle, Baracska és 
Monostor községbeliek, tehát nem helybeliek; mert 
6—8 óra járásnyira vannak a községüktől, rendesen 
két hétre látják el magukat élelmi szerrel, ami rende
sen kenyér, burgonya és bab; — kitűnő munkások 
és igen szorgalmasak, egy-egy fűrész három emberrel, 
— kettő fűrészel, egy hasogat és rak — naponként 
12—14, de fűzfából 14 méter fát is előállít, különösen 
a szeremleiek, ezekről azt mondják, a mint a világra 
jön, már magával hozza a fejszét és fűrészt. Mind a 
három községbeliek magyarok. — Pest-Csanád, 1897. 
deczember 30. Szives üdvözlettel

Gy ú r  ász  I st  ván.  
érseki urad. erdőőr.

Különfélék.
Erdészeti a ltisztek vigalm a. A következő 

meghívót vettük: Az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz 
tartozó erdészeti altisztek a kerületbeli erdészeti altiszti 
segélyegylet alapja javára 1898 évi januar hó 15-én Pere- 
csenyben, a „Denk‘ -féle vendéglő nagytermében zártkörű 
tánczvigalmat rendeznek. — Kezdete este 7 órakor. —  
Belépti dij: személyenként 1 frt. Családjegy 2 frt 50 kr. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug
táztatnak.

Fúrj novemberben Felsö-Zem plénben. A
„Természettudományi Közlöny” most megjelent deczem- 
beri füzetében Írja Szüts B éla: November hónap 12-dikén 
egy uradalmi erdőőr, a ki az Ondava íolyó mellet lévő 
faiskolában nyulra vadászott, jelentette, hogy ez alka
lommal négy darab férjet hajtott vizslája. Én másnap 
délután kimentem a nevezett helyre, hogy a jelentésről 
meggyőződést szerezzek; vizslám alig tett 50 lépést, már 
jelzett és később magállott és fölverte a négy fürjet, a 
melyek közül 2 darabot le is lőttem. A fürjek rendkívül 
kövérek voltak, úgy annyira, hogy az egyik, a mint a 
fagyos földre leesett, fölrepedt. Az időjárás derült és a 
hőmérséklet éjjel — 9° és — 10° C. volt. Másnap 14-én 
újra kimentem a faiskolába, de sem ott, sem környékén 
nem találtam meg a még megmaradt két darab fürjet. 
Érdekes lenne tudni, vájjon az ily késő vándorok eljut
nak-e telelőhelyükre, valamint azt is, mi lehet az oka, 
hogy ily sokáig itt maradtak. Talán a túlságos hizottság 
akadályozta őket a vonulásban ? Én már 14 éven át va
dászom e vidéken vizslával, de október 16-díkán túl még 
fürjet egy évben sem találtam.

A rókamérgezósről. Ez a czime annak a ta
nulmánynak, melyet még a múlt évben irt és kiadott 
Matter Rezső, pagony erdész Trencsén-Makón. A kis
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füzetke, mely szerzőnél 60 krért kapható, kimerítően 
tárgyalja a rókemérgezésnek módját s valóban meg- 
becsülhetlen útmutató minden vadászember kezében. 
Ajánlok t. olvasóink figyelmébe.

Nyugalom ba. M u s a Dániel, a szászsebesi m. 
kir. erdőhivatal vajdahunyadi erdőgondnokságánál alkal
mazásban állott főerdőőr húsz évet meghaladó terhes és 
buzgalomteljes szolgálata után a jól megérdemelt nyu
galomba vonult. A nyugalomra vágyó derék férfiú még 
mindig erőteljes és Így kilátása van arra, hogy a meg
érdemelt pihenést még hosszú időn át élvezheti, mit mi 
s szivünkből kívánunk neki.

Tánczm ulatság. Meghívó a zsarnóczai m. kir- 
erdőhivatal kerületében alkalmazott erdőaltiszti személy, 
zet által folyó hó 22-én a szklenöí fürdővendéglő termé
ben rendezendő tánczmulatságra. Belépti-eij személyen- 
kint 2 korona, családjegy 5 korona. Kezdete 8 órakor.

A  szent-huberti hasfölm etsző. Nagy-Bees- 
kerekről Írják: Mehlkuhn Ferencz szentliuberti pék, 
néhány hónappal ezelőtt felvágta anyósának: Grifatong 
Erzsébetnek a hasát és azutnn, hogy a büntetés elől 
megszabaduljon, véget akart vetni életének. Elvágta 
a nyakát, kése azonban nem fogott eléggé s a kikin- 
dai közkórházban csakhamar felgyógyult. Felgyógyu
lása után vizsgálati fogságba került, a honnan csak a 
napokban szabadult ki. Munka nélkül csavargóit Ki- 
kindán és üldözte feleségét, a ki szolgálatban állott. 
Felesége nem akart róla tudni, e miatt aztán Melkuhn 
bosszút forralt. Minap reggel megleste feleségét, hasba 
szúrta és azután elszaladt. A szentliuberti Jack el
menekült.

Értesítés. Ván szerencsém a lipíó-ujvári m. kir. 
erdőőii szakiskolát 1893-ban végzett növendékekkel az 
1893. évi szeptember 13-iki határozatból kifolyólag tu
datni, hogy a 10 éves találkozó ügyének intézésével meg
bízott Prókay Nándor elvállalt kötelességét velem szembe 
egy év óta elmulasztotta ; továbbá hogy a felhozott ha
tározatban emlitett szak- és hirlapok közzé, melyekben 
a meghívás közölve lesz, kedves lapunkat: az »Erdészeti 
Újság*-ot is felvettem s hogy Költő Károly társunk el
halt ; végre hogy eddigi vezetéknevemet (Slefánovics) 
„Erdős“-re változtattam és állandó lakhelyem Kőrös
mező, Máramaros vármegyében.— Szaktársi üdvözlettel: 
E r d ő s  Ignacz, m kir. erdőlegény.

Az erd ő  halo ttja . Kassáról írják: A kassai 
erdőken megtalálták Humenyánszky András lengyelfalvi 
czipészmester holttestét, aki deczember 12-dikén eltűnt. 
Humenyánszki ezen a napon Kassán volt a vásáron s 
mire elvégezte dolgát, késő délután volt. Hogy minél 
hámarább érkezzék haza családjához, a kassai erdőn ke
resztül vezető utat választotta. Az idő ködös lévén, Hu- 
menyánszki a különben ismert utat eltévesztette. Hiába 
kiáltozott segítségért, nem jött arra senki, a ki utba- 
igazitotta volna. - -  Sokáig bolyongott az erdőben, mig 
végre a dermetség annyira erőt vett rajta, hogy leült 
pihenni s elaludt örökre. Neje kétségbeesve kerestette 
mindenütt urát, de nem tudtak nyomára akadni, mig 
végre ma reggel a fáért menő zdobai parasztok meg
fagyva találták. A szerencsétlenül járt szegény, jóravaló 
embert özvegye és két apró árvája siratja.

Árpád vezér a pénzeken. Most jött forga
lomba az első magyar pénz, a melyen Árpád vezér képe 
látható. A millennium alkalmával ugyanis fél millió darab

emlékérmet veretett a pénzügyminiszter. Ezek az emlék 
érmek jórészt nem keltek el s mintegy 100.000 darab 
megmaradt. Ezeket most forgalomba hozzák, mint ren
des ezüst koronákat. Az államhivatalnokok legutóbbi 
fizetésükben már mind kaptak ilyen millenniumi ko
ronákat.

K ivégzés Sziámbán. A T i m e s  nagyon érde
kesen ir le egy sziámi kivégzést, mely múlt hónap kö
zepe táján ment végbe — Az elitéit sziámi ember volt, 
a ki egy kínait megölt. A mostani sziámi király uralko
dása óta alig volt egy-két kivégzés s ennélfogva óriás 
ember tömeg verődött össze a látványossághoz. A ki
végzés színhelye egy pázsitos tér volt, mely mellé már a 
sir is meg volt ásva. A tér közepén bambuszból készült 
oltár állott. Pontban hét órakor megjelentek a hatóság 
képviselői és a hóhér személyzet. Néhány perez múlva 
a közeli parton kiköpött két nagy csónak, melyből 
fegyveres katonák kiszállították az elitéltet. A parton 
a gong ütésével hirdették a csónakok megérkezését. — 
Az elitéit keze és lába vasra volt verve, nyaka igába 
volt téve és keze az igához volt kötözve. Nem igen 
törődött a kivégzés előkészületével s azt mondta egyik 
őrének, hogy szeretne valamit enni. A következő pil
lanatban teljesítették kívánságát; ebéd után czigarettet 
adtak neki. Az orvos megtapogatta pulzusát, a mely a 
lefejezésig rendes volt. Ezután az oltárra tették a kardokat, 
most elhozták az áldozatj ajándékot, főtt disznófejet, csibét, 
gyümölcsöt, süteményt, fűszert, pálinkát stb. Miután mindez 
megtörtént, a hóhér az oltárhoz ment, letérdelt és több
ször a földet érintette homlokával. Segédei rizst hintettek 
az oltár köré és szentelt vízzel meglocsolták az áldozati 
tárgyakat és a kardokat. A  fő hóhér, aki fehér nadrágot 
viselt, mig a hóhér segédeken vörös nadrág volt, vörös ru>- 
hát öltött, a homloka köré vörös szalagot kötött, segédei' 
is ugyanezt telték. Az elitéltet pálmalevelekre ültették, az 
igát nyakáról levették s könyökét egy bambuszezólöphöz 
kötözték. A hóhér most megszólította az elitéltet és bocsá
natot kért tőle ; az elitéit igent bólintott fejével. Az egyik 
segéd vigasztaló szavakat intézett hozzá s fülét agyaggal 
tömte be. Azután égő gyertyákat adtak: az elitéit kezébe., 
Mialatt a fő hóhér az oltárhoz ment és imádkozott, azalatt 
az egyik segéd megezirógatta az elitéit arczál. Most aztán 
a törvény végrehajtója a delikvens mögé állott; a tömeg 
elcsöndesedett s mielőtt a bűntettes sejthette volna, feji* 
leröpült törzséről. Negyedóra múlva a kivégzett feje is, 
teste is a közeli sírban hevert.

E m b erh a jto tta  vasút. A világ legprimitívebb 
vasútja ma Japánban van, Atami és Odavara helyiségek 
közt • keskeny vágányu, emberek által hajtott vasút ez, 
a melynek kupéiban csak négy ember fér el, akik háttal 
ülnek egymásnak. Két-három ilyen kupéból áll egy vo
nat. a melyet féltucat kuli — kinai teherhordó — vontat 
lassan a dombon fölfelé. Odafönn aztán a kulik fölkap
nak a kocsik járódeszkáira, a vonat pedig rettenetes 
és fokozódó gyorsasággal gördül lefelé, magától, a ne
hézségeim törvényénél fogva. Ez a gyorsaság oly nagy, 
hogy az utasok kénytelenek behunyni a szemüket, ne
hogy elszédüljenek. De vasúti szerencsétlenség azért 
még nem fordult elő.

F u ra  v ég ren d ele t. A minap Párosban meghalt 
egy ott letelepedett német tőkés, valami Fritz Müiler 
nevű ur, a ki végrendeletében meghagyta, hogy : 1. te
messék őt a felesége mellé, 2. a sírjára dohánynövényt 
és kaktuszt ültessenek és — 3. hogy minden 
héten hétszer öntözzék meg a sírját jóféle pálinkával. 
Barátainak, kikre a végrendeletnek végrehajtását bízta, 
50.000 frankot hagyományozott.
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V ad á sza ti ü gyek .
Hogy lapunkat a jövőben minél érdekesebbé s 

tisztelt olvasóink előtt kedvesebbé tegyük, egyúttal 
pedig hogy nélkülözhetővé tegyük a különféle más 

! vadászati lapokat, elhatároztuk, hogy a fenti czimen 
uj rovatot nyitunk, mely kizárólag vadászati ügyekkel 
fog foglalkozni. Midőn erre tisztelt olvasóink figyelmét 
fölhívjuk, egyúttal arra kérjük őket, hogy nehéz vá- 
lalkozásunkban segítségünkre lenni s minket abban 
minden tőlük kitelhető módon támogatni szíveskedje
nek. — Mindenesetre érdekes lesz olvasóink részére 
egyes vidékek vadlövésének jegyzéke, ilyennel pedig 
minden nagyobb megerőltetés nélkül bárki csekély 
költséggel és még csekélyebb fáradsággal közelhet. — 
Bevezetésül álljon itt mindjárt két levél, mely a múlt 
évi lőjegyzéket tartalmazza. A levelek egész terjedel
mükben igy hangzanak:

Sopron-Iván, 1898. január 9.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Gróf Szécheni Kálmán ő nagyméltósága tulajdo

nát képező iváni és ujkéri birtokon, valamint az ezzel 
kapcsolatosan bérbe vett iváni és ujkéri községi va
dászterületeken, melyeket egy Róba Pál nevű franczia 
pénzember haszonbérel, a múlt évben a következő 
hasznos és kártékony vadat ejtettek :

Hasznos vadak: őzvad 16 drb, mezei nyúl 3565, 
teng. nyúl 1063, fogoly 1272, fácán 681, fürj 51, vad
kacsa 19, vadgalamb 12, erdei szalonka 13, sár sza
lonka 7, különfélék 37 drb, összesen 6736 drb. — 
Káros vadak a személyzet á ltal: Róka 13, nyest 3, 
görény és menyét 138, kutya és macska 194, bagoly 
166, sólyom 86, ölv és vércse 397, kánya és szarka 
938 drb, összesen 1935 drb. — A vadászterület kitesz 
19 ezer kataszt. holdat Iván és Ujkér községek hatá
rával együtt, mely vadászterületek bérbe vannak adva; 
a vad állomány igen szép volt a múlt évben; külö
nösen az erdőre káros átkozott üregi nyulak úgy el 
vannak szaporodva, hogy a csemetéinket ültetés után 
minden évben agyon rágják. — Kiváló tisztelettel ma
radtam

H o r v á t h  I s t v á n
urad. fővadász.

Nagy-Zsám, (Temesmegye) 1898. január 3.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Alulírott bátor vagyok a tekintetes szerkesztő 

urnák ismét beküldeni az 1897-ik évi lelövési kimuta
tásomat, hogy ha kegyeskednék azt becses lapunkban 
közzétenni; e szerint 1897-ik évben elejtettem 74 drb 
nyulat, 5 rókát, 4 borzot, 4 vad macskát, 73 vad
galambot, 5 drb vadkacsát, 1 búbos vöcsköt, 1 erdei 
szalonkát, 1 vizi gémet, 5 sár szalonkát, 35 drb kár
páti sast, 11 ölyvöt, 23 drb barna kányát, 87 drb pá

pista és kálomista varjut és 35 drb luteránus szarkát, 
az összes különféle vadak száma 354 drb, — továbbá 
1898. január hó 2-ikán hajtó vadászatunk volt, mely 
állott 19 puskából és 45 hajtóból, de az eredmény 
más évekhez képest nagyon gyenge volt; a hol az 
1894-ik évben egy hajtáson 13 puskás lőtt 55 drb njru- 
lat, most azon a helyen 19 puskás 5 darabot lőtt. — 
1894-ben 13 puskás ejtett 120 nyulat és az idei ered
mény csak 48. Azaz hogy 49 nyúl esett, de abból egy 
nyúl a szemem láttára, a mint neki szaladt egy sza
kadéknak, összezúzta magát. A mint a hajtők állítják, 
a 48 nyulra 257 lövés esett, a mi oláh hajtóinkat az 
nagyon érdekli, hogy közülök 5—6 ember mily gyor
san tud számolni, csak a löáésekre figyelnek és a 
töltényeket gyűjtik össze és ők maguk közt elitélik a 
vadászokat. Továbbá végre-valahára mégis rábeszéltem 
két uj előfizetőt, melyeknek az alábbi czimen szíves
kedjék a tek. szerkesztő ur mutatvány számot kül
deni.

Még valamit majd elfelejtettem; egy rókát taní
tok magam után járni kutya helyett, már jön is utánam, 
ha vezetem lánczon.

Sok boldog újévet kívánok az összes szaktár
saknak és a szerkesztő urnák. — Maradok igaz hive

G é c z y K á l má n ,  
oki. erdővéd.

R öpíratunk.
A  röpirathoz, illetve az ahhoz füzetendö czimjegy- 

zékhez az adatok nagyon lassan gyülekeznek. Nehogy 
ez által a munka megjelenése hosszú időre elodáztassék, 
kérjük összes barácainkat, hogy a már többször említett 
adatokat (név, lakás, posta, megye) lehetőleg még e hó 
folyamán velünk közölni szíveskedjenek. A másik hátrány 
a jelentkező előfizetők csekély száma. Tudvalevő dolog, 
hogy mi sem saját, sem pedig idegen tőkével nem ren
delkezünk s igy vállalatunknál a minket pártoló olvasó 
közönségünk támogatására vagyunk utalva. A röpirat 
költségei annyira tekintélyesek, hogy legkisebb számí
tással 5—600 előfizetőre van szükségünk, ha azt meg
jelentetni akarjuk, ez okból újólag kérjük összes bará
tainkat, hogy a közös ügy érdekében az 1 frtnyi elő
fizetési dijat lehetőleg még e hó folyamán beküldeni 
szíveskedjenek.

Újabban a következők fizettek e lő :
3. Sestyán István, 4. Hulber János, 5. Gyuri 

György, 6. Stenczinger Ede, 7. Győrffy Illés, 8. Deli- 
mán György, 9. Hennel Ágoston, 10. Darvas János, 
11. Witze János, 12. Gyurász István.

A >Rö p i r a t «  s z e r k e s z t ő s é g e .

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.

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



120 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

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 ezégtől, 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 megl>lzatott
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 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 készitő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 
A földmivelés ra. kir. Ministerium szállítói.

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam . S zászsebes, 1898. Január 18. 16-ik szám.

E R D É SZ E TI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 írt — 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 K e d d e n

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.

N eh á n y  szó  a  ritk ításró l.
(Folytatás és vége.)

Az elnyomott törzsek ismét felosztanak:
a) még életképes koronáju;
b) teljesen elárnyalt kiszáradt koronáju 

fákra.
Ezek szerint a g y e n g e  vigályitásnál az 

5-ik, a m é r s é k e l t n é l  a 4-ik, végre a t e l 
j e s  vigályitásnál a 4—5 osztályban megjelölt 
törzsek lesznek kivágandók.

A gyenge vigályitás eredménye sem az 
állab nővedéke, sem pedig a hozam szem
pontjából nem jöhet számításba.

A mérsékelt vigályitás akkor lesz alkal
mazva, midőn stirü zárlat által sugár, magas,

alsó ág nélküli törzseket akarunk nevelni 
olyan talajon, melynél a talaj takarójának vagy 
termőrétegnek fenntartása csakis folytonos 
zárlat fenntartása folytán lesz eszközölve; 
különben a tapasztalat szerint az újabb idők
ben csakis a teljes vigályitás van használat
ban, úgy azonban, hogy a koronazárlat állan
dóan fenn lesz tartva, különösen a magassági 
növés haladó korában.

A vigályitás foganatosításánál elfogultság
ból igen sokan abba a hibába esnek, hogy 
csakis a vékony törzset szabad kivenni, mig 
ellenben a vastagabb, erőteljesebb, hogy úgy 
mondjam, az uralkodó törzset semmi szin alatt, 
pedig dehogy is nem szabad! sőt ellenkezőleg 
igen gyakran épen azért kell ö kelmét kivenni,

TARCZA.
------ -K*----- ■

A ndrás bácsi.
A Magas és Alacsony-Tátra közt elterülő vidéken 

ezelőtt két évtizeddel híres vadászként emlegették 
P . . . Andrást. A bámulat és tisztelet előre haladott 
korához mérten a „bácsi41 jelzővel ruházta fel és mint 
„András bácsi“-t széles körben, a legelőkelőbb vadász 
társaságokban is előnyösen ismerték.

Mint erdőaltiszt már hivatásából kifolyólag vadász 
kellett hogy legyen s az is volt, de még milyen ! — 
Sajnos, hogy nagyon szófukar volt az öreg ur, igy 
csak kis része jutott köztudomásra átélt kalandjainak, 
mert vadász kirándulásain gyűlölte — mint az ördög 
a szentelt vizet — a vadásztársakat. De minek is lett 
volna szüksége társra, mikor senki nálánál jobban 
nem ismerte az égbetörő bérezek járatait, merre még 
a biztos lábú zerge is túl óvatosan halad. Igaz, hogy

e bérezek ölén született s alig cseperedett föl, még 
mint gyermek fegyverrel kezében kalandozta be a vi
déket s történetünk idejéig sok zerge, őz, medve, hiuz, 
farkas, róka, sas, síket- és nyírfajd — nyulat, foglyot, 
császármadarat nem is említek — dermedt meg biztos 
kezétől.

Egész mondakör járja, tetteit regélve, de most 
nincs szándékom, de nincs is időm, terem felsorolni 
ezeket, hanem elmondom vadászéletének legborzasz
tóbb esetét, mint a hogy azt hallottam:

Nem tudni hány medvét lőtt már, mikor egy kará
csony előtti nap, azzal a szándékkal, hogy a karácsonyfa 
lopást, megakadályozza, kiment a védkerületébe. — 
Egész nap kint bolyongott s épp hazafelé indult, vállán 
egy tapsi fülessel, midőn egy kidolgozott vágás szélé
hez érve, halk nesz ütötte meg fülét. Oda pillant a 
zaj irányára s daczára a tájra borult homálynak, éles 
szeme rögtön felfedezte a zaj okozóját: a medvét. — 
Erősen fejlett, korosabb példány volt és úgy 80 lépés 
távolságban, lassan czammogott a vágást felváltó régi
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hogy a körülötte álló, nálánál valamivel gyen
gébb, de sugár termetre sokkal jobb egyede- 
ket tőle megszabadítsuk. Ezek a — bár erő
teljes és hatalmasan uralkodó — törzsek, ha 
különben egészségi és értékosztályozási szem
pontból a mértéket meg nem ütik, épp úgy 
kiszedendők, mint azok a többiek, melyeknak 
fenntartása nem kívánatos, mert a körülöttük 
állók gyorsabb fejlődése által a korona zárlat 
rövid idő múlva úgy is kiegészitődik és egy 
hatalmas, de különben kifogás alá eső egyed 
helyett kapunk néha idő múltán 3—4 nálánál 
sokkal különb törzset. Ez olyan áltatánosan 
ismert tapasztalati tény, melyet letagadni nem 
lehet.

Az erős áterdölés vagy vigályitás ott al
kalmazandó, a hol a talajt védelmező utónö- 
vedéket óhajtunk létesíteni, mint például kő
görgetegeknél, meredek, kavicsos talajon, hol 
az értés nagyon költséges és fáradságos a 
nélkül, hogy biztos és sikeres eredményre szá
míthatnánk. Ilyen esetben vigályos, vagy rende
sen fohozatos felújító vágást szoktunk alkal
mazni.

A vigályitás gyakori ismétlésének szük
ségességét könnyű belátni, mert mentül nagyobb 
mérvű és mentül erőteljesebb annak behatása 
az állab növekvésére, annál inkább és gyak
rabban fordul elő szükségessége is, hogy ez

által az állab egyedei között folyt létért való 
küzdelmet szabályozzuk és mérsékeljük.

Mentül gyengébb vagy mérsékeltebb volt 
a legutóbbi vigályitás, mentül erőteljesebb a 
talaj és mentül gyorsabb növésű az uralkodó 
állab faneme, annál gyakrabban és erőtelje
sebben kell a vigályitást foganatosítani.

Ez az időköz adott viszonyok szerint 5—10 
év lehet, azonban mindenek fölött szem előtt 
tartandó, hogy a vigályitásnak czélja nem csak 
az állab gyengébb törzsének kiszedésére szorít
kozik, hanem főleg és kiválóan az uralkodó 
törzseknek fölszabadítása által az állabot 
mintegy erőteljesebb és gyorsabb növekvésre 
ösztönözni és folytonosságának fentartását, a 
mennyire csak lehet, segíteni.

Azt hiszem, hogy a felsoroltakban sikerült 
a tisztelt olvasóközönségnek a vigályitás czél- 
jára, lényegére, annak különböző fokozataira 
és hasznára nézve kellő tájékozást nyújtanom, 
arra nézve pedig, hogy mikor és miként tör
ténjék a vigályitás, az, ki ezt a czikksoro- 
zatot figyelemmel végig olvasta, utasításra 
nem szorul.

Mint általános elismert dolgokra, még a 
kővetkezőkre kívánom a tisztelt olvasót figyel- 
m eztetni:

A vigályitás mint a rendszeres erdőüzem
nek nélküiözhetlen segédje, az állab fejlődésé-

széltörés kiforgatott tövei felé. — András bácsi rögtön 
kész volt magával: a nyulat eldobni, fegyverét elővenni 
és ott helyből egy golyót röpíteni, pillanat müve volt. 
A lövés hangjával a bérezek viszhangja játszott még, 
de a füstöt egy hirtelen támadt helyi szél elkapta és 
látni lehetett, hogy a mackó sebet kapott, mert felállt 
s mint egy orsó gyorsan körbe fordult és lendületben 
lévő első jobb lábával, rémesztő bődüléssel egy tuskó- 
nak csapott, mely csak úgy hányta forgácsait karmai 
alatt, aztán elesett a száraz szederindák és füzikék 
közzé.

András bácsi jó mivü elöltöltő Kimer puskája 
kilőtt csövét újból megtölté és egy darabig lőállásbán 
maradt, majd lassan, óvatosan elindult a tuskó felé. 
Folyton hegyezte füleit, de sémit sem hallott, pedig 
már majdnem elérte a tüskét, melyet egy kifordult 
fenyő gyökerei elálltak. Itt megállt, egy darabig figyelt 
jobbra-balra ; végre egy követ véve kezébe és a tuskó 
irányába hajitá, de a medve csak nem jelentkezett. 
Egy párszor megismételve e felriasztási módot, anélkül,

hogy eredménye lenne, végre is megkerülte a kidült 
fatörzset s igy szabad kilátást és utat nyert a tuskó 
felé, de a medve nem volt ott, csak egy tócsa vér 
jelezte helyét s a bozótban egy szélesen tört rés a  
menekülés útját.

Ez alatt rohamosan esteledni kezdett s elég bosz- 
szuságára a nyomozást más napra kellett halasztani, 
pedig már majdnem hajlandó lett volna azt még a 
sötétben megtenni, ha nem győz a vadász forró vágya 
fölött a józan emberi ész.

Másnap alig pitymallott, már útban volt két fa
vágó kíséretében, kiknek egyúttal ki akarta jelölni a 
tűzifa termelés helyét. A tett színhelyére érve, min
dent úgy talált, a hogy tegnap hagyta; de a vér mi
nőségéből, a mit tegnap csak gyanitott, most biztosan 
megállapította, hogy a sebesülés halálos.

A vérnyom a széltörésen keresztül, helyenkint 
kisebb fagyott vértócsákkal, hol a vad megpihent, egy 
vizmosta lejtő szélén álló szikla csoporthoz vezetett, 
hol egy szűk nyílású üreg szájában veszett el. András
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nek szükséges tényezője, a mily lényeges ma
gára a kivitelre nézve, épp annyira kényes. 
A vigályitás minden esetben, még gyakorlott 
munkások mellett is felügyelendő, ilyenek hiá
nyában a felügyelet gyakorlott felügyelők 
igénybe vételével fokozandó. Korosabb álla- 
bokban a kiveendő törzsek bélyegző baltával 
a  tüskén mellmagasságban megbélyegezendők ; 
a  nem bélyegzett törzsek kivágása szigorú 
büntetéssel toroltassék meg. Szóval a kivitel 
kellő elméleti, de főleg és mindenek fölött 
gyakorlati tájékozottság mellett semminemű 
nehézséggel nem jár.

V én  p r a k t i k u s .

L élek em elő  és le lk et le v e r ő  
dolgok .

A munkás embernek, legyen munkaköre bármily 
csekély, a munkához való kedve különféle külbefolyá- 
soktól függ s azok szerint vagy fokozódik, vagy pedig 
lelohad. A legcsekélyebb segítség, sőt egy-egy biztató 
szó képes arra, hogy a már-már lankadó erőnket 
íelfrissitse, testünknek, szellemünknek uj rugékonyságot 
kölcsönözzön, mig ellenben a törekvésünk iránt mutat
kozó rossz indulat, munkánk gáncsolása vagy gunyo- 
lása, törekvésünk lenézése leverőleg hat kedélyünkre 
s  nagy lelki erővel kell bírnunk, hogy ezt a rossz be
hatást ellensúlyozni bírjuk

Három és egy negyed éve múlt már, hogy a 
komoly munkálkodás, a tettek mezejére léptünk abból 
a czélból, hogy egy addig szinte teljesen ismeretlen

s ott, a hol ismeretes, az embertársak által lenézett 
semmibe sem vett, vagy éppen gyűlölt testületet az 
ismeretlenség homályából kiemeljük, öntudatra éb
resszük, a nagy társadalom figyelmét reá irányítsuk 
s ennek tiszteletét, becsülését részére kivívjuk. Tettük 
ezt az által, hogy eme testület részére egy szak- és 
társadalmi lapot indítottunk meg s szerkesztjük azt 
Isten és egyes ügybuzgó hiveink jóvoltából mind a 
mai napig.

Nehéz volt a feladat, melyet magunk elé tűztünk; 
sokkal nehezebb, mintsem sokan hiszik. — Lapunk 
tisztelt olvasói, kik majdnem kizárólag erdész és va
dász emberek, nagyon jól tudják saját tapasztalásukból, 
hogy milyen nehéz dolog a magas hóval elborított 
erdőn vagy mezőn utat törni, vagy hogy közönségesen 
fejezzük ki magunkat, a kezdet nehézségeivel meg 
küzdeni. Nos, mi vállalkoztunk erre a szerepre, bár 
előre láttuk utunkban nem csak a nagy havat, hanem 
hófuvatagokat, sőt valóságos hógörgetegeket is.

Sok volt az, a mivel meg kellett küzdenünk. Nem 
egy, de száz akadály gördült elénk s fenyegetett re
ményeink romba döntésével.

Az első és legnagyobb akadály az volt, hogy 
úgy szellemi, mint anyagi téren tisztán a saját gyönge 
tehetségünkre voltunk utalva; az, hogy a kettő közül 
akármely téren is megfelelő támogatásban fogunk 
részesülni, nagyon kétséges volt és az eredmény meg 
is mutatta, hogy kétségeink nem voltak hiába valók. 
A másik nagy akadály az volt, hogy csak kevés volt 
azok száma, kiket összmüködésre meghívhattunk, mert 
a testület egyesei, azok lakhelyei ismeretlenek voltak 
előttünk s abban, hogy ezek megismerésében a fel- 
sőbbségek segítségünkre lesznek, vajmi keveset bíz
hattunk, hiszen sok helyütt ezek még ma is, midőn

bácsi jól ismerhette e menedéket, mert habozás nélkül 
hozzá látott a további művelethez. Táskájából kivett 
egy összecsomózott, ujjnyi vastag, igen erős kötelet, 
kibontó és karabélyánál fogva övéhez akasztó; aztán 
egy kis lámpást, melyet meggyujtva, fegyverére füg
gesztő és világánál bebújt az üregbe. Egy darabig ha
son csúszva haladt, aztán megállt és fegyverét előre 
nyújtva igyekezett bevilágitani az űrt, nem-e látná 
zsákmányát és valóban egy kissé jobban erőltetve 
szemeit, megpillantó azt összekuporodva, de hogy él-e, 
azt nem vehette ki. Hogy meggyőződjék, elővonta övé
ből pisztolyát s a medve irányába elsüté. A durranást 
tompán verte vissza a szűk üreg, de a medve nem 
mozdult, igy hát bizonyosra vehette, hogy az kimúlt. 
Közelebb kúszott, majd fölállt, mert itt az üreg már 
ezt megengedte és megbögdöste fegyverével, majd 
megtapintá kezével zsákmányát, azt merevnek találta; 
minden további félelem nélkül tette egyik sarokba te
hát lámpáját és fegyverét s a maga után vont kötelet 
kikapcsolta övéből és nagy ügygyel-bajjal kötözni

kezdte vele a medvét. Munkájával majdnem készek 
van, de im, mi e z ? ! . . a medve megmozdul s mielőtt 
még ideje volna gondolkozni, maga is főidre zuhan, 
ledöntve fegyverét, mely a lámpásra esik, azt össze
töri s kioltja és hangos durranással elsül. . . .

— Húzzad testvér! Az ur nagy bajban lehet — 
szól egyik tót a másikhoz és mindkettőnek csak úgy 
gyöngyözik a veríték máskor sápadt, most kigyult ar- 
czán. A kötél erősen feszül, majdhogy elszakad s az 
üregből erős kiabálás hallik. Midőn gyengülő erővel 
segítség után néznek, az egyiknek villámgyorsan járja 
át agyát egy közeli tuskónak erre kínálkozó előnye, 
gyorsan átfogják tehát a tüsköt a kötéllel, a végén 
levő hurokba pedig egyikök fahengeritő karóját dug
ják és annál fogva, mint emeltyűvel kézzel-vállal von
ják a kötelet, mely most már sokkal könnyebben 
haladt.

A lázas munkában mindenről megfeledkeznek, 
még arról is, hogy a kötélnek másik vége is lehet; 
csak akkor jöttek erre a tudatra, midőn mindketten
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pedig eddigi munkálkodásunkból meggyőződhettek 
arról, hogy tisztán nemes czólok elérésében fárado
zunk, akadályokat igyekeznek elénk görditeni.

Isten és egyes buzgó és kitartó barátaink segé
lyével részben sikerült ezeket az akadályokat leküz- 
denünk, de csak részben !

A milyen örvendetes tény ez, annyival elszomo
rítóbb az anyagi rész, mert itt nemhogy javulást, de 
mentül tovább, annál nagyob hanyatlást tapasztalunk. 
Eddig minden év meghozta a maga pár száz forintnyi 
hátralékát s az igy elveszett előfizetési pénzek ma 
már az ezer forintot is raehgaladják. Hányán voltak, 
kik nem heteken vagy hónapokon, de éveken át fogad
ták el lapunkat, midőn pedig fizettségre került volna 
a sor, fügét mutattak, de ez még csak hagyján, az 
ilyenekről legfölleb azt kell feltételeznünk, hogy mint 
a nagy világban járatlan, attól távol élő emberek 
vissza maradtak a kor szellemétől s nem tudták, mit 
cselekesznek, de mit mondjunk az olyanról, a ki egy
szerűen azt jelenti ki, hogy ha lapunkat ingyen fogjuk 
neki küldeni, úgy szívesen lesz annak pártolója (?) a 
jövőben is!

Vájjon meggondolta-e az illető, hogy mit kíván 
és mi lenne a vége annak, ha többi szaktársai is az 
övéhez hasonlatos módon gondolkodnának ? Tudja-e 
az az ur, hogy nekünk a nyomdai költségekre ezer 
íorintnál, postadijakra négyszáz és adóra száz forint
nál többet kell évenkint kiadnunk, egyéb különféle 
kiadásokat — melyek szinte nem csekély összegek 
— nem is számítva ? E mellett lapunk szerkeszté
sének s az azzal összekötött egyéb munkáknak napon
kint átlag öt órát kell szentelnünk a nélkül, hogy 
ennek csak a tűrhető anyagi hasznát is látnok, mert 
hiszen a mi csekély jutalma lett volna eddigi fárado

zásunknak, az ott maradt egyes megfutamodottak 
zsebében. Pedig hát „méltó a munkás az ő bérére!“ 
Mi tehát az elősoroltakat mind csak azért tegyük, 
hogy az illető barátunknak legyen egy darab papírja, 
melybe a szalonnáját takarhassa, mert hogy olvasni 
nem szokott, az már kívánságából is nyilvánvaló.

Igen, küldtünk mi és küldünk ma is ingyen lapot 
egyes szegény sorsú szaktársainknak az ő kérelmükre, 
de az egészen más hangon volt előadva s minden 
során meglátszott, hogy nem a nemakarás vagy rósz 
indulat, hanem csak a szegénység az. mely őket a 
közös küzdelemben való részvételtől visszatartja, de 
szivükben azért a ielkesedés tüzének lángja lobog.

Ilyen leverő tapasztalás mellett milyen jól esik 
az, midőn látjuk, hogy itt egy uradalmi főerdőőr, amott 
egy kincstári erdőlegény csapatszámra toborozza a 
híveket zászlónk a lá ! Neveket nem akarunk említeni, 
mert az egyiket megszégyeníteni, a másik kettőnek ki
nyilatkoztatott szerénységét sérteni nem akarjuk, de lé
lekemelő ránk nézve az, hogy ilyen derék, lelkes barátai 
is akadnak ügyünknek s ez a tudat megedzi már-már 
lankadni kezdett tettvágyunkat s munkaerőnket.

Vajha ezeknek a derék ifjaknak minél több 
követője akadna, akkor bizton elmondhatnék:

Felvirrad még valaha,
Nem lesz mindig éjszaka!

A s z e r k e s z t ő .

LEVELEZÉS.
Malomháza, 1897. deezember 20.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Ur!
Igen szomorú dolog, hogy kedves lapunkban azt kell 

olvasnunk, hogy hazánk 25 ezer erdő altisztje közül

hatalmasan vágódtak végig a földön. Az esés okozta 
ütődés és kisebb-nagyobb zuzódás s karczolások fáj
dalmát semmibe véve, becsülésökre méltó gyorsaság
gal talpra ugrottak s az üreg szája felé néztek, de 
jajj mit láttak ott? ! . . . egy vértől csöppögő nagy 
barna tömeget: a kimúlt medvét és szegény urukat 
összetört tagokkal, horpadt mellel és zúzott fejjel. . . .  
Még élt. Kinyíltak szemei, ajkai pedig gyenge hang
zavart ejtettek, végre ez is megszűnt és megszűnt 
vele András bácsi szive is dobogni.

Ezen fővonásaiban megtörtént esetet még csak 
azzal egészítem ki, hogy szomorú véget ért hősünk 
az üregbe menetel előtt úgy egyezett meg embereivel, 
hogy ha a medvét dermedten találja, a kötélnél fogva 
ki fogják huzni s ő majd hátulról igazgatni, sőt ha 
kell tolni is fogja; ha pedig a medve még élne s a 
vele való elbánás a szűk helyen végzetesnek mutat
koznék, akkor őt a kötélnél huzva menekülésében fog
ják segíteni. Az első esetben a kötélnek bizonyos szá
mú erős megrántása, a második esetben kiáltás vagy

kétszeri lövés lesz a jel. — Szegény öreg, nem hiába 
nem szerette vadászatain a társakat, mert ez lett 
veszte : a kötél valahogy lábára csavarodott és moz
gás közben lehet, hogy a megállapított számban azt 
megrántotta; de a legnagyobb bajt elsült fegyvere 
és kiabálása okozta.

I s t vánf i .

ADOMÁK.
Sz o mo r ú ,  de igaz.

Orvos: . . , tehát vegyen az orvosságból egy 
evőkanállal, de csak éh gyomorra.

Diurnista: De doktor ur, akkor egész nap orvos
ságot kellene innom.

F e l t é t e l .
Atya: Jól van, doktor ur, hát odaadom önnek 

a leányomat, de azt megmondom, hogy most semmit 
sem kap. Halálom után minden a maguké lesz.

Kérő: Beleegyezem, de kikötöm, hogy én leszek 
a házi orvosa.
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alig pár százan járatják az „Erdészeti Ujság*-ot. — 
Szomorúbb ennél az, hogy a lapot szellemileg még 
mindig kevesen támogatják érdemlegesen, igy valóban 
csoda, hogy maga a t. szerkesztőség a súlyos munka 
alatt össze nem roskad s a lap szerkesztését nem 
hagyja abba. Én mint rövid idő óta olvasója bátran 
elmondhatom, hogy e kis szaklapunk támogatása ál
tal elérhetjük czélunkat, mely felé törekvésünk irányul. 
Tudjuk jól, hogy helyzetünk nem kielégítő, ismerjük 
jól bajainkat, elpanaszoljuk azokat gyakran, de meg
hallgatásra soha sem találunk, mert vagy illetéktelen 
helyen panaszkodunk, vagy ha illetékes helyen adjuk 
elő panaszainkat, azok rendesen elutasittatnak azért, 
mert egy-két erdészeti altiszt szomorú sorsa köz figyel
met és sajnálatot nem érdemel. Egészen más az, ha 
együtt panaszkodunk, ha nem hallgatja meg más, 
legalább meghallgatjuk mi magunk, az érdekeltek s 
ebből merítünk tanulságot, miként kell jövőben eljár
nunk. Tékát tisztán látjuk azt, hogy csakis e kis szak
lapunk az, mely meghallgat minket, de e mellett a 
nyilvánosság elé is tárja akaratunkat.

E kis szaklapunkra nagy szüségünk van és szük
ségünk leend a jövőben. Mindegyikünk képzelje e 
kis újságot fényoszlopnak, mely után haladva biztos 
czélhoz érünk, azért tartsuk szem előtt, figyeljünk a 
közöltekre és közöljük benne gondolatainkat. Mit ér
hetünk el e kis újság nélkül, ha nélküle nem tudjuk 
akarataink egymás előtt kitárni ? Hiába csatározuuk, 
ha vezérünk nincsen, pedig vezért kell tartanunk, 
hogy vezetése, — biztos vezetése mellett győz
hessünk.

Tehát ne legyünk egykedvüek, ne maradjunk 
hátra, ne hagyjuk esetleg megszüntetni az „Erdészeti 
Ujság“-ot, hanem friss erővel fogjunk hozzá és támo
gassuk teljes erőnkből anyagilag úgy. mint szellemileg 
tehetségünk szerint. Buzdítsuk érdeklődésre azokat a 
barátainkat is, a kik eddig kevéssé méltatták e szak
lapot s azokat is, kik esetleg tudomással sem bírnak 
létezéséről.

Élénken hozzá kell fognunk, hogy az uj esztendő
ben minél nagyobb sikert mutassunk fel. Az ég koro
názza munkálkodásunkat!

P i l n i k  Andr ás .

Várgede. 1898. január 13.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

Nem mulaszthatom el, hogy bár csak röviden is 
ne értesítsem arról a borzasztó szerencsétlenségről, 
mely f. hó 11-én este 3/412 órakor a miskolcz—fúleki 
vasútvonalon történt. A Miskolcz felől jövő tehervonat 
ugyanis, mely a feledi állomásról körülbelül tizen- 
kettedfél órakor indult ki s az 1122. és 1126. számú 
mozdonyok segélyével haladt Fülek felé, midőn Vár- 
gedét elhagyta, Várgede és Balogfalva közt a nyílt 
pályán bele ütközött s vele szemközt jövő 1119. számú

tehervonatba oly erővel, hogy a mozdonyok az ég 
felé meredtek s hogy az utánok kapcsolt mintegy 6—6 
kocsi egymásra torlódott s darabokra zúzódott. — A 
mozdonyvezetők még szerencsésen le tudtak ugrani, 
csupán egy maradt fönt s ezt a hátuljára fektetett 
mozdony fölemelte oly szerennsésen, hogy semmi 
baja sem történt, a három fütő azonban menthetlenül 
oda veszett. Ezek közül is egy megkísérelte a lóugrást, 
de már késő volt, mert az összeütközés ugrás közt 
érte s derekán kapva összezúzta.

Hallomás szerint a szerencsétlenül járt áldozatok 
mind családos emberek voltak s az egyik 6, a másik 
7 árvát hagyott hátra.

A szerencsétlenség okozója állítólag a balogfalvi 
állomás felvigyázója, ki az egyik vonatot kibocsátotta, 
mielőtt a másik befutott volna s igy lett, hogy az 
összeütközés ettől az állomástól alig egy kilométer
nyire megtörtént. A gondatlansággal vádolt felvigyá
zót már le is tartóztatták.

K e r e s z t é l y  F e r e n c z ,  
jár. erdőőr.

V ad ásza ti ü gyek .
Vaiszló, 1897. október 30-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !

A m. kir. közalapítványi vaiszlói uradalmi erdők 
„Cser“ nevű erdőrészében október 28- és 29-én nagy 
hajtóvadászatok folytak le, melyek nem annyiban ered
ményükben, mint inkább tanulságos voltuknál fogva 
figyelemre méltók.

A vadászat 28-án reggel 8 órakor vette kezdetét 
s délig csupán csak szarvasra és rókára volt szabad 
lőni, ezek azonban nem kerültek puska cső elé, de 
egyéb vad, mint nynl, nyest, fáczán és szalonka szép 
számba jelentkezett s egész büszkén vonult el a lát- 
tukra meg nem mozduló puskák csövei előtt. Látva, 
hogy ily módon mi eredmény sem lesz, délben elha
tározta a vadásztársaság a már egyszer meghajtott 
területet újból megvadászni s a vadászatnak este 6 
órakor történt befejezésénél 2 nyúl, 3 fáczán, 1 róka 
volt terítéken. Hová lett hát a sok vad ? bizonyosan 
rossz volt a hajtás.

Másnap, azaz 29-én reggel 7 órakor ugyanabban 
az erdőrészben újból megkezdődött a működés, de 
hogy a hajtás jobban sikerüljön, a jelen volt három 
erdőőrnek büntetésből be kellett állni a hajtők közé s 
ott bujkálni a természetes utón fölujitott, sűrűn be
nőtt tüskés-bokros területen s egész estig kiabálni, 
a torkuk szinte bedagadt, hogy igy a vadász urak 
meggyőződést szerezhessenek maguknak munkájuk 
helyes végzéséről. Estefelé szegényeken a ruhájuknak 
már csak rongyai fityegtek, de hát vigasztalódtak azzal, 
hiszen a vadászurak majd jól megfizetik fáradságukat. 
No meg is fizették.
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Az egyik erdőőr, legöregebb társai között, ott 
bujkált a hajtők között a bal szárnyon, miután azon- 
ben annak daczára, hogy torkaszakadtából kiabált, a 
bal szárnyon álló egy főszolgabíró urra vad csak nem 
akart jönni s puskáját az egész hajtás alatt el nem 
süthette, ráförmedt a szegény erdőőrre, szamárnak és 
vén disznónok titulálta s pofonütéssel fenyegette, a 
miért ez panaszra ment elöljáró erdészéhez s ez pa
naszát meg is hallgatta, de a főszolgabíró urnák arra 
az állítására, hogy hajtás közben pipázott (pedig nem 
is dohányos) ettől is dorgálást kapott.

Sajnálkoztunk szegény társunk fölött, mondogatva 
egymásnak, hogy ime ki van fizetve a rongyos nadrá
gok ára.

A vadászat befejezte után a vadászat bérlője 10 
forintot adott az erdőóröknek a két napi lótás-futásért, 
no meg azért, hogy vadjait éven át óvták s talán kár
térítésül azért a puskaporért, melyet a ragadozókra 
elpuífogtattak; természetes, hogy ebben volt az elron- 
gyolódott kabát és nadrág ára is.

A kapott jutalmat — miután abból 1 frtot a va
dász urak egészségére elpoharaztunk — becsületesen 
megosztottuk. Ilyen megtiszteltetésben különben nem 
most részesülünk először mi szegény közalapítványi 
erdőőrök.

Az egész vadászat eredménye volt 5 nyúl, 8 
fáczán, 1 szalonka és 1 róka. — Üdvözlettel

G y ő r f f y  I l l és ,
közalap, erdöör.

Különfélék.
Eljegyzés. Csizmás Péter glogováczi II. oszt. 

m. kir. erdőlegény eljegyezte hitvestársul Krucsán 
Illés pécskai m. kir. főerdőőr kedves leányát, Emíliát. 
A boldog ifjú pár esküvője folyó hó 23-an lesz. Szivünk
ből kívánjuk, hogy a sors a fiatal házasok útját egész 
életükön át a zavartalan öröm, boldogság és megelége
dés rózsáival hintse b e !

N évváltoztatás. Atzberger Imre, főerdőőr a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál belügyminiszteri e n g e 

d é l y i ) ’ e l  vezetéknevét Rákóczi-ra változtatta át.
Teljes napfogyatkozás. Január 22-én érdekes 

és ritka eseménye lesz az égnek: a nap teljesen elsötétül 
a hold árnyékától. A föld bolygója nagyon közel jár 
akkor hozzánk, azért nagyobbnak látszik, mint a nap, 
a mely tehát a legszélső koronájáig elmerül a hold ár
nyékában. — Sajnos, hogy a természeti tüneményt mi 
európaiak nem láthatjuk, ha csak Afrikába, Indiába, 
Mongolországba, vagy a Mandzsé-földre nem utazunk, 
mert e helyeken figyelhető meg a teljes napfogyatkozás. 
Nekünk csak kis részlete marad meg. Budapesten pél
dául a napnak negyedrészét látjuk elsötétedni nyolcadfél 
órakor reggel.

Ujesztendő Kiánban. Az idén január 22-ikére 
esik a kínaiak ujévnapja. Ezen a napon azonban véletlenül

napfogyatkozás lesz, a mi a copfosok szerint nagy szeren
csétlenség. mert Kina rettegett heraldikus állata, a sár
kány, ilyenkor ádáz harcot vi a napistennel, a kitől el 
akarja ragadni aranyos fénygolyójál, hogy azzal a földet 
izekre zúzza szét. A mundarinok, a kik igen jól ösmerik 
a kapzsi, rőtszőrü barbárok (a németek) Kínára sóvárgó 
terveit, a napfogyatkozásban rossz óment látnak, a mely 
a mennyei birodalom további bajait jelenti. Talán nem té
vednek ezúttal . , .

A  kolbász m illennium a. Valamelyik német 
lapban egy lelkiismeretes kuriózum-buvár arra figyelmez
tet, hogy 1897-ben az emberiség megfeledkezett a 
kegyelet egy aktusáról, a mennyiben elmulasztotté meg
ülni — a kolbász ezeréves jubeliumát. Mert ezer éve 
annak, hogy 897-ben Krisztus születése után a kolbászt 
először készítettek el olyan formában, a minőben ma. 
Igaz ugyan, hogy már a régi görögök előtt sem volt 
ismeretlen a kolbász fogalma, de akkor még egészen 
máskép készicették, más volt a forma, más az összetétel, 
úgy, hogy a Homérosz említette, zsírral és vérrel töltött 
kecskegyomor éppenséggel nem nevezhető kolbásznak. 
A régi rómaiak is ösmertek valamit, a mit sok jóakarat
tal kolbásznak lehetne nevezni, t. i. a Lucanus által ké
szített, vagdalt húsból, nyelvből, magjafosztott cseresnyé- 
ből, borsból és még egész csomó más fűszerből álló,, 
fatokba szorított vegyülékből. Jött a középkor, a mikor 
még nem disznóhusból, hanem különféle husfajtából ké
szült a kolbász, később, úgy 1500 körül divatba jött a 
fahéjjal, sáfránnal, utóbb tejjel, borjúhússal, sőt pézsmá
val kevert és fűszerezett kolbász. Csak a múlt szazadban 
lendült oly nagyot a kolbászipar és azóta világhírű a 
göttingai, nürnbergi, augsburgi, góthai, debreczeni, bécsi 
és frankfurti kolbász.

Ez is  szerelem. Miskolczról különös szerelmi 
tragédia hírét küldik. Pócz Pál fiatal kőmives halálosan 
beleszeretett egy csinos fiatal leányba, Potenka Mariba. 
A leány is szerette, de szülői semmiképpen sem akarták 
hozzáadni kedveséhez. Az e fölötti bubánat annyira el
keserítette a legényt, hogy tegnap heves jelenet után 
rárontott a leányra és fojtogatni kezdte. Potenka segít
ségért kiáltott, a legény pedig, mikor meghallotta a 
szomszéd szobából közeledők lépteit, hirtelen leharapta 
kedvese orrát. Ezután késével szivén szúrta magát, úgy, 
hogy még ott a helyszínén meghalt.

Az átok fo g a n a tja . Bácsfalu brassómegyei köz
ségben ezelőtt néhány héttel Kis Mihály odavaló gazdá
tól elloptak egy bugyellárist 320 forinttal. A gazda föl
jelentette a dolgot a csendőröknek, majd pedig a falu
beliek füle hallattára szörnyű átkokat szórt a tolvaj fe
jére. Az átkokat, úgy látszik, maga a tolvaj is hallotta 
és szörnyen megijedt, hogy beteljesülnek rajta. Néhány 
nap múlva már visszakapta a gazda a bugyellárist, de 
csak 100 forint volt benne, meg egy névtelen levél, 
melyben a tolvaj égre-földre Ígéri, hogy esztendőre vagy 
kettőre megküldi a többi pénzt is, csak ne átkozza qt 

j tovább Kis Mihály gazda,

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 127

A N iagarán épült uj hid szilárdsági próbá
ját ejtettek meg nem rég és ez kielégítő eredménynyel 
végződött. Az előírás szerint a hídnak oly ellentálló ké
pességgel kell bírnia, hogy négyszöglabankint 10.000 font 
mozgótömeget kellett kibírnia és az áthajlásnak nem 
volt szabad nagyobbnak lennie 4'/2 hüvelyknél. A  pró
bánál azonban úgy intézkedtek, hogy a hid négyszög- 
lábankint ne legyen 7000 fontnál nagyobb sulylyal meg
terhelve. E nagy súly vasúti vonatokból állott, melyek 
a kanadai oldalról az Egyesült-Államok irányában haladva, 
többször megállották, hogy méréseket lehessen eszközölni. 
A vasnti vonatok több tizkerekü Consolidation nevű lo- 
komotivből állottak, a megfelelő tenderekkel és rendes
60.000 fontot kitevő szénrakományon kívül a teher nö
velése czéljából még túl is voltak terhelve.

Paris karácsonyi fogyasztása. Egy statisz
tikában dolgozó riporter a párisi központi vásárcsarno
kokban kitudakolta, mennyit fogyasztott a szajnaparti 
Világváros a karácsonyi hét alatt. Csupán osztrigából el
kelt 2,446.300 darab. — Vadból meg pláne eladódott
114.000 pacsirta, 18.000 fürj, 6100 vadkacsa, 1900 őz,
13.000 fáczán, 32.000 fenyvesmadár, 53.000 nyúl,
102.000 fogoly, 6900 gyöngytyuk, 32 vaddisznó és
27.000 tengeri nyúl. — Házi szárnyasból: 67.000 tyuk,
11.000 kacsa, 16.000 lúd, 82.000 pulyka és 177.000 
galamb fogyott el. Szarvasgombás és egyéb pástétom 
mintegy 7500 kilogram kelt el, aztán sok-sok ezernyi 
láda déli gyümölcs, alma, körte, szilva; délvidékről ér
kező virág több mint 100 000 frank értéknek felelt meg 
a csarnokokban, a kereskedők alkalmasint hatszoros áron 
adtak túl rajta. Czukorkáért, bonbonért másfél millió 
franknyi csekélységet adtak ki az emberek. A karácsony 
előtt való napokban az ösmertebb czukrászboltok napi 
átlagos bevétele 15—20.000 frank volt, Marquis pedig, 
a párisi Kugler 27.000 frankot söpört be.

Égszakadás — földindulás. Newyorból ér
kező hir szerint a napokban Fort Smith-ben forgószél 
düköngött, mely éjfél tájban kezdődött s a város nagy 
részét elpusztította. A  vihar ezután nyugat felé húzódott 
és Little Rock-ban számos épületet lerombolt; hasonló 
károkat okozott Alma városban is. Forth Smith-ben több 
helyen tűz ütött ki. Almában s a Forth-Smith és Alma 
közti területen több ember áldozatul esett a zivatarnak. 
- -  Ambina-sziget fővárosát a földrengés teljesen lerom
bolta. Nyolczvan ember meghalt, kétszáz pedig megsé
rült. A  helyőrség és az ott állomásozó hadihajó tisztjeit 
nem érte baj.

Kilenczezerhatszáz fo iin tos zsebmetszés.
A  budapesti pályaudvarokon mindig tartózkodik néhány 
ügyes detektív, mégis gyakran megtörténik, hogy a 
vidékről jött utasokat kifosztják a zsebmetszők. így járt 
Dajbokat Gerő szarvasi vagyonos kereskedő is, a ki 
f. hó 12-én érkezett a keleti pályaudvarra. Pénztárczája 
belső kabátja zsebében volt, téli kabátját pedig begom
bolta, a mikor leszállt a vonatról. A kijárónál két uri- 
ruhás ember ütközött össze vele.

— Pardon. Ezer bocsánat — mondották az isme
retlenek.

—  Kérem, uem tesz semmit, felelte a kereskedő. 
Egy perccel később észrevette, hogy télikabátja

nincs többé begombolva s hogy kilenczezerhatszáz írttal 
terhelt tárczája eltűnt. Az a gyanúja, hogy az udvarias 
ismeretlenek a tolvajok. A rendőrség keresi őket.

Szerkesztői üzenetek.
DAMÓ JÓZSEF urnák Petrillán. Az erdöőri szakvizsga 

letételéhez három évi gyakorlat hiteles bizonyítványokkal iga
zolandó. Az elméleti részt teljesen elsajátíthatja a Bodö-féle 
„Erdőör“ czimü tankönyvből, melyet „Országos Erdészeti Egye
sü letinél (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10, szám), de bármely 
könyvkereskedő utján is megszerezhet; a könyv ára 3 frt. A 
vizsgát mindenütt leteheti, hol ez minden óv október havában 
tartva lesz; az illető városokról, a vizsga határnapjáról, vala
mint a folyamodvány kellékeiről annak idején lapunkból mindon 
évben értesülhet. Azt. hogy a nyert bizonyítvány alapján mind
járt kinevezik-e, nem tudhatjuk, de alig hisszük, mert ez leg
inkább a jó szerencsétől függ; sokan éveken át is várakoznak, 
mig álláshoz jutnak.

OROSZ FERENCZ urnák Kis-Koh. Az „Erdőőr“ román 
nyelvű kiadását ugyanott szerezheti meg, a mely helyet előbbi 
üzenetünkben megjelöltünk.

GYÓRFFY ILLÉS urnák Vaiszló. Az érdekes vadászat le
írását sajnos tévedés folytán csak most hozhatjuk. P. J. kar
társának lakása Vóménd, Baranya megye.

DOBOS GYULA urnák Szerencsfalva. Az „Erdőőr“ tan
könyvre vonatkozó felvilágosítást föntebbb megtalálja.

MAKKY GYULA urnák Diószeg-Ujhely. Arra a dolgozatra 
nem emlékezünk; bizonyosan a postán tóvelyedett el. Kérjük 
újból beküldeni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.

mmammmmmmmmmmmmmmmmmBBBammmBm

100 k oron a  jutalmat adok annak, ki 
nekem egy jobb erdőőri, vagy más altiszti 
(erdészeti) állást szerez. — Szives ajánlatok 
SZTRELECZ GYÖRGYHÖZ MALAKÓRA, u.

p. Zólyom-Radvány intézendők.

Dr. LENDL ADOLF
p raep aratoriu m a,

Budapest, II,, Donáti utcza 7. szám
v e s z  k i t ö m é s  c z é l j á b ó l  

frissen lőtt vadakat, különösen uhukat, nagy 
sasokat, nagy medvét (egyet vagy kettőt), nagy 
hiuzokat, medvebocsot, nyusztot, nyestet, 
vidrát, borzot, vadmacskát.

Az állatok n y u z a t l a n u l  postán vagy 
vasúton gyorsárukónt küldendők be.
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r MAGYARHOZ ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÖRAázLCTE

Képes Arjegygék EeFüiníwa. javításai pontossá eszkiizSiteinek.

M EGJELEN 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-ón kelt magas intézkedésével,

czségünli újólag megtoizatott
a nagytekintetii erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

= POLGtAm R.UHAKL :.......... ~
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni “'V I
Kiváló tisztelettel BLUM és TÁ RSA

BUDAPEST IV. , elsőrangú egyenruha készitő intézete.
, 1 - Ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

SÜtÖ Utcza a. Szervitatér sarlran. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam . S zászsebes, 1898. Január 25. 17-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 évre . . . . . . .  1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

Hirdetési 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.

K özségi c sem etek ertek .
K özli: Papp János kerületi erdőőr.

Az állami felügyelet alá átvett községi 
erdőknél alkalmazott kerületi és községi erdő
altiszteknek első és főkötelessége oda hatni, 
hogy minden egyes erdőbirtokos erdőterülete 
nagyságához arányitott megfelelő csemete
kerttel rendelkezzék, mert ez által az erdősítés 
munkája, annak sikere nagy mértékben elő 
lesz mozdítva.

Öt éve annak, hogy ilyen községi erdő
nél állok alkalmazásban; kerületemhez 11 
község tartozik, melyek határában 16 erdőbirtok 
áll felügyeletem alatt, melyekből eddig már 
tizenegynek van saját csemetekertje s melyek 
közül a legkisebb 200 négyszögöl, melyekben

------ 404--------

R övid  ú tm u ta tó
a preparálásra szánt vadak, emlősök és madarak gyűj
téséhez, ideiglenes konzerválásához és a szállításhoz.

— A „Természet" után. —

Vadászataink alkalmával gyakran van alkalmunk 
a sik mezőn éppen úgy, mint a magas hegység renge
tegeiben a legérdekesebb jeleneteket észlelni és néha 
kedvez a szerencse szép és becses, sőt néha ritka 
állatokat is hatalmunkba ejteni. Szívesen emlékezünk 
vissza a látottakra; ha van tudományos beesők vagy 
általános érdekességük, tel is jegyezzük az irodalom
ban, vagy vadásztársaink körében reátérünk és közzé- 
adjuk tapasztalatainkat; — de nem oly könnyen őriz
hetjük meg az elejtett becses állatot. Pedig gyakran 
van annak tudományos becse, sőt rendkívüli esetben

fekete fenyő, kocsántalan tölgy, virágos kőris 
tenyész, ezeken kivül meg 7 erdőbirtoknál 
ákácz csemetekert is van.

Ismeretes dolog, hogy legbiztosabban és 
legjobban fogamzanak meg az olyan csemeték, 
melyek ugyan olyan talajból kerültek ki, mint 
a milyenbe beültetve lesznek s az éghajlatot 
is már kicsiny koruktól fogva megszokták. — 
Ezt a tényt négy év óta van alkalmam tapasz
talni, mely idő óta nagyobbrészt már saját 
csemetekertjeinkből erdősítek. — Az ültetést 
azonban még ilyen esetben is nagy gonddal és 
figyelemmel kell eszközölnünk, mint a hogy 
azt alább bővebben fogom kifejteni.

1892. julius 1-én foglaltam el állásomat 
s ez időtájt még a zalaegerszegi állami cse-

bizonyitó tény. Gyakran kedves emléktárgyként tarta. 
nők meg a zsákmányt, máskor büszkeségünket képezné 
az, hogy megtartsuk mint becses trófeát, vagy talán 
diszül tömessük ki. — Ki az a szerencsés vadász, aki 
az elejtett hatalmas sast nem szeretné kiterjesztett 
szárnyakkal fegyvere fölé akasztani ?

Kiben nincs meg a hajlandóság arra, hogy a nagy 
áldozatok és örömteljes fáradozások árán szerzett nagy 
kakast mindig ott lássa egyéb trófeái között? S aki 
ennél becsesebb vadat: szarvast, medvét is emlegethet 
m ár: legalább a fejét nem óhajtaná-e preparáltatni 
örök emlékül ? Néha a tudomány szempontjából igen 
becses állatok is ejtetnek el: nem őrizné-e meg a 
szerencsés vadász ezt a ritka példányt ? Igen! De hol 
es kinél töméssé ki?! — s ha van rá alkalom: mi
képpen készítse elő az állatot? hogyan küldje? Kibirja-e 
az utat? Miképén csomagolja? stb. — Ezek azok a 
kérdések, a melyekre igen sokszor kell levélben fele
letet adni, mert prakszisomban — különösen mióta 
divatossá vált állatokat szobák, termek, ebédlők, va-
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metekertekből kapták az erdőbirtokosok a 
csemetéket kifogástalanul csomagolva és szál
lítva. Hogy mit értek itt a szabályszerű cso
magolás alatt, azt fölösleges leírnom, mert 
ismeretes dolog az a tisztelt olvasók előtt, 
nagyobb baj volt azonban az, a mi azután kö
vetkezett. A csemetéket szállító erdőhivatal 
annak rendje és módja szerint értesítette az 
erdőbirtokost a csemetéknek vasútra tételéről, 
a közbirtokosság azonban ekkor 2—3 napig 
is eltárgyalt azoknak hazaszállítása fölött. — 
Végre megérkeztek a csemeték, ekkor azon
ban uj 3—4 nap volt szükség annak a letár- 
gyalására, hogy ugyan miként is kell majd 
azokat elültetni. — Természetes, mert hiszen 
mindent jobban szerettek, mint az erdősítést, 
mikor pedig nagynehezen hozzá láttak, a mun
kához egy csapat éretlen gyerkőczöt és lehe
tetlen aggokat alkalmaztak. — Természetes, 
hogy ilyen munkaerő mellett a dolog nagyon 
lassan haladt, az ültetések menetének meg
vizsgálására kiküldött tiszt urak azonban látva 
az ültetők nagy tömegét, nyugodtan mentek 
tovább vizsgálódni a nélkül, hogy meggyőző
dést szereztek volna arról, hogy ez a nagy 
számú munkás mennyi és milyen munkát végez.

Történt olyan eset is, hogy a vizsgáló 
biztos már a helyszínén volt megvizsgálandó 
az ültetés menetét, a csemeték pedig még

akkor is a vasúton voltak, mit különben annak 
is lehet részben tulajdonítani, hogy a vasúti 
állomás az értesítőt elkésve küldte ki, de 
mindenesetre legnagyobb vád érhette a köz
birtokosságot, mely lanyhán véve a dolgot, a 
csemeték hazaszállítását minden ok és alap 
nélkül húzta, halasztotta s midőn végre nagy- 
nehezen a csemeték rendeltetési helyükre ér
tek, azok nagyrésze már elfonynyadt és ülte
tésre alkalmatlanná lett.

1894. év őszén különös esetnek voltam 
szemtanúja, mely élénken megvilágítja azt az 
ellenszenvet, melylyel a nép az erdősítés irá
nyában még mindig viseltetik. Egy nap ugyanis 
két asszonyt megbíztam, hogy hozzanak cse
metéket az erdőből, hol azok elföldelve vol
tak, magam pedig ott maradtam tovább is az 
ültetést felügyelni. Az asszonyok soká nem 
jöttek s igy türelmet vesztve utánuk indultam. 
Alig hogy megközelítettem a helyet, hol a 
csemeték voltak, füstöt láttam felfelé gomo
lyogni ; — óvatosan közeledtem a helyszí
nére s képzelhető felháborodásom, — midőn 
a két asszonyt — három öreg ember társa
ságában — láttam a tűz kürül kuporogni, trá
gár beszédeket mondva s káromolva Istent és 
embert az erdősítés miatt, de fölbáborodásom 
tetőpontjára hágott, midőn az egyik banya egy 
csomó csemetét vett fel a markába és gyöke-

dászkastélyok diszitéséül kitömetni — gyakran intézik 
hozzám.

Ki tudja hányán vannak, a kik ha ismernék a 
módját, ha tudnák, kinek küldhetik a preparálandó 
állatot, mely mint dísztárgy vagy trófea néha tudomá
nyos becsesei is bir, mely épp ez okból megóvandó 
volna az elpusztulástól; hányán venuék igénybe a 
preparátor segítségét? Vagy ha úgyis megteszik, de 
nem a maga módja szerint — mennyi bosszúság, kel
lemetlen kiábrándulás riasztja vissza újabb kísérlettől 
azt a vadászt, aki egyszer már pórul já r t! Bizonyára 
még egyszer nem kísérli meg az elejtett vad elküldés 
sét, mert már egyszer megjárta az útközbe haszna
vehetetlenné vált szép állattal. S az ilyen balsiker 
természetesen nemcsak hogy nem fokozza, de meg
csappanja a kedvet s az általános érdeklődést. Ép
pen ezért talán szívesen fogadják ezeket a szerény 
sorokat, melyek e szűk keretben éppen csak a leg
szükségesebbekre terjedhetnek ki.

J.
Az elejtett madarak a lövés helyéről gondosan, 

lábuknál fogva szállitandók haza és ügyelni kell, hogy 
tollazatuk, meg ne rongálódjék. Ha a lövés után még 
élet vau bennük, hátuknál fogva, szárnyuk alatt erősen 
összenyomandó mellkasuk, amire csakhamar végük 
van; vagy pedig hegyes szerszámmal megölendök oly- 
formán, hogy az öreg likon beledöfünk koponyájukba. 
A nyakát kicsavarni nem szabad. A vért lemosui vagy 
a véres tollakat kitépni szintén nem szabad; az a 
preparátor dolga, aki a tollakat megmossa, szárítja és 
aztán rendbe hozza.

Télen a madarak előkészítése és elszállítása igen 
egyszerű. Minden madár szája bedugaszolandó kócz- 
czal, mohával, fűrészporral, hogy a begyéből kiömlő 
nedvek be ne piszkitsák feje tollazatát; azután újság
papírba csomagolandó minden egyes madár, de oly 
formán, hogy a fark- és szárnytollak ne gyüressenek 
be. A madarat, ha fagyos idők járnak is, nem szabad 
hevertetni. Nem szabad különösen szárnyából tollakat
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reiket a tűz fölé tartotta. Ez azonban még nem 
egyedüli módja a csemeték pusztításának. — 
Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az ültető mun
kások a csemeték nagy részét hol a bokrok 
közé dugdosták, hol pedig tömegesen elásták, 
hogy igy minél kevesebb kerüljön elültetésre. 
Ilyen esetnek egyszer járási erdőgondnokom is 
tanúja volt, midőn kijött az erdősítést megvizs
gálni. Főnökömmel az ültetőktől mintegy 15 lé
pés távolságban beszélgettem, egyik szemem 
azonban folyton az ültetőkön volt, hát egyszer 
csak látom, hogy egy 12 éves leányka egy 
egész csomó csemetét tesz a lyukba s azokat 
ott befedi. Fölkértem főnökömet, hogy köves
sen s felszólítottam a leányt, hogy az elvermelt 
lyukat bontsa föl; a leány vonakodott, miután 
azonban látta, hogy minden vonakodása hasz
talan, végre felbontotta a lyukat, de olyan óva
tosan, hogy a csemeték nem kerültek elő. — 
Szigorú fölhívásomra azonban tovább ásott s 
ekkor egy egész csomó két éves fekete fenyő 
csemete került napfényre; megszámláltam, 57 
darab volt Kérdőre vonván a leányt, hogy ki
nek az utasítására tette azt, bevallotta, hogy 
erre a többi munkások tanították, a kik szintén 
igy tesznek, hogy igy a csemeték minél hama
rább elfogyjanak és az ültetésnek vége legyen.

Nyilvánvaló ebből, hogy mennyi és mily 
nagy akadálylyal kell megküzdenünk az ilyen |

kitépni, vagy kimetszeni, mert az ilyen hiányok meg
látszanak a kitömött állaton. Az igy elkészített, friss 
madarak könnyű ládában, vagy a mi még jobb: ke
mény lemezpapirba (Papendeckel) csomagolva, mint 
posta-küldemények biztosan jó állapotban érkeznek 
meg és ekkor a preparátor is örömmel foghat munká
jához.

Ha már melegebb az időjárás : őszszel és tavasz- 
szal, a madarakat éppen úgy kell előkészíteni és cso
magolni, de arra ügyelni kell, hogy minél frissebb 
állapotba kerüljenek a postára, mert 2—3 napi heverés 
már megárthat nekik.

Nyáron nem annyira a meleg rongáló hatásától, 
mint inkább a légykukaczok okozta kártól kell tartani. 
A frissen elszállított madár 24—36 órai utat is jól 
kibir; de ha a legyek beköpték már akkor, amidőn a 
vadász még csak hazavitte a zsákmányt, — akkor az 
útközben fejlődő kukaczok elcsúfítják főképen a sze
meket és a has bőrét annyira, hogy a madár haszna
vehetetlenné válik. Nyáron tehát első sorban a legyek

erdősitéseknél s mennyi csemete pusztul el ha
szontalanul az egész országban, mert meg va
gyok arról győződve, hogy ez a gonosz szokás 
nem csak a mi vidékünkön, de másutt is, sőt 
országszerte dívik.

Vidékünkön tehát ilyen erőtlen munkás 
népet alkalmaznak az erdőültetéshez, pedig a 
munka itt elég nehéz, mert az erdőtalaj csekély 
homokos agyag fölött erős mészkőzet s az egye
düli csemetét, a fekete fenyőt, mit itt ültethe
tünk, jó mélyre vájt lyukakba kell rakni, hogy 
a laza talajú csemetekertben szépen fejlődött 
gyökérzetük az ületés alkalmával is természe
tes fekvésbe jusson.

Huszonkét évet meghaladó tapasztalataim 
nyomán bátran állíthatom, hogy az ilyen száraz 
és égvényes talajon a csemeték biztos megfo- 
ganását csak a mélyre való ültetéssel érhetjük 
el, hogy igy a györerek a nedvességet jobban 
tartó mélyebb talajba esvén, még a 3—4 hó
napig tartó szárazságot is kibírják.

Az ilyen ültetés munkáját azután a már 
említett vagy nagyon ifjú, vagy elaggott erőtlen 
munkások bizony nem igen képesek becsülete
sen elvégezni, mert az olyan talajon, mint a 
mienk, még erőteljes munkás sem képes napi 
8 órai munka mellett 150—155 lyuknál töb
bet ásni.

Meg is látszott az eredmény, mert az egér

től kell megóvni a madarat, azután pedig minél fris
sebb állapotban becsomagolva azonnal a postára adni. 
A legyektől leginkább akkor kell óvni a madarat, a 
mikor a lövés helyétől haza szállítjuk. Útközben tehát 
amennyire lehet, be kell takarni, ami persze nem 
mindig lehetséges; hanem azért a nagy madarat még 
sem szabad a tarisznyába gyömöszölni, mert tollazata 
nagyon összegyűrődnék. Otthon azonnal újságpapírba 
csomagolandó az ily preparálásra szánt madár és a 
posta indultáig lehetőleg hűvös helyen (jegespinczé- 
ben) tartandó.

A csomagra, úgy a szállító levélre is rá kell 
Írni: „friss madár preparálásra". Czélszerü a prepará- 
tornak egyúttal megírni, hogy miképpen készítendő el 
a madár, hogy aszerint foghasson a munkába. (De 
nem szabad lezárt levelet a csomagba tenni, mert a 
pénzügyőri vizsgálatnál lefoglalják és birsággal sújt
ják. Ezt, sajnos, már többször kellett tapasztalnom.)

A madarakat sokféleképpen lehet preparálni, u. m.
1. Tudományos czélokra. Ekkor fel lehet állítani
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szegi csemetékből alig maradt meg 20—25 
százalék,’ pedig itt lenne az ideje, hogy sies
sünk, mert még most is pusztán állnak olyan 
területeink, melyeknek a rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint már évek előtt beerdősitve 
kellett volna lenniük.

(Folytatása következik.)

A zsombültetés*
A zsombültetési mód alkalmazása ritkán fordul 

elő, mindazonáltal, miután vannak esetek, hogy alkal
mazását nem nélkülözhetjük, nem fog ártani, ha egyet- 
mást elmondunk róla.

Ezt az ültetési módot rendszerint vizenyős talaj
ban mocsáros helyek beültetésénél alkalmazzuk. Lás
suk, miből is áll a zsombültetés módja? Először is 
arról kell gondoskodnunk, hogy a beültetendő terület
hez lehetőleg közel jő porhanyó és száraz talajt hal
mozzunk föl, annyit, a mennyi az elültetendő csemeték 
alá szükséges zsombokra elégséges, ezt azután gyep
trágyával vagy gyephamuval jól elegyítjük, megjavít
juk és azután halomba hányjuk, megjegyzendő, hogy 
ennek a műveletnek már az ültetést megelőző év 
őszén kell megtörténnie.

Az ilyen módon elkészített talajt azután az értés 
előtt a kijelölt csemetehelyekre hordatjuk olyan meny- 
nyiségben, hogy ezzel a csemeték gyökerei egész a 
gyökfő, sőt számot vetve az ülepedéssel, — még vagy 
2 czentiméterrel ezenfelül is födve legyenek. Ha az 
ültetés alkalmával a csemeték helyét dudvákkal ta
lálnék benőve, akkor ezeket az ültetést megelőzőleg 
ki kell sarlózni s a területet minden gyomtól lehetőleg I

megtisztítani s a zsombokra szánt talajt csak ekkor 
kell a csemeték helyére felhalmozni.

Az igy elkészített zsombékoknál a csemeték el
ültetésének módja nagyon egyszerű. Az ültető ember 
ugyanis a készített zsombékba az elültetendő csemete 
gyökérzetének megfelelő lyukat váj egyik kezével, mi 
a porhanyó talajban nagyon könnyű dolog, másik ke
zével pedig a csemetét úgy helyezi be a lyukba, hogy 
annak gyökerei régi természetes állásukban maradja
nak s mig a csemetét bal kezével tartja, a jobbal vi
gyázva befedi az előbb már jelzett magasságig, ügyelve 
kivált arra. hogy a gyökérzet között üres hézagok ne 
maradjanak.

Mocsáros helyen az ültetésnek ez a módja az 
egyedüli, mely sikerre vezet.

A tisztelt olvasok közül talán nem egy felveti 
azt a kérdést, hogy hát tulajdonképpen mire való ez 
a körülményes ültetési mód, mikor a régi módi lyuk
ültetéssel is czélt érhetünk. Igaz, hogy ez sok eset
ben lehetséges és kedvező időjárás mellett az eredmény 
is valószínű, de az erdésznek soha sem szabad magát 
a valószínűségre, a lehetségesre bíznia s számolnia 
kell azzal a körülménnyel, hogy a növényvilág óriásai, 
a fák legelső fejlődésükben minden egyéb növényzet
nél érzékenyebbek s igy a siker biztosítására minden 
kínálkozó módot és alkalmat meg kell ragadnia.

A zsombültetés alkalmazásával nem szabad ha
boznunk ott, hol ezt a talajviszonyok meg kívánják, 
már csak azért sem, mert ez végeredményében minden, 
más módnak fölötte áll. — A sok előny között, me
lyet a zsombültetés nyújt, első helyen áll az, — 
hogy a csemete gyökérzetnek megadhatjuk a termé
szetes fekvését sokkal jobban és biztosabban, mint a 
lyuk ültetésnél; a második, hogy a különben hideg,

úgy, mint a múzeumokban szokásos; vagy kisebb bio
lógiai csoportba illeszthető a madár másokkal együtt 
fészkével, párjával, fiával stb. Vagy pedig mint „bőr" 
is preparálható: ez azonban vidéki uradalmi múzeu
moknak és magánembereknek nem ajánlható. Szüksé
ges ilyenkor mindig a pontos adatokat: a lövés helyét 
és idejét reá jegyezni. Hogy him vagy tojó-e? — az 
a preparátor dolga feljegyezni.

2. Preparálhatok a madarak mint vadászati tró
feák, dísztárgyak, vagy mint ebédlőkbe, vadászszo
bákba való fali dekoratiók is stb. Előkészíthetek végre 
egészben vagy csak egyes részeik, például a fejők is 
tablettákon. Egy és ugyanazon madárból a legkülön
bözőbb alakokat hozhatja létre a preparátor ügyes 
keze, miért is legczélszerübb azt reá bízni, milyen 
alakban készítse el és legfeljebb általánosan kell meg
jelölni: „kiterjesztett szárnyakkal", „tablettán, lábán 
felfüggesztve", „dúsan díszítve", „egyszerűen kiál
lítva" stb.

. • II.
Az emlősök — különösen ha nagyobbak — több 

gondot okoznak már.
1. A nagy emlősöknél (például szarvas, medve, 

őz, vaddisznó) első sorban arra kell ügyelni, hogy az 
állat, mielőtt elküldetik, teljesen lehűljön. Télen ez 
könnyű dolog, de nyáron annál bajosabb.

Télen a nagyobb vadat fel kell bontani, belei i 
kicsapni és ha teljesen kihűlt, csak akkor tovább szál
lítani, — és hogy fel ne horzsolódjék, ládában vágj 
zsákba varrva friss állapotban küldendő, mint vasút 
gyors szállítmány, (preparálásra friss vad) a prepará. 
tornak.

Ha langyos az időjárás, czélszerü a beleken éf4 
gyomron kívül a szivet és a tüdőket is kivenni• a 
torkot felhasitani azonban nem szabad. A hús és a 
mellüreget rongyokkal vagy fürészporral fel kell szá
rítani, mig a száját, orrlyukakat és a szemeket fürész- 
pörral kell bedugni, felszántani és behinteni.

A nyári hónapokban mindezt még gondosabban
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vizenyős kötött talajban a csemeték akár nedves, akár 
száraz időjárás mellett csak sinlődnek, mert az első 
esetben könnyen kifagynak, szárazságban pedig a 
talaj megrepedezvén, azok hajszálgyökerei eltépődnek 
mig ellenben a zsombültetés alkalmazásával a zsom- 
bokba rakott talaj alatt levő gyep rothadásnak indul
ván, ez által a csemeték gyökérzetének kellemes hő 
fejlődik s maga a talaj is az igy származott trágya 
segélyével megtermékenyedik.

Nagyon előnyös, ha az ilyen zsombékba ültetett 
csemeték fészkeit még gyephantokkal is körül rakják, 
mert igy csemetéinket minden lehető viszontagság el
len megvédik, gyephantokat pedig bárhol is ásó segít
ségével könnyen gyűjthetünk.

Nem csekély előnye a zsombültetésnek az is, 
hogy a csemeték magasabb állásuknál fogva a füvek 
és dudvák által való elnyomatásnak nincsenek annyira 
kitéve, továbbá hogy a jól elkészített porhanyó, laza 
talaj szárazság idején több légköri csapadékot képes 
magába szívni, mint a kiszáradt kötött agyagtalaj s a 
csemete mindenesetre kevesebbet fog a szárazságtól 
szenvedni, mint ha közönségesen lyukba lett volna 
ültetve.

De nem csak vizenyős helyeknél, hanem néha 
a meredek, talajtakaró nélkül való kopasz oldalakon is 
nem marad egyéb mód, mint hogy akarva nem akarva 
zsombültetéshez forduljunk, mert hiszen a kopasz ol
dalt a zárlat, de főleg a talajvédelem szempontjából 
sem szabad úgy hagynunk, hanem azt okvetlenül be 
kell erdősítenünk, erre pedig más mód nincs, mint a 
zsombültetés, mely esetben azonban a zsombékokat 
egyéb híján mohával kell jól körül kerítenünk és kö
vekkel kell jól körül támogatnunk, hogy a vízmosások 
ellen védve legyenek.

Azt hiszem, hogy e sorok olvasói között kevesen 
vannak csak, kiknek fel ne tűnt volna, hogy az ős- 
erdőkken folytonos legelésnek kitett egész tisztások 
vannak, melyeknek vad káka és dudva növényzete 
egész nyáron át diszlik a nélkül, hogy azt a legelő 
marha csak meg is kóstolná, a juh pedig az ilyen 
helyeket éppen el is kerüli, mert itt teremnek a neki mér
ges füvek. Ezek az erdei mocsarak, melyek sem jó füvet 
nem teremnek, sem természetes utón be nem fásulnak, 
az erdőnek nem ritkán a legjobb fekvésű, úgynevezett 
elveszett területei, melyeket a zsombültetéssel minden 
téren vissza lehet hódítani a kultúrának.

Mindezeket szemünk előtt tartva, ha még tekin
tetbe vesszük azt, hogy ott, hol a zsombültetés elke- 
rülhetlen, a lyukültetés is a közönségesnél sokkal 
körülményesebb és fáradságosabb, tehát több munkába 
is kerül, ha figyelembe vesszük, hogy a zsombültetés 
a már felsoroltaknál fogva sokkal kevesebb utánpótlást 
igényel és gyorsabb növekvést eredményez, bátran 
merem állítani, hogy az a lyukültetésnél igen kevéssel 
kerül többe, sikere pedig sokkal biztosabb, mely kö
rülmények a zsombültetést a maga helyén az erdősí
tésnek megbecsülhetlen fontos tényezőjévé teszik.

Hiába, Magyarországon élünk, hol egyáltalán el
lenségünk a szárazság és a viz s ezek ellen védekez
nünk kell szabályozással, töltéssel, hogy kulturális 
czéljainkat elérhessük !

Vén p r a k t i k u s .

E rd észe ti a ltisz tek  m ula tsága.
Az ungmegyei kincstári erdészeti altisztek vala

mint a múlt években, úgy mostan is az ez évben lé
tesült segélyalapjuk javára Perecsényben a gyári ven-

kell elvégezui és egy órát vagy napot sem szabad 
elmulasztani az elszállításnál.

Czélszerü a szarvas fejét kóczba csavarni, úgy a 
disznóét is, azonkívül utóbbit zsákvászonba bevarrni, 
mert a vasúton gyakran kitörik az agyarát és kitépik 
a sörényét.

2. Kisebb emlősök (róka, borz, vidra, nyest, 
nyuszt, menyét, macska, nyúl stb.) hazaszállításánál 
nem ajánlatos a láb-inakat kihasítani, hanem madzag
gal kell a lábakat gúzsba kötni. A vasban fogottaknál 
a törött lábakat nem kell egészen leszakítani és nem 
czélszerü akkor, amidőn agyonütik az állatot a kopo
nyát is dirib-darabra törni. Mindez megnehezíti a pre- 
parátor munkáját. Ha a kisebb emlős teljesen kihűlt, 
felbontatlanul küldendő kisebb ládában, vagy kemény 
lemezpapirban (Pappendeckel) burkolva postán. Nyáron 
különsen a legyektől kell szinte megóvni és minél 
frissebb állapotban küldeni; ekkor sem bontandók fel. 
— Újságpapír, száraz széna vagy szalma használható 
egyedül czélszerüen az elcsomagolásnál; különösen a

fejet kell jól bekötni a papírba, hogy az orr, szájszéle 
stb. a ládában meg ne sérüljön.

A legapróbb emlősök (egerek stb.) szállításának 
csak egyetlenegy helyes módja van, t. i. azonnal újság
papírba göngyölendők és kis skatulyában (de nem 
levélboritékban, mint „ajánlott levél“) mielőbb útnak 
inditandók. Még fagyos télen sem bírnak ki 2—3 napi 
utat, azért nem szabad késni velők. Ezek spiritusban 
is konzerválhatok. •

3. Gyakran csak az elejtett vad fejét kívánja a 
szerencsés vadász elkészíttetni. Ilyenkor nem elégséges 
a fejet egyszerűen a nyak egy részével levágni, hanem 
kell, hogy a nyak és mell bőréből minél nagyobb da
rabokat messünk hozzája; tehát legalább a lapoczkák- 
tól kezdve fejtendő le a bőr és ez a lefejtett bőrdarab 
fürészporral szárítandó meg és jól behintendő. Magá
ról a fejről nem nyúzandó le a bőr.

Az emlősöket egészen megnyuzni és bőrt elkül
deni a preparátornak, — az többnyire kárbaveszett 
munka; legfeljebb „teppich“-et lehet az ilyen bőrből
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dóglő helyiségeiben Ungvár városának, de különsen 
intelligenciája közreműködésével folyó hó 15-én ren
dezték mind anyagi, mind pedig erkölcsi tekintetben 
sikerült jótékonyczélu tánczmulatságukat. — A gyári 
vendéglő tánczterme ezen alkalommal ismét fenyő 
ágakkal, vadászati tárgyakkal és magyar czimerekkel 
volt csinosan díszítve, tanúságot téve a természet 
szabad fiai romlatlan Ízléséről. A közönség az esti 
órákban oly nagy számban jelent meg, hogy különö
sen a tánczterem annak befogadására csakhamar szűk
nek bizonyult, önkénytelen azon óhajt keltve minden
kiben, hogy vajha ezen hátrány a terem megnagyob- 
bitásával szűnnék meg. Lányi Lajos zenéjére a vendégek 
hamar tánczra perdültek, a mi — leszámítva az éjféli 
egy órai szünetet — reggelig, az ungvölgyi vonat 
indulási idejéig szakadatlanul és kitűnő kedvvel folyt. 
Az erdészeti altisztek ezen alkalommal hálás köszöne
tét mondanak mindazoknak, a kik őket kitűzött czéljuk- 
ban támogatták, de különösen teszik ezt dr. Bandiin 
Hugó és Hochstatter Henrik lovag urakkal szemben, 
a kik áldozatkészségükkel és szives előzékenységükkel 
feladatukat megkönnyíteni s egyebek között a villany
világítást és táncztermet díjtalanul rendelkezésre bo- 
csájtani szívesek voltak. Hálás köszönettel tartoznak 
továbbá tekintetes Linden mayer Frigyes m. kir. erdész
jelölt urnák is, ki a tánczmulatság siherét — fáradsá
got nem kiméivé — minden tekintetben előmozdítani 
igyekezett. Denk Ödön vendéglős pedig kitűnő ételek 
és italokról gondoskodott. — A belépő jegyek után 
befolyt 103 frt. Felülfizettek: Elvert család 2 frt 50 
kr, Gaar Iván 50 kr, Gajdos István 1 frt, dr. Gulácsy 
Árpád 3 frt, Hochstatter Henrik lovag 3 frt, id. Kárpa 
István 50 kr, Kelen Gyula 50 kr, Kmetónyi Emil 1 
frt, Kovács János 50 kr, Láhner Ede 50 kr, Leck

előállítani. Az emlősöket egészen a fűrrészporba fek
tetni, kóczczal, mohával stb. jól körülvenni, légmente
sen elzárni — ezek mind czélellenes módjai a cso
magolásnak, mert ha az állatot nem éri szabadon a 
levegő, akkor egy nap alatt is megromlik. A timsó, 
konyhasó vagy más szerek használata szintén nem 
ajánlatos. — A sózás a preparátor dolga, mert ha ezt 
nem végzik kellően és gondosan, — akkor könnyen 
hasznavehetetlenné válik a bőr.

Az emlősök szintén sökféleképen készíthetők el, 
és részint tudományos gyűjteményekben, részint pedig 
diszül használhatók. Nagyon megkönnyíti a preparátor 
munkáját az, ha tudja, mi czélra készítse a reá bízott 
állatot, például ha tudja, hogy gyűjteménybe vagy 
vadász-szobában lesz-e az elhelyezve, ha tudja, hogy 
a földön, asztalon vagy szekrényen fog-e állani, vagy 
végre mint tabletta-fali disz lesz-e alkalmazva, például 
vadászkastélyok ebédlőjében, ami hova-tovább mind 
divatosabb dekorácziót képez ma már főuraknál.

Dr. L. A.

Lajos 50 kr, Lindenmayer Frigyes 1 frt, Matyóka 
Mihály 50 kr, Matyóka Tivadar 1 frt, Méhely Gyula 
50 kr, Német Lajos 1 frt, Nyiredy János 50 kr, Pet- 
reczky János 50 kr, Riczkó Géza 1 frt, Ritter Károly
1 frt, Saeuger Nándor 1 frt, Stunpel Ede 50 kr, Se- 
besi Ferencz 50 kr, Svenda László 2 frt, Sztanek 
Gyula 50 kr, Wappel József 50 kr, összesen 25 frt 
50 kr. — Belépő jegyeit megváltották : Ajtay János
2 frt, Ackerszman Adolf 1 frt, Bánóczy Béla 1 frt, 
Dőry József 1 frt, Fekete Béla 1 frt, Homa Pál 1 frt, 
Huszár József m. kir. erdőgy. 1 frt, Jánossy Dénes 
1 frt, Kanyuk Elek 1 frt, dr. Kerekes István 1 frt, 
Laukó Sándor 2 frt, Lelioczky Madár 2 frt, Lévay 
Mór 1 frt, Napholcz Jenő 1 frt, Okolicsány János 1 
frt, Pásztor Sándor 1 frt, Polányi Lajos 1 frt, Rejtő 
Adolf 1 frt, Rezy Vilmos 1 frt, Rochlitz Nándor 2 frt, 
Rónay Antal m. kir. fóerdőtanácsos 5 frt, Sziklay La
jos 2 frt, Szomori János 1 frt 50 kr, Takács Miklós 
1 frt, Török József gróf 5 frt, Tóth Károly 50 kr, 
Weisz Ferencz 1 frt 50 kr, Wittich Lajos 1 frt. Za- 
char Jakab 2 frt, összesen 69 frt 50 kr. Az összes 
bevétel tehát: 198 frt, a kiadás 76 frt 10 kr, marad 
mint tiszta jövedelem 121 frt 90 kr, a mely összeg 
gyümölcsözés végett az eddigi alaphoz csatolandó, a 
pesti „általános tisztviselő egylet bánya- és erdészeti 
takarék és előleg társulat*-nak küldetett meg.

A „R öpirat“
dolgában lapunk jövő száma hosszabb felhívást fog 
hozni, melyet külön lenyomatban mindazoknak meg
küldünk, kik lapunkat nem járatják, de ezimük előt
tünk ismeretes. Újból fölkérjük lapunk összes barátait, 
kivált a kincstári és közalapítványi személyzetet, hogy 
a hatóságuk területén alkalmazottak pontos névjegy
zékét mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy igy 
czimjegyékünk minél pontosabb és gazdagabb legyen.

Újabban előfizettek : 13. Szvorényi Pál. 14. Nagy 
József (N.-Palag), 15. Zudor Jakab, 16. Páris Lajos. 
Az előfizetéseket kérjük lehetőleg a jövő hó elején 
beküldeni.

Különfélék.
Szem élyi liiiek . Az apatini m. kir. erdőhiva

talnál a következő előléptetések, illetve kinevezések 
történtek az újév alkalmából: 1. osztályú föerdőőrré; 
Orbán János, Leszher Alajos; II. osztályú föerdőőrré: 
Nagy Károly, Szabó Antal; — 111. oszt. föerdőőrré i 
Nyárai János és Bognár József; I. oszt. erdöörré: 
Kasanszki József, Dékits Ignáez és Hézeli János; II. 
oszt erdőőrré: Linder Jakab, Czakóczi Bertalan és 
Gersits András; Ili. oszt. erdőőrré: Schreiner Mihály, 
Nagy György, ifj. Szeidel József, Finna Sámuel, Nagy 
Károly, Kiss Ferencz és Madarász György; IV. oszt. 
erdőőrré: Reiter Ferencz volt ÍV. oszt. faraktárőr, 
Hegybeli Mihály, Gráf József, András József, Herbst
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István, Major Nándor, Bugadzsia János erdőlegények, 
Keménczi Mihály volt segédőr; IV. oszt. faraktárőrró: 
Sziics József; I. oszt. erdőlegénynyé: Bombola Pál, 
II. oszt. erdőlegénynyé: Klinovszki István, Kollár Fe- 
rencz; III. oszt. erdőlegénynyé: Dobos Géza, Borkésa 
Henrik. Az előléptetések — mint tudósítónk értesít — 
a szó szoros értelmében a sorrend betartásával történt. 
Gratulálunk!

A  veszett eb áldozatai. Brassóból táviratoz- 
zák: A városban nagy rémületet okazott két veszett eb. 
Az egyiket sikerült leütni, mielőtt kárt okozhatott volna, 
a másik azonban befutkározva az utczákat, öt embert 
megmart, ezek közül egy asszonyt valósággal össze- 
marczangolt. Utolsó áldozata élet-halálharczot vívott a 
veszett állattal, mig fejszéjével hatszori csapásra leteri- 
tette. Az egyik áldozatnak a kezét azonnal amputálták. 
Valamennyi megmart beteget Budapestre szállítottak a 
Pasteur-intézetbe.

A szerelm es czipész-legény. Nagyváradról 
táviratozzák, hogy az ottani szőlőhegyen véres dráma 
folyt le. Szatmári Imre czipész-legény szerelmes volt Kis 
Juliska 19 éves leányba. A leányt azonban az apja más
nak szánta. A  szerelmesek erre közös elhátározásal ha
lálra szánták magukat. Ki mentek a szőlőhegyre, a hol 
Szatmári revolverrel hátba lőtte Juliskát. A leány le
rogyott. Szatmári erre még egy lövést irányzott a leány 
arczába, aki néhány perez múlva kiszenvedett. Ezután a 
gyilkos szerető a maga homlokának irányította a fegy
vert s szörnyet halt. — A gyilkosság napján délelőtt a 
férfi a helybeli lapokhoz küldött levelező lapokon tu
datta kegyetlen elhatározását, de a levelező lapok csak 
a katasztrófa megtörténte után jutottak kézhez.

130 éves ember. Az ungmegyei Kosztrína köz
ségben a héten halt meg Csureny Jurko. paraszt ember, 
életének nem kevesebb, mint 130-ik évében. Felesége: 
Kerpánics Mária négy év előtt halt meg s akkor 120 
éves volt.

M egszökött balott. Egerből írják az alábbi 
mulatságos történetet. Egy Sári községbeli paraszt a 
minap beballagott Gyöngyösre, hogy egy-két ügyes
bajos dolgát eligazítsa. Ez sikerült is neki s este felé 
more patrio betért a csapszékbe egy kis áldomásra. — - 
Kis áldomásból lesz a nagy áldomás s a sári-i ember 
úgy éjféltájban alaposan elázva jött ki a korcsmából. — 
Haza akart menni a falujába, de útközben a város vé
gén a sok ital leütötte a lábáról. Lefeküdt egy fatövé
ben s elaludt. Csikorgó hideg volt akkor éjszaka s a 
szabadban fekvő ember megdermedt, olyan lett, mint a 
halott. A  gyöngyösiek másnap rémülve látták a halott 
idegent. Csakhamar eljött a hatósági halottszállító kocsi, 
melyre felpakolták a sári-i embert és vitték befelé a 
kórházba. Útközben aztán a kocsirázás magához térítette 
a holtnak vélt embert. Felült és hátba bökte a kocsist:

— Hova hé !
A  kocsis majd lefordult a bakról rémültében.
— Minden jó lélek dicséri az urat!

— Hová visz kend ? — ismételte a kérdést a sári-i 
ember.

— Vagy úgy ! Hová viszem kendet — szólt egy 
kissé magához térve a kocsis. — Hát a hova minden 
halottat dukál vinni, a kórházba, a hol a doktor urak 
majd fölmetélik kendet és megmondják, hogy mitől 
halt meg.

A sári-i embernek még a hajaszála is égnek me
redt erre a fölvilágositásra. Halottól szokatlan fürgeség
gel egy pillanat alatt a földön termett és eszeveszett 
futással menekült, a merre látott. A kocsis pedig bámult 
egy ideig, aztán behajtott a kórházba és jelentette:

— Egy halottat hoztam volna, instálom, de útköz
ben leugrott a kocsiról.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos- 
Podhradszky Em il.

3853/897. szám.
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

Leköszönés folytán üresedésbe jött és Sugág 
község székhelyével rendszeresített kerületi erdőőri 
állásra ezennel pályázatot nyitok.

Ezen állással a következő javadalmazás van
egybekötve:

Évi f i z e t é s .................................. 250 frt.
Lótartási á ta lá n y .............................. 80 frt.
Irodai á ta lá n y .............................  5 frt.
Két hold kaszálló vagy ennek megvál

tási d i j a ...................................................... 20 frt.
Húsz köbméter tűzifa vagy . . . .  40 frt.

Összesen . . 395 frt.
Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879. évi 

XXXI. tv. sz. 37. §-a értelmében felszerelt folyamod
ványaikat folyó évi február hó 10-éig alulírotthoz 
nyújtsák be.

Szászsebes, 1898. évi január hó 14-én.
A járási főszolgabíró: 

Dö r r  Al be r t .

Dr. LENDL ADOLF 
p raep aratoriu m a,

Budapest, II,, Donáti utcza 7. szám
v e s z  ki  t ö m é s  e zé  Í j á b ó l  

frissen lőtt vadakat, különösen uhukat, nagy 
sasokat, nagy medvét (egyet vagy ket tőt), nagy 
hiuzokat, medvebocsot, nyusztot, nyestet, 
vidrát, borzot, vadmacskát.

I Az állatok n y u z a t l a n u l  postán vagy 
vasúton gyorsáruként küldendők be.
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M EGJELEN T

BLUM és TAESA
udvari egyenruha szállítók

ISIT* 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 k elt magas intézkedésével,

ozégünls. újólag megtoizatott
a nagytekintetii erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

3 P O X _ .C 3 r .Á J F L I  R . U U A I Í
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
12̂ °** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM és TÁRSA

BUDAPEST IV. , elsőrangú egyenruha készitő intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Föherczeg 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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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Február 1. 18-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 évre . .................... . 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

H irdetési d ija k :
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.

K özség i c sem etek ertek .
(Folytatás és vége.)

Hogy az erdészeti altiszt sokat idomíthat 
az erdőbirtokoson, sőt nem egyszer sokkal 
többet, mint maga az erdőtiszt, az nyilvánvaló, 
már csak azért is, mert az utóbbi nem ismeri 
annyira a népet, nem érintkezik vele annyit s 
igy nincs is alkalma arra annyira minden téren 
hatni. Az erdészeti altiszt első és legfőbb köte
lessége tehát első sorban a közbirtokosok olyan 
egyeseivel megismerkedni, kik már bírnak némi 
érzékkel az erdő kultúra iránt s tisztelői a tör
vényeknek, hogy ezekben jó tulajdonaikat még 
fejlesztve magának hasznos munkatársakat sze
rezhessen nehéz hivatásában. Az ilyeneket az

után minél gyakrabban föl kell keresni s igye
kezni őket az ügynek teljesen megynyerni. 
Ezek azután nem fogják az erdészben csak a 
rájuk erőszakolt nyűgöt látni, hanem inkább 
igaz barátjukat, jóakarójukat, jólétüknek elő
mozdítóját s mint ilyet nem csak maguk fogják 
szeretni, becsülni, hanem igyekezni fognak neki 
másoknál is tiszteletet szerezni. Az ilyen józa
nabb gondolkozásu emberekből kerülnek ki 
rendszerint a községi elöljárók is, kiknek pedig 
főszerep jut az erdősítés végeztetésénél.

A közbirtokosságoknál a birtokosok birtokuk 
arányában szolgáltatják a munkásokat az erdő
sítésekhez s igy az erdészeti altisztnek egyik 
legfőbb föladatát képezi az arányos fölosztás, 
nehogy valamelyik birtokos a másik javára meg-

T . Á . K - 0  2ZÍ .A ..
------ -K+-------

A m ester lö v és .
— Amerikai vadászkaland. —

— Throp up your hands! — Kezeket fe l!
Ezen — az Éjszakamerika távol nyugati részé

ben oly félelmetes köszönése a hirtelen előtoppanó 
útonálló banditáknak dörgött a minap felém, midőn 
lóháton Camp Brown felé folytatott utamban a hó ál
tal borított Bighon hegységben alaposan eltévedtem.

Órák hosszat bolyongtam már, fakómat többnyire 
kantárszáron vezetve s a többnyire szép időjárás mel
lett — eltekintve a bolyongást — az egyedüli kelle
metlenséget a derült napfény okozta, mert a hóvakság 
a szemnek majdnem fájdalmas volt.

Éppen egy hosszabb, egyes sziklatömbök által 
födött fensikou szálltam lóra, midőn ezek a parancsoló 
szavak a füleimet érték és látva az egyik sziklatömb

mögé húzódott férfialaknak felém irányított fegyverét, 
mely saját fegyveremnek kézhez vételére időt nem 
engedett, mindkét kezemet engedelmesen emeltem 
ég felé.

A férfi fegyverét lövésre készen tartva, gyorsan 
közeledett felém, hogy előbb puskámat elvéve ártal
matlanná tegyen, egyszerre azonban meglassitá lépteit 
és a mint kezét szeme fölé tartva, egy pár pillanatig 
végig nézett rajtam, harsány hahotában tört ki. — 
Magamnak is nevetnem kellett, mert a támadóban 
egyik jó barátomat, Rontó Pált, egy elzüllött zsenit 
ismertem föl, ki a komoly munka iránt való ellen
szenvből más foglalkozás hiányában egy év óta bújta 
az erdőket és vadászva barangolta be azokat.

— Ez ugyan furcsa divatja régi barátok üdvöz
lésének — kiáltám feléje lovagolva.

— Tudtam is én, hogy te vagy ? — viszonzá ne
vetve és kezemet alaposan megrázta. — A hó majdnem 
vakká tesz. Idegeneket ilyen módon szoktam üdvö
zölni és fogadni s eddig teljes sikerrel, mert puskám-
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terheltessék s igy az igazság elveit szigorúan 
szem előtt kell tartani.

A csemetekertek létesítése képezze az er
dészeti altiszt legfőbb gondját, mert igaz ugyan, 
hogy kap a község vagy közbirtokosság az állam 
jóvoltából ingyen csemetéket, de hát ezeknél is 
meg kell fizetni a csomagolási és szállítási dija
kat, e mellett pedig a csemeték a hosszú utón 
még mindig különféle veszélyeknek vannak ki
téve s a mi a fő, ezekkel nem akkor erdősít
hetünk, a mikor akarunk, hanem a mikor éppen 
megérkeznek, mig saját csemetekertek birtoká
ban munkánkat kényünk-kedvünk szerint vé
gezhetjük.

Saját munkaerő mellett azokkal a költsé
gekkel, melyeket a nyert csemeték mellett 
viselni kell, tulajdon csemetekerteket is lehet 
létesíteni; természetes, hogy itt is mint min
dennél a kezdet a legnehezebb, mert a csemete
kert talajának előkészítése nagyobb munkát 
igényel, de ez a munka azután évről-évre apad
ván, csakhamar meghozza áldásos gyümölcseit 
s e mellett a legnagyobb előny az, hogy a nép 
elszokik a csemeték gonosz pnsztitásától, mert 
már itt ez által a saját zsebét támadná.

A birtokosságot föl kell világosítani, hogy 
mibe kerülhet egy csemetekertnek a telepítése, 
és pedig a terület körülárkolása, élősövény 
készítése, rigolirozás, a mag beszerzése, a kikelt

csemetéknek 2—3 éven át való gondozása, egy
úttal pedig rámutatni arra, hogy mennyi a beer- 
dősitésre törvény által előirt terület s ezekből 
kifolyólag megvilágítani, hogy milyen nagy bűn 
ilyen körülmények között a csemeték oktalan 
pusztítása.

Ennyi kapaczitálás után a legrosszabb 
népet is meg lehet nyerni az erdészet számára 
és annyit igaz lelkemre és jó lelkiismerettel 
mondhatok, hogy az erdősítési munkálatok si
kerének elérésénél nagy és háládatos szerepe 
van az erdészeti altisztnek. Igaza van ebben a 
részben Márton Sándor sátoralj a-újhelyi föerdész 
urnák, ki az „Erdészeti Lapok" IX. füzetében 
oda nyilatkozott, hogy megengedi, hogy dús 
vidékeken, a hol leginkább kincstári erdők 
vannak és a nép a nagyobb csemetekerteknél 
megtanulta már a csemetenevelést, ahhoz értő 
altiszt nélkül is lehet sikert elérni, hogy azon
ban értelmes erdőaltiszt nélkül a siker az egész 
országnak csak egy tized részében is elérhető 
volna, azt kétségbe vonja. Szépen világítja meg 
egyúttal a szakképzett egyén szükséges voltát, 
midőn rámutat arra, hogy P.-Dorog községben 
a csemeték a biró] tudatlansága folytán pusz
tultak el, ki azok gyökereit szalmás trágya közé 
göngyölte s itt a penész tönkretette ezt pedig 
képzett erdőtiszt bizonyára nem tette volna meg.

Nekünk erdöaltiszteknek azon kell fára-

tól már többször búcsút vehettem volna, ha ilyen mó
don nem sikerült volna a fiiezkókat megelőznöm. Az 
embernek folyton elővigyázónak kell lennie; ezúttal 
jobb helyzetben voltam, mert már vagy 10 perez óta 
tudtam, hogy valaki közelemben van, a nélkül, hogy 
láttalak volna és ha nem volnék olyan jókedvű czim- 
bora, most éppen a pokolba kívántalak volna.

— Hogyan? Nem értelek.
— Na, azt hiszem ez eléggé világos. Már három 

órájá, hogy mint a macska az egér után, úgy mász
kálok én egy falka vastagszarvu juh után és már azt 
hittem, hogy * eléggé megközelítettem őket, — 
hogy közülök a ritka szép agaucsu bakot leterithessem, 
akkor — Rontó Pál (igy hívták barátomat) egy erőset 
fűttyentett — az állatok, mintha csak villám csapott 
volna közéjük, úgy eliramlottak. Te riasztottad el őket.

— Bizony az bosszús dolog, de nem tehetek róla.
— Persze hogy nem, de ha nem sietős a dolgod, 

segíthetnél az állatokat újból felkeresni. Az aggancsot 
meg kell kapnom; addig nem tágítok.

— Well (jó), — mondtam készségesen a fölötti 
örömömben, hogy ilyen módon az érdekes amerikai 
juh vadászatához jutottam.

— All right (helyes)! akkor jö jj! — feleié Rontó 
Pál buzditóan. — Lovadat az enyémhez kötöm, mely 
itt egy közeli barlangban tanyáz.

Ez csakhamar megtörtént. — Miután fakómat le- 
nyergeltem és társa mellé kötöttem, fegyvereinket 
vállra vetve, újra a hegyeknek vettük utunkat.

— Legjobb lesz, ha az állatok nyomát követjük, 
— szólt kísérőm s én helyeslőleg beleegyeztem.

A szó azonban könynyebb a tettnél, mert csak* 
hamar kitűnt, hogy Rontó a juhokat egy mély szoro
son túl látta és hosszabb ideig tartott, mig egy a 
mélységbe vezető és kevésbé veszélyes, de azután 
ismét a szorosból a hegyre vezető ösvényt, valamint 
az elriasztott állatoknak a hóban visszahagyott nyo
mát föltalálhattuk.

Ezek a nyomok előbb óriás sziklatömbökön, az
után egy, a legnagyobbb elővigyázatot igénylő szűk
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doznunk, hogy az a sok szitok és átok, melyet 
az erdősítésnél tanúsított szigorúságunkért 
fejünkre szór a nép, idővel, a siker láttára ál
dássá változzék.

A csemetekertek telepítésére először is négy 
erdőbirtokost vettem rá s miután mindegyiknéi 
fekete fenyő alá 100 négyzetöl nagyságú terü
letet előkészítettem, bevetettem s a csemeték 
gondozása körül szorgoskodtam, 1895. évben 
már ezeknél a birtokosoknál saját csemeteker
tekből ültettem ki 32.000 darab feketefenyö cse
metét. és pedig olyan szép eredménnyel, hogy 
daczára a lehető legrosszabb erdőtalajnak és a 
közbe jött nagy szárazságnak, azoknak 60—65 
százaléka szépen diszlett. A szomszéd birto
kosok látván a szép sikert, már maguk kértek 
fel 1894 évben, hogy náluk is r endezzek be 
csemetekerteket, mit természetesen a leg
nagyobb készséggel meg is tettem.

így apránkint haladva oda jutottam, hogy 
a saját csemetekertekből 1897 évben 41.216 
darab 3 éves, 52.960 darab 2 éves feketefenyő 
csemetét, 8800 darab 4 éves, 20.015 darab 
3 éves és 4215 darab éves ákáczot, végre 21.400 
darab 1 éves kocsányos tölgy csemetét, vagyis 
összesen 155.606 darab csemetét ültethet
tem ki.

Mikor már a fenyő csemetekertekkel tisz
tában voltam, igyekeztem a lomblevelüek ré

és síkos ösvényen, végre a hegyek mélyedésein ve
zettek keresztül, hol azokat a havat felkavaró szél 
nagy részben betemette.

Sok hegységet jártam már be életemben és jó 
hegymászónak tartottam magamat, de társam ügyes
ségével jóval felülmúlt. — Teljes biztonsággal ugrott 
Lőről-köre, gyorsan vetette át magát egyes szikla
tömbökön, félelem nélkül engedte magát hosszabb 
ferde síkokon lecsúszni, vagy meglehetős magosságok
ból is valamely nagyobb hótömegre leesni. Csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel tudtam őt követni, habár ő 
e mellett még hébe-korba egyes magasabb pontokat 
is megmászott, mihez nekem nem volt időm, hogy a 
környéket éles szemeivel kifürkéssze.

Egy óránál tovább tartott már ez, midőn Rontó 
— ki ismét egy kimagasló csúcsra hágott — gyorsan 
lehajolt és engem magához intett.

— Látod őket? — kérdezte, midőn két szikla 
között egy kicsiny, mélyebben a hegyek közt fekvő és 
meredek magaslatokkal körül vett sziklára mutatott,

szére is ilyeneket teremteni. A dolog kissé 
nehezen ment ugyan, mert nehezen tudták a 
birtokosok ezek hasznát belátni, de utóvégre 
mégis minden akadályon győzedelmeskedtem.

A jó szerencse itt sem hagyott cserben s 
a siker szinte bámulatos, mert a saját cseme- 
kertjeinkből kiültetett fenyőkből átlag 60—65, 
a tölgyekből 90—95, a kőrisből 85—90, az 
ákáczból pedig szinte 90—95 százalék maradt 
meg és szépen diszlik.

A birtokosok látva a bámulatos eredményt, 
már szívesen hajolnak a jó szóra, örömest 
adnak munkást és egyéb költséget, bár azért 
még mindig akadnak egyesek, kik azt mondják, 
hogy mire való az ültetés, mikor ők annak 
fáját soha vágni nem fogják s úgy szeretnék, 
hogy a tavaszszal kiültetett csemeték között 
már nyáron járhatna a marha.

íme mennyi és milyen nehézséggel kell 
nekünk községi erdőőröknek megküzdenünk, 
mig csak némi sikerhez jutunk! Száz és száz 
fortélyt kéll alkalmaznunk a gatyás birtokosok 
számtalan furfangjával szemben, hogy azt le
győzhessük. Bezzeg könnyebb dolga van a nagy 
s rendszeresen kezelt uradalmak altisztjeinek, 
hol pénzen, vagy fanapszámért dolgoztatnak; 
jól tudom magamról, mert 17 éven át ettem 
ilyen nagy uradalom kenyerét. Hát még ha el
gondoljuk, mennyit kell lótni - futni egy ilyen

melyen azután csakugyan hét vastagszarvu juhot vet
tem észre, melyek a hóból kimagasló kecskefüz bok
rokon rágódtak.

— Ugyanazok; látod a fölséges bakot?
Igenlőleg intettem. Hatalmas állat volt, mely vas

tag, nehéz és köralaku agancscsal koszoruzott fejét 
folyton emelgette és szimatolt.

— Amonnan jobbról kell őket megközelítenünk, 
folytató társam — mert ha nem csalatkozom, a síkság 
mögött egy szoros féle van és ha onnét egy a kilátá
sunk előtt még elzárt kijárás nem vezet kifelé, úgy 
a juhok útját délnyugatról elvágjuk és a bak a mienk. 
Kérlek, hagyd az első lövést rám, ha nem találom 
úgy, hogy rögtön tűzben összeessék, úgy kisértsd meg 
te szerencsédet; ha azonnal halálosan találod, all 
right! a mesterlövóé a bak.

Beleegyeztem és miután társam még egyszer 
körültekintett, újra fölkerekedtüuk s gyorsabbau mint 
azelőtt, haladtunk most a havasok közt. Milyen gyarló 
az ember ezek között a hatalmas óriások között! —
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magamfajta kerületi altisztnek egyik határból 
a másikba, hogy mindig oda juthasson, a hol 
éppen szükség van rá s hogy igy föllebbvalója 
elismerését és a nép tiszteletét egyaránt ki
vívja ! —

Terhes, nagyon terhes a mi hivatásunk s 
vajmi csekély mellette az elismerés, de én mégis 
azt mondom, hogy ernyedetlenül emeljük ma
gasra a cserleveles lobogót s küzdjünk alatta 
kitartással s eskünkhöz hűen igyekezzünk föl- 
virágoztatni kedves hazánknak már-már enyé
szetnek induló erdőgazdaságát!

ISTEN minket úgy segéljen!

N yílt szó
azokhoz, a k iket illet.

Ide-oda négy éve lesz már annak, hogy fel
ismerve az erdészeti altiszti személyzet sanyarú és 
mostoha, sőt sok helyen türhetlen helyzetét, elhatá
roztuk volt, hogy ezen az állapoton segítendő orszá
gos mozgalmat inditunk, bele vonva abba azokat, 
kiknek érdekében az történik, az erdészeti altiszteket, 
abban az édes reményben, hogy ezek örömmel fogják 
megragadni a kínálkozó alkalmat s zárt sorokban sora
kozva körónk, küzdelmünkben minden tőlük telhető 
erővel támogatni fognak. — A küzdelem vezetéséhez 
összetartó kapocsra volt szükség s ezért még 1894. 
év november havában megindítottuk az „Erdőőr" czimü 
s havonkint kétszer megjelenő lapot, mely később a 
most is fönálló s hetenkint egyszer megjelenő „Erdé
szeti Ujság“-nak adott helyet.

Bámulatra ragadják a szemet a sziklatömegek különös 
alakzatai, melyek itt többszörösen kivájva, kimosva, 
majd keresztül-kasul egymásra halmozva vannak. — 
Csak gyér fűszálak és a kevés igényű kecskefüz, most 
száraz és színtelen és itt-ott egy pár szurokfenyő lát 
szik, melyek gyökerei ügygyel-bajjal kapaszkodva a 
csupasz sziklákba tengetik életüket. Kétszeresen ki
haltnak és némának látszik most minden a vastag hó
lepel alatt, mintha csak a halál leplével volna be
takarva.

(Folytatása következik.)

ADOMÁK.
T á v o l i  r o k o n s á g .

A. Rokona önnek a járási erdész ur ?
B. Igen, de csak nagyon távoiról.
A. Milyen fokban?
B. Ő az én édes testvérem.
A. Nos és akkor mikép lehet távoli rokona?
B. Úgy, hogy köztem és közte még tiz másik 

testvérem van.

Munkálkodásunk főczólja volt az erdészeti al
tiszti személyzet helyzetén lehetőleg segíteni s nem 
vélünk csalódni, midőn azt állítjuk, hogy felszólalá
saink nagy befolyással voltak a kincstári erdészeti 
altisztek két osztályánál alkalmazásba vett fizetés- 
emelésre. Nem elég azonban az, hogy az ember csak 
a mindennapi, a mai kenyérért küzdjön, hanem szük
séges kivált az, hogy jövőjéről, azokról a napokról is 
gondoskodjék, midőn az elgyengült test, a kifáradt 
lélek többé nem képes arra, hogy mindennapi kenye
rét megszerezze, miért is zászlónkra irtuk egy „Or
szágos erdészeti altiszti segélyegylet" eszméjét s en
nek megalakításában fáradozunk, sajnos, mindeddig 
nem olyan eredménynyel, a milyen kívánatos lenne, 
mert, daczára hosszas küzdelmünknek, még mindig 
csak a kezdet nehézségeivel küzdünk.

Ennek az eredménytelenségnek okait kutatva 
arra az eredményre jutunk, hogy azt egyrészt magas 
pártfogók hiánya, másrészt azonban, és pedig első 
sorban éppen azoknak a lanyhasága, nemtörődömsége 
okozza, kiknek érdekében a mozgalom történik. Úgy 
látszik, hogy az erdészeti altisztek legnagyobbrésze 
még mindig azt várja, hogy sült galamb röpüljön a 
szájába, vagy pedig hogy más kaparja ki részére a 
parázsból a gesztenyét.

Ha eredményre akarunk jutni, ezeken a bajokon 
okvetlen segíteni kell, miért is a magunk részéről egy

R ö p i r a t
kiadását határoztuk el, melynek czélja leend az erdé
szeti altiszt hamisítatlan, valódi helyzetét a nagy kö
zönség előtt feltárni, annak figyelmét az orvoslandó 
bajokra fölhívni, egyúttal pedig az „Orzságos Erdé
szeti Egyesület"-et fölkérni, hogy az „országos erdé
szeti altiszti segélyegylet" ügyét — mint arra leg- 
hivatottabb — vegye kezébe. Miután pedig már szám
talan panasz merült föl, hogy az erdészeti altisztek 
czim- és névtárát még mindig nélkülözzük, arra pedig 
szinte nagy szükség lenne, egy ilyen czim- és névtár
nak az összeállítását és a „Röpirat“-hoz való fűzését 
terveztük. Szükségét látjuk ennek annál inkább, hogy 
ebből a névsorból, mely mint nemében első bizonyo
san még nagyon hiányos leend, láthassa a nagy kö
zönség, hogy milyen nagy a száma azoknak, kik a 
„Röpirat"-bán leirt nyomorult helyzetben sinlődnek.

Természetes, hogy eme újabb munkákkal csak 
akkor fogjuk a kívánt czélt elérhetni, ha az erdészeti 
altisztek k i v é t e l  n é l k ü l  úgy szellemileg, mint 
anyagilag támogatni fognak, miért is felkérünk minden 
egyest, hogy velünk vezeték és keresztnevét, állását, 
szolgálatadó uradalmát, lakását (megye, utolsó posta) 
közölni szíveskedjék, hogy ezek alapján a névjegy
zékbe bevehető legyen.

Az adatok gyűjtése, a röpirat kinyomatása, fű
zése, és postai szállítása tekintélyes költségbe kerül.
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melyet önerőnkből előlegezni nem vagyunk képesek, 
miért is annak előfizetésére ezennel

F e l h í v á s t
bocsájtunk ki.

A „Röpirat előfizetési ára, beleértve a portó- 
mentes küldést

1 forint, azaz 2 korona, 
mely összeg még a jövő február hó folyamán bekül
dendő, mivel — az egyes hatóságok, hírlapok s be
folyásos egyének ingyen példányait kivéve — fölös
leges példányokat nem nyomatunk s igy a mü utólag 
csak abban az esetben lesz megrendelhető, ha annyi 
uj jelentkező akadna, hogy egy második kiadás költ
ségei födözve lennének.

Az előfizetési dij a
„Röpirat szerkesztőségének*

Szászsebesen
küldendő s a beérkezett az „Erdészeti Újság* hasáb
jain nyilvánosan nyugtázva leend.

Végül kérjük mindazokat, kiknek kezéhez so
raink eljutnak, hogy azok tartalmát szomszédos és 
ismerős szaktársaikkal is közölni, ügyünknek pedig 
híveket és harczosokat toborozni szíveskedjenek.

A „Röpirat* megjelenésének idejét annak idején 
az „Erdészeti Újság* közölni fogja.

Szászsebesen, 1898. január hóban.
Hazafias üdvözlettel

a „Röpirat14 szerkesztősége.

L E V E L E Z É S .
Pest-Csanád, (Veránka) 1898. január 23.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Ur!

Az „Erdészeti Újság* 11-ik számában „Szüksé
ges dolog* czimen a „Röpirat* szerkesztősége egy 
nagyon is megbecsülendő és az erdészeti altiszti sze
mélyzet által felkarolandó miire tesz előfizetési fel
hívást. — Én azt hittem, hogy az erdőcultura harczo- 
sai ezen felhívásra, mint verázsütésre szent czélunk 
lobogója alá fognak seregleni és még azok is (sajnos, 
hogy még ilyenek is vannak) kik szaklapunknak, az 
„Erdészeti Ujság*-nak nem előfizetői, már csak csupa 
kíváncsiságból is, tömegesen fognak a röpiratra elő
fizetni és annak minél előbbi megjelenhetését elősegi] 
teni; — sajnos, csalódtam. Én azt hittem, miután elő
fizetésemet azonnal nem küldhettem, hogy bizony már 
3—400-ig leszek s ime még csak én vagyok a 12-ik 
apostol.

Honnét ez a szakmánk iránti szép és hasznos 
munka megjelenhetését akadályozó, vagy legalább is 
késleltető közönyösség?

Ezen oknak okadatolását — bár ha jól megvizs
gáljuk, téves — a következőkben vélem feltalálni: u. i.

1-iör. Az erdővédi személyzet rossz fizetése.

2-or. Az ezen testület nagy részénél még mindig 
hiányzó kvalifikáczió.

Az elsőre nézve, — az „Erdészeti Újság* és á 
„Röpirat* előfizetésére vonatkozó nehézségeket igen 
könnyű legyőzni, mert nem kell más, csak egy kis 
önmegtagadás, itt vagyok én, nem szégyenlem be
vallani — hisz a bűnbánó bűnösnek az Isten is meg- 
bocsájt — ezelőtti évekbeu azt hittem, ha minden 
reggel legalább csak 3 kr ára snapszot is meg nem 
iszom, talán a világ is elvész, — pedig dehogy, 
mióta azt a testet lelket ölő italt nem iszom, a 3 kraj- 
czárokat naponként félre rakom, rendesen elő bírok 
fizetni nélkülözhetlen szaklapunkra, Röpiratra, no meg 
a Magyar néplapra is. — Kedves Collegáim! próbálják 
meg és tegyenek úgy, mint én most és ezután is te
szek, tudniillik ne igyanak snapszot, hanem ennek 
árát fordítsák az Erdészeti Újság és Röpirat előfizeté
sére, testileg egészségesek és lelkileg világosabbak 
lesznek. Ezzel a móddal a legszerényebb fizetés mel
lett is a lelket művelő anyagi áldozat nehézsége le 
van győzve.

A 2-re már bajosabb megfelelni, mert tudtommal 
a magas kincstárnál, alapítványoknál, az esztergomi 
érsekségben mindannyian kvalifikált egyének vannak, 
különösen csodálkozom, hogy ez utóbbiban Hidvéghi 
és Szmák Gyuri nevein kívül másokkal nem találkoz
tam az Erdészeti Újságban. Hol marad Bózner Pista, 
Mazányi Imre, Prikkel Lajkó, Krupár Jani stb. mind
annyian kitűnő szakerők ? — Ugyan Írjatok már vala
mit kedves lapunkban a Vértes hegy aljáról, hiszen 
ott mindig akad valami friss. Már bizony a többi papi 
birtokon hogy nagyon kevés a kvalifikált erdőőr, azt 
mondanom sem kell, mert arról legjobban meg van 
győződve kedves lapunk fáradhatlan munkásságu szer
kesztője.

Adjon Isten az Erdészeti Újság utján Magyar- 
ország erdőkulturájának harczosai között egy erős kap
csot, mely összetartásra és munkásságra buzdítsa, igy 
lesz csak kilátás, hogy sanyarú helyzetünkön javulás 
fog beállani.

Hazafias tisztelettel igaz hive
G y ú r á s  z I s t ván ,

érsek. urad. erdőőr.

0  . . . . 898. január 23.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Megütközéssel olvashatjuk becses szaklapunk, az 

„Erdészeti Ujság“-ot, kik ennek előfizetői vagyunk, 
(elismerem, hogy én „mea culpa* sokszor kései fizető) 
midőn az előfizetők csekély száma miatt panaszkodik 
s ennek mi az oka? az, hogy a tisztelt szaktársak, 
hol' egy állomáson avagy községben többen vannak, 
jónak vélik, ha a lapot egyikök járatja, attól barátság 
révén elkérni, hogy „Hadd lám, mi van benne !“ Én 
is eddigelé átadtam, de látva, hogy a vidéki járási 
erdőőrök, sem pedig más mk. társaim előfizetni néni
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akarnak, no hát majd a „Hadd lám, mi van benne* 
nincs, mert sem olvasni át nem adom, sem pedig meg 
nem mutatom, sőt a postán is kértem, hogy magamon 
avagy házi személyzetemen kívül ne adják senkinek 
s pláne „szaktársaimnak* át, mert az Ipsék szeretik 
olvasni, de a csekély előfizetést sajnálják.

Ha minden előfizető szaktársam igy fog jövőre 
tenni és nem minden egyes számot adunk „Hadd lám» 
mi van benne*, akkor csakugyan „Virrad lapunkra is 
valaha* szerkesztő ur mondása szerint, bizony ha 
rajta leszünk mi is, akkor idővel azt az eredményt 
érjük el, hogy lapunk nagyobb terjedelemben fog 
megjelenhetni és a „Hadd lám* elő fog fizetni, mint 
a hogy értesültem, hogy az enyémekből már az egyik 
kész is erre. — Maradtam tekintetes szerkesztő urnák 
igénytelen soraim figyelemre méltatását kérve, alázatos 
szolgája

367. s z á m ú  elő- és u t ó f i ze t ő .

F ele letek .
ad. 8. Lőriucz István szaktársunknak a tűzifa 

termelésre vonatkozó kérdéseire a következőkben vá
laszolok :

Edelényben, Borsodvármegyében a Coburg-her- 
czegi uradalomban a következő béreket fizetjük:

1. m. széles. 1. m. hosszú és 1.30 m. magas rakat 
hasábfa után 20 krt, a csak 1.10 m. magasért 18 krt; 
a dorongfáért, mely rendszerint 1.10 m. magas 16 krt. 
Selejtes fáért 16 kr. Galy fáért 14 kr. Bánya dorong- 
fáért méterenként 20 krt és hántott bányafáért m3-kint 
70 krt. Aszréteg 10°/o- — A fa mind tölgy és cser 60 
éves fordában. A munkások helybeliek s a munkabéren 
felül minden munka bevégzésekor kapnak egy-egy 
szekér rőzsefát.

Szaktársi üdvözlettel
C s i z m á r o v i t s  S á n d o r ,  

hercegi erdőőr.

Különfélék.
N y ílt  szó. Felhívjuk tisztelt olvasóink becses 

figyelmét ilyen czimü közleményünkre, melyet külön
ben közel kétezer olyan szaktársunknak, kik lapunk
nak nem előfizetői, külön lenyomatben megküldünk. 
A névjegyzékek lassan érkeznek be, kivált a kincs
táriak részéröi. Eddig csak a szászsebest lippai, ung
vári és zsarnóczai hivataloké van meg egészben, — 
részben pedig a beszterczebányai és mármorosszigeti 
ergőigazgatóságoké. Az egész anyagnak sajtó alá ren
dezése és betűrendbe szedése nagy és fáradságos 
munkát igényel, miért itt is kérjük barátainkat, hogy 
a névjegyzékeket lehetőleg mielőbb beküldeni szíves
kedjenek.

Szörnyű eset történt a napokban Dobócsán, 
Rimaszéos mellett. Az ottani vasúti őr hízóit akarta 
elhajtani négy rabló. A gonosztevők előbb azonban a

szegény emberrel végeztek úgy, hogy fejjel lefelé 
a gerendára akasztották s kezdték lábairól a bőrt le
nyúzni, feleségét pedig, ki e szörnyű jelenetnek tanúja 
volt, megkötözték. A rablók már a szerencsétlen ember 
térdéig jutottak borzalmas munkájukban, mikor meg
hallották a közeledő vonat dübörgését. Az ember bőrbe 
bujt állatok erre az őr nejétől kérdezték, hogy állít
sák fel a jelzőt. A megkinozott asszonynak volt még 
annyi lélekjelenléte, hogy mentő gondolat jutott eszébe 
s vörösre állíttatta Föl a póznát; erre természetesen 
a vonat rögtön megállott. A rablók kettejét sikerült 
a helyszínén lefülelni, a másik kettő azonban elmene
kült. A szegény embert, a ki alighanem áldozata lesz 
a szörnyű műtétnek, most a kórházban ápolják

Eljegyzés. Ifj. Kárkonyi Sándor, beldoromlási 
érseki uradalmi erdővéd eljegyezte néhai Harka Pál, 
volt zsombai kántortanitó kedves és bájos leányát 
Mariskát. Lapunk hü és kitartó barátjának sok sze
rencsét kívánunk leendő házasságához.

A  „Röpirat* előfizetési diját újabban a követ
kezők küldték b e : 17. Berthóti Zsigmond, 18. Mezey 
Péter, 19. Barna István, 20. Szevinszky István.

A „Röpi rat * szerkesztősége.
A  robogó kripta. Aradról jelentik: Két mun

kás, névszerint Kelecsényi és Fülöp, a pályaudvaron 
egy kazánkocsi belsejében javították azokat a csöve
ket, a melyeken keresztül árad a meleg a vaggonokba. 
A kazán belsejében hideg volt, azért a két munkás 
meggyujtott egy rakás szenet, hogy melegedjék mel
lette. S hogy a melegségből minél kevesebb fogyjon, 
a kazán kocsi keskeny felső nyilasát is bedugták. — 
Az ilyképp kifejlődött széngáz aztán megölte a két 
szerencsétlent. Mikor a kazánkocsit a többi vaggonhoz 
tolták és a vonat már elindult, akkor vették csak 
észre egy véletlen folytán, hogy kripta robog a síne
ken : a két munkás vaslemez-sirja.

Apák és fiaik. Még 1896-ban történt, hogy 
Ónodon felakasztva találtak egy jómódú özvegyasszonyt. 
Varga Andrásnét. Öngyilkosság ki volt zárva, a tettesek 
azonban nem kerültek meg mind eddig. Most két év 
múltán, egy Soós Mihályné nevű asszony a hatóságokat 
végre a gyilkos nyomára vezette. Soósné feljelentésére 
elfogták ifj. Szabó Jánost, a ki hetekig tartó faggatás 
után végre bevallotta, hogy Vargánét meggyilkolta és 
kirabolta id. Szabó János, az elfogott tulajdon édesapja 
és bűntársa, Kis P. István. Ifj. Szabó József pedig őrt 
állott, a inig apja és cinkosa a gyilkosságot elkövették. 
Érdekes tárgyalásra van kilátás.

Temesvárról Írják: Gesztenyés temesmegyei faluban 
Balázs János, egy tehetős földmives fia, fejszecsapásokkal 
agyonsujtotta édes apját, Balázs Pétert, mert az apja a 
menyével tiltott szerelmi viszonyt folytatott. Balázs Péter 
térden állva köuyörgött fiához:

— Irgalmazz, irgalmazz! Hisz tőlem kaptad éle
tedet !

- - D e  te elraboltad boldogságomat, kiáltott a fiú 
vérben forgó szemmel és rettenetes fejszecsapással holtra 
sújtotta apját. — A gyilkos fiúra már rá tette kezét a 
megtorló igazság.

A vigyázatlanság áldozata. Aradról írják : 
Rautenkranz Rikárd fiatal főhadnagy tragikus véget ért 
a saját vigyázatlansága következtében. Minap estefelé 
elment cserkészni a vár aljában levő bozót között. Pus-
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Icáját maga után vonszolta. A fegyver valami faágban 
megakadt, elsült és a főhadnagyot halálosan megsebe
sítette. Volt mégis annyi ereje, hogy bevánszorgott a 
vártérre. Ott elájult és összeesett, A  tiszti szolga késő 
este talalta meg és fölvitte a várba. Éjfélre már meg
halt. Társai csak reggelre tudták meg a fiatal tiszs tra
gédiáját.

M eggyilkolta  a feleségét. Rémes gyilkosság 
tartja izgatottságban Buzsák község lakóit. A  napokban 
ugyanis gyauus körülmények között meggyilkolva talál
ták Hermann Mártonnét, a tettest azonban kinyomozni 
nem lehetett. A nép az első hirre a férjét tartotta gyil
kosnak s a megindított vizsgálat eredménye ezt a néze
tet igazolja is. A megjelent lengyeltóti vizsgáló biró a 
férjet azonnal letartóztatta. Ennek a gonosz embernek 
a lelkét valószinüleg több gyilkosság is terheli. Ezelőtt 
másfél évvel első feleségét felakasztva találtak, de akkor 
a figyelmet sikerült magáról teljesen elhárítani s igy a 
vizsgálatot ellene megszűntették. Most is, hogy a vádar 
másfelé terelje, a gyilkosság elkövetése után házának 
fedelét kivágta, mintha azon hatoltak volna be az állító
lagos gyilkosok a ház padlására s onnét a szobába, s a 
midőn — valószinüleg véres ruháit, úgy a gyilkos esz
közöket, melyekkel az erőteljes alvó asszonyt a más vi
lágra küldötte, elrejtette s magáról a vért lemosta — 
futott a szőlőhegybeli lakosokhoz segítségért, kik azonnal 
megjelenve, a boldogtalan asszonyt ágyából kivonszolva, 
a ház külső ajtajának küszöbénél már teljesen kihűlve 
találták. Az erélyes vizsgálat most kiterjed első felesé
gének gyanas körülmények között történt elhunytára is.

V illam os h ó. Északi Oroszországban igen érde
kes természeti tünemény volt a napokban. Szmrcsenovszk 
város lakói a múlt hét egyik napján erős havazásra éb
redtek. Ez még nem volna föltűnő, mert északi Orosz
országban a hóesés még nyár derekán sem ritka dolog. 
Hanem az emberek azt látták, hogy a hónak sajátszerü, 
vakító színe van; nem volt fehér, a milyen a hó rende
sen szokott lenni, hanem kékes színe volt, olyan, mintha 
villám futott volna rajta végig. De a csoda még ezzel 
nem éi t véget; a mint az emberek az utczára mentek, 
a sűrűn eső hópelyhek úgy szúrták arczukat, meg kezüket, 
mintha csupa tűvel dobálták volna ők et; némelyik pe- 
helyből pedig, mihelyt emberét érte, villamos szikra 
pattant ki. Az emberek eleinte meg voltak rémülve s 
azt hitték, hogy a végítélet bekövetkezett, de aztán 
annyira megszokták, hogy szinte örömük telt belé. — 
Aznap este gyönyörű északi fény volt, mely a villámos 
hóval egyetemben valóságos nappali világosságot árasztott.

Szerkesztői üzenetek.
G. K. urnák N-Zs. A küldött nyúl, ha nem is a maga lábán, 

de szerencsésen megérkezett. Úgy értesültünk, hogy előfizetőink 
közül már többen is küldtek különféle vadakat, de csak úgy, 
mint némelyek az előfizetési dijat szokták, hogy megmondják 
ugyan, merre van a szerkesztőség, de a küldeményt nem a pos
tára, hanem a saját jóvoltára bízzák s igy nem csoda, ha ez leg
több esetben nem érkezik be. Úgy látszik, hogy a sok között 
Ön az egyedüli, ki ebben a tekintetben helyes érzékkel bir. — 
Köszönjük a szives küldeményt, fizesse vissza Diána istenasz- 
szony százszorosán. A jó pecsenye után az első pohár bort az 
Ön egészségére ürítette a szerkesztő és családja, reméljük, hogy 
a jó kívánságnak lesz foganatja. Még egyszer: köszönet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Em il.

Pályázatok.
1898. évi 73. szám.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
Ezen erdőhivatal a kerületében megüresedett, 

— illetve előléptetés folytán megüresedő egy I. 
és egy II. oszt. famesteri, valamint öt IV. oszt. erdőőri, 
egy III. oszt. és két IV. oszt. faraktárőri, két I. oszt., 
három II. oszt. és három III. oszt. erdőlegényi s vé
gül öt III. oszt. erdőszolgai állásra 480, 420, 240, 250, 
200, 200, 180, 150 és 120 forint évi bér és egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázatot hirdet.

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t. ez. 37. §-ában követelt 
erdőőri szakvizsga letételét, azonfelül valamennyi az 
államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ép 
és erős testalkatukat, különösen jól látó-, hallő- és 
beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo- 
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről ta
núskodó, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban 
és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket f o 1 y ó évi 
m á r e z i u s  hó 10-ig  az alulirt erdőhivatalhoz nyújt
sák be.

A famesteri állomásokért folyamodók azt is iga
zolni tartoznak, hogy a vizi-, ut- és polgári építke
zésekre vonatkozó gyakorlati ismeretekkel bírnak s 
képesek az építkezéseknél a megállapított tervek sze
rint való vezetésére.

Szászsebesen, 1898. évi január hó 25-én.
M. kir. erdőhivatal.

Szolnok-Doboka vármegye közigazgatás erdőrendészeti 
bizottsága.

26. sz. érd. bizotts.

Pályázat erdőőri állásra.
Szolnok-Doboka vármegyeben rendszeresített egyik 

kerületi erdőőri állás megüresedvén, annak betöltése 
végett pályázat hirdettetik.

Ezen állásra 250 frt évi fizetés, 40 frt lakbér és 
60 frt lótartási átaláuy van egybekötve.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 37. §-a értelmében felszerelt folyamodvá
nyaikat f o l yó  évi  m á r e z i u s  hó 1-ig a vármegye 
közigazgatási bizottságához nyújtsák be.

Erdőőri szakiskolát végzettek előnyben részesülnek.
Deésen, 1898: jannár hó 20-án.

Id. B. B o r n e m i s s z a  K á r o l y ,
főispán.
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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 bekiildve.

A  n ag y m éltó ság u  fö ld m ivelesügy i m. k ir. M in is te r iu m n ak  1894 év i augu sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével, 

czógiinlt újólag megtoizaíott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

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

V idék i m eg rendelések  k ivá ló  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  

ré g i vevő inket fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BU DA PEST TV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
_ _  , , , .  . Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

oütö  Utcza b ze rv ita té r sarkán . A földmivelés m. kir. Ministeriura szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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f

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 évre . . . . . . .  1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e 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.

A lu ezfen yő .
Az egész közép Európában elterjedt eme 

fanem, mely hazánk magas kegységi erdejének 
mondhatni uralkodó faneme, erdőgazdaságunk
ban annyira fontos szerepet játszik, hogy úgy 
erdőtenyésztési, mint használati szempontból 
megérdemli a vele való foglalkozást.

A luczfenyőnek felső tenyészhatára 1800— 
2000 méter tengerszin fölötti magasságig ter
jed, az utóbbi magassági határt azonban csak 
az Alpesekben éri el, mig nálunk ezt a ma
gasságot csak némely alfaja, mint a havasi és 
a henye fenyő foglalják el. Alsó tenyész ha
tárát nem lehet annyira szabályosan meghatá
rozni, mert mig északon az előhegységekben, 
fensikon, sőt Eszaknémetországban az alföldön

is zárt állabokban fordul elő, addig nálunk a 
bükk tenyészhatárán, mely különösen Magyar- 
ország déli részén és az erdélyi részekben gyak
ran kiterjedt vegyes állabokat képez, a luez
fenyő ritkán fordul elő és a hol elő is fordul, 
ott létét a mesterséges tenyésztésnek köszön
heti, mint némely helyen a magyar alföldön is, 
hol szinte mesterséges utón lett megtelepitve.

Lássuk már most tenyésztési szempontból 
a luczfenyőnek előnyeit és hátrányait.

Mentül igénytelenebb talaj és zárlat tekin
tetében valamely fanem, annál könynyebb annak 
a tenyésztése, a luezfenyőt pedig egyik tekin
tetben sem lehet az igényesebb fanemek közé 
sorozni.

A mi a talajt illeti, őshazája, hol a legüdéb-

T A K . C Z Í A .

A m ester lö v és.
— Amerikai vadászkaland. —

(Folytatás)

Lélekszakadva követtem ; hol ugrálva, hóim aszva 
és csúszva követtem barátomat, mig az egyszerre 
megállt és fegyverét emelve, fejével két hatalmas 
sziklára mutatott, melyek között egy keskeny ösvény 
vezetett.

— Helyen vagyunk — suttogta és hallgatagon 
tovább bujkáltunk.

Rontó nem csalatkozott, mert midőn az ösvényen 
áthaladtunk, előttünk síkság terült el és azon alig 
negyven lépésnyi távolságban álltak előttünk az euró
pai kőszáli kecskéhez hasonlatos amerikai juhok.

Úgy látszott, hogy már előbb szimatot vettek, 
most pedig meglátva minket, hatalmas ugrásokkal 
rohantak tova.

— Az ördögbe, a többiek födik a bakot! — szit
kozódott társam, miután fegyverét többször hiába 
emelte arczához.

A megriasztott állatok nagy ivekben futottak kö
rül a sikon, melynek más kijárása azon a két szikla 
között ievő ösvényen kívül, hol mi álltunk, nem volt. 
Közel az általunk már előbb látott szoros előtt az 
állatok egy perezre megálltak, de a szoros szélesebb 
volt, mintsem hogy azon ugrással áttehették volna 
magukat s igy újra megkezdték a körbe futást.

A bak, melyet Rontó magának kiszemelt, foly
ton középen tartott s barátom egyre szitkozódott, hogy 
lövéshez nem juthat, mialatt én kéjelegve szemléltem 
a vadjuhok gyors mozdulatait és ugrásait,, melyeknek 
vastag, izmos teste nagy erőre és kitartásra engedett 
következtetni.

— Hopp ! megvan ! — kiáltotta egyszerre társam. 
— Maradj te itt veszteg s vigyázz, hogy az állatok el 
ne szökhessenek, én majd szétugrasztom a falkát.

Ezzel sietve futott a fensik északi oldalára és
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ben tenyész és legelőnyösebben fejlődik, az 
agyagos erdő talaj, de jól tenyész a meszes, 
a köves, sőt még a nehéz kötött agyag talajban 
is, ha csak az nem túlságosan nedves, mert te
nyész ugyan a tulnedves talajon is, de haszná
lati értéke a vörös redv (Rothfaule) következ
tében, mely korával együtt növekszik, sokat vé
szit, ugyannyira, hogy vágható korában csaknem 
teljesen értéktelenné lesz általa; a száraz mész- 
és porond talajon azonban minden tenyésztési 
kísérlet haszontalan.

Nagyon fontos ennek a fanemnek a te
nyésztése az erdőhozam szempontjából is. Gyors 
és gyönyörű sugárnövése alkalmassá teszi par
kok díszítésére is. Magassági növése első évei
ben ugyan lassú, de 8— 10 éves korán túl már 
70—80 czentimétert is nő évente és ez a növek
vés tart még rudfa korában is, midőn a leggyor
sabb növekvésü állabok sorába tartozik és ez a 
magassági növése bár csökkenőleg, de egészen 
magas koráig is eltart, ugyannyira, hogy meg
felelő őstalajon 100— 120 éves korában nem rit
kán a 35—40 méter magasságot is eléri. — A 
luczfenyő elél 200—300 évig, mely korban 
rendkívüli méreteinél fogva megbecsülhetlen 
fürészanyagot szolgáltat.

Mind eme előnyökkel szemben azonban 
mérlegbe kell vetnünk azt is, hogy a luczfenyő 
úgy az időjárás viszontagságainak, mint a ro-

varpusztitás számtalan esélyeinek van kitéve, 
különösen tiszta állabokban, mely oknál fogva 
annak vegyes állabban való nevelését nem le
het eléggé ajánlani; legczélszerübb a lucz- 
fenyöt bükkel és jegenyefenyővel elegyíteni.

A késői fagy iránt — különösen ős tala
jon, zárt álabban — nem annyira érzékeny, 
mint a jegenyefenyő, de szabad ertési téren, 
különösen nedves talajon fent szétágazó gyö
kerei fagy és szárazságtól gyakran sokat szen
vednek, ugyannyira, hogyha ez a veszély rö
vid időközökben gyakran ismétlődik, az egész 
vetést tönkre teszi és az ültetésnek is alig 
20—30 százaléka marad meg. Fiatal korában, 
különösen a vetésekben és csomós ültetések
ben a hó nyomása is nagy károkat okoz, a 
vihar okozta döntésnek pedig idősb állab ko
rában, kivált tiszta állabokban egyetlen fauem 
sincs annyira kitéve, mint a luczfenyő

A fiatal vetések és ültetvények a gyom
nak is nagyon ki vannak téve, mely az első 
éveiben lassú növésű csemetét elnyomja, el- 
silányitja, rovarok, főleg pedig a bostrikuszok, 
fenyőszú éz apáczagyaponcz pusztításának szin
tén a legnagyobb mértékben ki van téve, mely 
pusztítás kivált a széltöréssel rongált állabok
ban nem ritkán veszélyessé válik, ugyannyira, 
hogy egész állabok is tönkre mennek s az 
embernek szinte sajnálkoznia kell, hogy ez a

ott egy szikla mögé kuporodott. Midőn most a déli 
oldalról oda futó juhok közvetlen eléje kerültek, éles 
kiáltással fölugrott. Czélja sikerült; az állatok külön
féle irányban iramodtak szét; a bak egymagába a 
déli részen levő szakadék felé tartott, de itt újra 
visszabökkent és tovább iparkodott, akkor azonban 
eldördült Rontó lövése s a derék állat „blatton" halá
losan találva, egy utolsó nagy ugrással a mély sza
kadékba vetette magát s pillanat múlva egy nehéz 
test zuhanását hallottuk.

— Hurráh! — kiáltott Rontó s kalapját diadal
masan csóválta feje fölött — ez volt aztán a mesteJ- 
lövés! Akarod utánam megtenni ? A többi állatok 
rendelkezésedre állanak.

— Miért pusztítsuk őket? — szóltam én és a 
juhok kimenetelét szabaddá tettem, melyek használva 
az alkalmat, vad futással iramodtak el mellettem a 
szabadon hagyott szorosnak s azon át csakhamar el
menekültek. — Nekem húsúkra semmi szükségem s 
ha neked Ízlik, elég arra a bak is.

Mindketten a szakadék felé tartottunk; — csak 
most láttuk, hogy az egy meredek sziklatömbökkel 
körülvett mély katlan.

Rontó övéről egy hosszú kötelet gombolyított le 
s miután müértő szemekkel megvizsgálta, bosszúsan 
kezdte füle tövét vakarni.

— Az ördögbe, ez nem bir meg! — mondta 
mérgelődve, azután a mélységbe nézett, majd a túlsó 
oldalon levő kőfalra mutatott.

— Fölfelé még tudnék csak valahogy kapasz
kodni a szűk hasadékban, mint valami kéményseprő 
a kiszögellő csúcsokon, de lefelé, az nagyon merész 
vállalkozás.

Azután a kötelet ledobta a hóra s még közelebb 
állt a hasadókhoz.

— Látod, ott lent fekszik a bakom, fogadok rá, 
hogy nyom négyszáz fontot. — Átkozott dolog volna 
ha . . .

A szó elhalt ajakán. A talaj megmozdult lábai 
alatt; még annyit láttam, hogy karjaival ide oda ha-
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valóban szép és értékes fanem annyi és olyan 
veszedelmes ellenségnek van kitéve.

Mindezekből azonban nem arra kell következ
tetnünk, hogy ennek a fanemnek, mely annyi 
sokféle veszedelemnek van kitéve, a tenyész
tését mellőzzük. Világért sem! sőt ellenkező
leg nekünk, az erdőgazdasággal foglalkozóknak 
éppen az a legmagasztosabb feladatunk, hogy 
ezeket a veszélyeket lehetőleg megelőzzük, 
ott, hol ez lehetséges, kikerüljük s ott, hol 
más mód nincs, a természet- és tapasztalati 
tudomány segélyével azokkal megmérkőzzünk s 
lankadatlan kitartásunkkal rajtuk erőt vegyünk, 
mert hiába, a fenyvesek királya a luczfenyő! 
Aluczfenyő állabokban még a levegő is balzsamo
sabb, a viz is üdítőbb, mint az alsóbb régiókban.

A luczfenyő az árny tűrő fák közé tarto
zik s ebben a tekintetben a harmadik sorban 
sorakozik a jegenyefenyö és bükk mellé; erő
teljes talajon az árnyékot és az elárnyékolást 
huzamosabb ideig eltűri s ha felszabadul, vagy 
áterdölés által felszabadittatik, — rövid időn 
helyreáll, a nélkül, hogy az elnyomatásnak 
káros befolyása nyomot hagyna rajta. Silány 
termőhelyen és száraz talajon azonban a vilá
gos állást kívánja, tehát fény-igényes annyira, 
hogy huzamosabb eláruyalás alatt rövid időn 
elcsenevészik. Fiatal korában a hőség és a 
fagyos szelek ellen való védelmet megköve

teli, legalább az oldalról való védelmet nehe
zen nélkülözheti különösen kitett állásban. — 
Hogyha természeti csapással meg nem ritkitta- 
tik, akkor a rohamosb vastagsági növés kezde
tétől (25—30 év) a vágható korig, sőt néha 
150 éves koráig is sürü zárlatban marad, midőn 
a lehulló tülevelek által jól táplált talaj az öre
gebb állabokat oly kiválóan jelző mohával az 
egész talaj be lesz nőve, ugyannyira, hogy az 
ilyen erdőben járva azt hinné az ember, hogy 
legruganyosabb szmiruai szőnyegen lépked, a 
milyet mép a szőnyegkészités mesterei, a persák 
sem lennének képesek utánozni. Ez valóban 
isteni fényűzés!

A ki ilyen fölséges tengerzöld szőnyeggel 
borított ős fenyvesekben barangolt, azok üdítő, 
balzsamos levegőjét szívta és forrásainak gyön
gyözve habzó vizét itta, csak az érti azt a va
rázshatalmat, mely az erdő kedvelőjét folyton 
a magasba vonzza. És mind ez a fényűzés nem 
hátrányos, mert valamint a természet háztartá
sában minden czélszerüen van berendezve, úgy 
ennek a mohaszőnyegnek is hivatása a talaj 
termő rétegét megóvni, megérlelni, azt üdén 
tartani, mi által a luczfenyő állab még korosabb 
idejében is tömören és erőteljesen áll és él, ter
meli helyes zárlatban a legsugarabb ésleghosz- 
szabb árboczokra, épület és müszerfára legal
kalmasabb fákat.

donászott, de mielőtt még segítségére hozzá ugorhat- 
tam volna, eltűnt szemeim elől.

Éreztem, hogy hajszálaim égfelé merednek, bor
zalom futott végig tagjaimon s önkéntelenül is befog
tam füleimet, hogy a tátongó mélységbe hulló testé
nek zuhanását ne halljam, de csakhamar első iszo
nyomból magamhoz térve a szakadék felé igyekeztem 
s nehogy társam sorsa érjen utói, a földre hasalva 
kúsztam előre.

Óvatosan tekintettem a mélységbe, hol még 
mindig kavargott a hófelhő, melyet esésénél magával 
ragadott s csak pár perez múlva pillantottam meg ba
rátomat.

Kissé könnyebben lélekzettem föl; barátom nem 
zuhant le a mintegy 50 méternyi mélységű szakadék 
fenekére, hanem a meredélyes ferde falon alácsuszva, 
a fenéktől körülbelül 8 méter magasságban levő vén 
szurokfenyőnek egy törött ágán — mely hátul az övé
ben akadt — függött.

Hangosan kiáltottam nevét, de meg sem mozdult;

mozdulatlan hevert ott s feje és karja lankadtan lóg
tak lefelé. Halott-e, vagy csak kábult? hogy mehet
nék le hozzá? Az egyedüli lehetőséget, a túloldalon 
levő falon való lemászást ő, a mászás nagy mestere 
az előbb lehetetlennek és kivihetetlennek nyilvánította. 
Miféle más módon segíthetnék rajta, ha még élne? — 
mind ez villámként czikázott át agyamon.

— Rontó ! Rontó! Kiálltottam ismételten, olyan 
hangon, milyen csak tüdőmtől tellett.

Most megmozdult. Karjait mozgatta, mintha kör
nyékét akarná kitapogatni.

— Az ördögbe! — kiálltott, miután előbb külön
féle mormogást hallatott s minden erejéből iparkodott 
hogy az ágcsonkról leszabaduljon.

— Mit tehetek érted ? — kiáltottam feléje.
— Alattam a sziklafal még lejtősebb és az alján 

magas a hó; innen az esés gyerekjáték; csak erről 
az ágról szabadulhatnék el — felelte, miközben hiába 
igyekezett övének csatiját fölnyitni. Az ördög vigye 
el, máskor is nehezen bírtam csak kikapcsolni, mert
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A  g y ér ítés  
h aszn a  és h átrán ya .

Ilyen czim alatt tette közzé kedves lapunk í. 
évi 12-ik számában Meiszter Gyula szaktársunk ama 
nézetét, hogy a gyérítés mellőzhető és csak az az 
igazi erdő, mely önmagát gyériteni képes.

Nem azért akarom itt ellenkező nézeteimet kö
zölni, mintha szaktársunk tapasztalatait megczáfolni és 
az ő Írói hajlamát — mely csak minden dicséretet 
érdemel — lohasztani akarnám, különben is a gyérí
tésre vonatkózolag lapunk kitűnő szakirója, a „Vén 
praktikus0 nagyon szépen fejtette ki a gyérítésnek 
elméleti és gyakorlati részét, de mert a kérdés föl 
lett vetve, az erre vonatkozó nézeteimet akarom itt 
röviden elmondani.

Minden erdő gyériti Önmagát, ha ezt sűrűsége 
vagy talajának silánysága megkívánja, ezt elvitázni 
nem lehet, mert a természetnek ama törvényén alapul, 
hogy az erős legyőzi a gyengét; gyérül tehát az által, 
hogy az erőteljesebb és fejlettebb fa a silányabb fölé 
kerekedik s azt elnyomva, tőle a földből és levegőből 
nyerhető tápanyagokat elvonva, végre teljesen legyőzi 
s tönkre teszi, mert hiszen a fák is csak úgy küzde
nek a létért, mint az emberek. Tekintetbe véve azon
ban azt, hogy a fáradságos és hosszas küzdelemben 
a győztes is sokat vészit erejéből, segítségére sietünk, 
s még mielőtt a valódi liarcz megkezdődnék, az al
kalmatlan fanemet magunk irtjuk ki, hogy igy az 
alkalmasnak talált faanyag létét és gyarapodását biz
tosítsuk. Ezt a közreműködésünket nevezzük gyérí
tésnek.

A gyérítésnek czélja tehát az, hogy a küzdelem
ben amúgy is veszendő fát, mely csak a hatalmasabb

nak és jobbnak rovására élősködik, kipusztitsuk s igy 
az utóbbinak fejlődését elősegítsük.

Az erdőnevelésével éppen úgy vagyunk, mint a 
kerti veteménynyel; vájjon mi lenne ebből is, ha a 
különféle káros gyomtól, gaztól meg nem szabaditanók ? 
Lehet ugyan, hogy ez is idővel önerejéből győzedel
meskednék ellenségein, de bizonyára növekedésének 
és gyarapodásának rovására.

Maradjunk azonban egyelőre a mellett, hogy az 
erdőnek önmagát kell gyéritenie. Ez — mint már em
lítettük — a természet hivatkozott törvénye szerint 
meg is történik, de milyen küzdelem árán? Mert ne 
higyje azt senki, hogy az a kiirtandó gyöngébb fa 
csak úgy könnyedén, minden küzdelem nélkül adja 
meg magát, sőt ellenkezőleg a legádázabb ellenállást 
fejti ki s a hosszúra nyújtott küzdelemben erejét az 
erősebbtől elvont tápszerekkel igyekszik gyarapítani. 
Végre az egyik mégis győzedelmeskedik a másik fö
lött, csak az a kérdés már most, hogy meg lehetünk-e 
a győztessel elégedve, mert ki biztosit bennünket 
arról, hogy a hasznosabb, a jobb fanem fogja legyőzni 
a silányabbat s nem-e történik ennek éppen az ellen
kezője ?

Ennek a veszedelmes esélynek minden esetre 
elejét vehetjük, ha a küzdelembe beleavatkozva, ma
gunk jelöljük ki a győzőt s a silányabbat kipusztitjuk.

A gyérítés az erdőnevelésnek egyik szinte nél- 
külözhetlen része s azt ott, hol szükségét látjuk, el
mulasztani vagy mellőzni semmi esetre sem szabad, 
nem főkép az önvetényülés által keletkezett fiatalo
sokban.

Az erdőt nevelő a gyérítés segítségével olyan 
fát nevel magának, mely nem csak talajának felel meg

a csatt rozsdás volt, most midőn testem egész súlyával 
nehezedik, az teljesen lehetetlen.

— Vedd késedet s vágd el az övét — tanácsol
tam neki.

— Igen, ha késem nem heverne ott lenn a bak
nál; valószínűleg esésemnél csúszott ki tokjából — 
szólt s ismételten erőlködött az öv kinyitásán, de végre 
is karjai a hasztalan erőlködéstől kimerültén hanyat
lottak le.

— Nem! lehetetlen! — kiáltotta — Isten veled 
bajtárs ! hagyj engem csak itt függni; hozzám le nem 
jöhetsz, hogy segítségemre légy, mert az első kísér
letnél biztosan nyakadat törnéd, azt pedig én nem 
érdemiem, mire pedig Camp-Brownból egy erős kötelet 
hozhatnál, akkorára én sokkal aléltabb leszek, sem
mint a kötelet magamra köthetném. — Egyszer úgyis 
meg kell halni; miért nem itt, a mesterlövéssel blat
ton talált bak közelében ? 0 az én tulajdonom 1 . . .

Valószinüleg végrendeleti intézkedéseit is meg 
tette volna, de én félbeszakítottam őt, mert olyan

mentő gondolatom támadt, a mely kivihetőnek látszott.
— Viseld magad csöndesen és légy elkészülve 

szánkózásod folytatására — kiálltottam feléje. — Való
szinüleg sikerülni fog rossz helyzetedből való kiszaba
dításod.

— Mit akarsz tenni ? — kérdé meglepetten s 
ki nyújtotta nyakát, hogy felém pillanthasson.

— Csendesen ! meg ne mozdulj! kiáltottam újból.
— All right! mégis kiváncsi vagyok rá, hogy 

mihez kezdesz.
Szó nélkül fogtam fegyveremet s miután egy 

darabon végig haladtam a katlan szélén, lefeküdtem 
s a szakadék szélére csúszva, a mennyire azt veszély 
nélkül tehettem, kihajoltam. — Sejtelmem nem csalt; 
innen jól kivehettem azt a kis ágesonkot, mely a fa 
törzse és a függő ember között volt. Csöndesen ar- 
czomhoz emeltem fegyveremet s miután a legnagyobb 
figyelemmel czéloztam egy pár pillanatig, elhúztam a 
ravaszt.

A lövés eldördült, az ág egyet reescsent s Rontó
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legjobban, de a melyből idővei a legnagyobb hasznot 
is reményű.

Nem vonom én azt kétségbe, hogy a tisztelt 
szaktárs ur látott már olyan erdőt, mely önmagától 
gyérült s ebben a faanyag kiválóan szép volt, mert 
hiszen korosabb erdőink mind ilyenek, miután az 
erdőtörvény életbelépte óta még nincsenek uj erdőink; 
az, hogy azt az erdőt még marha is járta s benne a 
legeltetés nem volt tilalmazva, csak a mellett szól, 
hogy az öngyéritésben az uralkodó fanemnek a legelő 
marha is segített küzdelmében, pusztítván a száj alól 
még ki nem nőtt silányabb anyagot, azt azonban, hogy 
abban az erdőben olyan szabályos zárlatot és növek
vést látott volna, mint a milyet az átgyéritett állabok- 
nál méltán várhatunk, kötve hiszem.

Ami pedig azt a kirívó különbséget illeti, hogy 
rosszabb talajon a nem gyéritett erdőrész szebb bükköt 
és tölgyet mutatott, mint a jobb talajú gyéritett erdő
rész, erre csak az a megjegyzésem, hogy itt a talaj 
hibás megválasztása játszhatott közre, mert tudjuk, 
hogy nem minden fanem diszlik a különben jó talaj
ban is, hanem mindegyik megkívánja a saját természe
téhez valót.

Hogy a gyérítéshez ritkán kapunk megbízható 
munkást, azon nem kell megütődni, hiszen a gyérítés 
olyan fontos mivelet, melyet szakképzett vezetés nél
kül képzelni sem lehet s legalább annyiból nem, mert 
a kivágandó fát minden esetre s föltétlenül a szak
képzett erdésznek vagy erdőőrnek kell kijelölni s még 
tapasztalt munkások alkalmazása mellett is a munkát 
folyton figyelemmel kisérnie. Azért én csak azt mon
dom, hogy ott, hol ez bármi okból szükséges, csak 
gyéritsünk, mert az erdő növekvését szabályozni és 
istápolni a mi legszebb hivatásunk. Kozl ik.

LEVELEZÉS.
Jágercsárda, 1898. február 1.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Ur!
Becses lapunk 16. számában a „Vadászati ügyek* 

czimü rovat Györffy Illés kartársunk tollából a tekin= 
tetes szerkesztő úrhoz intézett szomorú jelentet tesz 
közzé.

Alantirott szintén közalapítványi hátramozditó 
lévén s mint ilyen az itten divó szokásokat, terheket 
és kötelességeket elsajátítva, legyen szabad abba bele
szólnom és röviden polemizálnom.

A tragikus eset hőse egy magáról megfeledkezett 
főszolgabíró volt, ki nem gondolta meg, hogy goromba 
egy kanász is tud lenni, de a finomsághoz műveltség 
kell. Nézetem szerint helyesnek találnám, ha ez utób
bit igyekeznék elsajátítani. Egy főszolgabíróról felte
hető, hogy kevés akarattal megszerezhetné a finom
ságot.

No de hagyjuk ezt abba és levelem tulajdon
képpeni tárgyára térek át. Nem veszi rossz néven a 
tisztelt collega ez ügyben való meggyőződésemnek 
itteni tolmácsolását, és eme tudatban veszek bátorsá
got őt értesíteni, hogy úgy ő, de bárki is nem köteles 
a vadászati bérlőnek rendelkezésére állani, és ha teszi 
azt, úgy bizonnyára nem a főszolgabíró ur kegyes 
pirongatásásért, de zivességből teszi. Ergo a főszolgabíró 
urnák hozzá legkevésbé illő magaviseleté után helyes
nek tartottam volna az egész kompániát mindhármó
juk által magára hagyni és szolgálatukat végezni. — 
Az elsoroltakból kitünőleg a bérlőnek joga nincs 
önöket a hajtők közé beosztani és annál kevésbé 
önöket büntetni.

Megteszem én is és meg is tettem, hogy a va-

barátom vígan siklott lefelé a lejtős sziklán s csak
hamar eltakarta szemem elől a hófelhő, melyet csú
szásában felkavart.

— Hurráh! — kiáltotta és vígan lobogtatta esés 
közben leesett kalapját, mint előbb, midőn a bakra a 
mesterlövést tette. — Leghálásabb köszönetemet a 
szab adj egyért, mely valószínűleg még egy pár évre 
érvényes lesz bolygónkon.

Hamarosan rendbeszedte magát és felkaczagott.
— Igen, minden csontom rendben van, a rósz 

pénz nem vész el, ez már szent igaz!
Miután kését magához vette, a bakhoz sietett és 

azt müértőleg minden oldalról megtekintette.
— Ilyen állatot nem minded nap lehet találni 

és sok vadász irigykednék r ám; no de dologra, vén 
legény!

A bak fejét csakhamar elválasztotta törzsétől.
— így ni, — kiáltotta — nem valami kövér. 

Dobd le a kötél egyik végét, hogy a fejet rá köt
hessem.

Megtettem, a mit kivánt s ő csakhamar rákötötte 
a bak fejét a kötélre.

— így n i! most légy türelemmel, mindjárt nálad 
leszek. Egyedül ne próbáld huzni a kötelet, mert fo
gadni mernék, hogy a fej az agancsokkal nyom vagy 
60 fontot.

Most a katlannak arra a részére ment, melyen a 
fölmászás lehetőségét már előbb jelezte volt.

— Most tartsd magad készen esetleg segítsé
gemre — kiáltá és megkezdte a kúszást.

A sziklahasadékban, melynek oldalfalain kézzel- 
lábbal támaszkodhatott, elég jól haladt fölfelé, — de 
azután jött még csak a nehezebb rész, — a jeges, 
síkos sziklacsucsokon s mialatt bámultam mászási 
ügyességét, lélekzetem nem egyszer elállt az aggoda
lomtól. Sokszor csak egyik karján csüggött, néha az 
lába, melyre biztosan vélt támaszkodni, alig látszott 
biztos támponton nyugodni, többször csak nyaktörő 
ugrás által tudott uj támpontot nyerni. — Ha olyan 
helyre talált, hol némileg biztosan állt, vagy magát
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dászaton segédkeztem, midőn principálisom volt a 
bérlő, de ennek rendelkezési joga van felettem minden 
tekintetben.

A bátaszéki uradalomban egy felhívás is ment a 
bérlő urakhoz, hogy az erdőőröket és azok lakását 
kíméljék és ne háborgassák.

Csak ennyit akartam kartársunk érdekében meg
jegyezni, mert ha minden gorombaságot megtorlás 
nélkül hagyunk, a jánosi körerdész vagy a vémendi 
főjáger is kinevet bennünket.

Mély tisztelettel vagyok a tek. szerkesztő urnák, 
mint a kartársaknak jobb jövőt kívánó collegájuk

E gy g e f r á j t e r .

Különfélék.
Előléptetés. Mint örömmel értesülünk, S z é l  

József szaktársunk, lapunknak s ügyünknek buzgó és 
kitartó hive, ki a aagyváradi latinszertartásu püspök
ségnél áll alkalmazásban, a Ill-ik osztályból a Il-ik 
osztályú állásra lett előléptetve. Őszintén gratulálunk 
barátunknak kitüntetéséhez.

A „Röpirat“ előfizetői sorába újonnan belép
ték : 21. Szabó Sándor (H.-K.-Csatár) 22. Varga V. 
Antal. 23. Kovács Lőrincz. 24. Csizmás Péter. 25. 
Naszlady Lajos. 26. Pap Sámuel. 27. Prockl Alajos. 
— Az előfizetések és névjegyzékek mielőbbi beküldé
sére újból kérjük összes barátainkat.

A „Röpi r a t "  szerkesztősége.
H alálos véletlenség. Brassóból táviratozzák : 

A brassómegyei Rozsnyón Markó Markióri bányász 
véletlenségból megölte a saját leányát. — A bányász 
a múlt napokban el készült menni hazulról, s puskát 
vett magához. A fegyver azonban véletlenül elsült s 
halálosan megsebesítette Hermina nevű tizennyolcz

tarthatta, ott rövid pihenőt tartott, majd újra folytatta 
nehéz és veszélyes útját.

így haladt utjának háromnegyed részéig, midőn 
észrevettem, hogy a legnagyobb nehézségek még fönt, 
a sziklák felső részén várakoznak rá, hol a szikla te
teje kiugró tetőzet alakjával birt. — Segítség nélkül 
ezen át nem jöhet.

A kötél egyik végét egy kecskefüzhöz kötöttem 
és siettem a másik oldalra, melyen barátom kapasz
kodott; körülbelül 10 méternyire volt még alattam, 
lélekzete szakadozott, ujjaiból csurgott a vér és izzadt 
arcza gőzölgött.

— Engedj időt magadnak a pihenésre! — biz
tattam.

— Átkozott keserves munka — nyögte, de azért 
feltartóztathatlanul kapaszkodott tovább, mig a kiugró 
szikla alá nem ért, melynek egyik csúcsán karját át
fonva csüngött.

(Vége köv.)

éves leányát. A szerencsétlen leány, a ki már eskü
vőjére készült, másnapra meghalt.

E gy leán y  m iatt. Az a régi dráma ismétlődött 
meg Mohácson, mikor két legény egy leányt szeret s 
ezért egyik a másik életére tör. Dobos Ferenez és 
Jereomovics Száva egy leány miatt régóta ellen
séges viszonyban állottak egymással. A minap éjjel 
Dobos és Jereomovics és ez utóbbi fivére Péter egy 
vendéglő előtt összetalálkoztak, rövidesen összevesztek. 
Dobos revolvert rántott elő s rálőtt Jereomovics Szá
vára, úgy, hogy ez mellén találva összeesett Dobos 
azután a kisebbik Jereomovicsra vetette magát és egy 
hosszú késsel hátba szúrta. Mind a két testvér élet- 
veszélyes sebbel a kórházban fekszik. Dobost a csend
őrség elfogta.

Fölébredt a koporsóban. Orsován borzalmas 
eset történt. Schurschinka községi pénztárosnak meg
halt a felesége. Szépen felöltöztették, koporsóba fek
tették, a körül zokogott a család, egyszerre a halott 
nyögni kezdett és felnyitotta a szemét. — Észrevette, 
hogy hol van és irtózva tekintett körül. Rögtön föl
kapták és ágyba fektették. A család öröme azonban 
nem tartott sokáig, mert a szegény asszony nemsokára 
újra meghalt, ezúttal igazán.

Élő ember a h a lo tta s  kamrában. Kassán 
a halottas kamrában izgalmas dolog történt. A halottas 
kamrába szállították Hornyák István koresmárost, a ki 
összerogyott az utczán és ezért halottnak tartották. 
Éjjel azonban eszméletre tért a korcsmáros. valahogyan 
kiszabadult a koporsójából s azután teljes erejéből 
dörömbölni kezdte a halottas kamra ajtaját. Lármájára 
a környéken nagy félelem támadt, mindenki a feltá
madt kisértettől rettegett és senki sem mert a halot
tas házhoz közeledni. Végre előkerült a temető gond
noka, a ki kiszabadította a halottak közé jutott eleven 
embert.

A  fe lek eze tn élk ü liek . Balmaz-Ujvároson az. 
ev. ref. német egyház hívei közül negyvenketten ki
léptek egyházukból s bejelentették, hogy felekezet- 
nélküliek lesznek. A kilépettek már régen tervezték 
ezt a szándékukat. Kilépésük az ottani hitéletre két
ségkívül káros befolyással lesz.

M egm érgezett iskolásfiuk. Hajdu-Dorogon 
valaki rossz tréfából, — vagy rossz akaratból egy 
kosár bolonditó csalmatok magvat szórt szét az utcán. 
Az iskolába menő gyerekek máknak gondolván az 
elszórt magvat, ettek belőle. A hatás csakhamar je
lentkezett s az előadás alatt a gyermekek közül igen 
sokan rosszul lettek, úgy, hogy a tanító kénytelen 
volt őket hazaküldeni s csakis a gyorsan alkalmazott 
orvosi segély mentette meg az ártatlanokat a biztos 
haláltól. A könnyelmű tréfája embert körözi a rend
őrség.

N e jé t kö v e tte  a  h a lá lb a . Kolozsvárról írják: 
Vasihek Ferenez századosnak, az itt állomásozó 52. 
gyalogezred élelmezési főnökének ifjú szép neje meg
halt. A bánatos férj neje holttestét Brüunbe, az el
hunyt szülőföldjére szállította. Ott sem tudott tőle 
mehválni s forgó pisztolylyal neje ravatala előtt főbe 
lőtte magát. Az eset mély részvételt keltett minden
felé. Az elhunyt nő egy brünni főhivatalnoknak volt 
a leánya.

G yilkosság  k ilencz  k ra jezá ré rt. A fővárosi 
nyomorúságra vet világot az a rablógyilkosság, melynek 
megdöbbentő részletei ezek: Hladni István, a főváros
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területéről kitiltott 23 éves csavargó együtt haladt Man- 
dlak Fání 45 éves napszámosnéval a hajléktalanok men- 
helye felé, hogy ott szállást keressenek. A Hajléktalanok 
inenhelyén hat krajczárt kell fizetni egy éjszakára, a 
mit Hladni István társnőjétől kért kölcsön, de ezt a .sze
gény asszony megtagadta, mert neki is mindössze kilencz 
krajczárja van. Ebből aztán szóváltás támadt közöttük, 
miközben Hladni kirántotta kését, nekirontott az asszony
nak s annyira összeszurkálta, hogy ez eszméletlenül össze
fogyott. Ekkor aztán elrabolta az asszony 9 krajczárját, 
az áldozatát pedig egy közellevő árokba dobta. A ki
fosztott és összeszurkált nő reggelre annyira magához 
tért, hogy elvánszorgott egy közeli pálinkamérésbe, a 
hol rendőrt hívtak s beszállitották a Rókus kórházba. 
Az orvosok már akkor sérüléseit életveszélyesnek nyil
vánították. Hladni István reggel megtörölgette a hajlék
talanok menhelyében véres kezét és a kést, melylyel az 
asszonyt megszurkálta s társainak dicsekedve azt mesélte, 
hogy az éjjel tótokkal verekedett. A rendőrség még a 
menhelyben elfogta Hladnit s ma délután a Rókus-kór- 
házban szembesítették áldozatával, a ki gyilkosát föl
ismerte s ezután nehány perez múlva meghalt.

A tudás fája. Az Etnográfia legutóbbi számá
ban a talaborvölgyi rudién népnek ezt a szép, bibliai 
tárgyú mondáját közli:

Adám halála előttb etegágyát környező ivadékinak 
kinyilatkoztatta, hogy mindaddig nem halhat meg, mig 
ugyanannak a fának gyümölcséből nem kóstol, melyből 
hajdan éve elkárhozott. A haldoklónak e végkivánságát 
teljesítendő, elment unokája, hogy azt megszerzi. Meg is 
szerzé; de mire hazaért, Adám már meghalt. Most azon 
gondolkodtak, hogy mit csináljanak a gyümölcscsel. — 
Végre abban állapodtak meg, hogy azt a megboldo
gult koporsójába teszik.

Idővel a sírból ritka szép fa nőtt ki. E fa gyü
mölcsöt nem hozott, tehát nem volt termőfa. Épitőfának 
pedig évszázadok, sőt évezredek leforgása alatt nem 
akadt építész, a ki felhasználhatta volna. Végtére, mikor 
böles Salamon király a nagyszerű jeruzsálemi templomot 
épitteté, elrendelé ennek a fának a levágatását.

Felépült a híres templom is, de a szóbanforgó fa, 
daczára ép és ritka szép voltának, be nem vált semmire 
sem. Hogy éppen haszon nélkül ne álljon, egy tócsára 
átjáró pallónak tették; de arra sem vált be, miután kel
leténél rövidebb volt s ha egyik partról valaki ra lépett, 
másik partnál oly távolság tátongott, hogy azt az illető 
átugrani nem merészelte. így  ott hagyták heverni a tó- 
viz színén.

Vegre, midőn Krisztust kereszthalálra ítélték, a 
tanács elhatározta, hogy a különben is hasznavehetetlen 
fából faragtatja a keresztet, mire talán csak majd bevá
lik. Be is vált erre s Krisztust ezen feszítették meg.

így engesztelte ki Jézus Adám elkárhozását azon 
a fán, melynek gyümölcséből evén, elkárhozott.

A  nazarénusok jámbor óhajtása. Az Alföl
dön éldegélő nazarénus atyánkfiainak jó gondolatuk tá

madt. Régi panaszuk, hogy nekik is éppen úgy kell 
fegyvert fogni a katonaságnál, sőt esetleg a haza védel
mére még elsütni is, a mint a nem nazarénus hitfeleke- 
zetü többi bajtársaknak. Kapták tehát magukat s szépen 
megszövegezett, bélyeges folyamodványon előadták a 
hadügyi és honvédelmi minisztereknek jámbor óhajtásu
kat, melyeket ők természetesen csekélységnek tartanak. 
Ezeket az óhajtásokat pedig négy pontban sorolták fel, 
a mint itt következik:

1. Mentessenek fel a nazarénusok a fegyver hasz
nálatától.

2. Töröltessék el a katonaságnál az a szokás, hogy 
az imára való vezényléskor a legénység letérdepelni tar
tozik.

3. Mentessenek fel a nazarénusok a katonai eskü 
Kötelezettsége alól.

4. A  nazarénusok ne kényszerittessenek a többi 
felekezetbeli katonákkal együtt templomba járni.

Mindezt pedig Máté evangélista írásaira alapítják s 
igen reménykednek kérelmük kedvező elintézésében. — 
Pedig ha a nazarénusoknak megadnák ezt a kiváltságot, 
— a melyről persze csak igy elméletileg lehet szó — 
úgy a legtöbb nyulszivü ember felcsapna nazarénusnak, 
legalább a katonai szolgálat idejére.

Napszurás télen. Lippa közelében Kaprucza 
községben tórrént ez a különös eset: Bertován Nikolae 
és felesége január 30-án délután a szomszédságba mentek 
egy kis beszélgetésre. Szép, napos idő lévén, az otthon 
hagyott hét éves fiuk subáját kiterítve, a ház végibe fe
küdt, a hova a nap jó melegen sütött. Több arra menő 
látta a gyereket arczczal lefelé a földön feküdni, hogy 
alszik. Szomorú meglepetés érte azonban a szülőket, mi
dőn négy óratájt haza érkezve, a kis Nikolaet halva 
találták. — Az orvos úgy találta, hogy a fiú napszurás 
okozta agyvelőhüdés következtében halt meg.

Szerkesztői üzenetek.
M, Gy. u r n á k .  A Werndl-Karabélyokat hatóságuk bizo

nyára oly czéiból osztotta ki, hogy azoknak alkalomadtán hasz
nát is vegyék s igy nagyon természetes, hogy az azzal való 
bánásmódban is gyakorolni kell magukat s ha erre való tölté
nyeket nem kaptak, nem akadályozhatók meg abban, ha saját 
pénzükön szereznek be ilyeneket, mert töltény nélkül tudtunk 
szerint a fegyver annyit sem ér, mint egy jó bunkósbot. Fur
csán venné ki magát, ha az óhhalállal küzdő elé oda tonnők a 
kenyeret és sonkát, de megtiltanék neki, hogy azokból egyék 
is. Természetes azonban, hogy a karabély nem arra való, hogy 
azzal vadászati szenvedélyüket is kielégítsék s esetleg ezen a 
téren visszaéljenek vele. — B. G. urnák B o r o s-J é n t .  K. K. 
nyug. erdöör lakása Kudsir (Hunyadvármegye, posta helyben.) 
Felhívást azért nem tettünk közzé, mert magunk is meg tudunk 
kérdésére felelni. — P á l  J á n o s  urnák Lehi-Puszta. Levelét 
elküldtük egy czeglódi hírneves gyümölcsfa-kereskedő ezégnek, 
mely legközelebb közölni fogja árjegyzékét. Postautalványokat 
legközelebb minden laphoz mellékelünk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARBA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. "^Sg
Kéi'jen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, 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,

o:z»é@;-ü.:n.l5. mJol̂ Lg; megtoisaatott
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.

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

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

Kiváló tisztelettel
BUDAPEST IV.

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.
_ _ elsőrangú egyenruha készítő intézete.

O csász. és kir. Fensége József Főhorezeg udvari szállítói 
A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1898. Február 15. 20-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

Hirdetési 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.

A  lu ezfen y ő .
(Folyt, és vége.)

Valóban a luczfenyőnek erdészeti fontos
sága minden irányban épp oly nagy, mint an
nak elterjedése a magas előhegységekben és 
a fensikon. Nincs fa, mely hozamképességre 
és elkezdve a komló és szőllőkarókon, az 
óriási tutaj és guzsfától kezdve egész a leg
értékesebb rönkfáig sokoldalú használható
ságra nézve a luczfenyővel versenyezhetne, 
vagy azt felülmúlná.

Ennek köszönheti a luezfenyő roppant 
elterjedését, mely kivált a külföldön ma is 
folyton emelkedőben van. A luczfenyőnek ez 
a sokoldalú használhatósága, nagyobb fatömeg- 
hozam képessége már számtalan lomberdőt ir

tott ki, hogy annak talaját elfoglalja; az ér
téktelen korosabb bükk erdők, a napjainkban 
mindinkább elértéktelenedő közép erdők a 
modern erdőgazdálkodás következtében kell, 
hogy lassankint luezfenyvesekké és szálerdőkké 
átalakuljanak, mert azt követeli a czélszerü- 
ség és a jövedelmezőség, mely tényezőket az 
erdőgazda — ha csak a jövőről lemondani 
nem akar — még áldozatok árán is szem előtt 
kell hogy tartsa

A mi az állab alakját illeti, melyben a 
luezfenyő nálunk előfordul, az többnyire a 
jegenyefeuyővel vagy bükkel elegyes, mely 
elegyes állab ott, a hol már meg van, tekin
tettel a tiszta luezfenyő állabot környező és 
fenyegető veszélyre, okvetlen fenntartandó;

t Afloza.
------ +S+-------

A m ester lö v és .
— Amerikai vadászkaland. —

(Folyt, és vége.)

— Egészen végem — mormogta és fejét lecsüg- 
gesztette. Legalább öt perczig volt ebben a helyzet
ben, inkább lógva, mint állva, mert egyik lábával alig 
érintett egy pár eentiméternyi mélyedést a sziklában, 
de azután visszatérő erejével dévaj kedve is visszatért.

— No vén czimbora, itt volnék most, de ha nem 
segítesz, az előbb adott szabadjegy nem sokat fog érni 
s előbbi helyzetemet tán többre becsülném, mert ott 
függve maradtam volna az utolsó leheletig, mig itt csak
hamar kimerülve lebukom s odalent mind a kétszáz- 
tizenhárom csontommal úgy szétrobbanok, mint egy 
bomba.

— Ne essél kétségbe, én segítek rajtad! — fe
leltem.

— Hogyan? — kérdezte kíváncsian.
— Azt mindjárt meglátod, a mint egy kis erő

höz jutottál.
— Jó erőben vagyok, csak rajta! Ördögi módon 

szeretnék újra szilaj talajt érezni lábaim alatt!
Anélkül, hogy válaszoltam volna, lefeküdtem és 

átkarolva egy szikladarabot, lábaimat lefelé lógattam.
— Így! most mászszál rajtam föl!
— Te jó bajtárs vagy és . . .
— Ne fecsegj, hanem siess — szakitám félbe 

türelmetlenül, mert helyzetem egyáltalán nem volt 
irigylésre méltó. Hallottam egy párszor mélyen föl- 
lélekzeni .Rajta tehát!* szólt végre s karjait lábaim 
köré fonta; .most jól tartsd magad!*

— All right! — Egy hatalmas rázkódást éreztem 
s egész erőmből kellett kapaszkodnom, hogy a kettős 
terhet megbirjam. Egy végtelennek látszó perez telt 
el, mialatt barátom szuszogva igyekezett rajtam át a 
magasba jutni, mi végre szerencsésen sikerült. Mikor 
fölért, engem segített föl, azután elvágta magát a föl
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tiszta állabokban többnyire a magasabb hegy
ségekben, gyakran mint véderdő fordul elő, 
mely esetben csakis szállaló üzemben keze
lendő.

A uczfenyőt 80—120 éves fordában szok
ták használni; 80 éves fordában ott, hol a fő- 
suly az épületfára és az erősebb bányafára 
lesz fektetve, 120 éves fordában pedig akkor, 
midőn nagyobbméretü épület és rönkfát aka
runk termelni.

Igaz, hogy elegyes állabbau fiatal korában 
jobban tenyész, mint tisztán, mindazonáltal ott, 
hol tiszta állabbau fordul elő, vagy ott, hol 
újabban telepíttetik, rendesen tarvágást haszná
lunk legczélszerübben, mert a lucz a vigályos, 
— a vetővágást, a széldöntéseknek kitett meg
bontott zárlatot nem tűri. Vegyes állabokban a 
fokozatos felújító vágással az utónövedék a 
haszonfa kihasználással csaknem tönkretétetik, 
vagy legalább is nagyon költséges, szinte az új
ból való telepítéssel fölérő utánpótlást követel.

Ennek következtében s daczára annak, 
hogy a tarvágás után való telepítésnél a cseme
ték az időjárás minden viszontagságának jobban 
ki vannak téve, mint az elegyes állabban való 
fokozatos felújítás esetében, tekintettel kivált a 
fokozatos felujitásnak fentebb körülirt hátrá
nyára, valamint a rendszeres erdőüzemre (sza
bályos korfokozat, zárlat, belterjesebb kihasz

nálás stb.) az újabb időben ott, hol az állab 
fönállását a tapasztalatilag ismert periodikus 
időviszontagsági veszélyek, milyenek kivált a 
zivatarok és viharok, gyakran és évszakok sze
rint nem veszélyeztetik, mindig a tarvágást és 
ültetés által való felújítást alkalmazzuk.

A természetes felújítás a még erőteljes, 
üde talajon vetővágás által történik, még min
dig meglehetős sötét zárlat mellett, mely után 
3—5 év alatt rendesen magtermés következik, 
mely ha lehull, a mohával borított és még min
dig kellően beárnyékolt talajon a mohában meg
felelő nedvességű csiraágyat találván, a követ
kező tavaszon kívánt mennyiségben kel ki. Az 
utóvágás, mely nedves talajon lassabban, száraz 
talajon pedig gyorsabban foganatosítható, csak 
a legidősebb egyedekre szorítkozik, a végvágat 
pedig csak 8— 10 év múlva következik; bizo
nyos körülmények között azonban, különösen 
bükkel elegyes állabban ez az időszak annak 
kétszeresére, 10—20 évre is kiterjed.

Nem mulaszthatom el ez alkalommal a tisz
telt olvasó figyelmét arra a helytelen eljárásra 
fölhívni, mely hazánkban újabban divatossá vált, 
nevezetesen arra, hogy ott, hol a luczfenyő a 
távolságok és a megfelelő szállítási eszközök 
hiánya és azoknak költséges berendezése miatt 
csaknem teljesen értéktelen bükkel elegyesen 
fordul elő, s a lucz- és jegenyefenyő elegyará-

dön s kinyújtott kezekkel, lábakkal és lehunyt szemek
kel hevert egy ideig. Magam is a kiállott izgalmaktól 
kimerültén, egy ideig fekve maradtam. Midőn fölemel
kedtem, észrevettem, hogy Rontó eszméletét vesztette 
s csak nagynehezen sikerült őt fölébresztenem. Kö
nyökére támaszkodva bámult maga körül.

— Hol vagyok? — mormogta. — Ah, most már 
tudom! a mászás utolsó részlete volt a legveszedel
mesebb. Többször úgy éreztem, mintha tagjaim lesza
kadoznának, no de minden jól sikerült s ez a fődolog. 
Menjünk, mert úgy látszik, hogy ma a napnak elő- 
fogata van, ha nem sietünk, még ránk esteledik, mi
előtt lovainkhoz érnénk.

Most a szakadék másik oldalára mentünk s a 
kötélre erősített bak fejét fölhúztuk s azt magunkhoz 
véve, gyorsan a barlangunkfelé tartottunk. Társamnak, 
ki az emberi erőt meghaladó erőfeszítésben teljesen ki
merült — bár ezt nem akarta bevallani — nehezére 
esett az ut és még félórányira voltunk menhelyünktől, 
mikor a nap már nyugvófélben volt. Éppen egy csúcsra

értünk, mikor lebukott a láthatáron. Azt a nagyszerű 
képet, mely ekkor szemeink elő tárult, sohasem fogom 
elfelejteni. A nyugati hegycsúcsok tüzárban úsztak s 
a többi havasok mintha finom aranynyal lettek volna 
behintve. Egy ideig még fény övezett mindent, mig 
aztán az est homálya vette át uralmát.

Lovaink öremteljes nyerítése köszöntött, midőn 
tanyánkra értünk. Hamarosan tüzet raktunk s csak
hamar vígan forrt a groghoz való viz s kenyér és 
szallonából álló vacsoránkhoz busás kortyokat nyel
tünk az erősitő italból. Étkezés után nyugodalomra 
tértünk, melyre csakugyan nagy szüksége volt fáradt 
tagjainknak. Fej vánkosul nyergeink szolgáltak s bivaly
bőrökkel takaróztunk. Ekkor Rontó még egyszer meg
szólalt :

— Hallod-e barátom, én könnyelmű, önző ficzkó 
vagyok, de bizonyos alapelveim mégis vannak és most 
éppen eszembe jutott, hogy egy igazi vadásznak 
t u l a j d o n k é p p e n  k ö t e l e s s é g e ,  — hogy 
kiszemelt áldozatát az e l s ő  l ö v é s r e  háláló-
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nya alig 5—15%, a könnyebben szállítható két 
utóbbi fanem igen rövid fordaszakokban lesz 
kihasználva, inig a szinte teljesen értéktelen 
bükk továbbra is megmarad.

Ez az üzemmód, mely — fájdalom! — 
még nagyobb erdőgazdaságokban is el van ter
jedve, nem egyébb, mint a jobb jövőnek nega- 
tiója (tagadása) s a meglévő rossz helyzetnek 
állandósítása. No de erről majd m áskor! most a 
kis kitérés után ismét rátérek tulajdonképpeni 
tárgyamra s ennél első sorban a luczfenyő ter
mészetes vetényülésére.

A végvágás a fentiek szerint nálunk csak 
szálaló vágásra szorítkozik a lucznak a bükkel 
való elegyaránya szerint, mely elegyarány a 
vetényülést egyáltalán korlátozza, néhol az 
elegyarány csekély voltánál fogva pedig telje
sen elfojtja, mert a bükk utónövedék kedvező 
helyzetbe jutván, a különben is kényesebb 
luczot elnyomja és az magát felküzdeni nem 
bírván, kipusztul, a vegyes állab elegyaránya 
pedig idővel még kedvezőtlenebb lesz, a fenyő 
mindig gyérül benne, mig végre teljesen ki
pusztul. Bz a mi vegyes állabaink mai helyze
tének hű tükre.

A tarvágás ott, hol a lucz elegyes állabokban 
fordul elő, az oldal védelem szempontjából, az 
uralkodó veszélyes szelekre való tekintettel, 
ezek irányára merőlegesen, lehetőleg keskeny

pásztákban, a szárazságra és a nap hevére való 
tekintettel északnyugatról délkeletnek s erre 
az irányra szinte merőlegesen történik.

Elegy fának erőteljes talajon mint ural
kodó fanem legalkalmasabb az erdei fenyő; 
silányabb talajon, mint talajfentartó mellékállab 
szintén kitűnő szolgálatot tesz, a hol azonban 
jegenyefenyő és bükk utónövedék van, — ve
gyes állabokról lévén szó — ott a természetes 
vetényülés szabályozásánál kiváló gond fordí
tandó első sorban a luczfenyőre s jegenye- 
fenyőre csak másod sorban ; a bükk pedig csak 
az okvetlenül szükséges védelem szempontjá
ból tűrendő meg.

A jegenyefenyő és bükk állabok hézagai 
mindig luczfenyő vei töltendők ki. A luczfenyő 
mint alfa alátelepitésre nem alkalmas, erre — 
hol ez okvetlenül szükséges — a bükk és je 
genyefenyő legalkalmasabb.

A luczfenyő csaknem földig érő ágazatával 
igen alkalmas a szelek ellen való védelemre, 
nemkülönben jól védi a lombtakarót is az el- 
fuvás ellen. — Véderdőinek legnagyobb része 
is többé kevésbbé elegyes luczfenyvesekből áll, 
melyek után már csak a henyefenyő követ
kezik.

A mesterséges értés kezdetben a tarvágás 
területére alkalmazott sürü talaj vetés által tör
tént, később azonban, midőn ennek a vetésnek

san találja, lövésem tehát nem érdemel különös dicsé
retet, de a tiedet egyhamar senki sem fogja utánozni 
és eltekintve attól, hogy azzal életemet mentetted meg, 
az agancs téged illet, mert az igazi mesterlövést te 
tetted meg.

Ez a nyilatkozat bizonyára jobban nehezére esett 
Rontó barátomnak, mint egész nyaktörő mászása.

Közli: —tz —s.

A le lep leze tt  pufogtató.
Feri barátom nagyon heves vérű vadász volt s 

habár a nyulat sohasem tudta terítékre hozni, azért a 
vadász szenvedély még jobban fokozódott benne s e 
miatt úgy magán, mint egyéb szolgálatával járó dol
gait másodrendű kérdésnek tekintette a vadászat mel
lett; — köztünk legyen mondva, Feri barátom köz
ségi nagy esküdt volt. — Nem is mulasztott el egy 
kínálkozó és nem kínálkozó alkalmat sem, csakhogy 
eme szenvedélyének eleget tegyen s idővel annyira

beleélte magát a vadászatba, hogy egyébről gondol
kozni vagy beszélni sem tudott. Ha többen nála össze
gyűltünk egy kis társalgásra, no meg egy kvaterka 
tüzes hegyaljaira, olyankor bármily érdokes vagy 
fontos beszédtárgy is volt szőnyegen, Feri barátom 
figyelmét sohasem volt képes lekötni, ő akkor is me
resztett szemekkel jobbra-balra tekintgetett, székén 
izgett-mozgott s hirtelen a fejét kissé jobbra hajtva 
s előre kinyújtva, mintha a fegyverét „czélba“ kapta 
volna, mig a homlokát összeránczolta, valószínűleg 
azon való bosszúságában, hogy a képzeletében meglőtt 
nyulat — miként a gyakorlatban is mindig — elsza
lasztottá. Ekkor mintha valami álomból vagy nagy 
meglepetésből felocsúdott volna, egyet bólintett a fe
jével s meglátszott rajta, miképp erőlködik, hogy a 
figyelmét a folyt társalgásra terelje, de hiába, mert a 
kisértet erősen fogva tartotta őt s nem tekintve a tár
salgás érdekes voltát, felém fordult s mondá:

— No Józsi, reggel a „dupavi* erdőbe megyünk 
vadászni, ma jártam ott s ,Fordits“ kilencz nyulat
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lassú és silány fejlődésérő, a dudva és a hó
nyomás által való sanyargattatásáról meggyő
ződtek, kénytelenek voltak az erőteljes cseme
tékkel való ültetéshez fordulni; először a gu
mós, később a csomós ültetést alkalmazták, 
melyhez a csemetéket a sürü teljvetésből szed
ték, mig végre rátértek a csemetekertek te
lepítésére s most már a mesterséges értés ural
kodó módja az ezekből nyert csemetékkel 
való ültetés. A vetés mostanában csak mint a 
természetes vetényülés előkészítője s kivált 
állab kicserélésénél mint alátelepités, hézag
pótlás, árnyaló állab lesz alkalmazva, mely ok
szerű felújítás a maga helyén, kellő figyelem
mel alkalmazva a mellett, hogy a czélnak meg
felel, egyszersmind a legolcsóbb is.

Korunkban, midőn nemcsak az államkincs, 
tár, de egyes nagyobb birtokosok is a csemeték 
millióival rendelkeznek s midőn mindig vannak 
reservált csemetéink, a gumós és csomós ülte* 
tést már kora ifjúságában, midőn fája teljesen 
értéktelen, ritkítanunk kell, ha csak nem akar
juk a növekvés nagy hátrányára hosszú sinlő- 
désnek kitenni.

A gumó ültetés még csak megjárja inere 
dek, kopasz, talajtakaró nélküli oldalokon, ho 
termőtalaj alig van, sőt ott biztosabb s majd
nem nélkülözhetlen is, de a csomós ültetés 
egyáltalán mivel sem indokolható, mert gyö

kerei kis téren összeszorulva egymással ke- 
resztül-kasul összefonódnak s a talajt helyen- 
kint rövid idő alatt teljesen kizsarolják, a tör
zsek idomtalanui szétágaznak s a gályák egy
másba fonódva, úgy maguk, mint a törzsek is 
növekvésükben akadályozva vannak s a hó
nyomásnak is jobban ki vannak téve, előhasz- 
nálatot pedig igen silányat szolgáltatnak, szó
val erdőművelési szempontból a csomós ültetés 
szóba sem jöhet, kivéve a vadaskerteket, hol 
nem a fahozam a főczél, hanem az állatok ked
véért való erdősítés, melynél a csomós, helye
sebben csokros ültetésnél mindig jobban remél
hető, hogy a több csemete közül legalább egy 
megmarad.

V én  p r a k t i k u s .

M egm ozdult a  le v é l!
Valami van a levegőben; a legközelebbi jövő 

rejteget valamit méhében, a mi nyilván meg fog lepni 
mindnyájunkat; bizonyosat semmit sem tudunk még, 
csak sejtelmeink vannak s véleményt is csak hozzá
vetőleg alkothatunk magunknak.

Az országos erdészeti egyesület egyik előkelő 
munkása gyűjti magának a kincstári erdészeti altisztek 
név és lakásjegyzéket. Vájjon milyen czélból?

Rászánta volna már magát az országos erdészeti 
arra, hogy az erdőgazdaságnak igénytelen, de hangya
szorgalmú munkásaival, azok bajaival is foglalkozzék, 
mint a hogy azt nemes hivatása eléje szabja ? Ha igy 
állana a dolog, fölötte csodálkoznánk azon, hogy se

vert föl, hétre lőttem is, de hát a mióta a puskámat 
ez a gazember Vászi megigézte, azóta — miként te 
is tudod — egy vadászatom sem jár szerencsével.

— Hiszen öt éve annak, hogy veled járok va
dászni, de nem tudok egy esetet sem, hogy te lőttél 
volna valamit, ámbár a nyulak mindig jó indulattal 
viseltettek irántad, amennyiben minden vadászatunk 
alkalmával számtalan lövéseket tettél reájuk ; —- mon
dám ón sértő őszinteséggel, miközben Feri oldal bor
dája belépvén a szobába, tátott szájjal s villogó sze
mekkel halgatta az elmondottakat.

Feri halgatott, de nem úgy a neje.
— Kérem szépen! ne tessék a férjemet difla- 

málni s kijelentem, hogy a fiatal urnák nincs igaza — 
mondá heves ingerültséggel — mert bizony Ferim 
ritkán jő nyúl nélkül haza a vadászatról, de sőt a 
minap két foglyot is hozott! Ha tetszik, most is meg- 
kinálhatom Ízletes nyulpaprikással, de különben — s 
azzal a sarokban lévő kis ládából meglehetős nagy 
köteget kihúzva — tessék meggyőződni, itt vannak a

nyulbőrök — s ezzel a zsineget eloldva a bőröket 
számlálta — egy, kettő, három . . . tizenegy! négyet 
pedig pénteken adtam el a veres zsidónak, ezeket nem 
vehette meg, mert nem volt több pénze, — tehát 15 
darab ! Hát ön mit lőtt az idén híres vadász urfi ! ? a 
ki a férjemtől tanulta még azt is, hogy melyik olda
lára vegye vadász tarisznyáját és öt év óta daczára 
Ferim oktatásának, még egy verebet sem volt képes 
meglőni! — s ezzel, mint a ki kellő elégtételt vett 
magának, csípőre tett kezekkel s vigyorgó arczczal 
várta feleletemet.

Ferit kivéve a többi társaim hahotáztak, én meg 
a karafinában már fogyatékban volt piros nedűt (rácz- 
ürmöst) a poharakba kitöltöttem s koczczintva a po
haramat, jobban mondva a tartalmát kiittam s akkor 
Feri nejéhez fordulva mondám :

— Először is a kinált nyulpaprikást egyikünk 
sem vetné meg, tehát azt köszönettel elfogadjuk, má
sodszor pedig az ifjú asszonynak arra a kérdésére, 
hogy mit lőttem az idén: kijelentem, hogy lőttem 41
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honnan értesítést nem vettünk még arról, hogy a tör
vényhatósági és magánuradalmak altisztjeinek nevét 
és lakását is tudakolnák, pedig hát megvalljuk az 
igazat, hogy a hírszolgálatra nézve néha kitűnő érte
sítőink vannak, kik figyelmünket gyakran még a leg
lényegtelenebbnek látszó dolgokra is ráirányítják. — 
Már pedig ha akár magán ember, akár pedig egye
sület az erdészeti altiszti személyzet ügyeivel akar 
foglalkozni, ezt helyesen és jó irányban csak akkor 
teheti, ha az ez alá a fogalom alá eső összes alkal
mazottakat kivétel nélkül egybe foglalja s nem tesz 
különbséget az egyik és a másik között, mert hiszen 
azokat, kik bár különböző helyeken és különféle gaz
dák szolgálatában egy és ugyan azt a czélt szolgál
ják, bár szét tagolva vannak is, még is csak egy 
kalap alá kell vonni.

Egy testületet nem is képzelhetünk magunknak 
valódi, teljes erejében levőnek, ha az szét van tagolva 
s nincs meg benne az önzetlen s minden hátsó gon
dolatot kizáró összetartás. A nagy tüzmáglyát csak 
rengeteg viz fölhasználásával tudjuk hosszas fáradság 
mellett eloltani, a széthullott parazsat kis gyermekek 
köpéseikkel is kioltják.

Lehet ennek a névgyüjtésnek egyéb dolga is : 
valamelyes irodalmi vállalat életbe léptetése.

Mi, kik az erdészeti s kivétel nélkül valamennyi 
erdészeti altiszti személyzet érdekeinek már közel négy 
éve önzetlen és — bátran elmondhatjuk — önfeláldozó 
szolgálói vagyunk, mindig igyekeztünk nyíltan és 
őszintén feltárni azokat a bajokat, melyeket ennek a 
derék személyzetnek körében felfedeztünk, vagy a 
melyek közvetve is tudomásunkra jutottak s egyebek 
között gyakran rá mutattunk arra a szomorú tényre, 
hogy az erdészeti altiszti személyzet az eddigi egye-

drb nyulat és 5 drb foglyot. Ebből 15 drb nyulat és
2 drb foglyot egy régi jó vadászpajtásomnak adtam 
kölcsön, kinek puskája meg lévén igézve, — daczára 
a sok lövéseknek — nem képes egy nyulat sem zsák
mányul ejteni s mint mondá, úgy ő, mint kedves fe
lesége s drága kis Albertkéje él s hal a nyulpeese- 
nyéjért, én tehát — garcon ember lévén, kire a nyúl 
csak addig érdekes, mig szalad — szívesen tettem meg 
neki ezt a csekély szívességet, hisz a többi nyulakat 
is ide-oda elajándékoztam. Megjegyzem még, hogy a 
múlt évadban 70 drb nyulat, 5 rókát s még több szár
nyas vadat lőttem, az idén előreláthatólag többre fog 
rúgni a zsákmány — fejezém be a mondásomat egész 
hidegen.

A jelenvoltak összenéztek, jelentős pillantásokkal 
s gúnyos mosolylyal tekintgettek Ferire, ki mint a 
kecske, midőn a lépcsőről, melyen a padlásra akart 
feljutni, leesett — megszégyenülve, kivörösödve s 
szemlesütve az asztalterítő ránczai között babrált s 
halgatott. — Neje azonban, ki Feriben valóságos Teli

dűli tankönyvét kivéve, mindennemű más, érthető 
népies nyelven megirt szakkönyvek hijával szűkölkö
dik s igy nincs megadva neki a mód a tovább kép
zésre, hanem egyedül a maga gyenge erejére s élet- 
tapasztalataira van utalva, mert eddig megjelent erdé
szeti müveink olyannyira magas irálylyal vannak Írva, 
hogy azokat csak a megfelelő előtanulmányokkal ren
delkező képes megérteni.

A kettő közül bármelyik is legyen czélja a név
gyüjtésnek, jól esett volna nekünk, ha szerény közre
működésünket igénybe veszik, melyet ott, hol az er
dészeti altiszti személyzet érdekeinek bármely irányban 
való előmozdításáról van szó, megtagadni semmi esetre 
sem tudnánk, de hát az irányadó körök még mindig 
szeretik csöndes, de következetes munkálkodásunkat 
a nyilvánosság előtt fitymálni s mintegy semmibe sem 
venni, bár magukban annak nagy horderejét megta
gadni nem tudják.

Ha bárkinek is az a szándéka, hogy az erdészeti 
altiszti személyzet érdekeit bármily irányban is elő- 
mozitani óhajtja, bennünk mindenkor, sőt akkor is 
buzgó támogatóra fog találni, ha ez a saját anyagi 
érdekeinket is veszélyeztetné, mert elvünk az, hogy 

[ „publica praecedunt privatis“, a mi saját magyar 
nyelvünkön annyit tesz, hogy a közügy fölötte áll a 
magánérdeknek.

Nem vélünk csalódni, midőn azt hisszük, hogy 
az erdészeti altiszti szemészet részére egy uj szak
lapot szándékoznak létesíteni, esetleg talán abból a 
czélból is, hogy a mi szerény lapunkat, mely a szám
talan helyről eredő ellenséges indulat mellett is nem 
veszítette a talajt lábai alól, de sőt lassan bár, de 
nap nap után biztosan s föltartóztathatlanul terjed s 
czéltudatos és önzetlen működésével már az erdészeti

Vilmost látott, nagy zokogásban tört ki s e közben 
kiszaladt a konyhába, a honnan egy nagy vaslábas 
rotyogó nyulpaprikással tért vissza és azt a szegletben 
gubbaszkodó „Fordits“ elébe tette s hevesen sirt. — 
Feri felugrott s a forró paprikást a kutya szája alól 
elvette s egész komolyan kezdte nekünk bizonyítani, 
hogy a forró ételtől megdühödnek a kutyák stb., mi 
azonban látva a házi csend megbomlását, jó éjszakát 
kívánva távoztunk, Feri kikisért minket s mintha mi 
sem történt volna, szólt hozzám:

— Hát reggel 4 órakor légy itt, én készen 
várlak!

— Jól van — mondám — én itt leszek.
Reggel Ferit készen találtam. Neje, a máskor

oly fecsegő, egészen szótlan volt s igy gyorsan indul
tunk a Feri által javasolt erdő felé vadászatra, mely
nek eredményét a szerkesztő urnák becses engedel- 
mével más alkalomra hagyom. (Szívesen vesszük s 
előre köszönjük. — A szerk.)

L a s s u - S z  ász.
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altiszti személyzet olyan rétegeiben is hódított tért, 
a melyeknek meghóditásáról legvérmesebb reményeink 
közepette is még csak álmodni sem mertünk.

Kérdjük*1 már most, hogy minek köszönhetjük 
tulajdonképpen eddigi sikereinkkel ? Bizonyára nem 
másnak, mint annak az igazi nyílt önzetlenségnek, 
önfeláldozásnak és önmegtagadásnak, mely munkálko
dásunkban folyton mint vezérlő tüzoszlop lebegett 
szemeink előtt. Az erdészeti altiszti személyzet fölis
merte bennünk Igaz barátját, ki előtt szive keserveit 
bármikor lélelem nélkül, nyíltan kitárhatja s kitől ha 
segítséget nem is, de legalább meleg részvétet, egy- 
egy vigasztaló szót mindig remélhetett s remélhet a 
jövőben is.

Bár mi is legyen ennek a névgyüjtésnek a czélja, 
ha az erdészeti altiszti személyzet javának — akár 
anyagi, akár pedig szellemi oldalának előmozdítására 
irányul, azt örömmel üdvözöljük s közreműködésünket 
szívesen felajánljuk. Azt hisszük, hogy a titok már 
legközelebb ki fog pattanni s akkor lesz módunk és 
alkalmunk bővebben hozzá szólani a dologhoz, addig 
pedig reménykedjünk, hogy már közel a hajnal ha
sadása.

LEVELEZÉS.
B.-Harsány, 1898. január 25.

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!
Régóta óhajtom már, hogy szerkesztő urnák sze

rény tehetségemhez képest fáradságos munkájában 
némileg segítségére legyek s kedves lapunk érdekes
ségét némely szakba vágó dolgok közlésével emeljem, 
de hát ebben mindig meggátolt a naphosszant tartó 
hivatalos foglalatoskodás és a nehéz szolgálat, a va
sárnapi munkaszünetnek pedig nálunk hire sincs, mert 
ekkor vadászni szokás, mely foglalkozást ugyan úri 
nyelven passziónak vagy kedvtöltésnek hívnak, mi 
hivatalos vadászok és erdőőrök ezt azonban robotnak 
is bátran nevezhetnék.

Egy ilyen vasárnapi mulatságot akarok most 
leírni, részben azért is, hogy Győrffy Illés szaktársun- 
kat is megnyugtassam az iránt, hogy pályánk tövisei
ből másnak is kijut e maga része.

A mi vadászatunk január 23-án volt s reggel 8 
órakor vette volna kezdetét a b.-harsányi községi bé
relt területen, mert én és társaim az erdőszolgákkal 
és még 75 hajtóval ekkorra voltunk a határra kiren
delve s természetes, hogy a vett parancshoz mérten 
pontosan meg is jelentünk, de hát egész 10 óráig 
kellett egyhelyben ácsorogva s a hideg szél által ön
kénytelen tánczra kényszerítve az urakra várakoz
nunk. Meg is érkeztek kocsikon 10 óra után s hogy a 
vadászat rendben menjen, no meg talán hogy heti 
fáradságomat jobban kipihenhessem, az a megtisztel
tetés ért, hogy az egyik szárny vezetését én kaptam,

a másikét pedig egy helyismerettel biró fiatal vadász, 
kivel azután előre megbeszéltük a találkozás helyét, 
mint a hogy azt a manővereknél az elővédek teszik.

A vadászat rendezését és a vadászat beosztását 
egy kincstári fóerdész ur vállalta magára. Ilyen szak
avatott kezekben látva a vezetést, a siker biztos re
ményében, no meg a két órai ácsorgásban való átfá- 
zástól ösztökélve, vígan indultunk meg a mintegy 
tizenkétezer lépésnyi találkára s ballagtunk a síkos 
rögökön bukdácsolva, no meg az a remény is biztatott, 
hogy ide érve megpihenhetünk mert a hátul mara
dottak majd utánunk fognak nyomulni. Minő csalódás ! 
csakhamar tapasztaltuk, hogy a mennyit előre men
tünk, ugyanannyit kell visszafele is mennünk, mert 
egy gazdatisztünk és egy vendégül jött fővadászon 
kívül az urak közül senki sem volt hajlandó a hepe
hupás szántásokon való bukdácsolásra, hanem szép 
nyugodtan helyben maradtak s várták, mig rájuk te
reljük a nyulakat.

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mo
hamed megy a hegyhez; nos, mi is igy tettünk, sok 
nyúlnak nagy örömére, mert az urak nem tudták jól 
elállni a helyet s a nagy hézagokon menekülő nyulak 
legnagyobb részének a puffogtatástól való ijedtségen 
kívül egyéb baja nem esett. így ment ez azután esti 
5 óráig étlen-szomjan s mikor rossz helyzetünk ellen 
panaszkodtunk, a Győrffy kartársunk által leirt elisme
réshez hasonlóban részesültünk, mintha bizony mi let
tünk volna okai, hogy csak 17 nyúl és 2 róka került 
terítékre a 4000 holdnyi területen és még ezeknek na- 
gyobbrészét is mi lőttük, bár én magam tehetségem
hez képest kíméltem a szegény tapsifüleseket, mert 
a tavaszi esőzés és a nyári jégjárás ugyancsak meg- 
ritkitotta őket, e mellett pedig két évi ittlétem óta a 
legnagyobb buzgóság mellett sem bírom eltiltani a 
kóbor ebeket és megtiltani a lesipuskásokat, kik go
nosz mesterségüket itt ősidők óta űzik. Utoljára még 
ennek is én iszom meg a levét, mert hát a szegény 
embert, bár merre fordul is, mindig szemközt éri 
a szél.

Ennyit óhajtottam Győrffy és hasonló sorsban 
részesülő szaktársaim megnyugtatására elmondani ad
dig is, mig a szerkesztő urat — szives engedellmé- 
vel fontosabb dolgokkal is fölkereshetem. (Mindenkor 
szívesen látjuk! Szerk.)

Szívélyes üdvözlettel lévén igaz hive
Ro z s á n  J óz s e f ,  

püsp. urad. íóvadász.

Különfélék.
H alálozás. P ü 1 e k József cs. és kir. nyugal

mazott százados, a volt fogarasi erdőhivatalnak 5 éven 
át, a szászsebesinek 16 éven át buzgó irodai alkalma
zottja a síkos járdán történt elcsúszásban szenvedett 
lábtörés következtében f. é. január hó 31-én, 66 éves
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korában elhunyt. Az általánosan szeretett jó czimborát, 
lapunk derék és kitartó hivét nagy részvétel mellett 
kisértük f. hó 2 án örök nyugalomra. Temetésén nem 
csak az erdőhivatal összes helyben lakó tisztjei és al
tisztjei, hanem a város intelligensebb elemei is majd
nem kivétel nélkül megjelentek s igaz részvéttel ki
sérték ki az örök nyugalom helyére. — Nyugodjék 
békével.

K ilencz éves életm entő. Keveresán György, 
ó-pécskai lakos, mikor a petróleum lámpát meggyuj- 
totta, vigyázatlanságból földöntötte a lámpát. A petró
leum lángot vetett s tőle Keveresán neje s annak a 
szobában volt anyja ruhái meggyuladtak. A nagy ijedt
ségtől fejüket vesztették és nem is gondoltak menekü
lésre. — Talán oda is égnek, ha segitségkiáltásukra be 
nem szalad a szobába Keveresánnénak Kilencz éves kis 
leánya, ki mintegy ösztönszerüen egy térítőt dobott 
mindkettőjükre. Ezzel a tüzet sikerült elfojtani és a két 
asszony csak égési sebeket szenvedett, de a haláltól meg
menekült.

Hatezer szó egy  perez alatt. A gyorsaság 
nem boszorkányság, mondja a közmondás. Bizonyítja az 
a találmány is, a minek hírét kapjuk. — A legnagyobb 
gyorsaságot eddig a táviratozásban érték el : egy perez 
alatt készonöt szavat lehet vele a föld bármely pontjára 
küldeni. Most azonban Coshing Crehore angol fizikus és 
Civer Squier tüzérfőhadnagy olyan készüléket szerkesz
tettek, a mivel hatezer szavas táviratot lehet továbbí
tani egy peröz alatt; vagy helyesebben mondva, a ki
indulási ponttól jobbra és balra 3—3 ezer szavat. — A 
találmány természetesen nem a használatban lévő Hug- 
hes-féle módszeren alapszik, mert azt nem lehet annyira 
tökéletesiteni. A föltalálok az Ariszton nevű hangszertől 
kölcsönözték az alapelvet. A  föladó nem maga írja a 
telegramot, hanem írógéppel egy köralaku papirosra 
lyukasztja a betűket. Az ilyen lapot aztán beleteszik a 
masinába, a mely egy perez alatt ledarálja a leghosszabb 
táviratot is.

Töm eges m érgezés egy  lakodalm án. Tren-
cséu vármegyü Bellus községében egy jómódú paraszt- 
gazda a minap férjhez adta a leányát és nagy lakzit 
csapott. Három járásból jöttek a vendégek és vígan lak- 
mároztak a föltálalt jóféle ételekből, a melyek közt 
volt birka kocsonya is. Nem sokáig tartott azonban a 
vigasság, mert egymásután lettek rosszul, szédültek el a 
vendégek, úgy, hogy kevés idő múltán huszonnégy em
ber feküdt a lakodalmas háznál görcsökben és három 
meg is halt. Megindították a vizsgálatot és ez fogja ki
deríteni, mibe lettek rosszul a vendégek. A közgyanu 
egy bellusi parasztot mond a szerencsétlenség közvetett 
okozójának. Tőle vették ugyanis a birkát, a melyből a 
lakodalmi kocsonya készült. Mivel pedig ennek a pa
rasztnak már három birkája hullott el, állítólag mert 
patkánymérget ettek, nem lehetetlen, hogy ezúttal is 
ilyen birka került a nászlakoma asztalára.

R ettenetes tévedés. Steiher Sámuelné bereznai 
takarékpénztári tisztviselő nejét a minap borzasztó sze
rencsétlenség érte. Két gyermeke, három éves fia és 13 
hónapos csecsemője egyszerre feküdt betegen. Á  nagyob- 
bikat, kinek skárlátja volt, már lábbadozó lévén, karbol- 
olajos kenőcscsel kellett bekenni. A  szerencsétlen anya 
ezonban, a ki a sok virrasztás és a kiállott fáradalmak 
következtében végleg kimerült, összetévesztette az or
vosságokat és kis fiának orvosságából adott a csecsemő

nek kanalas orvosság helyett, A kisded megitta a kar- 
bololajat és rövid idő alatt kiszenvedett. <*

Jótékonyczélu  m ulatságok. A következő 
meghívókat vettük: Meghivó a f. évi február hó 19-ón 
Szolyván tartandó „vadász bálra0 melyet az uradalmi 
vadász személyzet rendez és melynek tiszta jövedelme 
e g y  f a m u n k á  ö z v e g y é n e k  f e l s e g é l y e z é 
s é r e  fordittatik, kinek férje egy vadász által agyon
lövetett. Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij egy forint. 
Tekintettel az emberbaráti czélra esedezünk esetleges 
jegymegváltásokat vagy könyöradományokat tekintetes 
Hornoch Antal uradalmi erdőmester ur czimére Szoly- 
vára (Bereg megye) küldeni. A rendező bizottság. — 
Meghivó. A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság
nak alsó-garami erdészeti altiszti személyzete Trnovszky 
Márkné Ő Nagysága védnöksége alatt 1898 évi feb
ruár 20-án a z.-lipcsei tánezterem helyiségeiben jóté- 
konyczélra zártkörű tánezmulatságot rendez. A rendező 
bizottság. Belépti dij: személyenként 1 frt, családjegy
2 frt. Kezdete 8 órakor. Jegyek előre válthatók Ha- 
luska János m. kir. erdőőrnél Z.-Lipcsén.

H ova pályázzunk ? Az „Erdészeti Lapok0 ja
nuár havi füzete a következő pályázati hirdetéseket 
hozza:

1. A „Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény
társaságnál0 Valykó székhelylyel egy erőőőri állás, 
melynek javadalmazása: 260 frt fizetés, természetbeni 
lakás, kert, szántó és rét, tűzifa, téli és nyári ruha il
letmény, erdei kihágások egy harmad része, valamint
3 darab szarvasmarha nyári legeltetése. Pályázatok 
nevezett társaság erdészeti hivatalához (Rima-Brézó, 
Görnör megye) február 20-ig küldendők. Föltételek: 
szakvizsga és 35 éven aluli életkor.

2. A szeniczi ra kir. erdőgondnokságnál (állami 
kezelésbe vett községi erdők) a krajnai védkerület er
dőőri állomására 250 frt fizetés, 50 frt lakbér, 40 frt 
lótartási átalány és 20 frt tűzifa illetmény mellett; 
feltételek: szakvizsga, eddigi szolgálat, testi épség bi
zonyítása. Pályázatok a miavai szolgabirói hivatalhoz 
(Miava, Nyitra megye február 25-ig küldendők.

3. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut- 
társaságnál megüresedett három — egyenkint egy forint 
napibérrel javadalmazott — erdőőri állásra. Az első 
próbaév sikeres leteltével a napibérnek megfelelő ha
vibérrel és házhoz szállított 20 in.3 tűzifával egybe
kötött végleges kinevezés biztosittatik. Feltételek Ka
tonamentesség, illetőleg igazolása a leszolgált katonai 
kötelezettségnek; 24 évi életkor betöltése; ép és erős 
testalkat; az erdőőri szakvizsga letétele. Folyamod
ványok márezius hó 15-ig a „Főtiszttartóság0 czimére 
(Oravicza, Krassó-Szörény megye) küldendők.

4. r Moson megye törvényhatósága területén, 
Magyar-Ovár székhelylyel járási erdőőri állomásra 300 
frt évi bér, 240 frt évi úti átalány és 60 frt lakbér 
mellett, melyek havi előleges részletekben fizettetnek. 
Feltételek: szakvizsga eddigi szolgálat s hadkötelezett
ségi viszonyok és testi alkalmatosság igazolása. Pá
lyázatok a m. k. erdőfelügyelőséghez „Győr° küldendők.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhxadszky Emil.
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MftSYARHPT^^IIeMGYOBB ÉS LEGjÖ ^T hIRNÉvO WbzLETE.'” l|
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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 fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó ll-én  k e lt m agas intézkedésével,

czégünli újólag meglDlzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

H.UHAZS. =
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
B L U M  é s  T Á R S A

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

A földraivelés m. kir. Ministerium szállítói.

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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II. évfolyam. S zászseb es, 1898. Február 22. 21-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 évre . . .  i . . .  1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

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.

T ö rv én y , v a g y  Írott m a la szt?
Közeledik az idő, midőn az 1879. XXXI. 

t.-czikknek, az erdőtörvénynek 20 éves jubi
leumát megtilhetjük és még mindig abban a 
szomorú helyzetbe vagyunk, hogy czikkünkuek 
a fenti czimet adhatjuk. Nem azért tesszük 
ezt, mintha állítani akarnék, hogy ennek a 
törvénynek, mely a már-már végpusztulásnak 
indult erdőgazdaságunkat uj életre kelteni, 
felvirágoztatni van hivatva, eddig még semmi 
foganatja sem lett volna, vagy mintha annak 
intézkedéseiből semmi sem lett volna betartva, 
sőt ellenkezőleg, nyiltan be kell vallanunk, 
hogy a közel két évtized alatti időben sok 
lett már téve a törvény üdvös szellemében, 
de sajnálkozva bár, egyúttal azt is ki jelent

hetjük, hogy vannak még olyanok is az abban 
foglalt intézkedések között, melyek nem ré
szesültek abban a figyelemben, a melyet ha 
nem is a törvény erejénél, de már fontossá
guknál fogva is méltán megérdemeltek volna.

Ne gondolja senki, hogy erre a kinyilat
koztatásunkra talán csak a föltüuési vágy, a 
pörösködési viszketeg vezet s hogy lehetetlen 
lenne az, hogy egy törvény 19 év leforgása 
alatt ne legyen úgy egyes részeiben, mint 
teljes egészében végrehajtva, biztosíthatunk, 
mindenkit, hogy az üres szalma cséplésének 
még a gondolata is távol áll tőlünk s az üres 
vádaskodás nekünk nem kenyerünk. Pana
szunkban, kifogásunkban mindenkor a tapasz
talt tények vezettek s azok vezetnek most is,

t Au c z a .
------ +54------

A le lep leze tt pufogtató.
ii.

Lapunk múlt számában ilyen czimen irt kar-
czolatoin befejezésében megírtam volt, hogy Feri ba
rátommal elindultunk a „Dupavi“ nevű erdőbe vadá
szatra.

Én négy kópét hoztam magammal, a melyeket 
vadász szolgám pórázon vezetett, Feri pedig az ő ha
talmas termetű, elhízott „Fordíts8-át hozta magával 
egy zsinegre kötve s az nagy ugrándozással s még 
nagyobb vakkantásokkal jelezte a kirándulás felett 
való örömét.

Különös egy kutya is volt ez a Fordits; a va
dászat tekintetében hű képmása gazdájának. Járt, ke, 
resett, de ha fölugrott előtte a nyúl, akkor nem kö
vette, hanem visszafordult mást keresni. Ezen kívül

szerette a komócziót is ő kutyasága, mert pár hajtás 
után úgy ott hagyta a gazdáját, mint szent Pál a 
nem tudom kiket s beloholt a községbe, hol azután 
végig vizitelte a mészárszékeket s felszedegetvén az 
ezek körül talált hulladékokat, nyugodtan haza balla
gott s behúzódott a sütőkemenezébe egy kis pihe
nőre.

Midőn Feri barátommal elindultunk, a vadász 
szolgám római nyelven kérdezte tőlem, hogy vájjon 

| „domnisoru Feri* miért nem hozza magával a fegy
verét ? s csakugyan ő fegyver nélkül jött, mert mint 
rendesen, most is „hirtelenkedett*, mi közben a pus
káját honn felejtette, én azonban intettem a szolgá
nak, hogy hallgasson.

Feri óriáshoz méltó léptekkel haladt előre, oly
kor-olykor neki rugaszkodva, minket jól megelőzött 
s miután mintegy lenézőleg visszatekintett, bevárta, 
hogy utolérjük. így haladtunk tovább, miglen az er
dőhöz közel lévő szántókat kerítő élő sövényhez ér
tünk, a melyből Feri előtt egy nyúl pattant ki. Feri
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midőn az erdőtörvény egy fölötte fontos, életbe
vágó intézkedésének hiányos teljesítése fölött 
följajdulunk, és a bajnak mielőbb való gyöke
res orvoslását sürgetjük. Értjük itt a hivatko
zott törvény 17. és 37. szakaszának egymásra 
való vonatkozását.

A 17. §. minden kétséget és félremagya
rázást kizárólag meghatározza, hogy melyek 
ama erdők, a melyek rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kezelendők, mig a 37. §. in
tézkedik arról, hogy az ilyen erdőknél csak az 
itt megszokott kellékekkel és képzettséggel 
rendelkező erdőőrök alkalmazhatók.

Nagyon természetes, hogy a törvény életbe
lépte után nyomban kívánni sem lehetett ennek 
az intézkedésnek pontos betartását, mert hiszen 
olyan személyzet, mely a hivatkozott törvény- 
szakasz kívánalmainak megfelelt volna, nem 
voit található s idő kellett arra, hogy az erdé
szeti pályára kivánkozók magukat megfelelően 
kiképezhessék. Ez a szükséges idő már régen 
eltelt s meghozta gyümölcseit, mert hazánk csak 
úgy hemzseg a szakképzett erdészeti altisztek 
sokaságától, mégis sajnosán kell tapasztalnunk, 
hogy a 17. §. alá eső erdők egész tömegén még 
mindig szakképzettséget nélkülöző s legíollebb 
a közönséges erdei napszámoséhoz hasonlatos 
tapasztalati ismeretekkel rendelkező egyének 
állanak alkalmazásban.

hirtelen fegyvere után kap, de óh borzalom! Kikelt 
ábrázattal tekintgetett hol rám, hol a szolgámra.

— Tyüh, az áldóját! hát nem tudtál szólni, hogy 
a puskámat honn felejtettem, átkozott czigány ? ! —- 
rlvalt mérgesen a csakugyan Fáraók ivadékához tar
tozó vadászszolgámra, ki majd megpukkant abbeli 
erőlködésében, hogy nevetését visszafojtsa.

— Hallod-e Feri — szóltam én — hiszen egyre 
megy, akár hozod magaddal a puskádat, akár nem, 
az úgy is meg van igézve s nem tudsz vele lőni semmit, 
különben segitünk a bajon, én átadom neked a lan- 
casteremet s magam átveszem a czigány flintáját s 
miután ez az aljban eleresztette a kutyákat, vissza
siet a faluba puskádért.

Feri örvendve megnyugodott, átvette tőlem a 
puskát és töltényeket, én meg a czigány egy csövű 
flintáját és az ahoz tartozó municziót véve magam
hoz. elindultunk az erdő fölött lévő magaslatra, mig 
a czigány a kopókkal balra tartott az erdő alá, lép- 
ten-nyomon szinte felbukva a nagy kaczagástól.

Állításunkat igazolja az a tény, hogy egy-' 
egy megüresedett erdőőri állást egész tömege 
a szakvizsgázott egyéneknek rohanja meg pá
lyázati kérvényével, ennek ellenében pedig 
nem csak magánosoknál, erkölcsi testületeknél 
és egyéb olyanoknál, kiknek erdei a 17. §. ha- 
tározmányai alá tartoznak, de sőt magánál az 
államkincstárnál is számos olyan — gyakran 
sok ezer holdat kitevő — erdőségekre akadunk, 
melyek felügyeletével, őrzésével a már említett 
szakképzetlen segédőrök vannak megbízva.

Hol van itt a két tény között az összefüg
gés, mi az oka ezeknek az állapotoknak? Hogy 
erre megfelelhessünk, sok mindenfélét kell el
mondanunk, mit lapunk jövő számában teen
dőnk meg.

(Folyt, köv.)

B ü k k e l e le g y e s  á llab ok  k i
h a szn á lá sa .

Az „Erdészeti Ujság“ múlt számában a lucz- 
fenyőről irt czikkemben mellesleg Ígéretet tettem, — 
hogy a bükkel elegyes luez- és jegenyeienyő állabok 
kihasználására legközelebb visszatérni fogok és teszem 
ezt nem csak azért, hogy tett Ígéretemet beváltsam, 
hanem azért is és annyival szívesebben, mivel ezek 
az állabok olyanok, melyek úgy az erdőtulajdonost, 
mint nem ritkán a kezelő személyzetet is az értéke
sítés alkalmával a kapzsiságból kifolyó rabló gazdál
kodás kisértéseinek leginkább kiteszik.

A magasra érve kissé megállapodtunk, hogy ki
fújjuk magunkat, de Ferinek nem volt soká maradása, 
hanem sietett az erdő túlsó felére, mert — mint 
mondá, ott szoktak leginkább a nyulak átváltani.

Rövid negyedóra múlva íelhangzott már Dudás
nak, a vezérkopónak a hangja s pár pillanat múlva 
már gyönyörű kvartett hangjai töltötték be a mély 
vízválasztókkal váltakozó erdőt. A hajtás Feri felé 
húzódott, ki az erdő szélén levő magas határhalom 
mellett foglalt állást.

Feri letérdelt s arczához emelt puskával vára
kozott — nem sokáig, mert már pár perez múlva alig 
tiz lépésnyire tőle futamodott át az utón a mező felé 
egy hatalmas róka.

Puff! puff! durrant el a Feri fegyvere, de bizony 
a róka vígan vitte tovább sértetlen irháját.

— Meg van ? — kiáltottam feléje, mintha nem 
láttam volna az ép bőrrel menekülőt, a mint a hegy 
gerinczen áthaladt.

— Meg a fenét! — kiáltotta vissza bosszúsan —
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Hogy talán merésznek látszó állításunkat némi
leg beigazolhessuk, lássuk, miként történt ezeknek az 
elegyes állaboknak az értékesítése nemcsak a régibb 
időben, de történik még napjainkban is.

Ez bizony igen egyszerűen megy. Eljön a vevő, 
rendesen azzal az előre hangoztatott szándékkal, 
hogy holdankint, vagy pedig a faanyag egység ára 
szerint megveszi az erdőt, elküldi ennélfogva az ő
— rendszerint igen praktikus, nagy gyakorlattal és 
ismeretekkel biró — erdőbecslőjét, ki azután végre
hajtja az erdőnek megbecslését nem csak a fatömegre 
és választékokra valő tekintettel, hanem főleg keres
kedelmi szempontból, figyelemmel kivált az épület- 
és műszer fának a kereslet szerint való választék
arányaira és azok tömegére. Midőn ezekkel már tisz
tában van, jobban, mint maga az eladó, kezdődik az 
alku, melynél az első és legsarkalatosabb ellenvetés a 
nagy távolság, mely miatt nem tudja, hogy mit tegyen 
a rengeteg bükkel, melynek — szerinte — semmi ér
téke nincs, pedig az időnkben kisebb-nagyobb haszon
nal mindenütt értékesíthető; a lucz- vagy jegenye
fenyő pedig állítása szerint oly csekély arányban és 
annyira kedvezőtlen elhelyezésben fordul elő, hogy te
kintettel a szállításhoz való berendezéseknél szüksé
ges beruházásokra és az ezekkel járó költségekre stb., 
jól megfontolva a dolgot, azt hiszi, hogy magát a fe
nyőt még valahogy csak megveheti, de a bükkre j
— legnagyobbb sajnálatára — nem reflektálhat, mert 
annak szállítása sok költséggel jár, értékesítése pedig 
bizonytalan. Pedig a mai nyomott piaczi árak ellenére 
a dolog úgy áll, hogy egy rendszeres üzlet a fenyő- 
épületfánál és metszett áruknál ma is legalább 15—30 
százalék haszonnal dolgozik, a mely haszonnak gyara
pításához nem csekély mértékben járul a technikai |

erőknek, a gépeknek czélszerü berendezése és a lehető 
legkisebb mértékre leszállított kézi munka erőnek 
kíméletlen kihasználása is, mire maga az erdőbirtokos 
csak ritkán képes A bükkfa pedig, mely alig hoz 5—6 
százalékot — értve pedig a mostani momentán jöve
delmet — nem kell, kár azzal vesződni, mert nagy 
forgalmi tőke mellett a fenyőhöz viszonyítva, jövedel
mezősége elenyészőleg csekély.

Most következik azután nagy huza-vonával a fe
nyőnek rendesen 25—30 centiméter mellmagassági 
vastagságig való kihasználására vonatkozó szerződés 
megkötése; szándékosan mondom, hogy nagy huza
vonával, mert annak végleges megkötése rendesen 
csak akkor következik be, midőn a vevő saját jól fel
fogott érdekében a megfelelő percenteket biztositó 
fogyasztót megtalálta s midőn ez már megvan, akkor 
azonnal kész a biztosítékot letenni és a szerződést 
megköti, nellenkező esetben az üzlet elmarad s marad 
minden a régiben.

Az eladónak azonban pénzre van szüksége, eladja 
tehát a fenyőt még kedvezőtlen feltételek mellett is 
szállalás utján és a föntjelzett vastagságig való ki
használásra és a saját és szakközegeinek némi meg
nyugtatására legföllebb néhány magfának a megha
gyása lesz kikötve, tapasztalásból tudjuk azonban, 
hogy ez helyesen csak a papiroson van meg, a való
ságban azonban legnagyobbrészt nehány túlélt, csúcs- 
vészes, értéktelen és a kitűzött czélnak teljességgel 
meg nem felelő és semmi hasznot sem hajtó törzsre 
szorítkozik.

A vágásokat — mint tudva van — mindenütt rö- 
videbb vagy hosszabb ideig tartó előtilalmi idő előzi 
meg, mely ha jó magterméssel volt megáldva, a jó 
áruytürő bükk kikel és négy—öt év alatt úgy áll,

Nem érnek ezek a hátultöltők egy fakovát sem !
— Ugyan ne beszélj, Feri, hát nem lövök én 

vele elég szép eredménynyel ?
— Mindegy, — feleié ő — de ha az én kapszlis 

puskám nálam lett volna, biztositlak, hogy az a kutya 
róka most már nem loholna oda át. Ejnye no, hogy 
is lehettem annyira feledékeny, hogy a puskámat ott
hon felejtettem? — tűnődött még magában.

Mikor a kopók visszajöttek s az erdőbe újból 
bementek, Feri'egy árok mellett lévő s birtokrende
zés alkalmával kivágott nyiladékhoz futott s azt 
mondta, hogy: „Ez az én standom!"

— Nem bánom — mondtam — én meg a te 
előbbi állásodat foglalom el.

E közben felhangzott a vig csaholás s nem so
kára egy tapsifüles ugrott ki előttem a tisztásra, me
lyet a czigány flintájával le is terítettem, de azért a 
hajtás nem szűnt meg, a „Mozdíts" és az „Indíts" ko
pók még erősen dolgoztak az erdő alsó részében. Én 
gyorsan töltöttem újból a flintát, a hajtás azonban a

Feri állása felé közelgett. Oda nézek, de Ferit nem 
látom sehol, ő már azóta Isten tudja hány standon 
fordult meg. Oda futok az állására s alig érkezem 
meg, már ugrik ki egy vörös bundás. Ropp ! dördül 
a flinta és a gaz ravaszdi élettelenül terül el

— Mit lőttél, Józsi ? — kérdezi legnagyobb bá
mulatomra a sűrűségből kilépő Feri.

— Rókát!
— Hát az előbb ?
— Nyulat 1
— Hát hiszen nem nagy kunszt az, ha az én

biztos standjaimat lefoglalod! — Szeretném csak
látni . . . Hah ! megint hajtanak a kopók! — szakitá 
félbe magát s futott a hajtás felé a már leirt magas
latra, ott hirtelen megáit, letérdelt s arczához kapta 
a puskát.

Piff! paff! dördült el a kettős lövés, a sértetlen 
nyúl pedig vígan ugrált tova, de szerencsétlen sorsa 
éppen a Feri puskájával visszatérő czigány elé vitte, 
ki ugyan nagyon babonás volt s erősen habozott, hogy
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miut a kender; a sokkal kényesebb fenyő ellenkező
leg vajmi ritkásan, szerényen húzódik meg egy kis 
szögletbe vagy mélyedésbe, a hová a mag a hullás 
idején hullott vagy megakadt. Elképzelheti már most 
az erdész ember, hogy a fenyő kivágása által világos 
állásba hozott, sűrű állásánál fogva már is teljes zár- 
latu bükk utónövedék mily rohamosan fog fejlődni és 
milyen kellemes búvóhelyet fog nyújtani az üldözött, 
sebzett vadnak, mig a szétszórtan közbe szorult, első 
éveiben igen lassú növésű lucz- és jegenyefenyő cse
metéknek nem védelmet nyújt, hanem lassú halált 
okoz, mert azok ifjú korukban az igen költséges mes
terséges védelem nélkül az elnyomatást és a hónyo
mást huzamosb időn át elviselni képtelenek.

így pusztulnak ki vegyes állabainkból a neme
sebb és értékesebb tűlevelűek és elfoglalja a tért egész 
a bizonytalan tarvágásig a bükk, melynek kihasználá
sát és értékesítését az elől felsorolt okok miatt a 
szerződésben biztosítani nem lehetett.

Azt mondtam az előbb, hogy ennek a bajnak 
egyetlen és fő forrása a kapzsiság, melyből kifolyólag 
a bükköt a nagyobb nyeremény reményében kíméljük 
és nem adjuk, a fenyőt azonban, melynek mindig meg
lehetős tőára van, odaadjuk, bármilyen kis arányban 
is fordul elő, pedig minél kisebb az elegyarány, annál 
bizonytalanabb annak még ilyen mértében való fön- 
tartása is. Kedvezőbb a helyzet a föntartásra nézve 
ott, hol a fenyő nagyobb csoportokban fordul elő, bár 
az elegyarány még mindig igen csekély.

Az állab átalakítása, melyről korábbi czikksoro- 
zatomban már megemlékeztem, annál könnyebb, men
tői szétszórtabban fordul elő a fenyő és viszont a 
csoportosnál annál bajosabb, mert az átalakítandó

állabban mindig foltokat képez, holott néha maguknak 
a foltoknak elegyítése is a védelem és jobb tenyészet 
czéljából kívánatos lehet.

Ennek a bajnak egyetlen és gyökeres orvoslása 
csak úgy sikerül, ha a régi előítéletekkel felhagyva, 
a bükkel elegyes állabokat csakis tarvágás alá adjuk, 
azaz rákényszeritjük a vevőt, hogy bár némi százalék 
árán is vegye meg nemcsak a fenyőt, de a bükköt is. 
Jgaz, hogy ilyen módon jövedelmünk csekélyebb, de 
az állabnak nemesebb fákkal való elegyítése, kicseré
lése először is az erdő értékét csaknem megkétszerezi, 
másodszor a jövedelem is normálisabb lesz s bár 
pénzügyi szempontból egyelőre nem is annyira ked
vező, de ha tekintetbe vesszük, hogy a többnyire ma
gas hegységi, túlkoros elegyés bükk őserdőknek úgy 
anyaga, mint növedéke visszaesésben enyészik, ha te
kintetbe vesszük továbbá azt az elvitázhatatlan tényt, 
mely szerint az ország déli, délkeleti, keleti, főleg 
pedig délnyugati őserdőiben a nemesebb fanemek 
máris tulkihasználásban tengődnek, akkor belátjuk, 
hogy csakugyan itt az ideje a nemesebb fanemek 
tenyésztésének és a bükkös területek értékük szerinti 
arányban való visszaszorításának.

Hogy mily nagy előnyöket biztosítanak a neme
sebb fanemekkel kicserélt állabok az idővel, esetleg 
már 10—20 évvel korábban nyert növedékben, vág
ható korban, az értékesebb és gyakoribb előhasznála- 
tokban, az intensivebb beruházás megbirásában, a ho
zam szabályosan állandó voltában, azt itt tárgyalni 
czikkünk keretén kívül esik.

V é n  p r a k t i kus .

elsüsse-e a megigézettnek tartott puskát, de végre is 
győzött a szenvedély s mintegy öntudatlanul arczához 
emelte a fegyvert s elhúzta a ravaszt. A nyúl felbu
kott s a czigány hozzá futva, füleinél magasra emelte 
s Feri felé kiáltotta, hogy: „jáketel!"

Feri nem akart hinni a szemeinek, lélekszakadva 
oda futott s kiragadva a czigány kezeiből a nyulat 
váltig erősitgette, hogy ő lőtte meg s csak elvánszor- 
gott odáig, de diadala nem tartott sokáig, mert csak
hamar bebizonyult, hogy mig Feri balról lőtt a nyulra, 
a lövés jobb felől, a czigány oldalán volt rajta s ezt 
az elvitázhatlan bizonyítékot Feri barátomnak is el 
kellett fogadnia s ekkor a kezében tartott nyulat mint
egy mérlegelve, fitymálva földre dobta, mondván: 
„hát bizony ilyen haszontalan nyulat föl sem kötnék 
táskámra!" Azután visszaadva az én puskámat, a ma
gáét vette át, egyet köpött a markába s kezeit dör
zsölve az erdő felé vette útját.

— Megállj, Feri! — kiálték utána — igyál egy 
kis paprainorgót! — s nyújtottam felé a valódi kis-

üstön főtt sligoviczával megtöltött palaczkomat.
— Eh, nem kell nekem pálinka, nem iszom én 

pálinkát!
— Hát várj, ebédeljünk valamit, süssünk egy 

kis húst.
— Eh, nem vagyok én éhes, nem eszem én húst! 

— kiáltott s tovább ment.
Én ott helyben megebédeltem s azután magam 

is az erdő felé vettem utamat, hol kopóim már vígan 
hajtottak. Feri egy keresztutnál állt standján s rövid 
vártatva jött is neki egy nyúl, de daczára a duplá
zásnak, vígan ballagott tovább.

— Ide, Fordits! Ide Fordíts! ide ne, ide ne, ne, 
ne, ne, ne ! . . . — kiáltotta a kutyáját, hogy a nyúl 
nyomába igazítsa s tudja isten, meddig kiabált volna, 
ha a czigány oda nem szól neki, hogy:

— Sohse rontsa torkát a domnisoru, mert a 
Fordits már régen otthon hever; mikor a puskával 
jöttem, akkor találkoztam vele a f'aluvégen.

Feri nagyot káromkodott s azt javasolta menjünk
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P á ly á z a t
erd ő sítés i ju ta lm a k ra .

A földmivelési miniszter az országos erdei alap
ból a magasabb hegységek fensikjainak, tetőinek és 
gerinczeinek, vagy meredek oldalainak s közgazdasági 
érdekből erdészetileg mivelendő oly területeknek be- 
erdősitésére, melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgör
getegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombo
lásának, valamint a futóhomok továbbterjedésének 
meggátlása végett az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
165. §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szem
pontból szükséges, a folyó évre 6 nagy jutalmat és 6 
elismerő jutalmat tűzött ki és pedig:

2 elsőrendű nagy jutalmat egyenként 1000 koro
nára.

2 másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 ko
ronára.

2 harmadrendű nagy jutalmat egyenként 500 
koronára.

2 elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 400 
koronára.

2 másodrendű elismerő jutalmat egyenként 200 
koronára.

2 harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 100 
koronára.

Versenyezhetnek mindazon erdősítések, a melyek 
a folyó évben nem állami költségen foganatosittattak, 
még pedig a nagy jutalmakra ha egy tagban legalább 
25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő jutalmakra pedig, 
ha egy vagy két tagban legalább 10 (tiz) k. holdra 
terjednek. Versenyezhetnek erdő birtokosok, birtokos 
testületek, polgári, egyházi vagy úrbéres községek s 
illetve erdőtisztek, kiknek költségén s illetve kiknek

165

tanácsa szerint s felügyelete alatt az erdősítés telje
sítetett, feltéve, hogy a jutalom odaítélésének idejé
ben azok a jutalmazott uj erdőnek még birtokában 
vannak, illetve azt erdőtiszti minőségben kezelik s a 
területet a beerdősités biztos sikerének elősegítését a 
folyó évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve a ju
talom odaítélésének idejéig állandóan gondozták s a 
versenyző területen netalán pótlólag szükséges újabb 
erdősítési munkálatokat is évenként eszközölték s a 
létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetve 4. §-a 
szerint való kezelése iránt intézkedtek.

A jutalmak az 1902. évben szolgáltatnak ki s 
azok kétharmadrésze az erdősítés költségeit viselő 
erdőtulajdonost, egyharmad része pedig az erdősítést 
teljesítő erdőtisztet illeti.

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, 
a folyó óv tavaaszán történő erdősítést legkésőbb f. 
évi julius hó végéig, a folyó év őszén történő erdősí
tést pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig, 
az erdősítés helyének, telekkönyvi számának, a terü
let nagyságának (kát. holdakban), az erdősítésre hasz
nált íanemek, illetve fanemekiiek s utóbbi esetben 
azok elegyarányának pontos megjelölése mellett a 
földmivelési miniszternél jelentendők be. A pályázati 
feltételek meg nem tartása a versenyből való kizárást 
vonja maga után.

L E V E L E Z E S .
Szászváros, 1898. február 13.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  U r!
Egy különös halálesetről sietek értesíteni lapunk 

tisztelt olvasóit, mely a Kiss Sándor ur lunkány-gre- 
distyei erdőbirtokán történt.

át a „Piatra Korbuluj" erdőbe, mert itt olyan czuda- 
rul jár a vad, hogy az csupa bosszúság stb.

Egy negyed óra múlva már oda át voltunk, a 
hol nem sokára egy rókát vertek föl a kutyák, melyre 
Peri „hirtelen" ráduplázott, ez azonban a czigány felé 
vette útját, ki azt „csöndesen" lelőtte. Ezután még 
két nyulat vertek fői a kutyák s hajtották Feri felé, 
de hát hiába, a megigézett puskával mit sem birt 
lőni; az egyiket rossz sorsa felém hozta s helyben 
maradt.

Későre járván az idő, azt tanácsoltam, hogy 
menjünk haza, Peri azonban tagadólag rázta a fejét 
s azt mondta, még a „Ruptur" nevű kiserdőt is meg 
kell hajtani; miután ez úgyis utunkban esett, bele
egyeztem. — Peri előre ment egy „biztos standra" s 
nem is hiába, mert csakhamar jött egy vízmosásban 
feléje a nyúl; bevárta vagy 10 lépésnyire s akkor rá 
lőtt s miután ez erre átvetette magát a dombon és 
egy meredek árkon lefelé vette útját, a második lö
vést utána eresztette s úgy rémlett neki. hogy a uyul

fölfordult s erre ledobva a puskát, tarisznyát, kalapoti 
utána iramodott a lejtős árkon, azonban alig tett pár 
ugrást, megbotlott s elesett, mintán pedig vagy 20 
lépésnyire hason csúszott volna lefelé, végre egy 
csipkebokorban akadt meg, mikor íeltápászkodott, össze
vissza karczolt arczából szivárgott a vér, nadrágja és 
kabátja czafrangokba lógott rajta. Busán ballagott 
vissza elhányt holmijáért s mire mink oda értünk, ő 
már az árok aljában csörgedező pataknál mosta véres 
arczát

— Enné meg a fene még azt is, ki a vadászatot 
kitalálta! hát érdemes-e, hogy az ember egy rongyos 
nyűiért még az életét is koczkára tegye ? — lamen
tált Feri.

— Hát meg van legalább a nyúl ? — kérdem én
— Dehogy van, dehogy van ! — szólt savanyu 

arczczal — elment biz az a szőlők mögé; hiszen bár 
elesett volna, hogy ne mennék üres tarisznyával haza, 
mert . . .

— E miatt ne busulj, Feri, adok én neked egyet
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Gridan Petru nevű ludasdi lakos, kinek ugylát- 
szik főfoglalkozása a fatolvajlás volt, folyó hó 7-dikén 
reggel a fentebb nevezett erdőrészbe ment szekerével 
azzal a nyilvánvaló ezélzattal, hogy ott egy kis olcsó 
fára tegyen szert, természetesen a tulajdonos vagy 
megbízottja engedélyének kikérése nélkül. A helyszínre 
érkezve, szekerét és marháját a völgyben hagyta, mig 
ő a hegyoldalra kapaszkodott a kiszemelt fát levá
gandó. — Munkáját talán sikeresen el is végezhette 
volna; de hát a mindenütt jelenlevő Isten ez egyszer 
nem akart türelmes lenni a büntetés kiosztásában, 
hanem a bűnöst ott a helyszínén sújtotta büntető keze, 
mert a levágott fa nem állt meg esése helyén, hanem 
a meredek és síkos hegyoldalon lefelé csúszva, magá
val rántotta a fatolvajt is, ki mire a völgy aljára ért, 
le is számolt az élettel. Társa, ki csak estefelé ment 
ki, hogy a fa fölrakásánál segítségére legyen, czim- 
boráját már halva találta s annak egyik füle is hiány
zott, bizonnyára a csúszás közben szakadván le he
lyéről.

Ebből az eseményből kifolyólag az idén tán ke
vesebb lesz ezen a vidéken a falopás, mert nemcsak 
hogy egy fatolvajjal lett immár kevesebb, de esete 
nyilván a többinek is elrettentő például fog szolgálni.

Teljes tisztelettel lévén igaz hive
• R o m o s á n  Rudo l f .

A  röp irat.
Lapunk és ügyünk néhány barátja kérdést intézett 

hozzánk, hogy a „Röpirat* ügye hogy áll ? Hogy a 
kérdésre pontosan megfelelhessünk, magához a „Rőpirat* 
szerzőjéhez fordultunk, hogy ő mondja meg nekünk, 
hogy és mint van ?

— kölcsön, válaszd ki magadnak azt, a melyik tet
szik — vigasztaltam én.

Feri hálás pillantást vetett rám s oda ugorva a 
vadakat azipelő ezigányhoz, éppen azt a nyulat vá
lasztotta ki, melyről azelőtt fitymálva mondta, hogy 
fel sem kötne a tarisznyájára s azután erősen meg
rázva kezemet, hálálkodva mondta:

— Te derék, jó fiú vagy Józsi, köszönöm! csak 
azután köztünk maradjon a dolog.

— Hogy uei — szóltom én, miközben a czigáuy 
hamiskásan hunyorgatott felém, jeléül annak, hogy 
adhatok neki, mert van miből.

L a s s ú - S z á s z .

ADOMÁK.
A g y a u u s  k o r :

Kisasszony: Kár hogy nem vagyok férfi; meny
nyire szeretnék a százados ur oldalán csatába rohanni!

Százados: Bocsánat, nagysád, azt hiszem, hogy 
kegyed már a népfölkeléshez tartoznék.

— Hát barátom — felelte ő — rosszabbul vagyok 
én ezzel a dologgal, mint az egyszeri kanalas tót.

— Hát az már megint hogy volt? —  kérdeztük 
kiváncsian.

— Úgy volt, hogy kanalakat árult a vásáron s 
ekkor jött egy ismerőse és kérdezte: „No Janó, hogy 
mén a vásár ?“ „Úgy, — felelte Janó — mint a beteg 
embernél.* „Hát annál hogy megy?* „Minden órában 
egy kanál!* felelce Janó szomorúan.

—  De hát mi összefüggése van ennek az adomá
nak a röpirattal ? — kérdeztük kiváncsian.

— Hát csak úgy, hogy bizony itt még rosszabbul 
megy, mert nem hogy minden órában, de csak legföllebb 
minden nap jön egy előfizető.

— Az bizony baj — feleltünk mi — mert ha a 
betegnek ilyen gyéren adnák az orvosságot, mihamar 
elpatkolna.

—  Félő, — felelt busán a szerző — hogy erre a 
sorsra jut a »Röpirat« is, ha csak a márcziusi tavaszi 
levegő még nem segít a baján.

Eddig tartott beszélgetésünk, mely bizony elég 
furcsa világot vet arra, hogy miként tudunk érdeklődni 
saját legfontosabb ügyeink iránt. A  szerző a következő 
újabb előfizetők névjegyzékét adta át közlés v ég e tt:

28. Böszörményi Dániel, 29. Szlímák János, 30. 
Kriszt György, 31. Janoviczky János, 32. Proháb Bá
lint, 33. Teszárs Iván, 34. Répái Albert, 35. Romosán 
Rezső, 36 Harangozó József, 37 Hodina Márton, 38. 
Trevezán József, 39. Kepp Bálint, 40. Pécskán Leontin, 
41. Holler Péter, 42. Szőnyi József, 43. Molnár Imre, 
44. Tóth Ferencz, 45. Kabay Károly.

Lapunk 15-ik számában sajnos sajtóhiba folytán 
a 3. tétel alatt Lestyán István helyett Sestyán István 
lett szedve, mit ezennel helyreigazítunk.

A „Röpiral *-ból, ha czéljának megfelelni akar — 
több száz példányt fog kelleni ingyen szétosztani s igy 
megfelelő mennyiségben csak úgy láthat napvilágot, ha 
legalább öt-hatszáz előfizetője lesz, — hogy igy az 
előállítási és szétküldési költségek födözve legyenek. — 
Nehogy a mü megjelenése nagy késedelmet szenvedjen, 
kérjük mindazokat, kik az ügy iránt érdeklődnek, hogy 
egyrészt előfizetéseiket, másrészt pedig az altiszti sze
mélyzet névjegyzékeit még e hó folyamán, azonban leg
később márczius 15-ig a „Röpirat szerkesztőségének 
Szászsebesen* okvetlen beküldeni szíveskedjenek.

Különfélék.
K ülönös fa. A legutóbbi nagy vihar íöldöntötte 

a zittai erdőség csodáját, melyet minden évben a turis
ták ezrei bámultak meg. Hatalmas öreg fenyőfa volt ez, 
melynek hajlott törzséről hét kisebb fenyőfa nyúlt fel a 
levegőbe. A környék lakói hárfának nevezték a termé
szetnek ezt a páratlan tüneményét, melyről most a német 
képes lapok illusztrácziókat közölnek.
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Az igazi rém regény. Debreczenből írják: A 
múlt napokban délután egy ágens rémregényekkel há
zalt a városban s e közben betért Horváth József tali- 
gás házába is.

— Tessék rémregény ! — mondotta, a mikor be
nyitott a szobába.

Senki sem felelt a szavára, mert a gazda meg a 
felesége vérlócsában halva feküdt benn. Értesítette az 
igazi rémregényről a rendőrséget, a mely kiderítette, 
hogy Horváth szivén lőtte alvó feleségét, aztan magát 
pusztította el. Hátrahagyott levelében azt írja, hogy 
közösen határozták el magukat a halálra. A kétségbe
esett tett oka valószínűleg a nyomor, mert a szélütött 
asszony nem dolgozhatott s a taligásnak sem volt min
dig munkája.

Szerencsétlenség egy  tem plom ban. Nagy 
szerencsétlenség hire érkezik Zázienciclböl, a grodnói 
kormányzóságból (Orosz-Lengyelország). A zsinagógában 
éppen valami emlékünnepet ültek és az Istenháza zsúfo
lásig megtelt emberrel. Lenn a padokban szokás szerint 
csak férfiak, fönn a faerkélyen csak nők. Egyszerre az 
erkély nagy robajjal leszakadt, a mi iszonyú rémületet 
keltett ; mindenki a kijárat felé tolongott, miközben az 
emberek csak úgy tiporták, taposták egymást. Húsz 
embert holtra gázoltak, tizenkét nőt, öt férfit és három 
gyermeket, azonkívül számosán szenvedtek többé-ke- 
vésbbé súlyos sebeket, úgy, hogy kórházba kellett őket 
szállítani. A  zsinagógát a rendőrség további intézkedésig 
bezárta.

Furcsa találm ányok. Washington városában 
legutóbb néhány olyan találmányra kértek szabadalmat, 
mely bár meglepő, egyúttal épp oly furcsa és ekczen- 
trikus.

Bár hasznos, de mindanesetre különös egy talál
mány a léczezet, melyről fonalakon számtalan parafa
dugó csüng alá. Ez az ébresztő szerkezet. Mihelyt elér
kezik a felkelés ideje, a léczezet megmozdul az alvó 
feje fölött, — a parafadugók leereszkednek s az alvó 
orrán és arczán örült tánczot kezdenek járni s folytat
ják ezt a mulatozást mindaddig, mig az ember fel nem 
ébred.

Másik találmány lehetővé teszi, hogy a gazda lo
vait, ökreit, teheneit etetheti, itathatja az istálóban, 
anélkül, hogy föl kellene kelnie az ágyból. A  gazdának 
nincs más teendője, minthogy meghúzza az ágya fölött 
kezeügyében fekvő zsinórt, a szénatartó megnyílik s a 
szükséges mennyiségű abrak bele hull a jászolba ma
gától.

Egy elmés zsiványfogó készülék is van a sok ta
lálmány között. A  mint a betörő a Wertheim-féle vagy 
más, a drágakövek s értékpapírok elhelyezésére való 
szekrény elé kerül, a saját súlya működésbe hoz egy 
elektromos battériát, fénysugár éri arczát, termetét, egy 
fotografáló készülék kamrájáról lovállik az ellenző s egy
szerűen készei) van a betörő arczképe.

Egy másik szintén nagyon jől használható s egy
úttal gyakorlati találmány az, midőn az utczák villamos 
lángjai óraművel vannak összekötve s mihelyt a lámpa- 
gyújtás ideje elérkezett s az óramutató a kijelölt óra
számhoz ért, a város valamennyi lámpása egyszerre ki- 
gyul. Áz eloltás ugyanígy történik.

Ugyancsak gyakorlati s egyúttal hasznos az a ta
lálmány, mely a harangozást szükségtelenné teszi. Az 
óramintát itt az elektromosság hajtván, ugyancsak a 
toronyban levő motorok segélyével, maga hozza moz
gásba a harangnyelvet is.

Pedig az a motor, mely az iszonyú nagy harangot 
hajtja, olyan kicsike kis jószág, hogyha valami baja tá
mad és javításra szorul, akár zsebre is lehet tenni és úgy 
hozni le a magasból.

A  jegyző bűne. Beregmegyéből Otoszvégről írják, 
hogy február 10-én egy fiatal segédjegyző öngyilkossá- 
nak hire terjedt el a községben. Azt beszélte egy Bereg- 
Sárrétről jövő ember, hogy Shwalakószky János, egy 
oroszvégi asszony fia főbe lőtte magát Bereg-Sárréten 
és meghalt. Az anya fölkereste fia holttestét, ott sirt, 
jajgatott az élettelen tetem mellett, egyszerre azonban 
észrevette, hogy a revolvert, a melylyel az öngyilkossá
got állítólag elkövette a fiatalember, nem szorítja a ke
zében, hanem csak úgy van odatámasztva melléje. Az 
is feltűnt neki, hogy a fia princzipálisa, Gnnya József 
jegyző, zavartan, félve tesz-vesz, ha megszólítják, zavarba 
jő, aicza pedig össze-vissza van karmolva. Ez gyanút 
keltett az asszonyban és a gyanúját közölte is a mun
kácsi csendőrséggel, a melynek egy őrjárata kiment 
Bereg-Sárrétre és a jegyzőt kérdőre vonta. A megrémült 
Gúnya azonnal bevallotta, hogy ő lőtte agyon Schwala- 
kpszkyt, mivel ez őt állítólag megtámadta. A  gyilkos 
jegyzőt átkisérték Munkácsra.

H alál a föld alatt. Kovács József gyöngyösi 
bányász vigyázatlanságnak lett áldozata elég különös 
módon. Á kőbányában egy puskaporral megtöltött mé
lyedésbe kellett volna a dugófát fabunkóval beverni, de 
ez nem volt kéznél, Kovács meg lusta volt érte menni, 
fölkapott egy keze ügyébe eső aczélrudat és ezzel verte 
a dugófát. Az acélrud hegye a kemény sziklára ütődött 
és szikrát hányt. A szikra felrobbantotta a mélyedésben 
levő puskaPort és a robbanás Kovácsot oly súlyosan 
sebesitette meg, hogy életéhez nincs remény.

Kétszáz kis koporsó. Szomorú hirt hoz Arad-
megyóből a táviró. Az egyes községekben veszedelmes 
mérvben lépett lel a gyermekek réme a difteritisz, mely 
itt-ott úgyszólván egy egész uj generácziót pusztít ki. 
Csak magában a Soborsin mellett levő kápolnai község
ben pár nap alatt kétszáz kis gyermeket ölt meg a ret
tenetes nyavalya, úgy, hogy az asztalosok alig győzik 
készíteni az apró koporsókat. Hogy a közigazgatási ha
tóság tesz-e valamit a veszedelem terjedésének meggát- 
lására, arról nem szól a tudósítás.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhiadszky Em il.
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BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. *"11®|
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 kelt m agas intézkedésével,

ozégünü újólag megtolhatott
a nagy tekintetű 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.

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

régi vevőinket félrevezetni *“̂ 3
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
, , ó  csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitater sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  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 K e d d e 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.

T ö rv én y , v a g y  Írott m alasz t?
(Folyt, és vége.)

Az erdőtörvény meghozatala és életbe
lépte után nyomon követték azt különféle rai- 
nisteri rendeletek, melyek részben a törvény 
egyez intézkedéseinek magyarázására, részben 
némi hiányok pótlására vonatkoztak. A többiek 
közt s ha jól emlékezünk, — 1880-ik évben 
30686. szám alatt bocsátott ki a földmivelés- 
ügyi m. kir. ministerium egy rendeletet, mely
ben az erdővédszemélyzet felesketéséről, an
nak kellékeiről szól.

Ez a körrendelet egyebek közt azt mondja, 
hogy az erdőőri hatósági esküt teheti az, ki

1. 24 éves,
2. Feddhetlen előéletű.

Letehette tehát az esküt minden honpol
gár, ki ezeknek a kellékeknek megfelel. To
vábbi intézkedésében azonban van egy meg
szorítás, mely az erdőtörvénynek folyománya 
s ez nem egyéb, mint hogy 1889. junius hó 
14-ike után csak olyan egyén bocsátható ható
sági esküre, ki a fentebb jelzett két kelléken 
kívül a törvényszabta erdőőri szakvizsgát is 
sikerrel letette s az erről tanúskodó bizonyít
ványt megnyerte.

Nyilvánvaló, hogy ez az intézkedés abból 
a feltevésből indult ki, hogy az erdőtörvény 
életbeléptét követő első évtizedben már min
denkinek, ki az erdőőri pályára szánja vagy 
szánta magát, módjában lesz a törvényben 
előirt minősítést megszerezni, egyébként talán

'37 J k . jFS- O

E g y  o ro sz  éj.
A „Hazánk" után.

Ej volt; a hold pompás világánál azonban töké
letesen láttunk a rengeteg hósikságon, mely előttünk 
elterült. Hideg volt, a hőmérő 14 fokkal állott a zérus 
alatt, de hatalmas prémbundában alig éreztem a hide
get. Épp oly kevéssé érezte barátom Kamaroff Petroff 
kapitány, a ki csendesen szundikált.

Szánunk siklott a ragyogó hó felületén bámula
tos sebességgel és kocsisunk időnként éles kiáltozás
sal sarkalta lovainkat még gyorsabb iramodásra.

Nem beszélgettünk, mert Kamaroff úgy elaludt, 
mintha ágyában pihenne, nem pedig trojkában negyven 
verstnyi távolságban S . . -tói. Én magam nem alud
tam, nem is gondoltam alvásra és csendesen csodáltam 
az északi égnek bámulatos csillagsorait.

A lovak azonban egyszerre horkolni kezdtek, 
mint a mikor veszedelmet éreznek.

— Mi az Jván? — kórdém a kocsistól.
— Farkasok lehetnek a közelben.
— Farkasok? Mennyire.
— Két verstnyire, de nehány perez múlva rajtunk 

ütnek.
— Az ördögbe is ! — kiáltám rémülten — két 

verstnyire vannak tőlünk a farkasok és mennyire le
hetünk S , . . helységtől?

— Mintegy harmincz versire.
— Harmincz versi, de miért megyünk ily lassan ? 

Hiszen esti tiz óra volt, a mikor Urloff ezredestől tá
voztunk, most pedig már éjfél után egy az óra. Há
rom ór€ alatt nem tettünk még meg többet huszon- 
nyolcz verstnél ?

— Ne felejtse uram, hogy a sikságon megyünk, 
a mi öt verstnyi kerülőt jelent.

— És miért megyünk kerülőn ?
— Mert az erdőn nem biztos. Urloff ezredes
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az a czélja is volt ennek az intézkedésnek, 
hogy azok az erdőbirtokosok, kik különben is 
a törvény által kötelezve vannak szakképzett 
erdőőrök tartására, ez alól a kötelezettség 
alól ki ne bújhassanak, mert az ilyen birtoko
sokról föltételezhető, hogy alkalmazottaikat 
hatóságilag felesketni óhajtják, miután pedig 
az esküt kivevő hatósági közeg köteles ma
gát a hozott rendeletekhez szigorúan alkal
mazni, nyilvánvaló volt, hogy 1889. évi junius 
hó 14-ike után már többé olyan egyén, ki az 
erdőőri szakvizsgát le nem tette, hatóság előtt 
erdöőri esküt tenni nem fog.

Ennek az intézkedésnek ellenére sajno
sán kell tapasztalnunk, hogy nem csak köz
vetlen az 1889. év után, de még ma is es
küre lesznek bocsátva olyanok is, kik a kö
rülirt kívánalomnak semmikép sem felelnek 
meg s kivált nagy az olyan felesketettek szá
ma, kik az erdőőri szakvizsgát le nem tették.

Vájjon ki itt tulajdonképen a hibás? a 
szolgálatadó-e, ki az ilyen egyént esküre elő
állítja, vagy pedig az a tisztviselő, a ki öt 
esküre bocsátja? Mi azt hisszük, hogy a leg
nagyobb hibát és mulasztást a fölesketésre 
hivatott tisztviselő követi el, mert hiszen en
nek kötelessége a fönálló törvényeket és sza
bályrendeletet ismerni és azokat nemcsak ma
gának betartani, de másokkal is betartatni,

első kocsisát tegnap falta fel egy farkas az erdőben.
A kellemes beszélgetést szörnyű orditás szakí

totta félbe. — Fekete árnyékok sebesen közeledtek 
felénk.

_ Itt vznnak! — kiáltá Iván — egész falka!
isten könyörüljön rajtunk.

Meg kell jegyezni, hogy abban az évben, mely
ben a történet játszódik, farkas kalandok igen gyako
riak voltak azon a nagy pusztán, mely 8. körül elte- 
rült. — Egy faluban az összes gyermekek és kutyák 
egyszer csak eltűntek. . . . Némely helységet a far
kasok forma szerint ostrom alá fogtak és előfordult, 
hogy az ostromlók győztek . . .

Mindamellett Urloff ezredes, a kinél én és Kama- 
roff kapitány néhány hetet töltöttünk, nagyobb bizton
ság okából néhány muzsikot akart adni kisérőül, de 
Kamaroff visszautasította, mondván, hogy kötelezi 
magát egy jó puskával kiirtani a szent Oroszország 
valamennyi farkasát. Urloff ezredes sem ragaszkodott 
ajánlatához, jó utat kívánt, barátságosan megrázta ke

de nem lehet a felelősség alól fölmenteni a 
birtokost sem, mert ennek is kötelessége is
merni a törvényt s azt kivált a saját érdekében 
be is tartani. Mindenesetre legjobban kell cso
dálkoznunk, mikor az államkincstárnál is talál
kozunk ilyen visszaéléssel, mert azt már csak 
joggal elvárhatjuk, hogy a saját törvényét az 
tartsa vagy tartassa meg az alkalmazottaival, 
a ki azt megalkotta.

Annak, hogy ilyen hibák, hogy ne mond
juk visszaélések megtörténhetnek, az egyedüli 
oka az ellenőrzésnek teljes hiánya. Vájjon vau 
valaki, aki magának meggyőződést szerezne 
arról, hogy az erdőtörvény 17. §-ában körvona- 
lozott birtokosok alkalmazottjai megfelelnek-e 
a 37. §-ban meghatározott kellékeknek? — Az 
esküvételre följogosított hatóságok erre vonat
kozó nyilvántartásába vájjon betekint-e a felet
tes hatóság ellenőrző közege s meggyőződik-e 
arról, hogy az esküttevők valamennyié el volt-e 
látva szakvizsgái bizonyitványnyal? Azt hisz- 
szük, hogy az elsőre a kir. erdőfelügyelőségek, 
a másodikra pedig a megyei alispánok, mint 
legfőbb közigazgatási tisztviselők lennének hi
vatva.

Nem kell egyéb, csak egy kissé több hiva
tali pontosság és lelkiismeretes eljárás, ha ezek 
meglesznek, biztosak lehetünk benne, hogy a 
protekcziós béreseknek és kanászoknak, meg

zünket és mi felkerekedtünk 1872. január 24-én. — 
És ime milyen helyzetbe kerültünk éjfél után egy 
órakor síkság közepén 14 fokos hidegben.

— Ébredjen barátom — kiáltám erősen megrázva 
a szundikáló Karamoffot, mig a lovak rémületükben 
repülve száguldottak.

— Mi az? — dörmögé Kamaroff, az álmot dör
zsölve ki szeméből. — Nem valami kellemes, ha az 
embert minden csekélység miatt felébresztik, mig én 
azt álmodtam, hogy a téli palotában tánczolok a bájos 
D . . . herczegnővel.

— Nézze csak, vájjon csekélység-e, — szóltam 
a farkasokra mutatva.

Kamaroff káromkodásban tört k i :
— Pokol és ördög! Sokan vannak.
— Ó Fedor Petrovics! — Rimankodott a ko

csis — előttünk is egész farkasfalka van. Mit tegyünk ?
— Siessünk, a hogy lehet, mást nem tehetünk.
Iván keresztet vetett és a lovak közé csapott

A szán villámgyorsan repült.
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más hasonló vágású egyéneknek erdőőrökké 
való fölesketése meg fog szűnni s azok jutnak 
majd tisztességes álláshoz és kenyérhez, kik 
erre képességeikkel rászolgáltak s nem fogja 
szájuk elől a falatot az arra érdemetlen elkapni.

Hiába üdvös valamely törvény, ha azt min
denekben meg nem tartjuk, csak olyanná válik, 
mintha nem is léteznék. Tartsuk meg mindnyá
jan a törvényeket s akkor biztosak lehetünk 
boldogulásunkban!

A z értések  bekerítése.
Lapunk czélja kiválóan a gyakorlati erdészet 

kérdéseivel foglalkozni s igy a küszöbön álló ertési 
munkálatok megkezdése előtt időszerűnek tartom és 
feladatomnak tekintem a czimben foglalt tárgygyal 
érdeme szerint foglalkozni, mert a mily igénytelennek 
látszik is az, mégis annyira fontos és mondhatni nél- 
külözhetlen, hogy a vele való foglalkozás •— mint azt 
a fejleményekből látni fogjuk — eléggé indokolt.

Az a kérdés, hogy vájjon az ertési terület és 
esemetekert mindenütt és mindenkor okvetlen bekeri- 
tendő-e, tekintettel a bekerítésnek költséges voltára, 
a gyakorlati erdőgazda előtt nem lehet egészen közö
nyös, mert néha fordulnak elő esetek, — mint pél
dául vadtenyésztés idejében — midőn egész vágások 
bekeritendők, ha csak nem akarjuk az egész értést 
koezkáztatni, vadaskertben pedig, hol a fősuly a vad- 
tenyésztésre van helyezve, okvetlenül szükséges. Ez a 
szükség kisebb vagy nagyobb mértékben a tenyész
tendő fanemek minémüségétől és a meglevő vadállo
mánytól függ.

Az erdei fenyő, lucz, éger és maga a tölgy is 
a rőtt és sertevad téli pusztításainak kevésbé vannak 
kitéve, mint például a jegenyefenyő, a juhar, kőris és 
az ákácz, bár kisebb mértékben azok is szenvednek 
a vadak kárositásaitól. A szarvas, dámvad és őzök 
pusztításai ismeretesek, a vaddisznó pedig télen és 
kora tavaszszal, midőn makkot csak gyéren talál, első 
sorban a lazított talajt, teliát a friss vetést és az 
ültetéseket keresi föl, hol mély túrásaival iszonyú 
pusztításokat okoz és ha ilyeneket nem talált, csak 
akkor keresi fel a meleg források környékét, a hava
sok déli lejtőit, erdei tisztásokat, hol egész barázdákat 
túr, mert tudnunk kell, hogy a vaddisznónak olyan 
finom szaglása van, melynek segítségével a férgeket 
és pajodokat több czentiméternyire a főid alatt is 
megérzi és hogy azok a hosszú, néha köralaku túrá
sok nem mindig bizonytalanra történnek.

A vaddisznó, vagy mint műnyelven nevezni szo
kás, a sörtevad ellen tehát a legszilárdabb kerítés 
szükséges, mely T20 m. magasságban is megfelelő, 
mig a rőtt vad ellen való védelemre 1'50—2 méter 
magas kerítés szükséges.

Vadas kertben, hol csak nagyobb vadat tenyész
tenek, legjobban megfelel a czélnak az oszlopokra 
erősített tüskés drót huzal kerítés, mig az apróbb 
vadállománynál a drót háló jön alkalmazásba.

Más a viszony a magas hegységekben a vágá
sokban levő értések védelmével, midőn nagyobb terü
letekről van szó; itt a kerítéseknek a tüskéstől kez
dődő különböző nemeiből a legolcsóbb és a czélnak 
mégis megfelelő fajtájának a kiválasztása a fődolog.

Mig a szarvasok és a legelő marha ellen az osz
lop kerítés különböző nemei —- melyek hull fából is 
készíthetők — jönnek alkalmazásba, addig a juh nyá-

— Tisztelt uram — szólt hozzám ünnepélyesen 
Kamaroíf — fogja ezt a karabélyt, kemény munkánk 
lesz . . . remélem ön nem fél ?

— Én ? Ön tréfál.
— Nincs tréfázó kedvem. Ön csillagász, geoló

gus, mathématikus, de nem vadász. Ön gall, nem 
szláv.

— És az mit jelent?
— Ön nem szokta meg az orosz utazás vesze

delmeit . . .
Én gúnyosan mosolyogtam, a kapitány megszo

rította kezemet.
— Látom, ön bátor franczia. Lássunk hozzá, 

hogy megszabaduljunk e csordától, mielőtt megtámadná 
lovainkat.

A kapitány czélba vette a két farkast, melyek 
legelői voltak. A két farkas összerogyott.

— Gyorsabbsn! Gyorsabban! — unszoltuk a 
kocsist.

A farkasok egy pillanatra meghátráltak a lövés

zajára, de azután ismét neki bátorodtak és vér- 
fagyasztó orditozással körüiözönlötték szánunkat. — 
Minő vadászat! Egész életemben emlékezni fogok rá. 
Hihetetlen sebességgel tüzeltünk, és mégis úgy tetszett, 
hogy az átkozott fenevadak még egyre szaporodnak.

— Atkozott történet! — orditott a kapitány — 
nyakunkon vau a szent Oroszország minden farkasa.

Iván kétségbeesett kifakadással telelt e kifaka- 
dásra.

Egy órási farkas ugrott egyik lovunk nyakára. 
Iván lehajolt és villámsebességgel vágta el a ló is
trángjait, ott hagyván a szegény állatot a fenevadak 
martalékául.

Szörnyű ellenségeink a holttestre rohantak és né
hány percznyi fegyverszünetet engedtek nekünk.

— Hány verst még? — kérdé Kamaroff.
— Legalább tizennyolcz.
— Tizennyolcz verst, azaz egy óra.
A farkasok megszakították ezt a beszélgetést és 

ujuit dühvei iramodtak utánunk.
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jak ellen elég egy pár karó közé szúrt tüske is, ter
mészetesen megfelelő magasságban; vaddisznó, őz és 
nyulak ellen már meglehetős magas és süni czölöp 
kerítés szükséges, ritkább vagy sűrűbb sövény fo
nással.

Bár a vadtenyésztés az erdésznek csak mellék- 
foglalkozása, mindazonáltal eltekintve annak élvezetes 
és tanulságos voltától, a vad terjesztés korunkban már 
annyira fontos, hogy azt már mint nemzetgazdászati 
tényezőt is számításba kell vennünk és föntartásuk 
érdekében káros voltuk ellen alkalmas védekezési 
módot keresnünk. A vadtenyésztés és erdőnevelés 
czéljainál azonban a kerítés csak egy tényező, mert 
utóvégre is egész nagy területeket a nagy költségekre 
való tekintettel bekerítenünk nem lehet s a vadtenyész
téssel még sem szabad felhagynunk a már említett 
közgazdasági érdekből sem. A vaddus erdőségek ked- 
velttó teszik a vidéket, a vadászatokra jövő nagyúri 
társaságok gyakori látogatása nem megvetendő pénz- 
forgalmat hoz a nép közé; kedveltté teszi magát az 
erdőt is, ugyannyira, hogy már nem egyszer esett 
meg, hogy a vadászatra kiránduló gazdag bankárok, 
előkelő pénzemberek a zord és távoli fekvésénél fogva 
értéktelenebb erdőt is sokkal előnyösebb áron vásá
rolták meg, mint a hogy azt egyébként üzemi szem
pontból tették volna.

Tekintettel mindezekre — mint mondám — nem 
éppen közönyös az e r d ő t e n y é s z t é s n e k  a vad-  
t e n y é s z t é s s e l  való ö s s z h a n g b a  h o z á s a  és 
ez a kezelő személyzetnek egyik igen fontos feladata, 
melynek megoldásában különösen vadaskerteknél nem 
csekély akadályokkal kell megküzdenie.

A rótt vadnak — szarvasnak, őznek, dámvad
nak — köztudomás szerint a mesterséges takarmány

— Tűz! — vezényelt Kamaroff. Három farkas 
elesett.

— Nos — kiáltám — hát nem megyünk már ?
— Uram, a lovak kidőltek — felelt Iván — és 

mi elvesztünk.
— A lovak kidőltek - -  ismétlé Kamaroff, mig 

hátamat a félelem végigborzongatta.
Tényleg a szerencsétlen állatoknak megszakadt 

a párájuk.
A helyzet válságos lett. A rengeteg hósikság 

közepén magunkra hagyva, segítség nélkül.
Egyszerre csak megrázó sikoltást hallok. A ka

pitány ordított fel, a ki észrevette, hogy Iván ökölre 
szorítva kését a fenevadaknak rontott, melyek a lovak 
holttestének estek.

Szegény Iván! Értettem dühét. Szerette lovait 
és megakarta bosszulni.

— Iván ! Iván ! — kiáltott Kamaroff.
De Iván nem vonult vissza, irtózatos csapásokat

nem elégséges, hanem annak az év minden szakában 
zöld takarmányra is van szüksége, melyet télen a 
moha, galy és rügy képezi s igy az állománynak meg
felelő legelő területtel kell bírnia, hogy az erdőt, kü
lönösen pedig a fiatalosokat ne tegye tönkre annyira, 
mintha azokat télen nyáron át legeltették volna, mert 
ha a vad túlságosan elszaporodik, éppen akkora ká
rokat okoz, mint a folytonos legeltetés. Ennek meg
akadályozására tudnunk és ismernünk kell a helyes 
arányt a vadállomány men^isége és az azt befogadó 
erdőségek területe között épp úgy, mint ez a legelő
területeknél is szükséges.

Ebben a tekintetben a vélemények nagyon elté
rők. Dombrovszky erdészeti és vadászati iró szerint 
egy vadaskert területének legalább 1400 hold terü
lettel kell bírnia.

Adatai szerint egy szarvas vagy dámvad 52 hol
dat, egy őz vagy sertevad kedvező talajon 17 holdat 
igényel. Ennél nagyobb állomány a vadaskert fáira 
már veszélyes.

Mintha hallanám az ellenvetést, hogy a mi ren
getegeinkben alig van vad, hát minek keritésezzünk. Az 
ellenvetés megnyugtatására a vén praktikus csak azt 
jegj^zi meg, hogy fájdalom, nemes vadunk alig van, 
és mégis kárt okoz, mert nincs rendszeres vadtenyész
tésünk, melyet pedig az előtilalmak pontos betartása 
mellett igen sikeresen lehetne űzni, igen, de nincs 
kellően betartott előtilalom, e helyett mindenütt a 
tullegeltetés van divatban; minek kövétkeztében a 
nemes vad majdnem kizárólag a véderdőre és a tilal
mazott értésekre szorul, sőt a törvény enyhe voltánál 
fogva már ezeket sem igen kímélik a lelketlen pász
torok.

V én p r a k t i k u s .

osztva késével a farkasoknak és minden perczben 
vártam, hogy legyűrik.

— Menjünk segítségére — szólt végre a ka
pitány.

— Annál inkább, mert töltésünk elfogyott.
— Hogyan?
— Lássa — szóltam leteritve egy farkast — ez 

volt az utolsó golyónk.
Kamaroff megragadta puskáját, én a magamét 

és a tusával estünk neki a farkasoknak.
Milyen csata, — mily szörnyű csata! Éreztem 

az arczomon az állótoknak utálatos forró leheletét, 
hallotam csikorogni fogukat, láttam vérben forgó sze
mük csillogását, Kamaroff, Iván és én csapkodtunk 
magunk körül féktelen dühvei, nem látva, nem nézve 
semmit.

A farkasok egy pillanatra meghátráltak.
— Menjünk — szólt Iván egy közeli dombocs

kára mutatva, a hol a hold fényben néhány bokrot 
pillantott meg. — Összehortunk annyi fát, a mennyit
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F e lh ív á s  a k a rtá rsa k h o z .
Úgy hiszem, hogy talán már mindenkinek van tu

domása a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. mi
nisztériumnak azon kiadott rendeletéről, a melyben a 
m. kir. erdészeti altiszteknek az ezüst zsinór viselése 
szolgálatban s szolgálaton kivül megtiltva van.

Csodálkozom azon, hogy a tisztelt kartársak kö
zül erről még eddig senki sem tett említést, pedig ha 
komolyan vesszük, nem csekély dolog ám ez.

Az ezüst zsinór viselését ezelőtt pár évekkel — 
egyik vidéken ugyan hamarább, a másikon később, 
(a jelvényekről nem is szólva) megkezdtük s azt min
den szó és tilalmazás nélkül ez ideig viseltük, s mit 
értünk el vele ez alatt? azt, hogy tekintélyünket 
emelte s azt, hogy tisztességesebb öltönyben tisztessé
gesebb körökben is megjelenhettünk, nem nézett ben
nünket mindenki tudom is én minek.

Abban az időben, a mikor megkezdtük volt az 
ezüst zsinór viselését, itt a nép általában, meg talán 
más testületi altisztek is abban az erős hiszemben 
lehettek, hogy mi minden esetre annak a visel- 
hetését magasabb intézmény folytán nyertük s íme, 
mit fognak most mindezekre mondani, ha egyszerre 
eltűnnek a zsinórok? egyszerűen kinevetnek s azt 
fogják mondani, hogy degradálva vagyunk.

Az ezüst zsinórt viselik vasúti altisztek, posta és 
távirda altisztek, pénzügyőrök stb., ezek ruhát avagy 
ruhaátalányt kapnak, mi semmit, mi a fizetésünkből 
fedezünk mindent, még sem szabad tisztességes ruhá
ban járni, holott fentebb említetteknek az szabad; no 
de elég legyen ennyi, hiszen nem az a ezélom, hogy 
csupán panaszkodjam.

A szent Írás azt mondja: „zörgessetek és meg- 
nyittatik, kérjetek és megadatik nektek"; zörgessünk 
és kérjünk tehát mi is, hogy megadassák nekünk.

Az ungvári uradalomhoz tartozó erdészeti altisz
tek a múlt hó 15-én Perecsénybeu megtartott táncz- 
mulatság alkalmával rövid értekezletet tartottak, me
lyen azt a határozatot hozták, hogy az ezüst zsinór 
viselhetésének a megengedését a nagyméltóságu m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumnál kérelmezni fogják- 
de amennyiben egy uradalom magában kivételt nem 
képezhet, kérik, illetve kérjük tehát az összes tisztelt 
kartársakat, hogy tömörüljünk és együttesen kérjünk.

A kérvényeknek megszerkesztésére és kinyoma- 
tására szerény véleményem szerint leghelyesebbnek 
találnám, ha az igen tisztelt szerkesztő urat kérnők 
fel, már csak azért is, hogy az összes kérvények egy
öntetűek legyének, a kérvényben mindenesetre meg, 
említendő lesz, hogy az ezüst zsinór a mellett, hogy 
sokkal tisztességesebb, még sokkal tartósabb is, mint 
a zöld zsinór, a mely ha egy párszor megázik, festé
ket bocsájt és megfeketedik, s az államkincstárnak 
mi azzal egy félkrajczárnyi költségét sem csinálunk.

A felszámított munkadij a személyzettől minden 
uradalomban, kire mennyi esik (a mi ugyan nagyon 
csekély lesz) beszedendő és illetékes helyére annak 
idején elküldendő lenne.

Hogy hány példányban fogják kívánni tisztelt 
kartársak uradalmanként a kérvények megküldését, 
azt önökre bizom, a további teendőket szintén tudják.

Perecsény, 1898. január hó 12-én.
B e r t ó t h y  Z s i g m o n d. 

ni. kir. erdőőr.

bírtunk. Néhány perez múlva, mig a farkasok hadi
tanácsot tartottak, tüzgyürü vett körül bennünket.

— Ha volna töltényünk, még megmenekülhetnénk.
A farkasok körülvették a tüzet csendben. Mi

magunk bent csendben vártuk a történendőket.
— Nincs már? Ezt a közeli fát ledönthetnők, 

de nem merem, mert félek, hogy betörik a késem — 
szólt Iván.

A tűz gyengült. Úgy számítottam, hogy tiz perez 
múlva ki alszik és akkor felvehetjük ismét a borzasztó 
ökölharezot.

Négy-öt orditás volt a válasz e gondolataimra.
— Megvan — kiáltá Iván, mikor a kulacsomból 

pálinkát akartam hörpinteni.
Mindhárman elővettük kulacsainkat és a fára 

öntöttük tartalmát. Azután meggyujtottuk. Sisteregve 
borult lángba, utána a másik és csakhamar tizenkét 
fa állott Iánkban körülöttünk, mind megannyi óriási 
fáklya.

Milyen látvány, ha akkor szemünk lett volna

I arra! Fehér sivatag közepén éjszaka égő fák, melyek 
I körül harmincz fehér és sárga farkas leskelődik, ször- 
1 nyü hatalmas állatok, melyek mindegyike elbír két- 

két komondor kutyával
Két lépésnyire a farkasoktól három ember ti- 

! zenkét égő fa világában . . . három ember, a ki várja 
a legiszonyatosabb halált.

E közben a fák égtek, az idő telt, a tűz már 
lohadt és helyzetünk nem változott. Vártuk azt a pil
lanatot, a mikor a tűz elhamvad és a farkasok hatal
mába kerülünk.

Egyszerre csak Iván jelt adott. Néztük, ő pedig 
rendkívül izgatottan figyelt.

— Hallották ?
— Nem — feleltem.
— Vigyázzon, vigyázzon! — kiáltott a kapitány.
Kissé vigyázatlanul előre léptem és egy óriási

farkas rontott reám. Puskatussal ütöttem szemen és 
az állat összerogyott.

— Brávó! — kiáltott Iván.
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LEVELEZES.
Karakó, 1898. február 18.

T j e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Ur!
Szives elnézését kérem, hogy ilyen későn kül

döm be a gondnokságunknál alkalmazott altisztek 
névjegyzékét, de> hát jó magam minden kartársam 
biztos és pontos czimét nem ismervén, a jegyzék el
készítésére és beküldésére a gondnokságnál alkalma
zott erdőlegényt kértem föl, hogy a jegyzéket készítse 
el és nekem küldje meg, de hát úgy látszik, hogy ő 
nem igen érdeklődik közös ügyeink iránt, éppen úgy, 
mint többi kartársaim, kik közül tudtommal még ked
ves lapunkat még egy sem rendelte meg, bár a múlt 
év nyarán, midőn a Verndl-féle fegyvereink kiosztása 
ezéljából egybehivattunk, ugyancsak kértem őket, hogy 
vegyék pártfogásukba lapunkat, de valamennyi kitérő- 
leg felelt, mint az a bűnös, kit a biró vallatott: „hogy 
hívnak?8 „egyszer igy, máskor ugy“ ; „hová való 
vagy?8 „egyszer ide, máskor oda“ ; „mi a foglalko
zásod ?* „egyszer ez, máskor amaz*; végre is a tü
relmét vesztett biró egyszerűen kidobatta.

Ilyen viszonyok között nem maradt egyéb hátra, 
mint hogy legalább az általam ismertek névjegyzékét 
beküldjem, azonban igyekezni fogok, hogy annak hiá
nyosságát mielőbb pótoljam.

Legyen szabad egyúttal itt a múlt évi lelövésünk 
jegyzékét is közölni. A vadászterületet képező véd- 
járásom mintegy 300 hold erdő s ugyanannyi szántó
föld- és erdőből áll s a vadászatot erdőgondnokom, 
tekintetes Velies János főerdész ur bírja. A megtartott 
nehány kisebb-uagyobb vadászat zsákmánya volt: 2 
őz, 68 nyúl, 22 fáczán, 84 fogoly, 2 erdei szalonka, 
3 fürj, tehát 181 darab hasznos vad; a kártékonyak

Egyszer csak magam is meghallottam a távolból 
a puskalövést. %

— Hurrá! jönnek a megmentésünkre.
Nem volt időnk a magyarázatokra. A farkasok 

is észrevették, hogy segítségünk érkezik és minden 
oldalról megrohantak.

— Ne váljunk szét — kiáltá dörgő hangon Ka 
maroff — különben elvesztünk.

Záporként osztottuk csapásainkat. A farkas rendre 
hűlt csapásaink alatt. Iván egy rengeteg égő ággal 
fegyverkezett fel és valahányszor veszedelemben fo
rogtunk, megperzselte a támadó állat orrát.

De igy sem tarthattuk magunkat. Éreztem, hogy 
csapásaim gyengülnek és hogy nem leszek soká képes 
kellőképpen markolni a karabélyt. Ökölre szorított 
kézzel folytattuk a küzdelmet. Szemem vérben úszott, 
testem izadtságban fürdött a tizennégy fokos hideg
ben éreztem, hogy elgyengülök.

Hátam mögött kétségbeesett halálkiáltás hang
zott fel. Ivánt a farkasok legyőzték. Kamaroff és én

! közül: 11 róka, 2 borz, macska, kutya 7, bagoly 10,
! varjú, szarka 33, vércse 12, összesen 75 s igy az ösz- 

szes eredmeny 256 darab.
Az időjárás eddig kedvéző volt s szép vadszapo

rulatnak nézünk eléje; havat eddig alig láttunk s a 
mi eddig hullott is, alig 2—3 napig tartotta magát.

A szerkesztő urnák s összes szaktársaimnak 
minden jót kívánva, maradtam igaz hive

Ki s s  J ó s z e f ,
közalap, erdőőr.

Puszta-Kozmadombja, 1898. január 14.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

Az alsó-lendvai és lentii főbérleti uradalomnál 
j az összes erdőőri személyzet 40 főre rúg s szeretném 

tudni, hogy ennek név és lakjegyzékét közölte e már 
valaki a „Röpirat8 szerkesztőségével ? (Bizony még 
csak részben lett bekiildve s kívánatos lenne a teljes
nek beküldése. Szerkesztő.) Ha még eddig meg nem 
történt volna, úgy én fogom azt mihamarább megtenni.

Egy segédőrünk, ki csak nem régiben lépett ki 
a csendőrségtől, elmúlt nevenapján betért a korcs
mába egy kis mulatozásra s miután egy darabig pi- 
tyizált s erdőőri minőségével kissé eldicsekedett volna, 
henczegésének ugyan megadta az árát, mert néhány 
paraszt ember, kikkel kikötött s kik még csendőr ko
rából haragosai voltak, becsületesen elpáholták s jó 
szerencséje volt, hogy az ajtón ki tudott ugrani. Fu
tott is hazafelé s ekkor egy vén banyával találkozott, 
ki azt kérdezte tőle, hogy: „talán János-poharat volt 
inni, szomszéd?8 „Azt ám — felelte ő — de nem 
esett izemre !“

Hja, a ki milyen csendőr volt, olyan erdőőr
is az. — Tisztelettel H a r a n g o z ó  J ó z s e f ,

urad. erdőőr.

j halálmegvetéssel rohantunk Iván gyilkosára. A sze- 
j gény kocsis erőlködött, hogy ismét talpra álljon, de 

nem birt, visszaesett és lehunyta szemét. . . . Arcza 
és nyaka irtózatosan össze volt marczangolva.

Kamaroff holtan látva kedves szolgáját, leírha
tatlan dühvei támadt a farkasokra. Iván kését marokra 
fogva mellébe döfte azt egy nősténynek, mely éppen 
tátott torokkal esett a szegény holttestnek.

De im e! mily öröm — egész világosan hallottam 
a puskalövést.

A faskasok is neszét vették és visszavonultak.
Vártunk!
Végre észrevettünk öt szánt, mely sietett 

felénk.
— Ön az Urloff? — kiáltott Kamaroff.
— En vagyok, kapitány.
— Hála a jóságos égnek — mondá alázatosan 

Kamaroff és keresztett vetett. —- Megmenekültünk.
(Praneziából.)
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Különfélék.
Sortüz az erdőőrre. Miskolczrói írják, hogy 

Erdődy György kincstári erdőőrt puskával ellátott kís- 
győri lakosok, a kiket falopással gyanúsított, megtámad
ták s valóságos sortüzet adtak rá. Egy golyó az erdőőr 
szemébe fúródott s most a miskolczi kórházban a ha
lállal vivődik. A merénylők közül eddig a csendőrség 
csak Kis Károly és Gergely István kisgyőri lakosokat 
tartóztatta le.

Ö ngyilkos erdőőr. Brassóból táviratozzák, hogy 
ott Varga József erdőőrt a felső-tömösi erdőben agyon
lőve találták. — Valószínűleg ^öngyilkos lett és alkal
masint anyagi zavarok adták kezébe a fegyvert.

Harcz a m edvével. Hosszumezőről Írják lapunk
nak, hogy a Técső és Sziget közti erdőből a favágók 
egy medvét riasztottak ki s az a közelben cserkésző B. 
J. tanítóra vetette magát, ki teljes erejével forgatta meg 
benne vadászkését, mire a medve leesett a földre, ma
gával rántva a tanitót is. A  medve felfordult, a fiatal 
tanító életben maradása azonban kétséges, mert a melle 
valósággal szét van marczangolva.

Statárium Horvátországon. Mint Zágrábból 
táviratozzak az ogulini rögtönitélő bíróság tárgya
lást tartott — Mióta a legutóbbi zavargások miatt 
az ogulini kerületben a statáriumot kihirdették, ez az 
első eset, hogy dolga akadt a rögcönitélő bíróságnak. 
A vádlottak: Palatisa Lazo és két fia : Gyurán és Mile, 
kotsrenskii parasztok. Január 25-én hárman vadállatias 
kegyetlenséggel megölték Zec erdőőrt és Orlic rendőrt, 
a ki valami erdősértés miatt Platisa Milet letartóztatni 
akarta. — A  rögtönitélő bíróság egész nap tárgyalta az 
ügyet. — Báli Mihály hóhér Budapestről megérkezett 
Ogulinba s Platisa Lázót és Gyurór kivégezte.

R ablógyilkosság a börtönben. A szászrégeni 
járásbíróságnál az elmúlt vasárnapon vakmerő merénylet 
követeti el két gonosztevő. A börtön egyik czellájában 
három rabot őriztek. Muresán Tódor ó.-tapolczai föld- 
mivelő vizsgálati fogságban volt, mert szeretőjének az 
urát megölte. Rablársa : Győrfi Mózes m.-péteilaki pa
raszt pedig azért került a börtönbe, mert rablást köve
tett el. A  czella harmadik lakója: Kiss Sándor volt kör- 
jegyző, a kit sikkasztás miatt zártak el. — A volt kör
jegyző nem igen barátkozott a két gonosztevővel, a kik 
maguk között folytonosan sugdostak. Szombat este a 
kályha megtüzesitett vasajtajával körülégették a czella 
ajtaját, úgy, hogy azon akkora rés támadt, a melyen 
egy ember kibújhat. Mikor ezzel a munkával elkészültek, 
rabtársukat, a körjegyzőt megkötözték, száját betömték, 
hogy ne kiálthasson s aztán kibújtak az ajtón. A folyo
són találták Schel Ferencz börtönőrt. A  két rab meg
támadta az őrt s egy baltaütéssel elnémították. Aztán 
bevonszolták egy üres czellába és ott rázárták az ajtót. 
A  szabadra került gonosztevők behatoltak a börtönőr 
lakásába, elraboltak egy puskát és egy revolvert, sőt 
feltörték a vizsgálóbíró szobájának ajtaját is. Itt feltur
kálták az összes iratokat s ellopták a vizsgálóbíró szi
varjait. Mikor mindezeket kedélyesen elvégezték, kereket 
oldottak. A  szász-régeni csendőrség még most sem találta 
meg a gonosztevőket.

E gy kapitámy és tisen h ét detektív. Nagy
szabású panama kiderítésével foglalkozik a budapesti 
rendőrség, a melyet a belügyminiszter ée a pénzügy- 
miniszter bízott meg a vizsgálattal. A biinügy szálai be
hálózzák az ország keleti hatarát Mármorosszigettől egé
szen Brassóig. Karácsony Sándor rendőrkapitány utazott 
el Máiamaroszigetre hét detektivvel, hogy megkezdje a 
kutatást. Úgy látszik, a magával vitt rendőri apparátus 
nem volt elégséges, mert a főkapitánysága táviratot ka
pott tőle, a melyben sürgősen kéri, hogy még tíz detek
tívet küldjenek hozzá. A kereskedelemügyi miniszter el
rendelte, hogy ha kell, különvonatot adjanak a detek
tívek rendelkezésére A tiz titkos rendőr már el is utazott, 
magukkal vivén a kormány Írásbeli utasítását, hogy az 
erdélyi hatóságok mindenben kezére járjanak a rendőr
ségnek Egy rendőrtanácsos ebben az ügyben Kolozs
várra utazott. A  panama a kincstári erdőségek körül 
elkövetett óriási visszaélésben rejlik. Följelentést tettek 
ugyanis a kormánynál, hogy a községi tisztviselők elad
ták a határszéli kincstári erdőket, a melyeknek egy részét 
már ki is vágták és elszállították, A  kincstárnak állító
lag több milliónyi kára van.

Februáiiusi szivárvány. Gadányból, Somogy- 
megyéből írják, hogy ott február 17-én délután nyolcz- 
tiz perczig nyár volt. Fekete zivatar felhők tódultak az 
égre Kaposvár irányában, közbe-közbe megvilágosodott 
a szemhatár, mennydörgőit s villámlott. Azután leszakadt 
a zápor, a melybe később jégeső vegyült és jégverésről 
adhatnánk számot, ha volna mostanában a természetben 
zöld levél. Végre mosolyogni kezdett a nap melegen s 
a sötét felhők megszakadt boltozatát áthidalta szép szi
várvány. Kevés volt benne a vörös szin, annál több a 
zöld. Ez a régiek szerint sok gabonát jelent.

A  ki a koporsóban lakik. Furcsa gusztusa 
volt Kelemen Gergelynek, a ki mint mühciyfelügyeiő 
dolgozgatott egy debreczeni asztalosnál. Az volt a dolga, 
hogy rendben tartsa a szerszámokat, tisztán a műhely 
minden zegét-zugát. Neki kellett legelőbb föl jönni s 
ő ment haza a legkésőbben. A háznál nem tudtak szá
mira helyet adni, hát kvártélypénzt kapott ennek a 
fejében. Az öreg azonban nagyon szerette a pénzt, nem 
vitte rá a lelkiismerete, hogy azt kvártélyért fizesse ki. 
Ingyen lakást keresett magának és talált is. Az udvaron 
egy félszer állott, alatta deszkák s egy csomó kész ko
porsó. Az öreg kiválasztott egyet magának s este, mi
kor azt hitték, hogy elment a háztól, belefeküdt. Alatta 
volt minden ruhája, vagyona. A napokban elmaradt az 
öreg Kelemen, senki sem tudott róla semmit. Keresték, 
kérdezősködtek utána, de hiába. A múlt napokban egy 
este az egyik asztalossegéd nyöszörgést hallott a félszer 
alatt. A gyanús hangokra fölhívta a többi munkások 
figyelmét és a lámpával a félszer alá mentek s a honnan 
a nyöszörgést hallották, fölnyitották a födelet. Kelemen 
bácsi feküdt benne betegen, tehetetlenül. Hiába vitték 
azután meleg ágyba, az orvos kimondta már az Ítéletet, 
pár nap múlva visszatehetik az öreget a koporsóba.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos- 
P od h rad szk y  Em il.
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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 ezégtől, 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 e lt m agas intézkedésével,

ozégünM. uJola§ meglíizsatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

.................  I 3 O X _ .C 3 rA .lF S _ X  ....................
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 aján lattal akarják 

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

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
O csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Kiváló tisztelettel

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földraivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ...................... . . 4 frí — 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 K e d d e n

Hirdetési 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.

A gyorssa jtó .
Lapunk márczius elseji 22-ik száma a ren

desnél későbben jutott tisztelt olvasóink ke
zébe, tudjuk, hogy sokaknak nem csekély 
bosszúságára. A késedelem oka abban rejlik, 
hogy a lap nyomását eszközlő nyomdatulajdo
nos ur egy gyorssajtót rendelt magának s mig 
ennek felállításával bajoskodtak, négy napon 
át a nyomda szünetelt.

Negyedfél év óta vesződtünk már lapunk 
kiadásánál közönséges kis kézi sajtóval, sok 
drága időt és munkaerőt vesztegetve el min
den egyes számnál s számtalanszor fölmerült 
egy korszerű gyorssajtó beszerzésének a kér
dése, a kérdésnek megoldása azonban mindig 
csak jámbor óhaj maradt, mert eddigi viszo

nyaink mellett költségesebb beruházásokra 
gondolni sem lehetett. — Oka ennek az volt, 
hogy az előfizetési pénzek tekintélyes része 
évről-évre odaveszett s olvasó közönségünk 
állandóságában sem mertünk bízni, de utóvégre 
is ez örökké nem maradhatott igy, mert la
punk pontos megjelenését és szétküldését csak 
a gyorssajtónak beszerzésével biztosíthattuk. 
— Nehogy azonban olyan is akadjon, ki azt 
higyje, hogy ennek a lehetőségét a régi és 
újabb hátralékoknak és az előzetes fizetések
nek rohamos beérkezése segítette elő, sietünk 
kijelenteni, hogy ebben a tekintetben még 
mindig nagyon csekély a javulás, reméljük 
azonban, hogy lassacskán végre majd csak 
bele jutunk a rendes kerékvágásba s nem le-

rJ? J& . 2FL < 0  S í i  J ± .
------ -K*-------

' A lefőzött to lakodók.
V—d—y Gy—i még a régi jó világból való va

dászok közé tartozott. Róla nem lehetett azt mondani, 
mit manapság a „jó“ vadászokról szokás, hogy „jól 
tud hazudni". Mint minden egyébben, az öreg ur a 
vadászat terén is határozott gondolkodású és jellemű 
férfiú volt; talán ő volt az egyedüli vadász, kit ko
molysága soha cserbe nem hagyott s habár olykor- 
olyker a komolyság burka le is hámlott róla s a hu
mor karjaiba szédült, mondókáját arczizmainak egyet
len rándulása nélkül úgy adta elő, mintha a legkomo
lyabb dologról beszélne, pedig e közben halgatói csak 
úgy düledeztek a nevetéstől, Ezúttal nem czélom az 
öreg ur vadászati sikereire kiterjeszkedni, annak talán 
máskor fogom módját' ejteni.

Én különben különös módon ismerkedtem meg 
vele. Egy szeptemberi borongós napon úgy estefelé

| kimentem a községtől mintegy negyedóráunyira fekvő 
s az öreg ur vadászterületét képező kis erdőcskében 
nyulvadászni, jobban mondva orvvadászni. A kedvező 
időjárás, kiváltképpen a helynek kedvező fekvésénél 
fogva alig háromnegyed óra alatt három darab nyulat 
ejtettem s kopóim még azután is folyton hajtottak.

Az öreg urat — ki éppen akkor az erdő alatt 
levő szellőjébe rándult ki — az első nyulra tette lövé
sem figyelmessé tett s mindjárt az erdő felé indult, 
a nélkül, hogy én őt észrevettem volna.

A három nyulat tarisznyámra kötve, egy kes
keny ösvényen kifelé igyekeztem az erdőből, midőn 
egyszerre csak alig 10 lépésnyire szemközt találtam 
magam az öreggel, kit látásból ugyan már előbb is 
ismertem, de személyesen vele még nem érintkeztem. 
Látva, hogy itt menekülésről már szó sem lehet, 
megadtam magamat elkerülhetien sorsomnak, pár lé
pést tettem még előre, illedelmesen levettem kalapo
mat s „á-á-lá-szo-o-lgá-ja“-val köszöntöttem őt, — ő 
azonban a nélkül, hogy köszönésemet figyelemre mél-
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szülik a jövőben is kényszerítve szájunkat 
folytonosan csak pauaszra nyitni.

A gyorssajtó megérkeztével elérkezett az 
ideje a czimszalagok nyomásának is, hogy 
azonban ezt nagyobb koczkázat nélkül meg- 
tehessük, szükségünk van arra, hogy eddigi 
pártolóink, vagyis azok, a kik részére a czim- 
szalagokat kiuyomatnunk kell, huzamosabb 
időn át maradjanak meg az előfizetők so
rában. A czimszalagok nyomása alkalmával 
az eddigi nyilvántartási könyvet is meg kell 
újítanunk, hogy igy a sok kilépett által el
foglalt helyet újabb híveinknek adhasssuk át 
s igy természetes, hogy a czimszalagokon lát
ható nyilvántartási számok is előfizntőiuk leg
nagyobb részénél változást fognak szenvedni.

Az uj nyilvántartási könyv összeállításá
val nagyon természetesen a hátralékokat is 
át kellene vezetnünk, a mi szintén nem csekély 
fáradságot és munkát igényel, nehogy tehát j 
amúgy is fölötte drága időnk a kelleténél is 
jobban igénybe legyen véve, ez alkalommal 
hátralékban álló tisztelt olvasóink segítségét 
kérjük, előre is biztosítjuk őket, hogy közremű
ködésük nem lesz valami nagyon megerőltető 
és fáradságos; az egész csak anuyiból fog állni, 
hogy még ennek a hónapnak a folyamán bele
nyúlnak a zsebükbe és kiszúrják onnan azt az 
1—2 forintnyi tartozást, melyet mi azután a leg

tatta volna, minden bevezetés nélkül imigyen fo
gadott :

— Hát erre-amarra! a jeburensát az urnák! hát 
hogy mer itt az én területemen vadászni ? Le a pus
kával, mert különben mindjárt vége az életének! — 
Szólt, miközben herkulesi termete még szinte látható
lag megnövekedett, szemei villámokat szórtak s más
fél méternyi hosszú, sin szöggel fegyverzett somfa bot
ját mellemnek szögezte.

— Bocsánatot kérek, tekintetes ur — mondám 
— én elismerem, hogy nem jártam el helyesen, ha
nem . . .

— Mit hanem ? — vágott közbe az öreg — ta
lán lekötelezettje, vagy adósa vagyok s ezért kényte
len vagyok a maga szemtelenségét eltűrni! — 
ide a puskával s ne vegyen ki teljesen türel
memből !

— Kérem, szíveskedjék engem meghallgatni s 
akkor majd máskép fog felőlem vélekedni — vetém 
közbe.

nagyobb készséggel fogjuk javukra könyvelni. 
Ha valamely tisztelt olvasónk neve vagy lak
helye nem lenne a czimszalagon pontosan föl
jegyezve, kérjük a helyes czimet még a folyó 
hó végéig közölni, hogy az uj czimszalagot már 
e szerint állíthassuk ki.

Az előfizetések lejártát lapunk 28-iki szá
mához csatolandó czédulákon fogjuk az illetők
kel közölni, mert többen akadtak, kik a czim- 
szalagra való főijegyzést nem vették szívesen.

Végül kérjük minden barátunkat, hogy ré
szint szellemi közreműködéssel, részint pedig 
uj hívek toborzásával lapunk felvirágoztatásá
hoz hozzájárulni szíveskedjék.

A szerkesztő.

A v e tő v á g á s .
A magas hegységi erdőkben, amelyek télen át 

megközelithetlenek, melyekben a magas hó, gyakran a 
hófuvatagok és nem ritkán a hógörgetegek (lavinák) 
miatt télen át élni és dolgozni nem lehet, a vágás 
rendesen márczius—április havában kezdődik; bár úgy 
használati, mint tenyésztési szempontból ez az időszak 
nem éppen megfelelő, mindazonáltal a fölsorolt okok
nál fogva ez elkerülhetlen s a serdények nem csekély 
hátrányára itt a kiszállítást sem lehet télben eszkö
zölni. Itt lévén tehát a vágás ideje, legyen szabad 
a vén praktikusnak az életből merített nehány tapasz
talatát a gyakorlati élet kedvéért itt elősorolni.

Rendszeres tarvágás csak ott fordulhat elő, hol

— Micsoda? prédikálni akar nekem itt? külön
ben lássuk, miféle hazugságot fog kisütni.

— Hát csak azt bátorkodom megjegyezni, hogy 
először is nagyon sajnálom, hogy . . .

— Hogy megcsíptem, ugy-e ? azt meghiszem!
— Dehogy azt, hanem azt sajnálom, hogy olyan 

könnyelműséget követtem el, hogy éppen ide jöttem 
vadászni, de meg azt is, hogy ezzel a tekintetes urnák 
is kárt és bosszúságot okoztam. Különben némi jogot 
véltem formálhatni arra, hogy itt vadászhassam.

— Mi-i-i? mit beszél? joga volt? talán az én 
kutyáim oda jártak a maga szalmájába hálni s azért 
akarta magát kárpótolni! hát van-e magának szal
mája ?

— Az ugyan nincs, de a helyett van nekem is 
bérelt vadász területem s a múlt hó 24-én a tekinte
tes ur két vadászával és öt kopójával volt szives azt 
meglátogatni s azon valóban szép eredménnyel va
dászni. Igaz, hogy magam is ott voltam a közeiben, 
de hát nem akzrtam a tekintetes ur jó kedvét elron-
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a rendszeres üzem kora legalább egy vágás forgást 
meghaladt, mely eset hazánkban ritkán fordul elő s 
különösen az elegyes állabokkaJ bíró magas hegysé
gek erdei többnyire szállaló üzemre szorítkoznak, 
mert a bükköt ez idő szerint még nem lehet mindenütt 
haszonnal termelni.

Ez a szállaló vágás különösen azokban az elegyes 
állabokban, melyekben a fenyő 1—5 százalékot kép
visel, nem egyéb, mint vető-, esetleg ritkító vágás, 
mely a szerint, a mint a területen a fenyő egyenkint 
egyenletesen, vagy pedig csoportosan fordul elő, lehet 
ismét sötét vagy vigályos vágás, melyek a vetővágás
nak válfajai.

De hiszen ezeket már régen tudtuk mindnyájan, 
éppen azért térjünk át a dolognak gyakorlati szem
pontból való oldalára, vagyis a kivételre, mert a ke
zelő személyzetet az érdekli leginkább és tulajdon
képpen a gondos kezelő személyzettől, annak folyto
nos felügyeletétől. függ, hogy a vágás a vetővágás 
nevet valóban megérdemelje, mert azzal, hogy az 
egyes törzseket — tekintet nélkül az előserdényre — 
a tenyésztésre bár használati szempontból a legköny- 
nyebben és legczélszerübben kiszedtünk, még vető- 
vágást nem eszközöltünk.

A vetővágásnak czélja az őserdőben a teljes j 
zárlat által elárnyalt, világosság és légköri csapadé
koktól részben elzárt előserdénynek fölszabadítása, lé
tének, megélhetésének erdőtenyésztési szempontból 
való megadása s az elsatnyulástól való megvédelme- 
zése; - -  minden más, ezt a czélt szem elől tévesztő 
vágás egyszerűen csak szálaié vágás, mint az, mely 
magas hegységeinkben általábon gyakorlatban van és 
a melynek vetővágássá való átidomitása attól függ, 
hogy mennyire képes és buzgó a kezelő személyzet I

| a vetővágásnak föntemlitett czélját szem előtt tartani, 
| minek megtörténtével sok fölösleges ertési költséget 
i lehet megtakarítani, a jövőben az előbasználat, vág

ható korban pedig a rendkívül nagy méretű törzsek 
segélyével nagyobb jövedelmet biztosítani.

Lássuk, hogy ennek a czéinak az elérhetésére 
mi a teendők gyakorlati szempontból ?

Mint tudjuk, a mai gyakorlat az, hogy a hozam 
termelését egy vállalkozónak vagy bérlőnek adjuk ki, 
ez ismét újabb alvállalkozókkal lép érintkezésbe, hol 
darabonként, hol mértékegység szerint számítva az 
árakat. Az álvállalkozó azután magához vesz egy-két 
gyakotlott munkást és azok vezetése alá rendelt egy 
csapat más dolgos embert s ezek vágják az erdőt 
derüre-borura, minden kímélet nélkül, gyorsan, mert 
a napszám drága s a gyors munka nélkül az alvállal
kozó haszna csekély, a munkásnak pedig nem áll ér
dekében az eiőserdényt kimélni,- mert ennek kímélése 
czéljából a döntésnek gyakran a haj lássál ellenkező 
irányba ékek segélyével való irányítása a munkásnak 
sok idejét veszi igénybe s fáradságos is. Ennek szo
morú következménye azután az, hogy ott, hol a fenyő 
csoportosan fordul elő és rendesen gyönyörű előser- 
dény van, ez a rosszul irányított és kíméletét nem 
ismerő döntés által tönkre lesz téve és olyan helye
ken, hol'megfelelő kimélet mellett a legszebb elős'er- 
dényünk lett, volna, akarva nem akarva a költséges 
mesterséges alátelepitésre szorulunk.

Nyilvánvaló ebből, hogy a terjedelmes vágásokba 
mindenüvé egy képzett és gyakorlott kezelő altiszt 
szükséges, ki az erdőtenyésztés szempontjából a dön
tést már kezdetétől szigorúan ellenőrizze. Ez az ellen
őrzés különben is kezelési szempontból kivált a mere
dek oldalakon nélkülözlieílen, mert az ilyen meredé-

■ TRw.-out..*: .'•y-.v •'n’.'ríyw 'j ei

tani’s inkább elhúzódtam egy másik erdőrészbe. — 
Ennélfogva . . .

Nem folytathattam, mert az öreg ur areza hirte
len szint változtatott s szavamva vágott:

— De hát kicsoda maga tulajdonképpen ?
— Hát nem tetszik ismerni ?
— Nem én!
— így hát bátor leszek bemutatkozni; én K. J. 

vagyok !
— U-u-gy?! — kiáltott az öreg s miközben jobb

ját felém nyujtá, barátságosan folytatta: no lássa, én 
önt eddig csak hírből ismertem. No jól van hát! na
gyon örvendek, hogy öcsémmel megismerkedhettem. 
De ne álljunk itt a bokrok között, hanem menjünk az 
erdő alá, ott leülhetünk a gyöpre s kissé elbeszélget
hetünk.

Csakhamar letelepedtünk a pompás gyepsző
nyegre s miután az öreg ur által elővett száraz kas
saiakra' rágyújtottunk volna, újból felvette a beszéd 
fonalát.

■— Mikor a szőllöbeu járva a lövést meghallot
tam, azt hittem, hogy már megint;' azok a f—i orv
vadászok valamelyike garázdálkodik s ez a gondolat 
és a még azután hallott lövések annyira felbőszítettek, 
hogy legnagyobb sajnálatomra, öcsémet . . . .  no de 
hagyjuk ezt, feledjük el a történtet s bocsásson meg; 
különben is örvendek a találkozásnak, melyet már kü
lönben is rég óhajtottam, hiszen szomszéd falubeliek 
vagyunk s megvallom, hogy az ilyen jóravaló fiatal 
embereket nemcsak szeretni, de becsülni is tudom. 
Úgy látszik azonban, hogy öcsém uram nagyon sze
rény ; nos, jövő vasárnap szívesen látom egy kis nyul- 
vadászatra a körtvélyesbe, gyülekezés házamnál s 
reggeli 5 órakor indulunk, elfogadja a meghívást?

— Köszönettel elfogadom. .
— Helyes, tehát a viszontlátásra! Csak azután 

legyen pontos és el ne késsék! •— tette hozzá az 
öreg ur s fölkelve ültéből, hazafelé indult.

A mondott vasárnap pontosan megjelenteni a 
vadász ur házánál s megérkezésemkor már nála ta-
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lyes helyeken a döntött törzsek mélyen aláhullanak, 
a rönkök pedig könnyen lecsúsznak a mélységbe s 
ellenőrzés nélkül vájjon hogy lehet megtudni, hogy 
melyik rönkő melyik tuskóból származik s vájjon va
lóban a vágásra kijelölt, vagy pedig a magfa lett-e 
ledöntve ?

Rendkívüli különösen az a pusztítás, metyet a 
munkások az előserdénymkben a rönköknek a fő- és 
mellékvölgyekbe való közelítése által véghez visznek. 
Eme sorok Írója nem egyszer látta, hogy egyetlen egy 
nagyobb méretű rönk leguritása közben nem egy 
15—20 cm. vastagságú, csekély győkérzetü luezfenyőt 
gyökerestől kiforgatott s az igy okozott kár fölért ma
gának a rönkőnek az értékével, már pedig ez minden
napi eset ott, hol a felügyelet nem elég nagy és nem 
eléggé lelkiismeretes.

Egy másik, kellő figyelemre szintén nem mélta
tott veszedelem az, melyet meredélyeken a munká
sok a rönköknek egy helyen való leeresztése által a 
talajtakarónak feltörésével és a talajnak szétszórásával 
okoznak, minek rendes következménye vagy a szaka- 
dásos árok képződése, vagy legkedvezőbb esetben az 
utónövedék képződésének hosszú időn át való meg
akadályozása és az értésnek megnehezítése.

Az igazi vetővágás nemcsak magot vet magfái 
utján, hanem főleg neveli és gondoza a már meglevő 
clőserdényt, a mely biztos, ez pedig csak úgy történ
hetik, ha annak a döntés, földolgozás és közelítés köz
ben való összetörése meg van akadályozva a folyto
nos felügyelet - segítségével. Az ilyen felügyeletet pe
dig csak a minden jóért, kivált pedig az erdőért és 
annak szépségeiért lelkesedni tudó és lelkesedő erdőőr 
kinek ezeknek a szép tulajdonságoknak a hiján a 
z olgálat csakugyan el viselhetetlen. teher lenne.
s— —.........— ........  i ...............
l
áltam 5 vadász czimborát, kiket már régebben is
mertem.

Az öreg ur, ki nem látszott a legjobb kedvében 
lenni, váltig kinálgatta vendégeit jóféle magafőzte 
itókával s e közben elmondta rossz kedvének az 
okát is.

— Képzeljétek csak barátim, az a csacska 
öcsém bent járt tegnap a városban s ott a magafajta 
barátaival találkozva el mesélte, hogy én ma milyen 
nagyszerű vadászatot rendezek s tegnap már kaptam 
is az egyiktől levelet, hogy erre őket az öcsém meg
hívta s jönnek is ki egész csapatostul; — szólt bosz- 
szusan az öreg s ezzel szavai bizonyságául átadott 
egy gyűrött levelet, hogy olvassam föl.

A levél tartalma ez volt:
„Ketfesch Gy—i bátschi!

Fascharnap tartol fataszatotra a Kertefileschbe 
Ketvesch ötsche meghívta. Jövünk 8-an, a keresztnil 
fokunk farni.

Anton Friedhoffer.“

Különösen a döntés és rönkközelités ellenőrizendő, 
mely utóbbit lehetőleg a mellékvölgyekben is rönk- 
csuszornyákon kell a völgyre szorítani; mert a mun
kás lehetőleg a fő völgyre törekszik, különösen pedig 
akkor, midőn a mély és meredek fővölgy és a lanká- 
sabb mellékvölgy között választhat, bár az utóbbiban 
már kész a rönk, ő azt mégis a mély fővölgybe bo
csátja, mert okoz ugyan ez által a tulajdonosnak nem 
csekély károkat, ő maga azonban sok időt és fárad
ságot takarít meg.

V én p r a k t i k u s

A n y írfá ró l.
A nyírfa az utolsó években több kevesebb állan

dósággal látható előmeneteleket tett. A kereslet mint 
hirtelen hullám jött, de éppen olyan hamar vissza is 
ment, azon eredmény szerint, melyet a gyárosok, kik 
a fát használják, felmutathattak. Az általánossá lett 
kívánság az egyszerű és egyforma diófa helyében 
belső borításoknál, díszítéseknél stb. alkalmat adott 
a nyírfának, hogy előtérbe léphessen. A kereslet min
dig fényesebb és finomabb áru felé fordult, mint pl. 
a mahagóni. Utóbbi az utolsó években egyáltalán sok
kal népszerűbb lett és legfinomabb munkáknál irány
adó. A nyírfa a követelményeknek megfelel, a meny
nyiben a mahagónihoz hasonlóvá tehető. Azonkívül a 
jó cseresnyefa fogyta sem volt a piaczra hatás nélkül, 
mert a fogyasztók elvesztettek ezáltal egy fát, mely 
a diófával kellemes ellentétet volt képes képezni. 
Ezen hiányt jól pótolja a nyírfa és ennek tulajdonít
ható azon tény, hogy most nagyobb a kereslete, mint 
azelőtt. Már túl van a haszonfák sorában megfelelő 
helyért való harcza stádiumán s helye ott biztositott-

— No hát ne legyen az ember bosszús, a mikor 
ilyen léha kompánia közénk betolakodik!! s ez mindig 
igy megy, engem pedig annyira mérgesít, hogy ezek 
a svihákok a vadászat nemes sportját bitangolják. — 
Friedhoffer! mikor őt látom, igazán nem tudom, mit 
gondoljak? úgy látszik, hogy az az ember csak vélet
lenül született embernek, mert egyébként békának 
indult. No, de le fogom őket rázni a nyakamról . . . 
Tudom, hogy* ez a mai tolakodásuk az utolsó lesz !

A megtöltött pohárkákat kiürítve, kifelé indul
tunk. Mikor a tágas udvarra értünk, az öreg ur har
sány hangon kiáltotta: „Gyuri !“ mire. csakhamar ro
hamlépésekkel futott elő egy hatalmas megtermett 
székely s „parancsoljon, téns ur!“ szavakkal oda ált 
az öreg ur elé, kinek ő volt a mindenese.

— Vedd magadra a zekédet, mert te is velünk 
jösz a Körtvélyesbe; ejtsd útba az öreg Sumpit, a 
Kojkát, Kriskát és Kupeczet, azok is czihelődjenek 
föl és jöjjenek veled.

Gyuri előbb kétkedve nézett az urára s moso-
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nak tekinthető. Ez okból nagyobb szerepet fog ját
szani a fapiaczon mind eddig . . . Még soha nem volt 
a tulajdonosoknak bajuk, kisebb vagy nagyobb meny- 
nyiségü igazán jó vörös nyírfát eladni, a nehézség 
abban állott, fehér durva nyírfán túladni. Avval arány
ban azonban, a hogy mind jobban és jobban kezdik 
használni, a megfelelő mennyiségek beszerzése olyan 
fontos lesz, mint a minőség elővigyázatos kiválasztása, 
a fehér nyírfának is találnak megfelelő alkalmazást 
és pedig a bútorgyártásnál, valamint párnázott búto
rok farészeinek készítésénél, mely utóbbi czélra pá- 
czolják, hogy a mahagónihoz vagy cseresnyefához 
hasonlóvá legyen, vagy pedig csak kissé halványítják, 
különben természetes formáját megtartja. A székgyá
rakban nagyon kedvelt, a hol a tölgy-, szil- és kőrisfa 
készítményeknél üdvös változatosságot ad. Igen finom 
fénymázt vesz föl és rendszerint nagy vonzerővel bir 
a vevőkre. Vendéglők, éttermek stb. berendezésére 
nagyon alkalmas, egyáltalán mindenütt, a hol ked
vező benyomást akarnak elérni. Fodros nyírfa úgy
szólván fényüzési fa és aránylag ritka, épp úgy, mint 
a mustrázott darabok. Ezeket rönkökből vágják, me
lyek bibircsókat és göcsöket vagy gyűrűket tartal
maznak, akárhol vágja a fűrész keresztül az ilynemű 
alakulásokat, egy nagy kép vagy mustra mutatkozik. 
Némelykor mindkettő kombinálása található, mely 
kettővel nagyon szép hatás érhető el, miáltal a nyírfa 
a kabinetdarabok előállítására alkalmas haszonfák 
sorába lép. Mig a fodros vagy virágos darabok, mint 
ritkaságok igen gyorsan kelnek el.

(A „Magyaj Fakereskedő" után.)

lyogni próbált, de azután megint komoly , arczot vágott.
— No, mit bámulsz rám, mint a borjú az uj 

kapura? Tedd, a mit paraucsoltam, még pedig rögtön. 
Érted ?

— Értem alázatosan — szólt Gyuri s futva 
indult meg a furcsa nevezetű honpolgárok felé, kik 
mesterségükre nézve mindannyian vályogvető czigá- 
nyok s az öreg urnák zsellérjei voltak.

Mire mink a szőlőkön fölfelé az erdő szélére 
értünk, Gyuri — ki a rövidébb utón ment — már ott 
várt minket a czigányokkal.

Az öreg ur nyomban a czigányok elé lépett, 
hogy kiadja nekik a rendeletet, mely minket a leg
nagyobb bámulatba ejtett s szólt a következőképen: 

(Folyt, köv.)

ADOMÁK.
F e l e s é g :  Istentelen ember kee, minden pénzit 

borra költi e l !
F é r j :  Nem igaz, asszony, mert a felét pálin

kára.

LEVELEZES.
Berzova, 1898. márczius 1.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

A berzovai m. kir. erdőgoudnoksághoz tartozó 
erdészeti altisztek úgy, mint a múlt évben, az idén 
is jótékonyczélu mulatságot rendeztek, mely minden 
tekintetben kitünően sikerült s csak az a körülmény 
sajnálatos, hogy éppen azoknak, kiket legjobban ér
dekelt, alig a fele jelent meg. Mintegy 36 pár jelent 
meg, hogy úgy a mulatságból, mint a jótékonyság 
gyakorlásából részét kivegye. Az összes bevétel 76 
írt, ennek ellenében a kianás 36 frt volt s igy 40 
frt tiszta jövedelem maradt, melyet az erdészeti al
tisztek gyermekeinek nevelésére alakítandó segélyalap 
javára szántunk s a postaköltségek levonásával fönt
maradó 39 frt 74 krt a „Röpirat“ szerkesztőségéhez 
juttattam annak idején czéljára leendő fölhasználás 
végett.

A szép eredmény leginkább azoknak a derék 
és önzetlen emberbarátoknak köszönhető, kik a be
vételt felülfizetéseikkel fokozni igyekeztek. Ezek az 
urak a következők: Kovács Aladár 2 frt, Szeitner 
Bernát 3 frt 50 kr, dr. Löw Mihály 50 kr, Volheim 
Lipót 2 frt 50 kr, Dobay Ákos 50 kr, Szeitner Rezső 
3 frt, Triff Efrem 1 frt, Földvári Vilmos 50 kr, Szüsz 
Péter 50 kr, Bálint Gyula 50 kr, Trevizán József 50 
kr, Graeff Sándor 50 kr, Lisa Tamás 50 kr, Galgóczi 
István 50 kr, Reiss Antal 50 kr, Ludig László 50 kr, 
Potterer János 50 kr.

Nem mulaszthatom itt még el külön kiemelni a 
berzovai derék vendéglőst, Mátye • Koszta urat, ki a 
jótékony czélra való tekintettel úgy a termet, valamint 
annak világítását díjtalanul bocsátotta rendelkezé
sünkre.

Soraimnak lapunkban való szives közzétételét 
kérve, tisztelettel vagyok igaz hive

B á l i n t  Gyu l a ,  
m. kir. erdöőr.

Különfélék.
E rd ő sítés i segélyek , A földmivelési miniszter 

azon szegényebb birtokosokat, kik kopár területeken 
az elmúlt őszszel sikeresen erdősítettek, állami segély
ben részesített. 66 birtokos részére 462 hold kopár 
terület beerdősitése után 2820 frtot osztott ki. A múlt 
évben ily czimen 20,059 frtot osztott ki, 382 birtok
nak 3320 hold kopár terület beerdősitéseért.

E gy  m alo m tu la jd o n o s k a la n d ja  M iskol- 
czon. Szabó Sándor zemplénmegyei malomtolajdonos 
Miskolczon járt, hogy az Adria biztositó társaságnál 
biztosítási ügyeit rendezze. A napot a biztosítási hiva
talnokokkal töltötte, este pedig a Búza-téren lévő
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Dudrovits-féle vendéglőbe tért be vacsorára. Ott néhány 
mulató tüzért talált, a kik közül Szabó egy káplárt a 
maga asztalához kéretett, hogy énekeljen neki, mert 
nagyon megtetszett a szép hangja. Szabó bort hozatott, 
a káplár meg a legszebb nótákra gyújtott rá. Éjfél 
tájban Szabó fölkelt, hogy a vasúti állomáshoz siessen 
és ekkor elővette 1950 forintot tartalmazó tárczáját és 
kifizette a mulatság árát. A tüzérkáplárnak káprázott 
a szeme a sok százasbankó láttára. Nyomban utána 
osont Szabónak, az utón elébe állt és felszólította, 
hogy a pénzt szó nélkül adja oda neki, különben le
szúrja. A halálra rémült ember torkaszakadtából se
gítségért kiáltott, de seuki sem hallotta._ A káplár 
ekkor oldalfegyverévei össze-vissza kaszabolta Szabót 
s a mikor eszméletlenül összerogyott a pénztárczáját 
elvette és megszökött. Egy katonaőrjárat akadt rá 
Szabóra. Reggel, mikor eszméletre tért, az esetet a 
katonai parancsnokságnál bejelentette. A káplárt min
denfelé keresik.

U d v a ri v ad ásza t eredm énye. A gödöllői 
udvari vadászatok eredményéről most adták ki a szoká
sos kimutatást. E szerint az 1897. február 1-től 1898. 
janruár 31-ig terjedő időben összesen 11,375 hasznos és 
5675 kártékony állatot lőttek le az udvari vadászatok 
alkalmával.

Ó riás ákáczfa. Rákos-Csabán óriás ákáczfa lát
ható, a melynek fatörzse ötödfélméter vastag s az el
ágazásnál egy 2 3 és egy o'6 méternyi kerületű ágra 
oszlik; azontúl 25 méter mágusra nyúlik föl megszámiál- 
hatlan ágaival. Az idő viszontagságai nagyon - megvisel
ték, törzse megrepedt, a miért is tulajdonosa vasabron- 
csökkal vétette körül.

A  vadorzó boszuja. A pestmegyei Kégl- 
pusztan tavaly őszszel Juhász József agyonlőtte fiatal 
földesurát, Kégl Györgyöt. A  béresnek nagy kedve telt 
a vadászásban s mikor Kégl György a tilosban érte, a 
legény rásütötte . a puskáját s megölte a szigorú urat. 
A vadorzót elfogták í vizsgálat után az ügyészség indít
ványára szándékos emberölésért vád alá helyezték. Büli- 
pörében márczius vége felé lesz a végtárgyalás. Juhász 
most a pestvidéki , törvényszék fogházában van elzárva.

M eddig ta r ta n a k  a fah a jó k  ? A fahajóknak 
sokszor megrágalmazott becsületét most megmenti egy 
angol hajózási társaság jelentésé A jelentés szerint angol 
lobogó alatt jelenleg egy 125 éves, három 104— 110 
éves, négy 100—105 éves, tizenhárom 95 —100, tizen
négy 90—95 éves fából készült tengeri hajó vitorlázik 
szerte a különböző tengereken. A derék veteránok tehát 
egyidőre megmentették a fajtájuk becsületét a modern 
aluménium és aczéltörekvésekkel szemben.

Furcsa gondolat. Egy öreg festő, a ki arany
ásással nagy vagyonra tett szert, Dél-Kaliforniában, 8an- 
Bernardino környékén csinos házat épített, a hol nyu
godtan akarta eltölteni hátralevő napjait. Azonban ha

mar megunta a semmittevést és azon gondolkodott, hogy 
mivel szórakozzék a világtól való elzárkózottságában, — 
Szerette a furcsa eszméket és igy csakhamar támadt egy 
furcsa gondolata, a mely nagyon szórakoztatónak ígér
kezett. Nagyon szerette a madarakat és végtelenül örült, 
h:gy környezetében annyi a szárnyas állat, csak az nem 
tetszett neki, hogy oly egyszerű, sötét szineKkel jelent
keztek ; azt szerette volna, ha rikító,, szeme tszuró szin- 

| pompában ragyogtak volna. Segíteni akart a természeten. 
| Madárenyvet szerzett és kitette az enyves vesszőket, me- 
j lyekke! csakhamar töméntelen lakót fogott s kalitkába 
| zárta őket. Aztán sorra vette a madarakat s valamennyit 

befestette a legrikitóbb színekkel s aztán az Ízlése sze
rint megjavított madarakat szabadon bocsátotta. Az em
berek nem tudták, honnan került egyszerre vidékükre 
annyi ragyogó madár és még a tudósok is tudomást 
kezdtek venni az uj fajta madarakról, míg végre kitudó
dott a titok s ma már rá sem hederitenek a bemázolt 
madarakra.

Az; á lm a tlan ság ró l. Mindenki aludjék annyi 
ideig, a mennyit természete megkíván, de viszont, ha 
kiaiudtuk magunkat, ne maradjunk tovább az ágyban. 
Egy közmondás igy szól: „A termeszét 5, a megszokás 
7, a restség 9 és az elvetemültség 11 órát szokott aludni'1, 
a mi azonban sántít, mert a természet nerti éri be ren
desen 5 órával. Lassankint ugyan rászokhatunk, hogy 

| alvásunkat megrövidítsük, de az a szervezettől függ, hogy 
íüri-e a kevés alvást, anélkül, hogy felmondja a szolgá
latot. Vannak, a kik kilencz órát alusznak, anélkül, hogy 
bolondok, vagy rescek volnának. Goethe például kilencz 
órát aludt, mikor halhatatlan müvein dolgozott és New
ton hasonlóképpen cselekedett, a mi azt mutatja, hogy 
az • alvás nemcsak a test fáradtságával, de lelki fáradt
sággal is arányosítva van. A felnőtt egészséges ember 
rendesen beéri 8 órai alvással, ha csak különösebb testi 
vagy szellemi munkát nem végez ; de ha szükségét érzi, 
alhatik többet is. „Addig aludjál, a mig álmos vagy" 
a helyes szabály. Az alvás gyakori megrövidítése köny- 
nyen okozhat álmatlanságot. A nappali szendergés pó
tolja ugyan némileg az éjjel elmulasztott alvást, ezt azon
ban nem jó megszokni. Sokkal helyesebb leküzdeni a 
nappali álmosságot, ha álmatlan éjjelünk volt és másnap 
éjjel aludni ki magunkat.

T ánezte rém  h e ly e t t  a  D una  fenekére . Zi- 
monyból Írják; Kamenieáról a minap este három fiatal 
erdész csónakon akart átmenni a Dunán. Újvidékre 
iparkodtak, a hol az nap este táczmulatságot rende
zett a fiatalság. Mikor beszálltak, a sötétben nem vették 
észre, hogy a csónak lyukas, úgy hogy mikor a beszi
várgott víz figyelmessé tette őket a veszedelemre, már 
a Duna közepén voltak. Az erdészek egyike, Mirko- 
vics, ekkor kiugrott és úszni kezdett, de csakhamar 
elmerült s belefulladt a vízbe. A másik két erdész, 
Popovics Pájó és Pántelics György segítségért kezdett 
kiabálni, ezeket asutáu nagy nehezen kimentették. A 
vizbefult erdész holttestét még nem találták meg.
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P a ra sz tlá n y b ó l m illioxnosné. Egy temesvári 
lapban olvassuk ezt a regényes történetet: A városhoz 
legközelebb eső oláh falucskában a minap temesvári 
bérkocsin egy előkelő úri asszony érkezett. Florinesz- 
ku parasztgazda háza előtt állott meg a kocsi s a szép 
hölgy — se szó, se beszéd — egyenesen nyakába ug
rott a kapun kilépő öreg gazdánák. A paraszt csak 
ámult - bámult, de csak akkor nézett igazán nagyot, 
mikor a drágakövektől ékes asszonyság aztat zo
kogta :

— Apám, édes jó apám!
Nagy nehezen értették csak meg egymást. A 

gazda megtudta, hogy ez a hölgy itt az ő rég elve
szettnek hitt Katicza leánya. Regény ennek a paraszt
leánynak az élete. Évekkel ezelőtt a szép Katicza el
hagyta kis faluját és elszegődött Temesvárott szoba
leánynak egy katonai hivatalnokhoz. Nemsokára a ka
tonát áthelyezték Bécsbe és felesége a hü cselédet 
oda is elvitte magával. Abban a bécsi házban, a hol 
a Katicza szolgált, lakott az első emeleten egy milli
omos nagykereskedő. Ennek szemébe ötlött a szép 
íáta és annyit nézegette a lépcsőn, hogy végre is ki
vitte a szolgálatból. Kineveltette, kisasszonyt csinált 
belőle, azután elvette feleségül. A parasztleány most 
mint milliomosnő jött haza látogatóba az apjához.

Az éhség. Budapesten a nyugati pályaudvar 
peronján egy kopott feketeruhás fiatal ember járkált 
sápadt arczczal föl s alá. Egyszerre megáll s mohó 
szemmel néz egy parasztra, a ki az egyik pádon ta
risznyájából szolonnát és kenyeret falatozott. Könye- 
zett, néhány lépést tett a földmives felé, de úgy lát
látszik, nem volt bátorsága megszóllitani, mert hirtelen 
elfordult s a tömeg közé vegyült. Egy detektív szem
mel tartotta a szomorú ifjút, a ki nagyon gyanús volt 
neki. E közben a paraszt becsukja fenyelü bicskáját 
s elmegy jegyet váltani; tarisznyáját a pádon hagyva. 
A fiatal ember észrevette ezt s odasompolygott a pád
hoz, körülnézett, nem látja- e valaki, aztán hóna alá 
kapta a tarisznyát s elsietett vele. Nem ment messze, 
csak a pályaudvar kertjébe, a hol leült a földre s far
kas étvágygyal, csillogó szemmel ette a szalonnát és 
a fekete kenyeret. A detektív távolról leste, mi tör
ténik, csupa szánalomból megvárta, a míg a tolvaj jól
lakott. Akkor aztán hozzáment s letartóztatta. Beki- 
kisérte a főkapitányságra, a hol Boda Dezső dr. volt 
az inspekcziós kapitány.

— Mi a neve ? kezdte a Tallatást.
— Ch. Ottó kereskedősegéd Érsekújvárról.
— Miért lopott?
— Mert két nap óta nem ettem egy falatot sem. 

Nem voltam józan, a mikor rosszra vetekedtem. A 
szalonna szaga elkábitott.

Aztán elmondta, hogy nincs senkije, már tizenöt 
nap óta jár kereset nélkül Budapesten. A kapitány 
nagyon megsajnálta s jóakarólag igy szólt hozzá:

— No hát, csak menjen Isten hírével.

A halvány ifjú meg nem mozdult.
— No, miért nem megy?
— Szépen kérem, hadd aludjam a börtönben, 

mert nincs lakásom.
így is történt.
Z seb to lvajlás a  vasú ton . A fővárosi rendőr

ség a múlt napokban letartóztatta Svajkhofer Mátyás 
vasúti kalauzt, a ki a vasúti utazó zsebtolvajokkal czim- 
boraságban állott. — A kolozsvári rendőrség a fővárosi 
rendőrséggel folytatja a nyomozást s eddigelé egy teljes 
tolvajbandát fedezett föl, mely a Budapestről Predeálra, 
Aradra, Szegedre és más főbb pontokra vezető vonalakon 
működött. Svajkhofer volt a banda feje, a ki a zseb
tolvajokat alkalmas helyre helyezte és alkalmas időben 
leszállította. Kolozsvárit elfogták Knop Ábris ügynököt, 
egy szatócsot és egy rendőri felügyelet alatt álló ház 
tulajdonosát feleségükkel együtt, a kik mindnyájan szin
tén főcinkosok. Ezek közé tartozik két Büchler nevű 
testvér, a kiket Miskolcon tartóztattak le. A zsebtolvajok 
Svajkhofer és Knop kolozsvári lakásán tartózkodtak, 
Bűneiket beismerték. Kolozsvártt most egy rendőrfogal
mazó és egy detektív működik az ottani rendőrséggel 
együtt, hogy a banda többi tagját is kézrekerithesse,

Sz. 24/1898. — k. b.
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

Fogarasvármegye zernesti őr járásában rendsze
resített II. oszt. erdőőri állomás megüresedvén, erre 
ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen 240 frt évi fizetéssel javadalmazott erdőőr 
állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az erdő
törvény 37. § - ának a), b) és c) pontjaiban előirt kel
lékek igazolására szolgáló okmányaikkal, erkölcsi — 
illetőleg szolgálati — és minősítési bizonyitványnyal 
felszerelt kérvényeiket, melyekben nyellvismeretük is 
kiemelendők, bizottságunkhoz legkésőbb ez évi február 
hó végéig adják be.*

Az állást elnyerő erdőőr lehetőleg azonnal, de leg
később 1898. évi márezius hó végén köteles állomását 
elfoglalni.

Fogarasvármegye közigazgatási bizottsága.
Na gy  L á z á r, 

elnök.

* A pályázat hozzánk csak márezius 6-án érkezett közlés 
végett s ebből azt következtetjük, hogy február végéig pályázó 
nem jelentkezett.

Szerkesztői üzenetek .
B i r ó László urnák Felső-Tárkány. Lapunk előfizetőinek, 

a száma, vagyis olyan olvasóinak, kik az előfizetési dijat meg 
is fizetik, megállapítani nehéz, mert a tapasztalat mutatta, hogy 
sokan éveken keresztül járatták s azután az előfizetési díjjal 
megugrottak. Olyan olvasónk, kinek czimére a lapot rendesen 
küldjük 700 körül van. A szám folyton ingadozik, mert hol a 
régiek kézül marad ki egy-kettő, hol pedig egy pár uj előfizető 
jelentkezik.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos • 
Podh.rad.szky Em il.

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



184 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam . Szászseb es, 1898. Márczius 15. 24-ik szám.

E R D É SZ E TI 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 K e d d e 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.

Ünnepi díszbe öltözött az egész haza; — 
minden bü fia siet ünnepelni a mai napot igaz 
szívvel, lélekkel, de nagyobb diszszel és fény
nyel, mint azt máskor tette, mert ma ez a 
nap egyúttal jubiláris nap is. Ma ötven éve 
annak, hogy lelkes ifjak buzdítására az egy 
szívvel, lélekkel köréjük csoportosult nép el
vetette hazánk szabadságának első csiráit, a 
melyekből máig már terebélyes fa növekedett. 
Volt idő, midőn gyom verte fel a nemes cse
mete talaját s igyekezett azt nemcsak növek

vésében meggátolni, de teljesen el is nyomni; 
nem sikerült a kísérlet, mert ügyes és plán- 
tájuk fölött gondos kézzel őrködő kertészek 
azt minden baj ellen megóvták s ime félszázad 
leforgás alatt annyira megizmosodott szabadsá
gunk fája, hogy nincs az a vihar, mely gyöke- 
reibői kiforgatná, nincs az a féreg, mely ás- 
kálódásaival életerejét megtörné.

Ezen a szent napon illő megemlékeznünk 
azokról a lelkes férfiakról, kik ott hagyva 
boldogsággal, örömmel teljes családi fészkü
ket, a harcz viharaiba vetették magukat, hogy 
a szabadság gyönge plántáját annak ellensé
geitől megóvják s mi — talán méltatlan utó
dok — csodálkozással teljes szivekkel zarán
dokolunk azok sírjához, hogy lerójuk irányuk-

TÁRCZA.

Nem ágyú dörgés, nem trombita szó, 
Nem kedves ajkról édes lehelet,
Mi ma szívhez hat, mi ma szívhez szól, 
Hauem a múltnak adó, kegyelet!

Ötven éve ma, hogy szárnyra kapott 
S mint a gondolat: elszállt az eszme, 
Millió szivet lángra lobbantott.
Isteni szikra lakozott benne !
A hamu alatt lappangó parázst 
Lángra gyujtá a szabadság szele;
S e nemes szikrát, e bűvös varázst 
Befogadta egy nemzet kebele.

----------- + 0+ — --------

M ÁRCZIUS 15.
1848—1898.

Eme szent napon öntudatra kelt 
Egy rabigában nyögő, tört nemzet; 
Lerázva jármát s fölemelt fővel 
Testvériségről bűvös dalt zengett.

Börtön ajtain fölpattant a zár,
Földre hullt ezer csörgő rabbilincs.
— Gaz ki biztató szóra tovább vár, 
Ki rabságot tűr : élni joga nincs !

Egyenlőséget óhajt e nemzet,
Le a zsarnokkal, vesszen a zsarnok! . 
És e bősz hangra a viszhang felelt 
Milliók szivéből: vesszen a zsarnok !

És a midőn felhangzott a kérdés, 
Hogy rabok legyünk-e vagy szabadok ? 
Puska ropogás, ágyú dörrenés 
Azt felelte rá: Nem leszünk rabok!

. . .  Ötven éve ma ! Régen, régen volt! 
Milliók porladnak a hantok alatt,
Kik e szent napon diadalmi tort 
Ültek feletted ádáz — zsarnok had!
Sok, sok hős bajnok ! Minek mondanám, 
Hogy ez vagy amaz volt a jelesebb. 
Egyik vagy másik többet tett talán, 
De mind tott annyit, mennyit tehetett.

Üdvöz légy szép nap, tavasz hírnöke ! 
Szent lesz előttünk dicső emléked! . . 
Mig egy magyar lesz s érzés szivébe: 
Igaz ihlettel ünnepel téged!

S ha úgy kívánja a honszeretet: 
Mi ma is csak a régiek vagyuuk! 
A szabadságért, egyenlőségért, 
Testvériségért élünk vagy halunk !

Fatiznyó István.
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bán érzett hálánk és kegyeletünk adóját. — 
A szászsebesi rom. kath. kisded temető egyik 
zugában 48 derék vitéznek földi maradványai 
porlanak; neveiket nem jegyezte föl a törté
nelem, nem emelkedik fölöttük emlékszobor, 
egy kis sirhalom, melyen a virágok néhány 
gondás kéz ápolása mellett évről-évre meg
újulnak, az egyedüli jel, mely mutatja nyugvó 
helyét azoknak, kik ismeretlen tájakról jutot
tak ide,hogy a szent szabadságért föllángolt lelke
sedésüket vérükkel, életükkel megpecsételjék.

Szászsebes város csekély számú magyar
sága minden évben egyszer, halottak napján 
kizarándokol erre a szent helyre, most azon
ban eltért eddigi szokásától s megragadva a 
mai jubiláris nap alkalmát ismét megtette 
zarándok útját, nagyobb részvéttel*; talán iga
zibb lelkesedéssel, mint máskor, hogy letegye 
a babér koszorút azoknak a sirhantjára, kik
nél jobban azt senki meg nem érdemelte.

Lapunk szerkesztőjét érte az a megtisz
telő megbízás, hogy a résztvevő ünneplők ér
zelmeit tolmácsolja, mely alkalommal a követ
kező szerény szavakban, talán több igyekezettel 
és jóakarattal, mint sikerrel oldotta meg nehéz 
föladatát:

T i s z t e l t  ü n n e p l ő  k ö z ö n s é g !
„Látjátuc feleim szumtuchvel mic vogmuc, 

Isza por és homu vogmuc!“ mondta volt halotti

beszédében fél évezreddel ezelőtt egy magyar 
prédikátor.

Látjátok feleim szemeitekkel, mik va
gyunk? Bizony por és hamu vagyunk! mon
dom én is a prédikátorral most, midőn e szent 
helyre jöttünk, hogy egy pár maréknyi por és 
hamu irányában kifejezzük bámulatunkat s le- 
rójjuk kegyeletünk adóját.

Vájjon ki az, vagy kik azok, kiket e sir- 
hant föd, hogy azt megkoszorúzandó egy város 
közönségének nem csekély része vonul ki?

Nem emelkedik sírkő a domb fölött, hogy 
arról olvashatnók le az alatta levők neveit, 
nincs halottas anyakönyv, melybe neveik föl
jegyezve volnának, ők maguk pedig majdnem 
egy félszázad előtt némultak el örökre s nem 
árulják el neveiket. Némák ők és mégis ők 
azok, kik most hozzánk legtöbbet beszélnek s 
vajha meghallgatnék s szivünkbe vésnök ma
gunknak az ő néma beszédüket!

Vájjon mi az, a mit ezek az elporlott isme
retlenek nekünk beszélnek? Egy pár röpke 
szó, melyben elmondják életük történetét. — 
Hallgassunk meg egy párt!

Az egyik mondja: „ur voltam, gazdag, tekin
télyes, asztalom görnyedezett a pazarul elkészí
tett ételek tömege alatt, poharamban a hegy
aljai aszú gyöngyözött, egész szolgasereg várt 
intésemre, hogy parancsomnak engedelmesked-

A  le íő ző tt tolakodók .
(Folyt, és vége.)

— Mind a négyen veszitek az erdőt egész szé
lességében, egyik a másiktól három-négyszáz lépés
nyire fölállva s adott kürtjeire indultok, de csak na
gyon lassú lépésben. A jeladás után kis vártatva az 
egyik elkezd csaholni, mint mikor a kopó nyulra buk
kan, ezt azután a többiek is utánozzák; fődolog az, 
hogy az én kopóim hangját utánozzátok. Közben-közben 
el is fogtok hallgatni, azután pedig újból csaholtok s 
ez igy fog tartani egészen a rétekig, hol azután a 
többiekre uézve megkapjátok a rendeletet. No Sunyi! 
ügyesen csináljátok, akkor délbe jó ebédet kaptok, 
ezen felül mindegyik egy forintot, ellenben . . .

— Jaj, bizszsa csak rám a nagyságos ur, eliga- 
zsitja ázst ázs öreg Sunyi sípén — mondja az öreg 
vajda hálálkodva.

— Te pedig Gyuri — folytatta az vadász ur — 
utánuk fogsz menni és vigyázni fogsz, hogy a dolgot 
jól végezzék és most induljatok kiki a maga helyére 
fölállni.

Ezután a kopókkal megérkezett két vadászhoz 
fordult:

— Titeket pedig, mikor az urak megérkeznek, 
el foglak küldeni a kopókkal, de csak a középső útig 
mentek s azon végig a rétekig, de a kutyákat nem 
szabad elereszteni, hanem az erdőn végig pórázon 
vezessétek, ott azután majd ti is kaptok további ren
deletet.

Most felénk fordnlt az öreg ur s mosolyt eről
tetve, mondá:

— Nemde furcsa vadászatra van kilátásunk? 
engedjék meg azonban, hogy ma délig ilyen haszon- 
talansággal untassam, de nem tűrhetem tovább, hogy 
ez a léhütő kompánia . . .

„Hohó!“ „Hohó!“ hallatszott most egész közel
ről s csakhamar feltűnt a ,sáskahad*, mint a hogy
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jék . vadászatra nemes vérü paripa röpített.— 
Mind ennek egy pár szó vetett véget. Mint a 
tomboló vihar, úgy zúgott végig az országon : 
veszélyben a Haza! s én ott hagytam a kénye
lem selyem párnáit, hogy segítsek elhárítani 
arról a vészt, mi mindenek fölött kedves volt 
nekem : a Hazáról!

A Haza meg lett mentve, én pedig fényes 
márványlapokból készült családi sírboltom he
lyett ezt a kicsiny, szűk helyet nyertem örökös 
lakásul. “

Megszólal a másik: „szegény ember vol
tam, ki arczomnak véres verejtékével mun
káltam az élőttem szóló ur földjét, hogy meg
keressem mindennapi barna kenyeremet a ma
gam, nőm és apró gyermekeim számára. Az 
életem nem az enyém volt, hanem családomé, 
de a riadó szóra elvettem tőle s elvittem a 
csaták zajába, hogy azért áldozzam föl, mit 
mindenek fölött szerettem: a Hazáért!"

A harmadik szól: „angyali szépségű mát
kám volt, kit jobban bálványoziam mindenek
nél; éveken át küzdöttem, hogy olyan hely
zetet teremtsek magamnak, mely mindkettőnk 
boldogulását lehetővé teszi. — Sok küzdelem 
után elértem czélomat, elmondhattuk az Isten 
szent oltára előtt egymásnak a „holtomiglan 
— holtodiglan" szent szavakat s midőn kilép
tünk a szentegyház küszöbén, az első szó, a i

az érkezőket az öreg ur nevezte, mindegyik teljes 
vadász kosztümben, tollas kalappal, — úgynevezett 
„sneidig jager* módra fölöltözve.

Rövid bemutatkozás után Friedhoffer ur a vadá
szok által pórázon tartott kopókhoz lépett s azokat, 
különösen pedig Dudást erősen czirógatta.

— Ó te Tutas, te jó kitschi kútja megfan! — 
s azzal a táskájába nyúlt s kivéve abból egy kiflit, 
azt a Dudásnak adta.

A Dudás társaiban erre felébredt az irigység 
s ebből hirtelen olyan marakodás támadt, hogy alig 
lehetett őket szétválasztani s lecsillapítani, miközben 
az egyik kopó olyan harapást kapott egyik lábára, 
hogy azt haza kellett küldeni, nem csekély bosszúsá
gára az öreg urnák, ki nyomban ki is fakadt: „No 
lássunk már az után, a miből élünk !* s oda szólt a 
vadászoknak, hogy induljanak el a kópékkal. E köz
ben érkezett meg az öreg ur öescse, ki azonban a 
bátyja furfangos tervéről mit sem tudott.

A megvadászandó terület mintegy 220 hold egé

mit hallottam, a haza hívó szava volt s én ott 
hagytam azt, a minek elnyeréséért évek során 
át küzdöttem: a menyasszony mámoritó csók
ját. — „Veszélyben a Haza, tartsd fönn szá
momra csókodat kedves akkorra, mikor azt 
megmentettük !“ s elmentem, hogy fogadjam a 
halál fagyos csókját az ara forró csókjai he
lyett!"

Meddig folytathatnám igy, ha mindazoknak 
történetét akarnám elmondani, kik ama nagy 
napokon honszeretetüket életükkel pecsételték 
meg? Bizony éveken át kellene beszélnem s 
gyönge ehez az én szavam. A szent Szabadság 
katonáit nem kötéllel fogták, ment a maga jó 
szántából boldog-boldogtalan.

Egy marék por, egy marék hamu az csak, 
mely nekünk most ezeket elmondja. — Vajha 
markomba vehetném ezeket a szent hamvakat, 
s mikor a legnagyobb szélvész rohan végig 
szép hazánk rónáin, bérezem, annak gyors szár
nyaira bizhatnám, hogy igy azokat a haza min
den fia magába lehelhesse s ezekkel magába 
szívja a honszeretet, a szabadság nemes ér
zelmeit!

A halottak néma tanyája, a csöndes te 
mető mindig szent, ez azonban, melyben most 
állunk, nekünk kétszeresen az, mert egyúttal 
ez haza és szabadság szeretetünk edző iskolája, 
melyben tanítóink ti vagytok, — e hant alatt

szén különálló 10—20 éves erdőből állt, köröskörül 
szántóföldekkel és rétekkel övezve s nagy lejttel birt, 
miért is az öreg ur figyelmeztetett, hogy az erdőnek 
csak a fölső részét kell „elállani“, mért tapasztalás 
szerint csak igy lehet zsákmányra számítani. Ezután, 
megfujta a vadászkürtjét s mi siettünk állásaink el
foglalására.

Nemsokára Dudás jelezni kezdett, majd helyben 
csaholt, mig végre többi társa is hozzá csatlakozott 
s tartott igy a csaholás csekély megszakításokkal és 
szüneteléssel egészen délelőtt 11 óráig, daczára ennek 
azonban nyúl egy sem volt látható.

Ekkor Friedhoffer azzal a javaslattal állt elő, 
hogy miután a nyulak nem hajlandók a hegynek föi- 
felé tartani, jobb lesz az erdőt keresztbe elállni.

Friedhoffer hamarjában összefütyölte társait s 
valamennyien gyorsan ereszkedtek lefelé a lejtős utón.

Az öreg ur erre azután igazán szívből elka- 
ezagta magát.

— Éppen azt vártam, — inondá — no nézzék
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nyugvó ismeretlen hősök, mert a ti néma sza
vatok többet tanít nekünk, mint minden egyéb 
hangzatos üres szó. A Phőnix madárról mondja 
a rege, hogy elégeti magát és hamvaiból újra 
föltámad. így támadtok ti is föl hamvaitokból 
mindannyiszor, valahányszor mi — talán mél
tatlan — utódaitok kizarándokolunk sírotok
hoz, hogy tanításaitokat szivünkbe véssük.

Engedjétek meg, hogy tandíj fejében mé
lyen érzett hálánk mellett még ezt a szerény, 
de igaz szívből adott koszorút áldozhassuk em
léketeknek !

Te pedig tisztelt ünneplő gyülekezet vésd 
szivedbe magadnak a nagy és nemes rómaiak 
gyönyörű szavait: „dulce et decorum est pro 
patria móri!* „Édes és szép meghalni a ha
záért!"

Áld meg Uram Istenem mi szeretett Ha
zánkat !

C sem ete távo lság .
A csemetéknek egymástól való távolsága gya

korlati szempontból igen figyelemreméltó, mert nem 
mindegy az, ha a csemetéket gyéren, vagy igen sűrűn 
és egymás irányában szabályos vagy szabálytalan tá
volságban ültetjük. Azt hiszem, hogy most, az ülteté- 
tések idejének küszöbén czélszerü és időszerű ezt tár
gyalni s azt hiszem, hogy a vén praktikusnak ebbeli 
buzgólkodása mindenesetre megbocsátható.

csak, hogy le fognak most főződni ezek a gigerlik! 
Mi azonban menjünk előre arra a tisztásra, onnan 
majd jól megláthatjuk a disz elvonulást.

Mikor az „urak* az említett utón elhelyezked
tek, előttük vagy 300 lépésnyire újból felhangzott a 
kopók csaholása és pedig olyan hü utánzásban, hogy 
még az öreg ur sem akarta hinni, hogy azok nem az 
ő kopói.

Az „urak1 lövésre készen tartott puskákkal tü
relmetlenül vártak, de a nyulaknak bizony se hire, 
se hamva, mig egyszer csak eléjük pottyant az erdő
ből a négy czigány, tele torokkal csaholva, utánuk 
meg a Gyuri, ki unalmában szintén az öreg „Lánczi* 
hangját a csalódásig hűen utánozta.

Friedhoffer ur elképedt a látottakra s magához 
szólítva az erdőből éppen kibúvó Sunyit, kérdőre 
vonta:

— Hát máka mit megtschinálsz itt ?
— Hát instálom alázsatosan, vadásunk — felelte 

Sunyi.

Lássuk, hogy tulajdonképpen mit mond ezen a 
téren a tapasztalás ?

A tapasztalás azt mondja, hogy „sürü vetés, ritka 
kalász* és ez áll nemcsak a gabonánál, de az erdei 
csemetéknél is, ha már nem is szószerint a kalászt, 
de mindenesetre a fejlődést tartva szem előtt s a 
közmondás igazságáról mindenki könnyen meggyőződ
hetik, ha megtekinti az őserdőkben helyenkint igen 
gyakran előforduló sürü előserdényeket, melyek oiyan 
sürüek, mint a kender, de egyúttal annyira vékonyak 
és élhetetlenek, hogy a hótörésnek ős zivataroknak 
még ritkítás után is jobban ki vannak téve, mint a 
gyérebb s erőteljesebb surányok.

Tény tehát, hogy a csemeték egymástól bizo
nyos rendszeres távolságban ültetendők, de csak úgy, 
ha lehet, mert nem mindig lehet ám ! Szeretném látni, 
hogy a gyökerek által keresztül-kasul sűrűn behálózott 
területen ki volna elég balga a rendszeres csemete
távolságokért ama rengeteg költséget megkoczkáztatni, 
a melybe az kerülne; hát még a meredélyes, sziklás 
területen, hol keresve kell keresnünk egy kis földet, 
melybe csemeténk gyökereit betehessük, sőt gyakran 
a szélrések elkerülése végett még mesterséges fészke
ket is kell készítenünk.

Ilyen esetekben, valamint hézagok pótlásánál a 
csemeték szabályos távolsága mellékkérdés, fődolog 
az, hogy az ültetés sikerüljön, mely okból oda ültet
jük a csemetéket, a hol nekik való alkalmas helyet 
találunk, a sziklák, a gyökerek közé, a hézagok sza
badabb tereire, ilyen esetben tehát szabályos csemete 
hálózatot létesíteni nem lehet. Lássuk tehát, hogy hol 
és mikor lehet és kell szabályos hálózatot alkalmazni ?

Nagyobb értéseknél, mint tarvágásoknak, erdei 
tisztásoknak, kopár területeknek beerdősitésénél — ha

— Fatászni ? Makának mek nem szapat fatászni!
— Hát már hogyne vuna sabad, mikor a nacsá- 

gos ur parancsolta nekünk.
— Natischakosch ur! á . . . á . . .
Éppen akkor érkeztek oda a vadászok a meg

kötözött kopókkal.
— Hát a kútja nem ereszei máka? — kérdi 

Friedhoffer az egyik vadásztól.
— Nem szabad — mondja- az.
— Nem szapat? miért nem szapat?
— Úgy parancsolta a nagyságos ur?
— Natischágos ur ? á . . . á . . . — szólt Fried

hoffer s megértve, hogy ez mit jelent, hamar össze- 
fútyölte társait s fölfejtve nekik a helyzetet, vala
mennyien gyorsan fölfelé indultak az utón, miután 
pedig a tetőn egyikünket sem láttak, gyors tempóban 
megindultak hazafelé.

Mi a tisztás szélén a cserjék közül néztük a le
főzött s nagy veszekedéssel és hadonászó kezekkel 
elvonuló vadászkompániát.
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a fentebb leirt körülmények azt nem gátolják — 
csemeték helye már a munka megkezdése előtt 
abályos hálózatban mindig előre kitűzendő, mert ez 

önnyiti a munkát és az ültető munkás nem kényte
len a csemeték helyének keresése és kimérése által 
— mely munkában különben sem igen jártas — a na
pot vesztegetni, ezen kivül az ilyen szabályos hálózat 
a későbbi hézagok pótlásának, a sorok közötti fü- és 
egyéb használatoknál is hedvez, valamint a különféle 
gazoktól és dudváktól is könnyebben megszabaditha- 
tók lesznek az igy kiültetett csemeték.

Az ilyen hálózatok lehetőleg mindig az ültetést 
megelőző őszszel kitüzendők és a csemeték befogadá
sára szánt gödrök kiásandók lennének, mert eltekintve 
attól, hogy a légköri csapadékok, a téli hó és fagy 
behatása a csemetegödrökre fölér egy trágyázással, 
az ilyen eljárás mellett maguk' a kiültetett csemeték 
is gyorsabban fogamzanak s környéküket kevésbbé 
veri fel a gyom.

Leggyakrabban szokták azonban a soros ültetést 
használni, mert jóllehet, hogy a hármas, négyes és 
ötös hálózat a csemete egyedeknek minden oldalról 
egyenlő tért és világosságot biztosit, de ugyanezek az 
előnyök kisebb-nagyobb mértékben megvannak a soros 
ültetésnél is, és a mennyiben a soros ültetésnél kisebb 
a csemete távolság, annyival nagyobb a sortávolság, 
melyet úgy a fühasználatnál, mint a mezőgazdasági 
czélokra könnyebben lehet megművelni és kihasználni 
is; maguk a sorok hamarább záródnak, a sorok köze 
pedig — mint már emlitve volt — szintén fedve van 
füvei vagy más növényekkel.

A fentebb említett összetett hármas, négyes, 
ötös hálózatok, melyek a szemre nézve is kapósabbak, 
kedvező terepviszouyok mellett a csemeték gyors és

Mikor a menet lehaladt a völgybe, az öreg ur 
elővette yadászkürtjót s jelt adott vele vadászainak, 
mire azok csakhamar hozzánk érkeztek a kópékkal és 
a czigányokkal.

— No Sunyi — szólalt meg az öreg ur — hát 
láttál-e vadászt?

— Azst nem láttam, instáloin aláson.
— Hát mit láttál?
— A nimetet.
— Aztán mit mondott az ?
— Nem mondott semmit, csak sokat handranyált 

s berbetélt, azstán egyet fütyült és mindjárt még nígy 
nimet pottyant oda s azsokkal is handranyált, mire 
azs utón fölszaladtak s úgy eltűntek, mintha csak a 
főd nyelte vuna el ükét. Verje meg a devla. de csúf 
vót azs egyik nimet! Ugy-e Kriska ?

— Azs ám ! a sája ipen a fiié alatt vót — felelt 
Kriska vigyorogva.

Nagy hahota keletkezett erre s mindnyájan csak 
úgy dülöngtünk jobbra-balra a nagy kaczagásban.

erőteljes fejlődése által a czélnak szintén megfelelnek 
de ezek az előnyök, melyek kisebb-nagyobb mértékben 
a soros ültetésnél is megvannak, nem elégségesek arra, 
hogy az utóbbinak úgy gyakorlati, mint köztes hasz
nálatok kihasználása által nyújtott előnyeit háttérbe 
szoríthatná. Ezen kivül a soros ültetésnél úgy a kitű
zés, mint a később előforduló mindennemű munkálatok 
a leggyakorlatlanabb munkás által is könnyebben és 
gyorsabban foganatosíthatók, a mi már magában véve 
is tiszta nyereség pénzben és időben egyaránt.

A mi a csemetéknek egymástól való távolságát 
illeti, ez a következő körülményektől függ:

Először és első sorban a csemeték erőteljességé
től ; erőteljes, vastagabb csemeték gyérebben, a vé
konyabbak sűrűbben ültetendőks legritkábban ülteten- 
dők a surjányok. Függ továbbá a talaj minőségétől. 
Száraz, meredek, köves talajon ritkábban, a lankásabb 
agyagos televényes talajon sűrűbben ültetendők. Végre 
függ még az ültetési távolság minősége a fa nemétől 
is ; a gyors növésű fanemek ritkábban, a lassú növésű 
fanemek sűrűbben ültetendők.

Általánosságban megjegyzendő, hogy a ritkábban 
ültetett csemetéknél ha egy nehány darab kipusztul, 
már nagy hézag támad, növésük terjedelmes, ágak és 
gályákban dusabb lesz a haszonfa rovására, mig a 
sürü ültetés költségesebb és az egyedek silányabbak; 
az elő- és köztes használatok az első esetben keve
sebbek, az utóbbiban több, de értéktelenebbek, miből 
nyilvánvaló, hogy mindkét szélsőséget kerülnünk kell.

Egy éves feketefenyő 1 méteres sortávollal egy
mástól 40—50 ctméternyire ültetendő; iskolázott lucz- 
fenyő, 4 éves, 1‘20 méter négyzet hálózatban, esetleg 
1’50 méter sortávolhan, a sorban egymástól egy méter

Ez alatt a vadászok tüzet gyújtottak és készítet
tek jó hosszú nyársakat s tüzködtek azokra finom bél
pecsenyét, szalonnát és hagymát s megkezdődött a va
lóban Ínycsiklandó és étvágygerjesztő vadászpecsenye 
sütés, melyet csak a természet fia ismer s melynek 
még az illatját is élvezettel szívja magába az ember.

Pompás ebéd s élvezetes tréfás társalgás után 
a vadászok eleresztették a kópékat s mi a jött utón 
visszafelé vadászva estig 11 nyulat és 2 rókát ejtet
tünk el.

Este az öreg ur vendégszerető házánál marad
tunk vacsorára s itt nem egy tréfás megjegyzéssel 
még egyszer meg hányva-vetve a nap eseményeit, — 
csak a késő éjjeli órákban nem csak az élvezetes 
időtöltés, de az öreg ur jó borocskájának behatása 
alatt is derült kedélylyel s felejthetlen emlékekkel el
telve oszlottunk szét.

L a s s ú - S z á s z .
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távolságban; a közép erdei hézagok és a legelő erdők 
surjányai adott viszonyokhoz képest egymástól 5—10 
méternyire is ültetethetők.

V én p r a k t i k u s

Különfélék.
Szem élyi h.ir. Atzberger Antal I. oízt. m. kir. 

erdőlegény a szászsebesi m. kir. edőhivatalnál erről az 
állásáról a nadrági vasipartársasághoz erdőőrré történt 
kinevezése következtében leköszönt.

Ö ngyilkos főerdőőr. A keczer-pekléni m. kir. 
erdőgondnokság kerületében alkalmazva volt Mathisz 
Vincze m. kir. főerdőőr — mint ottani levelezőnk Írja — 
folyó hó 5-én szolgálati fegyverével szivén lőtte magát 
s azonnal szörnyet halt. A boldogtalan ember végzetes 
tettét elmezavarban követte el. Béke hamvaira!

Udvari vadászat Magyarországon. 1897. 
február 1-étől bezárólag ez év január 31-ig a király és 
vadászkisérete a következő vadállományt ejtette el a 
gödöllői vadászterületen és pedig: nemes vadat 65 da
rabot, 21 őzbakot, 2 zergét, 808 nyulal, 34 tengeri 
nyulat, 5 fajdkakast, 1705 fácánt, 77 foglyot, 20 erdei 
szalonkát és 5 más állatot. Ezeken kívül 5 rókát 1 kő- 
száli sasi, 1 harkályt és 8 különböző madarat. Éhez 
hozzászámítva a vadászszemélyzet által elejtett vadakat, 
összesen elejtettek: 50 szarvast, 22 vaddisznót, 67 őzet, 
3335 nyálat, 631 lépint, 5 fajdkakast, 2 császármadárt, 
4260 fácánt, 2460 foglyot, 110 erdei szalonkát, 76 vad
kacsát, 6 menyétet, 161 iltiszt, 243 sündisznót, 5 sast, 
87 harkályt, 424 sólymot, 1 uhut, 523 baglyot, 2170 
varjut és szarkát, 1057 különbözőt, összesen 17.051 
darabot.

A  legm élyebb földfurások. A Felső-Sziléziá
ban Rybnik kerületben fekvő Paruschovitz melletti fúró
lyuk 2003 in. mélységgel ez idő szerint a legmélyebb 
földfurás, ehez legközelebb áll a Schladebach melletti 
fúrólyuk 1716 m. mélységgel, a Wheeling (Virginia) 
melletti fúrólyuk mélysége 1372 m., a sziléziai Kunrow 
melletti földfurás 1453 m., a Lieth melletti 31 cm. át
mérőjű fúrólyuk mélysége 1338 m., a Mecklenburgban 
fekvő Unnarburgon, 69 cm. átmérőjű fúrás 1293 m. mély
séget ért el, a Sperenberg melletti fúrólyuk 1272 m., a 
Bromberg kerületben fekvő Inowrazlaw melletti fúrólyuk 
92 centiméter átmérőnél 1068 m. mélységet ért el. — 
Magyarország legmélyebb fúrólyuka a Budapest város
ligeti artézi kút 927 m -el, ezt követi a bányászati kincs
tár által a Zsilvölgyben Petrozsény mellett mélyitett fúrás 
730 m.-el. A  Paruschovitz melletti fúrólyuk, 2003 m. 
ülélységben még 7 cm- átmérőjű. A  fúrás ily nagy mély
ségben s különösen kemény kőzetben a Mannesmann- 
féle csövek feltalálása előtt technikailag lehetetlen volt. 
Ezeknek a csöveknek a szilárdsága, mint ismeretes, sok
kal nagyobb, mint más csöveké s igy ugyanazon ellen

álló képesség mellett sokkal vékonyabb falúak lehetnek, 
úgy, hogy a furócső egyforma kezdő átmérőjénél — kö
zönségesen 30 centiméter — sokkal nagyobb mélységek 
érhetők el, mint eddig. A „furócső0 kifejezés azért hasz- 
náltatik, mert újabb időben és nagyobb mélységnél s 
főleg kemény kőzetben már nem oly módon végzik a 
fúrást, mint eddig, t. i. hogy nem vésővel állítják elő a 
fúrólyukat, hanem egy csövet hajtanak be a talajba, 
melynek alsó része a gyémántokkal felszerelt aczélgyürüt 
veszi föl; a furókoronát. Ez a íurókorona s a cső forogva 
mélyed be a kőzetbe, a cső belsejében azután megmarad 
egy oszlop: a mag. Egy méllékkészülékkel — mely a 
furókoronán van alkalmazva — lehetséges azután a furó
cső kihúzásánál a magot eltörni és a csővel együtt ki
húzni. A  mag kiemelésére szolgáló készülékek már any- 
nyira tökéletesbittettek, hogy az egymás mellé állított 
magok hossza már kis szilárdságú kőzetnél is teljesen 
megegyező a lyuk mélységével. Ennélfogva a gyémánt- 
fúrásnál egyidejűleg teljes és pontos íelvilágositást nye
rünk az átfúrt közét szerkezetéről és települése viszonyai
ról. Igen természetes tehát, hogy a gyémántfurás kiváló 
fontosságú a geológia szempontjából is a művelésre ér
demes ásványok, érczek kutatásánál.

A „Röpirat“ előfizetési sorába újonnan beléptek: 
46. Olay János, 47. Gergely József, 48. Tóth József, 49. 
Tonhauser Antal, 50. Kacsó István, 51. Varga Ferencz, 
52. Biró László, 53. Prácska Emil, 54. Unye Márton, 
55. Sandl Kelemen, 56. Knobloch János, 57. Erdősi 
György, 58. Svenda László.

Felkérjük újból barátainkat, hogy az előfizetéseket, 
valamint a névjegyzékeket mielőbb beküldeni szivesked- 
jenek.

Az „Erdészeti Újság" tisztelt előfizetőit is kérjük, 
hogy rangfokozatákat, szolgalatadó uradalmukat, valamint 
pontos lakczimüket még e hó folyamán egy levelező la
pon, vagy esetleg az előfizetést hozó postautalvány szel
vényén, hogy igy a czim és lakjegyzékbe bevehetők 
legyenek.

A  „ R ö p i r a t "  szerkesztősége.

M egölte négy gyerm ekét, aztán önma
gát. Borzalmas eset történt Lázárföld községben; egy 
egy földmives asszony megfojtotta négy gyermekét, az
tán fölakasztotta magát. Az asszony az urát, Kern Jaka
bot, valami ürügy alatt elküldte hazulról s adott neki 
néhány más utasítást is, úgy, hogy a férj csak későn 
került haza.

Megérkezésekor föltűnt neki, hogy a kapu zárva 
van, a mi ritkán történik meg a parasztoknál. Zárva ta
lálta a konyha ajtaját is, még pedig belülről. — Nagy 
nyugtalanság fogta el, befeszitette az ajtót és belépést. 
A kamarában ott látta félesztendós kis fiát a bölcsőben, 
de most ügyet sem vetett rá s ment a másik szobába, 
A küszöbön átlépve, besötétitett helyiségbe jutntt s rá
hágott valamire. A nélkül, hogy tudta volna, mi került 
a lába alá, rúgott egyet rajta s tájékozni kezdte magát
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a sötétben. A szeme csak lassan szokta meg a homályt, 
mig végre fölszakitotta az ablakot, hogy tisztán lásson 
mindent. Rettenetes látvány tárult elébe. A  földön feküdt 
eltorzult arczczal három leánya, kik közül az egyik hat, 
a másik 4, a harmadik két éves volt Az ajtó kilincsén 
pedig felesége lógott. Gyorsan elszakította az asszony 
zsinegét, de a feleségében már nem volt élet. — Sorba 
vette a gyermekeit, kiknek nyakán szinte megó'rjltó' te
kintettel vette észre a hurkot, de valamennyi halott volt. 
Berohant a kamrába a bólcsó's gyermekéhez, az is ki
szenvedett már. Nyakán, a többi testvéréhez hasonlóan, 
ott volt a hurok. Kern kirohant az udvarra és őrjöngő 
fáldalmában segítségért kezdett kiabálni. A lakosság közt 
futó tüzként terjedt el a borzasztó eset hire s mindenki 
csak a halottakat akarta látni. Megjelent a hatóság is és 
fölvette a tényállást. Az asztalon az asszony egy leve
lére akadtak, a mely megmagyarázza a négyszeres gyil
kosság s az öngyilkosság okát. A levél tartalma ez:

.Kedves férjem! Féléves gyermekünket, a kis Já
nost nem hordoztad még karodon, mert elfojtotta ben
ned az apai érzést egy borzasztó gyanú Sejtelmed igaz 
volt; Jánoska nem a te fiad. Az apja Bohn Ádám, szom
szédunk, a ki egy ízben erőszakot vett rajtam. Ez az 
oka, hogy nem viselhetem a szégyent s meghalok gyer
mekeimmel együtt. Becstelenségben nehéz az élet s már 
nagyon mardos az önvád. — Hánjszor hiányzott kisebb, 
nagyobb összeg pénzünkből 1 Azt mind Bohn zsarolta ki 
tőlem. Szerettelek s éppen azért nem akarom vesztedet 
okozni. Mindennek csak ez a betyár az oka. Panaszold 
be. hadd bűnhődjék ő is ; te ártatlan vagy. Vagyono
mat, házamat készpénzemet mind neked hagyom s csak 
arra kérlek, hogy egy sírba temettessél négy gyerme
kemmel. Szerető feleséged Rauch Margit.*

Az eset nagy feltönást keltett nemcsak Lázárföldön, 
hanem az egész vármegyében. Mindenki sajnálja a fiatal 
asszonyt, ki csak huszonötéves volt. Boldogságuk meg- 
rontója 40 év körüli házas ember, flniczky Mihály vizs
gáló biró azonnal kiment a helyszínére s sok embert 
hallgatott ki. A vizsgálat eredményét titokban tartják, 
annyi azonban kiszivárgott, hogy alighanem kriminális 
eljárás alá vonják az ügyet.

Levágta a fejét. Borzalmas módon vetett vé
get az életének a debreczeui m. kir. méntelep egyik 
szakaszvezetője, kiskun-szabadszállási Tarnóczi István. 
Néhány nappal ezelőtt vasúton lovat szállítottak vi
dékre. Az állomásnál egy ló hasba rúgta a szakasz
vezetőt, a kit súlyos belső sérüléssel a katonai kór
házba vittek. Tarnóezinak iszonyú fájdalmai voltak. 
Hétfőn éjjel, mikor a többi beteg elaludt s az ápolót 
is elnyomta az álom, a szakaszvezető borotvával egyik 
fülétől a másikik felvágta a nyakát. — Három napig 
kínlódott még azután, mialatt az orvosok mesterséges 
utón táplálták és vezettek levegőt a tüdejébe, mig 
végre is megszabadult iszonyú kínjaitól. E hó 12-én 
temették el katonai diszszel. Holttestét hazaszállítják 
Szabadszálásra.

Hová pályázzunk? Az Erdészeti Lapok feb 
ruár havi füzetéből a következő pályázatokat vesz- 
szük á t :

Gróf Festetics Pál böhönyei uradalmánál szak
vizsgázott erdőőr felvétetik. Javadalmazás évenként a 
következő:

40 frt bér, 30 frt ruhapénz, lakás, tűzifa, 1 hold 
föld, 1 hold rét, 2 drb szarvarmarha, 4 drb sertés- 
tartás, 5 hektoliter búza, 9’80 hektó rozs, l -24 hekto
liter árpa és 13 kilogramm só, valamint a kártékony 
vad utáni rendszeresített lőpénz.

Sajátkezüleg irt és bizonyitványmásolattal ellátott 
kérvények f. é. márczius hó 25-ig alulírotthoz külden
dők be.

Az állomás márczius 25-én, legkésőbb május 1-én 
elfoglalandó.

Böhönye (Somogym.) 1898, évi február 10-én.
M a y e r  Gy u l a ,  

uradalmi főerdész.
A pilis-maróthi in. kir. közalap, erdőgondnokság

hoz tartozó, (240) kétszáznegyven frt évi készpénz- 
fizetés, (18) ürköbméter I. oszt. kemény tűzifa, (2) két 
hold rét, 10 frt földváltság és természetbeni lakás 
élvezetével összekötött pilis-szentléleki (kettős erdőőri 
lak) IV-ik osztályú erdőőri állomás betöltésére pályá
zat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, a köz
alapok szolgálatába ujonan belépni kívánók pedig ezen 
kívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő 
és halló képességüket megyei főorvos, vagy honvéd
orvos áltat kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tö
kéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és a 
nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hoz intézett kérvényeiket folyó évi április hó 16-ig 
az alulirt erdőgondnoksághoz nyújtsák be.

Kelt Pilis-Maróthon, 1898. február hó 16.
M. ki r .  k ö z a l a p í t v á n y i  

e r d ő g o n d n o k s á g .
M egtámadt csendőrlaktanya. Nyir-Baktán 

a szoczialisták megtámadták a esendőrlaktanyát s a 
csendőröket le akarták fegyverezni. E miatt a főszol
gabíró eddig mintegy 40 szoczialistát tartóztatott le s 
közülök 15 főkolompost lánczra fűzve 10 csendőrrel 
a mária-pócsi vasúti állomásra s onnan Nyíregyházra 
kisérték. Minthogy azonban ott a törvényszéki fogház 
czellái zsúfolásig tömve vannak, onnan a munkácsi 
fegyházba bekísérték.

M eggy ilko lt földbirtokos. Lúgosról távira
toznak: Erdmann János földbirtvkos a városon kívül 
a Temes partján meggyilkolva találtatott. Az a gyanú 
merült fel, hogy éjjel az utcán rabolták ki és holtan 
vitték a színhelyre. A tettest nyomozzák.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podbradszky Emil.
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MA8VARH0N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEfiWBB̂ IRWEv3*̂ RAtiZLETL

Képes á rjeg yzék  ö érm eu tw . le v itá ié it  pesteeaa eszkSzSliefnek.

ses

I — ME GJ EL ENT

BLUM és TÁRSA
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 k elt magas intézkedésével,

oseógti re lg ujoia* m©«tolzatott
a nagytekintettl erdétisztek 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.

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

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM és TÁ R SA

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. 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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E R D É SZ E T I 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.
Négyed 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 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.

M ég e g y sz e r  — u to ljára !
Számtalanszor megfogadtuk már, hogy a 

saját bajainkat hosszabban fölpanaszolni nem 
fogjuk, mert tapasztaltuk, hogy valahányszor 
ezt még eddig tettük, hangunk kiáltó szó volt 
a pusztában s az eredmény majdnem a sem
minél is kevesebb.

Most egy uj évnegyed végén régi szoká
sunkhoz híven újból fölütöttük nyilvántartási 
könyveinket s szorgos vizsgálat alá vettük az 
azokba foglaltakat s nem csekély megdöbbe
néssel tapasztaltuk, hogy a múlt év végéig 
357 olvasónknál nem kevesebb, — mint 
734 forint kint levő követelésünk van. Van
nak ezek között olyanok is, kik már pár éven 
keresztül mit sem fizettek, de azért a lapot

folyton elfogadták, sőt még ők maguk kérték 
annak folytatólagos küldését; akadnak olyanok 
is, kik ilyen hosszú idő után a lap további 
küldését beszüntették s a hátralékos összegnek 
az elmúlt újévkor való megküldését ígérték, 
de hát az ígéret csak ígéret maradt, a lapot 
ugyan nem küldjük tovább, de bizony a jól 
kiérdemelt követelésünk kárba ment. A leg
nagyobb része azonban a hátralékosoknak 
azokból kerül ki, a kik egyébként rendes fize
tők voltak s ezeknél készek vagyunk a kése
delmet nem rosszakaratnak, hanem inkább a 
feledékenységnek, némely helyen talán a múlt 
évi ínséges termésnek, a mostani drágaságnak 
fölróni.

Ha már most ehez hozzászámítjuk a folyó

TÁRCZA.
------------40f------------

É s m ég is  m ozog  a  fö ld !
Felolvasta a „ Szása? ebesi Magyar Iparos-kör* estélyén 

P o d h r a d s z k y  Emi l .

A régi közép-kor vakbuzgó vagy buzgó vak, vagy 
nem is tudom milyeu világában egy hires tudós más 
dolog híján — mert mint jól tudjuk, a tudósok ritkán 
csinálnak valami okos dolgot — arra adta a fejét, hogy 
ennek a hitetlen ostoba világnak a föld mozgását be 
bizonyítsa s a dolga annyira sikerült neki, hogy már 
csak paraszt hajszál választotta el attól, hogy a római 
laczikonyhán karmonádlit nem sütöttek a háta gerin- 
czéből s ez a paraszt hajszál az az eskü volt, a 
melylyel minden ismert és ismeretlen szentekre meg
esküdött, hogy a föld mozgásáról hirdetett tana nem 
egyéb ostobaságnál és hogy a föld olyan feszesen áll, 
mint a peczek. Az esküt letette ugyan, mert utóvégre 
a megsülés nem lehet valami kellemes állapot, mikor

az ember a szakácsnő körül is csak addig szeret set
tenkedni, a mig nagyon nem tüzel a sparherd, de leg
alább lelkiismeretének a megnyugtatására amúgy csön
desen, magában mondta azokat a világhirrre vergődött 
szavakat: ,És mégis mozog a föld!*

És ennek a haszontalan mondásnak a révén még 
ma is, halála után ötszáz évvel ismeri és magasztalja 
őt az egész világ. Én jó Uram Istenem, mennyiszer 
mondtam én már ennél okosabb dolgokat s még sem 
akar a vendéglősön, szabón és suszteren kívül senki 
más ismerni és még ezek is többször átkoznak, mint 
dicsőítenek. Hja, hiába, a dicsőség útja tövises és a 
mennyországba vezető ut nem flaszterozott, hanem 
göröngyös, vagy ha flaszterozva van is, akkor köve
zését Szászsebes városára bízták.

„És mégis mozog a föld!"
Uramfia, hiszen az ökör farka is mozog és még 

sem esik ki, hát minek csinálnak ebből olyan nagy 
hűhót? — De hát a világ a mondást egyszer szájára 
vette s nem lehet azt egyszerűen sutba dobni, hiszen
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évnegyed rendes kiadásait, közel 500 forintot, 
nyilvánvaló, hogy a hiány mintegy 1200 frtra 
rúg, tehát oly összegre, mely szinte egy kis 
vagyont képvisel. Ezeket a kiadásokat részben 
terhes kölcsönök fölvételével, részben pedig 
ama lelkes híveink segítségével bírtuk csak 
födözni, kik előfizetéseiket huzamosb időre már 
előre befizették, de mi lesz azután, ha ezek a 
források is kiapadnak? mert hiszen ezek sem 
olyanok, mint a szárepti özvegy asszony olajos 
korsója, melyből az olaj — hála Illés próféta 
áldásának — sohasem fogyott ki. Nagyon te r
mészetes, hogy a dolognak a vége az lesz, a 
mi a hosszas betegségnek szokott lenni: a csön
des kimúlás.

Nagy és sok nehézséggel kellett megktlzde- 
ntlnk, mig sikerült a dolgot oda vinnünk, hogy 
a tisztes erdészeti altiszti személyzet érdekeit 
szolgáló lapunkat életre kelthessük, még többet, 
hogy annak megjelenési idejét kibővithessük, 
de nem sajnáltuk mindezeket annak tudatában, 
hogy olyan eszméket és olyan emberek érdekeit 
szolgáljuk ezáltal, melyek és akik arra minden 
tekintetben érdemesek. A szocziálista munká
sok munkabér fölemelést és napi 8 órai mun
kaidőt követelnek maguknak, mig lapunk szer
kesztője úgyszólván minden anyagi előny nél
kül 18 órát is dolgozik naponkint s teszi tönkre 
egészségét és rövidíti életét, melyre pedig csa

ládjának még hosszú időn át szüksége van.
Lapunk titkos és nyílt ellenségei eleve 

megmondták volt, hogy vállalkozásunk ered
ménye ez lesz s hogy a hirtelen fellobbant lel
kesedés nem egyéb gyönge szalmalángnál, mely 
mihamarább ki fog aludni s hogy több lesz 
majd az üres szó, mint a cselekedet, de mi igaz 
lelkesedésünkben nem akartunk hitelt adni 
szerintünk gonosz czélzásu szavaiknak s most 
is csak azt hisszük, hogy a nehézség a dolog 
újdonságában és szokatlan voltában, részben 
pedig a föntebb említett egyéb okokban rejlik 
s még most is erős a bizodalmunk, hogy ez a 
nehézség nem fog tartós lenni, hanem csak át
futó és rövid tartamú, mint a reggeli eső.

Ebben való tántorithatlan hitünk buzdít 
arra, hogy még egyszer — utoljára fölkérjük 
mindazokat, kik előfizetéseikkel hátralékban 
vannak, hogy úgy ezeket, valamint az uj elő
fizetést is lehetőleg még e hó végéig, azonban 
mindenesetre a jövő hó elején beküldeni szí
veskedjenek.

Tájékozásul minden egyes czimszalagra 
rávezettük az előfizetés lejártának idejét úgy, 
a mint azt nyilvántartási könyveink mutatják, 
s ha netalán valamelyik tisztelt olvasónknál 
az tévesen lenne bejegyezve, kérjük erre való 
szives felvilágosítását, hogy a tévedést helyre
igazítsuk.

maga Jókai is, ki még mellettem is megtűrhető iró 
számba megy, regényt irt ezen a czimen, hát már most 
kérdezem én, ha ő tudott ebből a semmiségből egy 
hosszú regényt faragni, miért ne tudnék én abból egy 
rövidke felolvasást tartani, mikor nekem még az az 
előnyöm is meg van, hogy a Jókai regényét többnyire 
a kemencze sarkában száraz kortyok mellett ásitozva 
olvassák, az én felolvasásomat pedig a tisztelt közön
ség telt ibrikek mellett — bár gyakran átkozva atyám
fiát, a szegény tótot, hogy kevés szuszt vett magába, 
mikor a literes fiaskót fújta — tehát rózsás szemüve
gen keresztül hallgatja.

Hogy mikép jutottam én alioz, hogy ilyen czimet 
használjak a mai felolvasásomhoz, azt — a tisztelt 
közönség türelmét kikérve — itt röviden elmondom, 
a mint következik. Megjegyzem, hogy nem mese az, 
hanem olyan igazság, mint a hogy az a sör, a mit az 
előbbb itt ittam, tiszta Dréher-féle kőbányai.

A kamasz éveken és az azokkal összekötött léha
ságokon átesve, abba a korba jutottam, a mikor az

ember komolyan kezd gondolkodni s megfigyeléseket 
tesz.

Én a megfigyeléseket magamon kezdtem s mi
dőn örvendezve kitapasztaltam, hogy izmaim keményeb
bek a diósgyőri aezélnái, gyomrom különb Maximi- 
nus római császárénál, ki pedig köztudomásúlag 70 
font húst evett meg egy ültébe, nagyon meg voltam 
magammal elégedve s azt mondtam magamban, hogy: 
kedves atyámfia, tökéletes egy férfi vagy! De hajh! 
örmöm nem tartott soká; egyszer véletlenül megtapo
gattam oldalbordáimat — nem volt nehéz dolog, mert 
nem voltam sokkal kövérebb, mint a szászsebesi ha
lottszállító lovak, melyeket nem a gyász kedvéért, ha
nem azért takarnak le gyászlepellel, hogy a világ ne 
lássa az egyiptomi hét sovány esztendőbe való tarto- 
zandóságukat — s nagy rémületemre azt tapasztal
tam, hogy egyik oldalomon egygyel több bordám van, 
mint a másikon.

Tyhü! az áldóját! itt nagy baj van! Hova lett 
az én hiányzó bordám? Tudtommal nem voltam a
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Azok részére, kiknek az előfizetése már 
lejárt vagy a folyó hó végével le fog járni, 
utalványlapokat mellékelünk, hogy igy az elő
fizetési dijak beküldését megkönnyítsük.

Ha valaki a „Röpirat“ előfizetési diját a 
lap előfizetési dijával költségkímélés szempont
jából együttesen akarná beküldeni, kérjük ezt 
az utalványlap szelvényén főijegyezni.

Abban a reményben, hogy ez a fölszólalá- 
sunk nem fogja eredményét múlni, nyugodtan 
tesszük le lapunk jövendő sorsát tisztelt ol
vasóink kezeibe.

Az „ E r d é s z e t i  Új s á g *  
s z e r k e s z t ő s é g e .

M ikor ü ltessü n k ?
E fölött a kérdés fölött az erdőgazdák hosszú 

tollharczot folytattak; az egyik párt a tavasz, a másik 
az ősz mellett szállt síkra, míg végre a hosszú harcz 
a tavasz javára dőlt el, a mi igen természetes, mert 
a tavasz a növényvilág ébredésének korszaka Igaz, 
hogy vannak esetek, midőn daczára a tavaszi ültetés 
minden elismert előnyeinek, mégis kénytelenek va
gyunk az őszi ültetéshez folyamodni. Ilyen esetek közé 
tartozik az, midőn igen vizenyős terüleket kell befási- 
tanunk, melyek tavaszszal már korán elöntetnek s meg- 
közelithetlenek, továbbá a havasalji ormok vagy sza
kadék völgyek beültetésénél, mert ezek gyakori zord 
időjárásnak s a fagyoknak nem ritkán még május ha
vában is ki vannak téve, vagy pedig igen nagy ter

jedelmű ertési munkálatok esetében, midőn a munka 
drágaságával és munkás kéz hiányával kell megküz- 
denünk. — Ilyen esetekben, főleg pedig az utolsó 
esetben az őszi ültetésnek még az alsóbb régiókban 
is elsőbbséget kell adnunk, mert a pénzügyi érdekek 
minden munkánál mérvadók maradnak. Ezen kívül a 
korán lombozó fanemeket, milyenek például a vörös
fenyő, nyír, szintén czélszerü őszszel ültetni, ez azon
ban csak akkor szükséges, ha a kora tavaszi ültetés 
egyáltalán lehetetlen lenne; minden más esetben és 
minden más íanemeket a késői tölgy kivételével, sőt 
még ezt is tavaszszal ültessük.

Az erdőgondnoksági ültetésnek tulajdonképeni 
ideje tehát a tavasz és ennek is főleg márczius hó
napja volna, de az erdőgazda, kinek minden égalji 
körülményekkel számolnia kell, ehez szigorúan nem 
rahaszkodhatik, mert az erdészeti növények tenyész 
régiója az égalji viszonyok és fekvés szerint nagyon 
hirtelen változó. így sok függ attól, hogy a beülte
tendő terület melyik égtájnak, délnek, dél-nyugatnak, 
északnak, vagy észak-keletnek fekszik. Figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy melyek az uralkodó szelek ; 
a fagyos északi, vagy észak-keleti, vagy pedig az eny
hébb déli és nedvesebb délnyugati szeleknek van-e 
az erdősitendő terüiet kitéve,

Az első esetben, midőn a késői fagyokra bizton 
számíthatunk, az ültetést el kell halasztanunk április 
hó végére, sőt egészen május közepére, mig a ked
vező déli vagy dél-nyugati fekvésnél a korai száraz
ságtól tartva, a korai ültetésre törekednünk. Vannak 
olyan területek, melyek az uralkodó északi szél irá
nyára bár merőleges irányban fekszenek, de az előttük 
álló magasabb hegy él védelme alatt esetleg a nyu
gati szeleknek nyitva álló völgyben oly kedvező fek-

Lőry bankházába letéteményezve, hogy ott sikkasz
tották volna el ?

A dolog nagy szöget ütött a fejembe s más okos 
embert a közelben nem ismervén, rohantam a paphoz, 
számon kérni az én oldalbordámat. Jó helyre mentem, 
ez rögtön megmagyarázta nekem a dolgot alaposan. 
Azt mondta, hogy a hiányzó bordámból a teremtő 
asszonyt csinált s onnan van a hiány.

No szépen vagyunk vele! Most az én pompás 
oldalbordám valahol a sétatéren krinolinban sétál és 
tudja Isten, micsoda mihaszna filiszter ölelgeti. Nem 
oda Buda, uram Istenem! ha elvetted a bordámat, 
add is azt vissza, de előbb hadd bizonyosodjam meg, 
hogy az asszony igazán a férfi oldalbordájából van-e 
csinálva? Az első asszonynépet, a melyiket a sors 
utamba vetett, mindjárt megkérdeztem a dolog felől, 
hogy nem-e tévedek ?

— Nem téved uram, — szólt a hölgy — mert 
mi csakugyan a férfi csontjából vagyunk alkotva; egy 
jó csont volt a férfiban, az Isten abból is asszonyt

csinált, azóta a férfiak nem érnek egy fabatkát sem!
— Köszönöm szépen — gondoltam, de nem mond

tam s az utóbbi gonosz megjegyzésre nem sokat ad
tam, mert úgy látszott nekem, hogy a megkérdezett 
tisztes matróna a seprőkereskedőknek a legjobb kun
csaftja.

No hát ha úgy van, keressük meg az én oldal
bordámat; az Isten, a ki kivette, majd csak vissza
vezéreli, ha nem is oldalamba, legalább melléje.

A legközelebbi napon a „Szászsebesi Magyar 
Hazafiak" czimü napi lapba a következő apróhirdetést 
tettem közzé:

„Egy éltevirágában álló derék, erőteljes férfi 
(azt mondják, hogy szellemes is) keresi az ő oldal
bordáját; kellékek: hogy az olbalborda szépen fejlett, 
háziasán nevelt legyen s legyen neki mit a tejbe is 
aprítani. — Ismeretség és kölcsönös megtetszés után 
összeboronálás a papnál. Szives ajánlatok „Oldalborda* 
cziraen a helybeli postára küldendők."

A hirdetmény eredménye minden várakozásomat
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vésüek, hogy a korai ültetést minden aggodalom ki
zárásával megtűrik, mig egy alantabb fekvő, — de 
ilyen kedvező fekvéssel nem biró területen az elha- 
lasztandó.

Fő tekintetünk mindig az uralkodó száraz vagy 
fagyos szelekre legyen irányítva s arra kell töreked
nünk, hogy ezeket a csemeték — még mielőtt tartó
san veszedelmes hatásuk mutatkoznék — már meg- 
fogamzva kellő erőben állhassák ki, meri az ültetés 
sikertelensége többnyire az illető szeleknek hervasztó 
müve.

Fenyő ültetésnél, magas hegységi véderdők tele
pítésénél gyakran előfordnl az az eset, hogy a beer- 
dősitendő területet márcziusban a magas hó miatt 
még megközelíteni sem lehet, holott a kiültetendő 
fenyő csemeték a csemetekertben már hajtásnak in
dultak; midőn ennek következtében azt vélnők, hogy 
az ültetéssel már elkéstünk, a gyakorlati erdész még 
ekkor sem jut zavarba s nem esik kétségbe, mert 
okkal-móddal lehet a csemetéket, kivált pedig a tű
levelűeket nemcsak májusban, de még júniusban is 
kiültetni.

Ha a csemetekert a beerdősitendő területtől na
gyobb távolságra, járatlan utak mentén fekszik, akkor 
főtörekvésünket arra kell irányítani, hogy a csemeték 
általvetőkbe, vagy házi kosarakba gumóstól, vagy ha 
ez meg nem történhetnék, vagy nagyon költségesnek 
látszanék, legalább a finom, vékonyabb gyökerekre 
tapadt földestől együtt gondosan, nedves moha közé 
csomagoltassanak és lovon vagy háton igy elrakva 
szállíttassanak; ha pedig a szállításnak a járhatlan 
utak miatt huzamosabb ideig kell tartani, akkor ut 
közben a csemeték vízbe mártás, vagy megöntözés 
által fölfrissitendők és szellőztetendők.' Az ilyen mó

don a helyszínére szállított csemeték a helyszínén 
azonnal a már előre marhatrágya és agyagból elkészí
tett péppel kitöltött gödörbe berakandók. ügy a szál
lításnál, mint minden további műveletnél ügyelnünk 
kell, hogy a rügyek, illetőleg a hajtások a letördelés- 
től óva legyenek. Az ilyen módon szállított s borús 
időben, vagy éppen néhány napig tartó esőzésben ki
ültetett fenyő csemeték bizonyosan meg fognak fo- 
gamzani.

Magánál az ültetésnél a legfőbb szabály az, 
hogy a csemetét mélyebben ültetni, mint a csemete
kertben, vagy esetleg a vadonban állott, soha sem 
szabad; a gyökfőn igen feltűnően látható az a hátár- 
gyürü, mely a zöld kéreg és a gyökfa barnás színe 
között van, a mely gyűrűig ugyanis a csemete földdel 
befödendő.

Lehet ugyan, sőt számítva az ülepedésre, kell 
is a földet a gyökfő körül kereken egy kissé maga
sabbra hagyni, de a gyökfő közelében a föld vagy 
kézzel, vagy más egyéb eszközzel egészen az említett 
gyűrűig lenyomandó, Ellenkező esetben a még gyönge 
zöld kéreg a nedvesség, rothadás és gombák által 
való megtámadásnak van kitéve és a csemete könnyen 
tönkremegy.

A gyökereknek az ültetésnél lehetőleg a termé
szetes állást adjuk; az alkalmatlan kiálló oldalgyöke
rek, valamint a hosszú vezérgyökerek éles késsel 
vagy kerti ollóval gondosan lemetszendők, úgy, hogy 
a metszési lap lefelé álljon, soha repedezett ne le
gyen ; különösen vastagabb gyökereknél az úgyneve
zett fan gyökerek mindenek fölött kiemelendők. A 
gyökerek között esetleg fönmaradó üregek a penész
gombának valóságos tenyész tanyái, miért is azok 
gondos betöltésére kiváló gondot kell fordítanunk oly

felülmúlta. Ha a posta összes személyzete egy éven 
át egyebet sem evett volna, mint csupa karmonádlit, 
annyi bordacsont nem gyűlt volna föl udvarán, mint 
a mennyi „Oldalborda0 jelzéssel ellátott levelet kapott 
rövid egy hét alatt.

Nem bontottam fel egyenkint; türtőztettem kí
váncsiságomat, mig az egész halom összegyűlt. Nehéz 
is lett volna itt a választás, mert istenemre mondom, 
hogy Goitein Soma pártiüzletében, vagy Lessner áru
házában nincs olyan nagy választék csipkékben és 
hálófőkötőben, mint a milyen nekem volt illatos levél
kékben.

Elhatároztam, hogy a választást a sorsra bízom, 
s miután a velem egy házban lakó német barátom czi- 
linderét kikértem — az én pörge kalapomba nem fért 
volna a levelek sokadalma, czilindert pedig ismert 
hazafiságomnál fogva soha sem viseltem — bele rak
tam az egész gyűjteményt s hunyott szemmel és jó 
megkavarás után találomra kihúztam egyet.

A boríték kecsegtető volt: egy csókolódzó ga

lambpár volt rajta. Mohón bontottam föl s szemeim 
csakúgy nyelték a tartalmát, mely a következő volt: 

„Tisztelt Oldalborda uram!
Olvastam hirdetését s a kivetett horgon fönn

akadtam (ebannya lelkét, de szépen ir!) szép is va
gyok, jó is vagyok; tejem ugyan nincs, de beleapri- 
tani való van egy kevés (gyere csak babám az aprí
tani valóval, a tejről majd csak gondoskodunk, ha 
összekerültünk); ha közelebbről meg akar ismerni 
(hogyne babám, még pedig nagyon közelről!) úgy le
gyen a jövő vasárnapon, délután 3 órakor a Vörös
hegyen. Ismertető jel tea rózsa a hajamban balról 
(no, hogy szép hosszú hajad van, tea rózsám, azt szí
vesen elhiszem, már csak azért is, hogy ebben a 
kánikulai hőségben a Vöröshegyre czitálsz; hosszú 
haj, rövid ész.)

A templomjáró anyóka nem várta olyan nehezen 
a vasárnapot, mint én. Az egész délelőtt azzal telt el, 
hogy a tükörbe kandikáltam. Hála Istennek, bátran 
tehettem, pedig kicsiny koromban hányszor kérdezte
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módon, hogy az elhelyezett csemetét a befőldelés al
kalmával bal kezünkkel többször föl és alá mozgatjuk, 
hogy így a porhanyó föld a gyökerek közeit jól kitölt
hesse. Igaz, hogy ezek mind természetes dolgok és 
sokan talán fölöslegesnek is tartják elmondásukat, a 
„vén praktikus" erre csak azt mondja, hogy maga a 
nagy természet is az élő egyszerűség és mégis ki 
tudná azt eléggé hűen utánozni ?

V én p r a k t i k u  s

L E V E L E Z É S .
Mocsolyás, 1898. márczius 16.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
A jó sors megengedte azt, a mit már remélni 

sem mertem, hogy tollat vegyek kezembe s leírjam a 
velem megtörtént szomorú esetet, melyről ugyan rö
viden kedves lapunk már megemlékezett, midőn annak 
hírét a fővárosi lapokból átvette, csak éppen a név 
volt helytelenül kitéve. Hogy lapunk tisztelt olvasói 
egészen tisztába legyenek a dologgal, leirom az esetet, 
úgy, a hogy az megtörtént.

Védkerületem határos Kisgyőr községgel, mely
nek lakosai ősidők óta mint hires fatolvajok ismere
tesek, pedig nem azért, mintha a falopásra kénysze
rítve volnának, mert nálunk a kincstárnál annyi ölfa 
és szőlőkaró termelés van, hogy ezzel más kilencz 
község becsületes munkásnépe tisztességes utón meg
keresi kenyerét, azoknak azonban a falopás már vé
rükben van.

Múlt hó 14-én kimentem éjjeli őrködésre s ekkor 
rajta kaptam négy embert, a kik kőrisfából kifaragott 
keréktalpat vittek, midőn azonban eléjük ugorva meg

jó anyám, hogy „kis fiam, akarsz-e majmot látni?" s 
mikor azt feleltem, hogy igen, a tükröt „oda tartotta 
a szemem elé.

Az ebéd Ízlett ugyan, de mert Kovács Laczi ba
rátom sokszor mondta, hogy nem jó sokat enni, ha 
az ember a Vöröshegyet akarja megmászni, türtőztet
tem magamat s csak annyit ettem, mint egy felsőbb 
leányiskolái kisasszony szokott — mások előtt (könnyű 
neki, mert azután a konyhában marék számra tölti 
magába a töpörtőt.)

Soha erdélyi kárpátegyleti tag nem haladt olyan 
ruganyos lépéssel a bisztrai havasokra, mint a hogy 
én vonultam a találka helyére.

Az aranyos már ott volt; az ismertető jelre nem 
is volt nagy szüksége szegénykének, mert tudvalevő 
dolog, hogy a szászsebesi hölgyek inkább mennek a 
város végén szépen megfogamzott millenniumi fasorba 
sétálni, mintsem a Vöröshegyre.

A kölcsönös bemutatkozáson csakhamar túlestünk 
s úgy vettem észre, hogy az angyalom éppen olyan

állásra hívtam föl, a terhüket eldobva futásnak ered
tek s szerencsésen elmenekültek, a nélkül, hogy vala
melyiket fölismerhettem volna. Másnap reggel egy ko
csit fogadtam s a talpfát lakásomra szállítottam és 
nyomban megindultam a tettesek kikutatására. A ve
lem határos szomszéd védkerületben 10 darab kőris
fát vágtak le. Egész héten át őrködtem, hogy a tette
seket elcsíphessem, de azok nem mutatkoztak.

Múlt hó 19-én délután ismét elindultam éjjeli 
őrködésre s előérzetem volt, hogy az éjjel sikerülni 
fog a fogás, de rám nézve a dolog nagyon balul ütött 
ki Midőn ugyanis ahoz az erdőrészhez értem, hol a 
kár elkövetve lett, mintha csak tudták volna, hogy 
el fogok jönni, már ők heten fegyverekkel ellátva vá
rakoztak rám. Egyikük, Vitarius Kis Károly ki jött a 
közlekedési útra széjjel nézni éppen akkor, midőn én 
oda értem. Egy perczig farkasszemet néztünk egy
mással, de midőn rákiáltottam, „mi lesz Károly ?* 
visszafordult és szaladni kezdett, mire én újból rá
kiáltottam és lelövéssel fenyegettem. Erre ő vissza
szólt, hogy mindjárt megáll; mikor utána néztem, lát
tam, hogy körülötte több embez bujkál s hogy fel
ismerhessem őket, feléjük mentem, ekkor azonban 
lövés dördült el felém, mire én nyomban szinte két
szer oda lőttem ; ekkor más oldalról jött egy lövés, 
a mely bal szemem alatt talált. Erre én háttal for
dultam feléjük s féltérdre ereszkedve töltöttem fegy
veremet, miközben több lövés jött hátamba, de ezek 
annyira gyengék voltak, hogy a kabátomon nem ha
toltak át. Mikor a lövések megszűntek, visszafordul
tam, de támadóim ekkor már eltűntek.

Haza menve rögtön jelentést tettem az erdő
gondnokságnál, mely azonnal kocsit rendelve, a leg
közelebbi orvoshoz vitetett, hogy a belém fúródott go-

szivesen legelteti parázs szemeit az én daliás alako
mon, mint én az enjrémeket az ő formás, telt idomain. 
Hoszasan sétálva fel-alá, szőttük a jövő rózsás terveit 
s végre fáradtan pihentünk le egy mohos sziklára. 
Csakhamar szó szót, vallomás vallomást követett.

Ekkor szép eszme villant Jneg agyamban-. Itt, az 
Isten szabad ege alatt, a nagy természet fényes tem
plomában akarok hűséget esküdni az én kedvesemnek.

Ő sem maradt adós. Kis kacsóját szivére téve, 
égre irányított szemekkel rebegte :

„Esküszöm, hogy hozzád való hűségem olyan 
megingathatlan lesz, mint a szikla, a melyen ülünk !“

. . . E perczben m e g m o z d u l t  alattunk a föld 
s bensejében tompa moraj zúgott végig. A százados 
sziklák meginogtak s repedeztek, mi pedig rémülve 
futottunk a földrengés rémséges színhelyéről.

A városhoz érve elváltunk s én siettem laká
somra, hol nyomban a következő hirdetést írtam a 
lapba : „Keresek egy nőt, kinek hűsége állandóbb a vö
röshegy szikláinál."
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lyót távolítsa el, ez azonban nem sikerült. — Múlt hó 
20-án a miskolczi kórházba mentem, de a golyót ott 
sem tudták kivenni. Nagy fájdalmakat kellett kiálta
nom, mig végre f. hó 24-én hazabocsátottak, de még 
mindig orvosi gyógykezelés alatt állok s a golyó — 
mely 4 ctméternyire fúródott a csontba — még most 
ís bent van.

A tetteseket f. hó 20-án fogták el az emődi csend
őrök, neveik a következők: Vitarius Kis Károly, Vita- 
rius Kis János, Gergely István, Csató János, Marsaiké 
József (községi elnök), Kis Károly és Máté Lajos; 
most valamennnyien vizsgálati fogságban vannak.

Tisztelettel maradtam igaz hive
E r d é l y i  György,  

m. kir. erdőőr.

A z u liesi ren getegb ő l.
Felvidékünknek egyik híres Nimródja Írja a Z.-nek, 

Ulics községből, a Fischer lovag idejéből nálunk is 
eléggé ismert vadászterületről a következő vadász-él
ményét:

Márczius 6-ika lévén, nálunk is jelezte a tavasz 
közeledését a szép verőfényes nap. A hó csak úgy 
pattogott vesztében, a hóviz pedig csak úgy ömlött alá 
a patakokban. Nekem a szomszéd községben lévén 
halaszthatatlan hivatalos dolgom, fejtörésembe került, 
hogyan is jussak el oda, mert az erős olvadás miatt a 
kocsin való menetelre gondolni se lehetett, de külön
ben is a hó egy méter magas, árnyékosabb helyeken 
még magasabb is. Tehát mit tehettem mást, magam
hoz vettem egy parasztlegényt, kezembe régi vadász-

Hirdetményem heteken keresztül jelent meg a 
lapban s én ma is várom a jelentkező asszonyokat, 
kiknek hűsége a kívánalomnak megfelelne. Várom, 
várom, de hiába várom.

Minden reményvesztett nap utád busán hajtom 
fejemet párnáimra s mielőtt a jótékony álom leszál
lana pilláimra, mindannyiszor felsóhajtok:

„Az asszony ingatag!*

ADOMÁK.
A m a g y a r  me g  a német .

A magyar ember meg a német ember össze
barátkoznak és megegyeznek abban, hogy mulatságból 
találós kérdéseket intéznek egymáshoz.

A német kezdi a előbb:
— Mennyire van a ményország?
— Sóhajtásnyira, felel a magyar.
— Milyen mély a tenger?
— Kőhajitásnyi.
— Helyes, most te következel.
A magyar egy kicsit gondolkodott aztán kérdi:
— Hogy hívják az én komámat Tápió-Bicshén ?

botomat, egy gyalog ösvényen az erdőn keresztül útnak 
indultunk gyalogszerrel.

Utazásunk meglehetősen ment, az ösvényen jég 
volt, tehát nem süppedtünk s hogy az ut rövidebb 
legyen, vagyis, hogy az idő hamarabb mulljék, legé
nyemmel vadász-kalandokról beszélgettem. Sok szép 
visszaemlékezés jutott eszembe, mert fiatalabb korom
ban, mint vadász, nem egy felejthetetlen vadász- 
éleménynek lettem részese ezekben a rengetegekben. 
Ez alatt az erdőbe értünk. Alig haladtunk benne jó 
puskalövésnyire: egyszerre csak valami nesz, majd 
nyiváshoz és ordításhoz hasonló hangok ütötték meg 
fülemet. Legényemhez fordultam s kérdeztem tőle: 
hallja-e kend ezt a különös zajt? Ő fejcsóválással 
„nem“-et intett, mert tény az, hogy az itt lakó nép 
majd mind nagyott hall, mivel egész télen át a forró 
suton alszik a család apraja-nagj^ja, s e rossz szokás 
eltompitja halló érzékeiket. Rövid idő múlva, mikor a 
zaj egyre nagyohhodott, már ő rántott egyet rajtam s 
mutatatta az irányt, hogy ott történik valami. Erre 
nagyon is felébredt bennem a régi vadász-szenvedély,' 
sietve kezdém törölni szemeimet, és a zaj felé hú
zódva rettenetesen figyelek s önkénytelenül a vadász
botom után nyúltam, azt hivén zavaromban, hogy 
„szükség esetében s ha az Isten is úgy akarja, elsül 
még a bot is*. Nagyobb biztosság okáért oda szólot
tám a legénynek, hogy fusson haza sebesen a fegyver 

• után, mire ez elvetette magát, s mintha csak kilőtték 
volna, egy szempillantás allat eltűnt . . A zaj egyre 
közeledett s alig pár perez múlva, vagy 50 lépésnyire, 
magam előtt láttám, hogy egy fene nagy vadkan egy 
még nagyobb, de téli álmából mostanában ébredett 
maczkóval tusakodik. Mittevő legyek? A fára fölka
paszkodni : az teljes lehetetlen, hiszen a fagytól tükör
sima mindenik fatörzs. Helyzetem pillanatról-pillanatra 
borzasztóbb lett. Az egymással viaskodó vadak mind
jobban közeledtek felém. A vadkannak az orra, mely
ből már kettőt is láttam, egészen le van karmolva. A 
medve szügyén a vadkan agyara tátongó sebeket ha
sított s mindkettő véres tajtékzó szájjal húzódott egye
nesen felém. Szent Isten! Mi lesz most velem? A 
fához annyira odalapultam már, hogy az egész testem 
zsibbadni kezdett tőle, a lélekzetem pedig már-már elállt. 
A fenevadak mindég csak felém és felém húzódnak. 
Eddig még nem vettek észre. Ha észrevesznek, bizto
san én leszek a közös préda. Csak kidőlne 
már valamelyikük, mert hogy életre-halálra viaskodnak, 
az kétségtelen. A medvének a perczei, mivel hogy téli 
álmából csak mostanában bújhatott elő, már meg vol
tak számlálva; ámde, előnye volt az, hogy széles tal
pát a hó felül tartotta, mig ellenben a vadkan süppedt 
egész az aljáig s igy a medve jobban tudta pacskolni 
a vadkant. A kan azonban, ahol csak tehette, fehér 
fegyverét erősen használta s egy kínálkozó alkalom
mal, alig 8—10 lépésnyire tőlem úgy vágta vele oldalba 
a medvét, hogy az — ezer szerencse — nem felém,
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de tőlem vagy 15 lépésnyire egy fa mögé húzta meg 
magát.

A kan nem hagyta abban, hanem tovább űzte a 
medvét s azzal kijutottak egy tisztásra. — Ott azután, 
mert a hó egészen laza volt, a kan a nagy hóban 
végkép kimerült s mivel ő volt a győztes, abban hagyta 
a viaskodást. — Magamat már-már a halál torkában 
érezve, ott állottam a fatörzs mellett vagy egy óra
hosszat, szinte megmeredve, mikor legényem jelt adott, 
hogy közeledik. Amint megjött a legényem, nagy léleg
zetet vettem. Akkor ütött ki rajtam a veríték, mikor 
a legényemtől átvettem a fegyvert — de töltést nem 
hozott hozzá . . . Megnyugodtam. Eszembe jutott az 
a bizonyos „vadász ur“, a ki pár év előtt e tájon 
„medve-szemet* nézett, de abból az elvből indulva ki, 
hogy „leben und leben lassen* nem lőtt. Tovább bal
lagtunk hát — hazafelé.

Különfélék.
A mármarosi erdőpanama, Aunak a felhá

borító mármarosi visszaélésnek, melyre a megyei alispán 
és főszolgabíró öngyilkossága után terelődött a figyelem, 
a részletei még mindig foglalkoztatják a mármaros-szigeti 
törvényszéket, melynek börtönében Risko Béla szolgabiró, 
Reviczky Károly körjegyző és Fixlén Jakab keceskedö 
várják a vizsgálat befejezését A törvényszék részéről 
Szép Géza biró vezeti a vizsgálatot. Eddig kiderítette, hogy 
Ripinye-Majdánka erdőségeiből a községi képviselő- 
testület tudtával évenként ötezer fát vágtak ki. Ezt a 
visszaélést már éveken át folytatták, mikor pedig hire 
terjedett, hogy a községi erdők állami kezelésbe jutnak, 
a majdánkai bűnszövetkezet elhatározta, hogy az összes 
fákat kivágatja. A határozat visszatetszést keltett a falu 
népénél, mely nem akarta eltűrni megkárosítását. Az 
elégületlenség tetőponton volt, mikor Marsó Lőrincz 
csendőrszázados a csendőrőrs megvizsgálásra Majdánkára 
érkezeit. A  nép, mely nem bízott már a megye embereiben, 
a csendőrszázadoshoz forult panaszával, Marsó jegyző
könyvbe vette a szegény parasztok vallomásait s az ő 
személyes közbenjárására indították meg a vizsgálatot. — 
Hogy az erdőpusztitás mennyire kárára volt a népnek, 
mutatja az is, hogy egészen tönkre ment s most Maj- 
dánkán naponként ismétlődnek a liczitácziók.

Az asszony bűne. A minap Lúgoson egy 19 
esztendős asszony a kocsisával megölette az urát, 
Erdmann János földbérlőt. A gyilkosságért százötven 
forint vérdijat adott a szolgának A megindított vizs
gálat hajmeresztő részleteket derített ki. Bach József 
kocsis, miután előleg képpen 100 irtot kapott, élesre 
fent szekerczével rárohant a pamlagon délutáni álmát 
alvó gazdájára, kinek koponyáját egyetlen borzasztó 
vágással ketté hasította, majd még több súlyos sebet 
ejtett a földre zuhant élettelen testen. A szép fiatal 
asszony hidegvérrel végignézte a mészárlást és se
gédkezett a kocsisnak, hogy a tetemet elrejtse. Éjjel 
azután kocsin kivitték a halottat a Temes partjára, 
a hol az arramenők ráakadtak. A csendőrséget a vé
res kocsi s egy véres ponyva vezették nyomra, de 
az asszony csak akkor vallott, mikor a kocsis töre
delmes beismerését elmondták neki. Azt felelte, hogy 
férjének bántalmazásai vitték rá a gyilkosságra.

V igyázzunk a czim re ! Több helyről érkezett 
hozzánk kérdés, hogy a kincstári hivatalok miért nem 
teljesitik az egyenruha megrendelést a Blum Sándor és 
társa czégnél? Nem lévén elegendő időnk ezekre a kérdé
sekre külön-külöu felelni, itt figyelmeztetjük az érdek
lődőket, hogy ezzel a czéggel szemben a magas mi- 
nisterium még nem hatalmazta föl a hivatalokat arra, 
hogy a megrendelt czikkek árát mint előleget kifizessék, 
az a czég, mely ebben a kedvezményben részesül, 
B lum  és társa ezég Budapesten, IV. kér., sütő 
utcza 2 sz. Ezt a czéget személyesen van szerencsénk 
ismerni s igy biztosíthatunk mindenkit, a ki hozzá 
fordul, hogy a kiszolgálással teljesen meg lesz elé
gedve.

L eégett erdő. Esztergomból jelentik, hogy az esz- 
tergom-szent-györgymezei közbirtokosság erdejét meg- 
gyujtották. A tűz gyorsan terjedt s óriási kárt okozott. 
A bűn elkövetésével a primási uradalom egyik pász
torát gyanúsítják, de komolyabb gyanuokok ellene 
nincsenek.

M eggyilkolt szerb papné. Versecről írják: 
A  temesmegyei Podporány községben a minap meg
gyilkolták a szerb pap feleségét. A  pap aznap kuráto
rával Temesvárra utazott. Felesége ki is kisérte az urát 
a vasúthoz és visszatért lakására. Midőn a kocsis vissza
érkezett, a paplakot zárva találta; zörgetett, de nem 
tudott bejutni. Felnyitották a lakást, de a papnét nem 
találták sehol, mig nagy sokára az ólban megtalálták 
holtan, lején és testén óriási sebekkel és vágásokkal. A  
csendőrség megindította a vizsgálatot és kiderült hogy a 
ház mindenese, egy vojvodinczi illetőségű román suhanczz 
eltűnt. A gyilkos?ágot valószínűleg ő követte el. Az 
ügyész és vizsgálóbíró kiutaztak a tett színhelyére.

N ég y  nap n égy  é jje l. Csak a régi krónikák
ban olvasunk olyan nászlakomáról, mint a milyennek 
hírét most a Bácskából, Hódságh községből küldik. —  
A vendégek rálicitáltak a nótára, mely azt mondja, 
hogy: „Nem aludtam három éjjel, három nap*, mert ők 
négy éjjel, négy nap nem aludtak. Weber György jó
módú fia és leánya léptek házasságra. Gepler Pál ugyan
ottani gazda fiával, illetve leányával, Az esketés után az 
egész násznép hazavonult és négy nap, négy éjjel lako
zott nagy vigassággal az örömapa házánál. Megettek : 
60 tyúkot, 10 bcrjut, 15 malaczot, 5 ludat, 32 kiló 
marhahúst, 900 darab levesbe való gombóczot, körül
belül 200 tepai turósrétest, 45 kiló vajat, 1560 tojást, 60 
liter tejfelt, ugyanannyi kilogram túrót. Ital is volt bő
ven : 700 liter bort, 5 hordó sört és 460 üveg szóda
vizet ittak meg. A vendégek számára, a kik — a pipá
zókat leszámítva — 3500 darab szivart és cigarettát 
szívtak el, 5 kilogram kávéból főztek feketét. Éhez, meg 
a főzéshez mindössze-vissza egy métermázsa czukor fo
gyott el.

Szerkesztői üzenetek.
T ö b b e k n e k .  Az előfizetések lejártát mai lapunk czim- 

szalagján láthatják, miből az is kitűnik, hogy utóbbi küldeményük 
beérkezett-e?

H. J. u r n á k  I v á n .  Kérjük jövő számunkig türelemmel 
lenni, addig az itteni póstán utána nézünk a dolognak.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podbradszky Em il.
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ftSVARHON Etsé^rEeWASYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÖRAÜZtLfl"”"1

J lla p i ífa lo t í

“kénca árjegyzék öénasntve. iavitásek pontosan oszkiizolteinek.

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 m agas intézkedésével,

czógünls. újólag megtoízatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  POLGÁRI
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 aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni "'*9̂ 1
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. . elsőrangú egyenruha készitő intézete.
o o  , , . .  0  csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

buto Utcza a. bzervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. M árczius 29. 26-ik szám.

E R D É SZ E T I ÚJSÁG
szak- és 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 K e d d e n

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.

N o ez  m ár v a la m i!
Lapunk múlt évi folyamának egyik szá

mában alkalmunk volt megemlékezni egy sza
bad királyi városról, mely erdőőrének évi 200 
forint fizetést és 4 méter tűzifát, azontúl pedig 
semmit sem ád. Azt akkor hittük erről az 
esetről, hogy ez az egyedüli a maga nemében 
s azért mint kuriozitást, mint ritkaságot emli- 
tettük meg s mikor ezt tettük, nagyon csa
lódtunk. A napokban ugyanis egy levelet kap
tunk, melynek tartalma annyira érdekes és 
tanulságos, hogy nem állhatjuk meg azt itt 
nem az erdőbirtokos, de az illető altiszt érde
kében a nevek elhallgatásával kivonatosan 
közölni.

TÁRCZA.
———-K+-------

T ö red ék ek  eg y  ö reg  v a d á sz  
naplójából.

Szomszédságomban lakott egy éltesebb férfi, ki 
még pár évvel ezelőtt egy bácskai uradalomnál 
mint erdőőr állott alkalmazásban s negyven évi fárad
ságos szolgálat után vonult a jól megérdemelt nyu
galomba. Ösmerősei csak „Gábor bácsi* néven szólí
tották. Ebéd után rendesen kiült a háza előtti lóczára 
s bodor füstöket eregetve makra pipájából, szóba 
ereszkedett a mellette elhaladókkal.

Egy verőfényes májusi napon magam is kiálltam 
a kapuba s miután az öreg ur is éppen akkor künn 
üldögélt, átsétáltam hozzá egy kis diskurzusra. — 
Unszolásomnak engedve, az öreg nyelve megeredt s 
elmondott egyet-mást átélt kalandjaiból, melyek közül 
itt közlök valamelyest mutatónak.

Az illető erdőaltiszt ilyeténképen pana
szolja sorsát:

„A reám bízott erdőrészek a .........esi
közbirtokosság és a volt úrbéresek tulajdonát 
képezik, valamint részben a b.-k . . . i közbir
tokosokét; ennek a kerületnek 18 éve hogy 
már őrködője és kezelője vagyok, de fájda
lom, föl kell azt is panaszolnom, hogy nem 
több, mint évi 120 frt fizetésből kell tengőd
nöm családommal együtt s a birtokosság még 
csak lakást sem á d ; tűzifát kapok ugyan min
den évben 4-—5 szekérrel, de azután egyebet 
semmit. Ilyen nyomorult fizetésből élni, tisz
tességesen ruházkodni, az adót fizetni! — így 
vergődünk és nyomorgunk mi a ránk bízott 
őrködés hűséges teljesítése és a sok erdei

Tudja, kedves barátom — kezdte Gábor bátyám 
az elbeszélést — akkor történt meg velem ez az eset, 
mikor még újdonsült erdővéd voltam. Uradalmamban 
úgy járt akkoriban a farkas, mint a csirke ; a juhászok 
szemeláttára emelgették el a gonosz férgek a bárá
nyokat. Nem nézhettem már tovább tétlenül a nagy 
garázdálkodást s elhatároztam, hogy többedmagammal 
egy kis vadászatot rendezek rájuk.

Egy téli napon, éppen ebédnél ültem, beállít szo
bámba egy pofonütött képű rácz suhancz s ajánlko
zik, hogy ha kimennék farkasokra vadászni, hát ő is 
velem jönne, mert ő kitünően ért a farkasok hívásá
hoz; miután már előbb is hallottam emlegetni a fiú
nak ebbeli ügyességét igy hamar fölcsaptam s meg
hagytam neki, hogy szürkületkor jöjjön el ismét.

Még alig hogy közeledett az este, a fiú már be
állított lakásomra egy szertelen hosszú flintával s én 
is csakhamar felkészültem a vadászatra, de még el 
indulás előtt figyelmeztettem a gyereket, hogy szíjat 
hasitok a hátából, ha becsap. „Nyebojsza, goszpodine
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munkák mellett s ebből a nyomorult fizetés
ből kell beszereznünk a drága kenyeret, mely
ből bizony eleget nem ehetünk, de azért a 
fizetés semmivel sem emelkedik. — Kérem a 
tisztelt szerkesztő urat, szíveskedjék ezeket 
felsorolni, hogy megtudják azok, akik ezeken 
a bajokon segíteni hivatva vannak."

íme a levél, melynek tartalma fölött nem 
tudunk eleggé megbotránkozni. Eddig mindig 
azt hittük, hogy csak az államkincstár az, mely 
alkotott 120 forintos béreket az erdőszolgák
nak, de hát ezen nem lehet csodálkoznunk, 
mert azok, a kik ezt a fizetést megszabták, 
vagy olyan jó módban éltek, hogy nem tud
ták, mi a gyakorlati élet és nem is képzelték 
el azt, hogy a szegény ember gyomra éppen 
úgy szokott korogni, mikor éhes, mint a gaz
dagé, vagy pedig ezeket az állásokat olyan 
czélzattal teremtették meg, hogy azokra az er
dők közelében levő falvak módosabb lakói pá
lyázzanak, kik ezt szívesen meg is teszik, hogy 
ez által tekintélyt szerezzenek maguknak, mert 
ilyen utón hozzá jutnak az „erdővéd", nem rit
kán „erdész", más nyelven „pán horár", „domnu 
föster" stb. czimekkez, a mi hiúságuknak nem 
csekély mértékben hizeleg, de hogy egy köz
birtokosság tagjai, volt úrbéresek stb., kiknek 
legnagyobb része szerény anyagi viszonyok kö
zött é l , ne tudja mérlegelni azt, hogy mire van

jáger !* (ne féljen a vadász ur) felelte nyugodtan. — 
Ilyen megnyugtatás után jó kedvvel indultam neki a 
pusztának, melyen rémesen sivitott végig a szél, sze
münk közé csapkodva a havat.

Térdig gázoltunk a hóban, majd megvette az 
embert az Isten hidege; az én ráczomnak úgy vaczo- 
gott a foga, mint az éhes farkasé.

Elértünk az erdő szélére s ott felállottunk. A 
rácz fiú előszedte a tudományát s torkaszakadtából 
vonyitott; kis idő múlva elhallgatott, mire az ordasok 
viszonozták a vonyitást. A hang után Ítélve vagy hat 
darabra becsültem a közeledő falkát. Ráczom felhúzta 
flintája kakasát és úgy várta az ordast, de nagy meg
lepetésére sem nem egy, sem nem kettő, de egyszerre 
négy fogta körül. Ijedtében nem tudta, mit csináljon 
s úgy látszik, maga sem hitte, hogy tudományának 
ilyen eredménye lesz. Lőni nem mert, félve a meg- 
támadtatástól s úgy állt helyében, mint Lótnák só- 
bálványnyá vált felesége. — A farkasok hol a havat 
szórták lábaikkal, hol megint farkasszemet néztek

szüksége nem egyes embernek, de egész család
nak a megélhetéshez, hogy ne legyen kénytelen 
a tisztesség és becsület útjáról letérni, ez még 
eszünkbe sem jutott.

Naponkint 23 krajczár! Vájjon vau olyan 
merész fantáziájú ember, aki ennyi fizetés mel
lett magára merné vállalni a megélhetést? — 
Vájjon van-e az egész tudós világban olyan 
számvető ember, ki ezt a csekély összeget úgy 
fel tudná osztani, hogy ebből ne csak élelemre, 
hanem ruházatra, orvosra, patikára, gyermekek 
iskoláztatására elegendő jusson ?

Könnyű volt régente a régi földesuraknál 
ilyen fizetés mellett szolgálni, mert hiszen köz
tudomású, hogy akkoriban a szabad lopás olyan 
valami elválaszthatlan volt az egyes kezelői ál
lásoktól, hogy enélkül azokat képzelni sem le
hetett s az ilyeneket betöltők, — lett légyen 
még legérzekenyebb lelkiismeretük is — azt, 
mint teljesen természeteset, ki kisebb, ki na
gyobb mértékben igénybe vették s gyakorolták. 
Természetes, hogy annak volt nagyobb a világ 
előtt a becsülete, a ki a szabad lopás nyújtotta 
előnyöket jobban tudta kiaknázni, mert ez által 
jó módba jutott, már pedig egy jó módú em
berre senkinek sem jut eszébe ráfogni, hogy 
tolvaj, erre csak a szegény embernek van pri
vilégiuma.

Hazánk sajtója, összes lakossága már hó-

vele, mig végre megsokalták az ácsorgást és meg
indultak az én állásom felé, a rácz fiú nem kis örö
mére. Én már készen vártam a meghívott vendégeket 
s egyet közülök szerencsésen el is ejtettem, mire a 
többi odább állott. Az én ráczom a zsákmányt vállaira 
vetette s mi vigan megindultunk hazafelé.

— No, ez igazán érdekes volt, kedves Gábor 
bátya — adóztam elismeréssel az elbeszélőnek.

— Hm! — vonogatta vállát az öreg — ez még 
semmi, ha van hozzá türelme öcsém-uramnak, elmon
dok még egyet.

— Mondja csak, mondja, kedves bátya, engem 
igen érdekelnek az ilyen dolgok — biztattam az 
öreget.

— Egy este befordultam a Salamon zsidóhoz 
egy kvaterkára s éppen jókor, mert ott találtam a 
tanító és a kántor u ra t; természetesen azonnal mellé
jük telepedtem. A kereszteletlen Salamon keresztelt 
bora mellett azonnal élénk beszédbe ereszkedtünk, 
miközben arra jutottunk, hogy a tanitő, ki nagy Nimród

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 20  a

napok óta alig tesz egyebet, mint hogy a mun
kások között elterjedt szocziálizmussal foglal
kozik; kutatja annak indító okait, keresi az 
eszközöket, melyekkel annak elejét vehetné . .

Mivel?
Mert a mezei munkások belátták azt, hogy 

szétszórtan, minden egyéb támasz nélkül ma
gukra hagyva sorsukat megjavíthatni soha sem 
fogják s ebből a tapasztalásból kiindulók tömö
rültek s a mit eddig egyesek kivívni nem bírtak, 
annak kivívásában most egyesült erővel, váll
vetve fáradoznak.

Távol álljon tölünk, hogy ezt a mozgalmat 
mindenekben helyeselnők, sőt sajnálattal kell be- 
vallanunk, hogy abban olyan kinövések is vannak 
melyek kiirtásán minden egyes honpolgárnak 
kötelessége fáradozni s ezt nem is azért emlí
tettük meg, hogy a munkások eme mozgalmát 
minden tekintetben támogatnák vagy helye
selnök, hanem inkább csak azért, hogy rámutas
sunk arra az erőre, mely az egyesülésben, a 
tömörülésben rejlik.

Hányszor hívtuk föl az erdészeti altiszti 
személyzet figyelmét e rre ! hányszor mutattunk 
rá arra, hogy érdekeit csak akkor védheti meg 
helyesen és igazán, ha nem fog még egymás 
közt is agyarkodui, ha nem akar az egyik 
többnek látszani, mint a milyen a másik, csak 
azért, mert az egyiknek a sors nagyobb urat

adott kenyéradóul, mint a másiknak, hanem 
csak akkor, ha igaz szívből nyújtja jobbját 
egyik a másikának s egyesült erővel megy 
bele a küzdelembe, mely nem egyeseknek, 
hanem az összességnek a jólétét van hivatva 
kivívni. Sajnos, hogy szavunkat sokan hallották 
ugyan meg, de vajmi kevesen tartották meg 
maguknak s a mint az az egyik fülön bement, 
úgy ment ki a másikon, semmi nyomot sem 
hagyva maga után. Hiába sorolunk mi föl egyes 
panaszt, azt senki sem fogja meghallgatni, de 
ha százan, ezren — pedig vannak annyian — 
mint egy férfi — állanak ki a síkra s követelni 
fogják emberi jogaikat, nincs olyan süket fül, 
mely kiáltásukat meg ne hallaná s gondol
kodóba nem esnék a hallottak fölött. Avagy 
talán azt hiszik azok, kik nyomorogni kény
telenek, hogy majd egyszer csak sült galamb 
fog röpülni a szájukba s ők minden fáradság 
nélkül fogják élvezhetni a tejjel, mézzel folyó 
ország áldásait?

Még egyszer mondjuk, hogy jelszavunk 
a „tömörülés" legyen. A vihar könnyen kidönti 
a magára álló egyes fát, de a zárt erdőn meg
törik annak e re je !

M ikor v essü n k ?
Arról, hogy mikor ültessünk, lapunk múlt számá

ban emlékeztem meg, miután azonban a vetés ideje

volt, úgy vélte, hogy jó volna egy kis nyulvadászatot 
rendezni. Én természesesen rögtön beleegyeztem s 
bolnaputánra mindkét urat meghívtam magamhoz, 
hogy majd onnan indulunk el.

„Brávó! Éljen! Hunczut, a ki szavát nem tartja!" 
kiabálta versenyt a két derék ur s miután már jó 
későre járt az idő, búcsút vettem a két Nimródtól s 
magamra öltve felöltőmet, hazafelé fordítottam szeke
rem rudját.

Salamon bora egy kis jókedvet öntött belém s 
egész utón azon törtem a fejemet, hogy kellene ezt a 
két urat megtréfálni. Hazaérve levetkőztem s lefeküd
tem, de álom nem jött szemeimre, az a gondolat foly
ton bántotta agyamat, mig a sok hánytorgatás közt 
pompás ötletem támadt s el is határoztam nyomban, 
hogy azt véghezviszem.

Másnap már jókor talpon voltam és sietve fel
öltöztem, hogy tervemnek egyik részét véghez vihes- 
sem. Fogtam fegyveremet s kimenve a mezőre, kó
pémat eleresztettem. Nem sokáig vártam, mikor egy

rókát hajtott felém; óvatosan ezélba vettem, nehogy 
elhibázzam, mert féltem, hogy majd más nem akad a 
puskacső elé és a ravaszdi csakhamar be is számolt 
bundájával. Fölvettem a ravaszt s jól eldugtam egy 
fán, hogy a madarak hozzá ne férjenek s mint a ki 
dolgát jól végezte, haza ballagtam.

A kitűzött napon pontosan beállított az én két 
vadászczimborám s rövid idő múlva már kopóink vig 
csaholása hangzott végig a mezőn. A szerencse elég 
jól kedvezett, mert a tanító csakhamar két nyulat lőtt, 
a kántor és én pedig egyet-egyet. Mikor a hajtás után 
összejöttünk, a tanító vigan kérdezte: „no erdővéd 
ur, mit lőtt?" „Csak egy nyulat, meg egy rókát" fe
leltem.

Miután pedig kissé át is fáztunk, el is fáradtunk, 
no meg kissé meg is éheztünk, azt tanácsoltam, hogy 
pihenjünk meg és süssünk nyárson egy kis nyúl pe
csenyét. Indítványom lelkesedéssel lett fogadva s a 
két ur nyomban neki indult az erdőnek száraz gályát 
szedni, én meg azalatt fogtam a rókát s lefejtve a
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is közeledik, azt hiszem, hogy a tisztelt olvasók nem 
veszik rósz néven, ha ennek idejéről és módjáról egyet- 
mást elmondok, mert hiszen köztudomású dolog az, 
hogy aki mint vet, úgy arat.

A vetés az erdőgazdaságban éppen úgy, mint a 
mezőgazdaságban kétféle lehet, úgymint őszi és tavaszi 
vetés. Lassúk úgy az egyiknek, mint a másiknak elő
nyeit és hátrányait és hogy a kettő közül melyik mi
lyen esetben és milyen fanemekDél alkalmazható leg- 
czélszerübben.

Ha a természet útmutatását követjük, mint azt 
okkal-móddal szoktuk is tenni, akkor minden magot 
annak megéróse vagy hullása idején kellene vetni, — 
igy például a szilfát júniusban, a tölgyet, bükköt és 
jegenye fenyőt őszszel, a lucz, fekete és vörös fenyőt 
pedig tavaszszal. Ezzel elérnők ama ezélt is, hogy a 
tölgy, bükk és jegenye fenyő magvaknak mindig sok 
bajjal és nem csekély koczkázattal jaró átteleltetési 
gondjaitól megmenekülnénk.

Ezzel az előnynyel szemben azonban számot kell 
vetnünk azzal, hogy az elvetett magvak menn3ri kü
lönféle állatnak, féregnek kedves csemetéi s ezek úgy 
az ősz foiyamán, valamint egész télen át is vigan lak- 
mároznak s mire megjő a szép kikelet, van is minek 
kikelnie, nincs is és igy erre való figj^elemmel kény
telenek vagyunk a mag átteleltetésének nem csekély 
fáradsággal és költséggel járó különféle módjaihoz fo
lyamodni. Mivel pedig a mag elpusztulásának a veszé
lye annál nagyobb, mentül hosszabb a tél, valóban 
nagyon meg kell fontolnunk, hogy a vetésnek melyik 
módját alkalmazzuk.

Tekintettel arra, hogy az őszszel elvetett magvak 
korábban csíráznak s igy a korai, valamint a késői 
fagyok rontásainak inkább ki vannak téve, valamint

bőrét, lekanyaritottam a hátuljából egy jó darabot, 
hogy mindkettőjüknek elég legyen s szalonna szeletek
kel vegyest föltüzködtem a már előbb elkészített fa
nyársra, a többit pedig újból visszatettem a fára. — 
Mire visszaérkeztek egy-egy nyaláb fával, már pom
pás pörkölt szag csiklándozta orrukat s növelte ét
vágyukat. Mig a pecsenye elkészült, a jóféle papra- 
morgóval tölt kulacs vigan járta körül s nemsokára 
már vigan falatoztunk, a két ur a jóféle nyulpecse- 
nyéből, én pedig szalonnámból. Eleget kínáltak engem 
is, de én arra azt feleltem, hogy lőni szeretem ugyan 
a vadat, de enni nem.

A lakmározás után összeszedelőzködtünk s rá- 
rágyujtva pipáinkra, hazafelé indultunk, hogy lakmán
kat Salamonnál leöblítsük. Elől ment a tanító, utána 
a kántor, a menetet jó magam zártam be, menésköz
ben egyre pisszegésszerü hangokat hallatva A tanító 
végre megsokalta a dolgot s kérdezte, hogy mit jelent 
ez a pisszegés, én azonban erre csak hangos kacza- 
gással feleltem s igy nem tudta mire vélni a dolgot.

tekintettel arra a körülményre is, mely szerint a ta
vaszi vetés alá előzetesen már őszszel megmunkált 
föld télen át a nedvesség, fagy és levegő által átjárva 
megtermékenyedik s még alkalmasabb lesz az elve
tendő mag befogadására, eltekintve csekély kivételek
től, a tavaszi vetésnek mindig előnyt kell adnunk az 
őszi fölött.

Ezeket figyelembe véve, őszszel csak olyan fe
nyő magvakat vessünk el, melyek téli ágyukban nin
csenek annyira veszélyeztetve, mig a tölgy és bükk 
makkot csak olyan helyeken, hol azok az egerek és 
különféle vadak pusztításainak nincsenek annyira ki
téve, továbbá a könnyen kiszáradó éger és nyir mag
vakat, melyeket gyakran a hóra is szoktak vetni. — 
Egyébként úgy ezek, valamint a többi fanemek magvai 
is a legsikeresebben tavaszszal vethetők el.

Nagyon korán tavaszszal sem czélszerü vetni, 
mert a magnak igy sokáig kell a hideg földben feküd
nie a csírázásig, tehát a föntebb leirt veszélyeknek is 
tovább van kitéve, ha pedig korán talál kicsirázni, 
hamar szenved a tavaszi fagyoktól.

A késői vetésnek ismét az a nagy hátránya, hogy 
a csirázás későbbre, a szárazabb időre esvén, a kikelt 
csemete nem tud őszig eléggé megfásulni, mely oknál 
fogva ennek a korai őszi fagy lehet nagy ártalmára.

Egyáltalában az ültetés idejét az enyhébb és 
szelidebb éghajlat alatt április hóra, mig a zord fek
vésű helyeken május hóra szoktuk megállapítani.

Itt legyen szabad még megjegyeznem és különö
sen kiemelnem, hogy a szilfa magot mindjárt meg- 
érése után junius hóban, a juhar magot ellenben kora 
tavaszszal kell elvetnünk, mert máskülönben csak a 
jövő év tavaszán kel ki. A tölgy, gyertyánfa és hársfa 
magvakat, melyek rendesen csak a következő évben

így érkeztünk meg a Salamon korcsmájába s a nyu- 
lakat egy sarokba dobva letelepedtünk a kerek asztal 
körül. Iszogattunk csendesen, de a tanító szótlan volt 
s nemsokára ki ment az udvarra; én óvatosan utána 
osontam s igy meghallottam, amint egy fiút küldött ki 
az erdőre s megjelölve neki azt a fát, melyen a róka 
volt, meghagyta hogy vizsgálja meg, vájjon a róka 
egészben van-e? Erre visszalopóztam s csakhamar 
utánam ő is bejött.

A fiú gyorsan járt s csakhamar bedugta az ajtón 
bozontos fejét és kihívta a tanítót, ki azután nyom
ban visszajött s azt mondja a kántornak: „tudja-e 
colléga, hogy mit ettünk mi ma?“ „Tudom hát, nyu- 
lat.“ „Az ám, ördögöt! ettünk bizony mi rőkapecse- 
nyét.‘

Erre a kántor — se szó, se beszéd — neki ira
modott az ajtónak, de hogy mit végzett odakünn, azt 
nem mondta el, csak dúlt arczvonásaiból sejtettem. 
Nagyobb bizonyság kedvéért megvizsgálták még a 
nyulamat is, de biz annak egy porczikája sem hiány
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szoktak kikelni, ezélszerii egy évig földben tartani és 
tavaszszal elvetni, vagy pedig már a megérésre kö
vetkező legközelebbi tavaszon ágyásokba rakva s a 
fölburjánzástól megvédendő, lombokkal, szalmával vagy 
gályákkal befödve eltartani a késő őszig.

Ezek volnának ama gyakorlati szabályok, melye
ket szem előtt kell tartanunk, mindazonáltal igen ked
vező déli vidékeken, vagy védett fekvésű erőteljes 
porhanydus talajon a vetési munkálatokra nézv ezek 
sem mindig csalhatatlanok, mert az utóbbi kedvező 
viszonyok mellett már április, sőt május hóban is le
het, de kell is vetnünk, mert a későbbi vetés már a 
szárazság gonosz esélyeinek lenne kitéve.

V én p r a k t i k u s

Hasznos tudnivalók.
N e együnk  nyers húst, nyers tejet.
E z t  a tanulságot vonhatjuk le Liebermann Leó dr. 

előadásból, melyet az Országos Közegészségi Egyesület 
népszerű fölolvasó estéjén mondott.

Ha a húst angolosan vagy félig angolosan eszszük, 
ez bizonyos visszaesés a müveit ember táplálkozásában. 
Hibás az a hiedelem, mintha a sült hús kevésbbé volna 
emészthető, mint a nyers. E hibás alapon nagyon tévednek 
s nagy felelősséget vállalnak magukra azok az orvosok, 
a kik beteg gyermekeknek nyers húst rendelnek. A jól 
meg nem sütött vagy főzött hús három rendbéli veszedel
met idéz fejünkre.

Először is gyakoriak az élősködő férgek, melyek 
csak 60— 70°-os hőtől pusztulnak el. A füstölés, besózás 
nem öli el őket.

Másodszor a lépfene sF még inkább a gümőkórság

származhat át az emberre, kivált az állatok belső részének 
révén.

Harmadszor meg hús bomlása lehet mérgező hatású, 
kivált a hurkafélék veszedelmesek, mert elkészítésük 
alacsony hőfokon történik s ezért könnyen bomlanak, 
persze az előbbi két kiíogás is legfőképpen a hurka
féléket illeti.

Süssük tehát jól meg a húst. A  mely hús fölvágáskor 
vörös vagy barnásvörös szinü és ilyen szinü levet ereszt, 
azt ne együk. A hunokra ugyan azt fogták rá, hogy a 
nyers húst csupán a lovak nyerge alatt melegítették, az 
azonban éppen nem valószínű, mert már a görögök tud
ták a szittyákról, hogy katlanuk van ételeik elkészítésére. 
Sokkal valószínűbb, hogy a hunok a napon szárított, 
tehát konzervált húst puhítottak a nyereg alatt.

A  másik fontos táplálék a tej. Mondhatni, a civi
lizáció biztos jele a rendszeres tejgazdaság, mely a tej 
minőségének egyformásitására törekszik. A  nagy művelt
ségű egyiptomi papok kiválóan tejjel táplálkoztak. A tej 
azonban sok veszedelmet is rejt magában.

Meg kell gondolnunk, hogy a tehén 30 százaléka 
gümőkórságos, sőt némely gazdaságban 60 a százalékuk. 
Azért a tejet csak forialva szabad inni, legkivált pedig 
sterilizált tejet adjunk a kis gyermekeknek. Különösen 
kárhoztatni kell a falun nyaraló városiak ama szokását, 
hogy az istállóba mennek frissen fejt tejet inni. Ki tudja 
hány gyermek lett ez utón mirigyes nyakú, a kinek 
szülei egészségesek voltak.

Biztos esetek ismeretesek, hogy tifiuszos tejes
asszonyok vitték be a családba a hagymázt. Legtöbb 
baktérium van a lefölözött tejben, kevesebb a le nem 
fölözöttben, még kevesebb a tejszínben, legkevesebb a 
vajban. Az érett sajt teljesen mentes a betegségek

zott. Erre már nem birtam visszafojtani a kaczagást 
és utoljára — mit tehettek mást — ők is velem ka- 
czagtak.

— No tisztelt erdővéd uram — mondta a ta
nító - -  Istenemre mondom, hogy többé nem tudna be
csapni.

— Vagy ki tudja? — szóltam én gúnyos mosoly- 
lyal. — De hát feledjük ezt el, a megtörténtet úgy 
fogjuk helyre hozni, hogy lövünk egy farkast.

— Micsoda farkast? Talán megint a bolondját 
akarja velem járatni?

— Isten ments! a világért sem, hanem az er
dőnkben már napok óta barangol egy irtóztató nagy 
farkas; — éppen az éjjel akartam kimenni lesre, ha 
kedve tartja, velem jöhet.

— Ha nem bolondit el, akkor megyek s jön ve
lünk a kántor ur is.

— No én ugyan nem megyek egy tapodtat sem, 
inkább itt várom meg az urakat.

— Úgy is jó lesz, elegen leszünk oda kettea is 
— feleltem én s csakhamar elindultunk.

A tanitó egyre hajtogatta, hogy csak nem bolon
dítom el, mire váltig erősitgettem, hogy nem. Az er
dőbe érve fölállítottam őt az általam vélt biztos helyre, 
magam pedig nem messze tőle foglaltam állást. Nem 
sokáig vártunk, mikor egyszerre a haraszt pattogása 
ütötte meg füleinket s látom, hogy a tanitó figyel
mesen czéloz a sűrűbe s egyszerre eldurran a lövés, 
melyet — a vadász nem csekély meglepetésére — 
egy rémes orditás követett, mely körül-belül igy hang
zott : i—á !!

A tanitó önkénytelenül felkiáltott: „Jézus Mária! 
mi az?“ Oda ugrottam és hallgatásra intettem. „Az 
Istenért, hallgasson; a Cseresnyés főszolgabíró urnák 
a szamarát lőtte agyon!“

— Oh, hogy a ragya verje meg, de rossz napom 
van ma ! — sopánkodott a tanitó. — Az Istenre ké
rem, erdővéd ur, ne szóljon senkinek s gyerünk innen 
minél előbb.

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



206 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

csiráitól. Ha sajt betegséget okoz, az ólomtartalmú fényes 
papiros okozta mérgezés az oka.

Ha a tejet, a ma már kis formában is kapható 
centrifugáló készülékbe teszszük, a tej szennye kiválik, 
kivált a tejszín tisztul meg a veszedelmes csiráktól. A 
törvény méltán üldözi a bor s a fűszerek hamis.tását, de 
semmiféle fukszinos bor, téglaporos paprika, szivarskatulya 
porával kevert fahéj nem árt annyit, mint a közöségnek 
az a rossz szokása, hogy nyersen eszi a húst, hideg 
föivágottat szeret, a tejet pedig forralatlanul iszsza.

LEVELEZÉS.
A következő levelet vettük :

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Nem vagyok ugyan előfizetője becses lapjának, 

mivel nem is tartozom azon körbe, amelyek érdekeit 
képviselni becses lapja hivatva van; mindazáltal néha
napján módomban van, az „Erdészeti Ujság“-ot olvas
hatni és — minden liizelgés nélkül — mondhatom, hogy 
olykor - olykor teljes érdeklődéssel teszem azt, miután 
némely czikk, illetőleg közleménye olvasásában bizonyos 
élvezetet is találok. Mindezekből azonban (egészen ter
mészetes) még nem meríthetem magamnak azon jogot, 
hogy — mint egészen idegen — bele is szólhassak a 
„kártyába*.

Mégis ez úttal — daczára föntebbi kijelentésem
nek — tek szerkesztő ur engedelmével (amit különben 
még nem nyertem meg, szabad legyen azonban re
mélnem, hogy — utólagosan — az meg fog nekem 
adatni) bátor leszek egy bizonyos tárczaczikk olvasá
sából kifolyólag nehány szerény megjegyzést megkoez- 
káztatni.

Becses lapja 22-ik számában megjelent „Egy 
orosz éj* czimü tárczáról leszen ugyanis szó, mely 
tárcza különben nem az Ön tollából eredt ugyan (a- 
minek — mellékesen mondva — csak örvendeni tudok) 
mindazonáltal miután az Ön czenzuráján mégis csak 
keresztül csúszott, erre vonatkozó szerény megjegyzé
seimet — azt hiszem — kizárólagosan tek. szerkesztő 
úrhoz intézhetem. No de ne kerülgessük soká a dol
got, mint a macska a forró kását, hanem rukkoljunk 
ki a színnel és mondjuk meg őszintén, hogy mi nyomja 
a szivünket. Tehát tek. szerkesztő ur — ne tessék 
tőlem rósz néven, vagy pláne tolakodásnak venni be
avatkozásomat — én kivágom a tromfot és kijelentem 
egyenesen, hogy ilyen komisz tárczát becses lapja még 
soha sem hozott s én tiszta szivemből kívánom, hogy 
ne is hozzon többet ilyet soha. Az „Erdészeti Újság* 
bizony nem „érdemelte* még azt ki magának, hogy 
ilyen képtelen dolgokkal mint az „Egy orosz éj* te
gyük inszimpatikusá derék előfizetői előtt, mert mél- 
tóztassék nekem elhinni tek. szerkesztő ur, hogy az 
ilyen képtelen — vagy hogy úgy mondjam — teljes 
lehetetlenségeket magában foglaló dolgozat, helyeseb
ben mondva: kinozatokkal egy ilyen, őszintén mondva 
nagyon is érdemes lapocska jövőjének igen — igen 
sokat lehet lehet ártani.

Méltóztassék megengedni igen tisztelt szerkesztő 
ur, hogy én, mint egészen inkompetens egyén és mint 
akinek tulajdonképen semmi köze sem volna a dolog
hoz — bátorságot vettem magamnak, belé kotnyeles- 
kedni olyan valamibe, amiből esetleg még egy jó tüzes 
és égetős szikra pattanhat vissza azon ujjaim hegyére 
amelyekkel éppen most a tollat forgatom; tehát mél. 
tóztassék egyszersmind azt Is meghinni, hogy én ezt 
teljes jóhiszeműséggel tek. szerkesztő ur iránt érzett

Hamar beleegyeztem s mentünk sietve vissza a 
kántorhoz, kinek első kérdése is az volt a tanítóhoz, 
hogy hát mit lőtt ? Én önkónytelenül is szamárfüleket 
csináltam s elkiáltottam magam, hogy: i—á !

— Tán csak nem szamarat lőttek? — hüledezett 
a kántor.

— De bizony, sajnos, úgy volt, peches napom 
volt nekem ma — szólt busán a tanító s igyekezett 
bánatát és boszuságát borba fojtani.

— Mi lesz velem ? Mi lesz velem ? — sopánko
dott folyton s váltig kért, hogy tartsuk a dolgot titok
ban s csakhamar haza kotródott, miután még egyszer 
ígéretünket vette, hogy a dolgot titokban fogjuk tar
tani.

Másnap az uraság maga elé idézett s kérdezte, 
hogy mit lőttünk az este az erdőn ? Én minden habo
zás nélkül elmondtam a tegnapi nap eseményeit, mire 
fóldesuram is vig kaczagásba tört ki s megbízott, 
hogy nyilvánítsam köszönetét a tanító urnák, hogy 
megszabadította erdejét a veszedelmes vadtól, mit én

természetesen óvakodtam megcselekedni, nehogy meg
tudja, hogy titkát elárultam.

A faluban csakhamar, mint a futó tűz, elterjedt 
a hir, hogy a tanító ur szamarat lőtt farkas helyett, 
én pedig azután gyakran be-betekintettem Salamonhoz, 
de bizony ott sem a kántort, sem a tanítót többé nem 
találtam, pedig azelőtt minden hót napból legalább 
ötöt ott töltöttek.

Y i s s ó i.

ADOMÁK.
O l c s ó  s z i v a r .

— Melyik a legolcsóbbb szivar pajtás ?
— Mind olcsó az abban az esetben, ha az em

ber úgy jut hozzá, mint a hogy én.
— Hát te hogy jutsz hozzá?
— Hát csak úgy, hogy rendesen mástól kapom 

ajándékba.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 207

teljes tiszteletiem megtartásával, becses lapja jól fel
fogott érdekében és különösen egy pár (a tolifor
gatásban nem éppen jártas, de különben eléggé értel
mes és tiszteletet érdemlő) előfizetője unszolására 
teszem. Azok is megütközének ugyanis ama követke
zetes képtelenségeken, amelyek szóban forgó tározó
ban szinte föl vannak halmozva. Nem akarom e helyen 
mindazon mondatokat czitálni, amelyek különös absur- 
ditással és jellemző arrogantiával vannak befuttatva — 
mert hiszen akkor az egész tárczát le kellene írnom — ' 
de hogy mégis ne hiába vertem légyen félre a haran
got, egy-kettőt mégis ide jegyzek belőlük.

1. Iván azt mondja: farkasok „lehetnek* a közel
ben, tehát ha csak „lehetnek*, úgy még nincsenek 
egész bizonyossággal ott, mert csak gondoljuk, hogy 
„lehetnek*. Mégis midőn nyomban kérdezik tőle, meny
nyire „lehetnek*, ő egész pozitivitással mondja: „két 
verstnyire*, tehát nem is hogy talán, vagy körülbelül, 
hanem egész határozottan két verstnyire vannak, mintha 
csak kimérték volna a távolságot.

2. Megint Iván: késével ront neki a farkasoknak 
és 30 farkas között egynek sem jut eszébe, hogy az 
atyafin boszuját töltse. Az urak pedig puskatusákkal 
fejtettek ki rettenetes „hősiességeket*. Ördög adta 
puskája, de erős tusája volt neki, hogy csak úgy hull
tak utána a fenevadak és a hatalmas tusának semmi 
baja sem történt, még csak meg sem repedt az eb
adta. Azok a nevezetes fenevadak pedig egész fleg
matikusán viselték magukat, még csak meg sem kísé
relték az ellenszegülést. No de nem is csoda, az em
berek hárman valónak a farkasok pedig csak 30 - an. 
Hát csak is úgy sikerült velük megbirkózni a félel
metes tusák segélyével, no meg a tüzeléssel. Bizony 
Isten nem rósz!

Hiszen a tisztelt „hős* urak még pálinkázni is 
ráértek, sőt talán a fenevadakat is megkínálták a ku
lacsból, a miért olyan gentlemanlike viselték magukat 
hogy az urakat nem háborgatták a tüzkoszoru mellett, 
a mit nagjmn ráértek összehordogatni stb., no meg 
talán azért is, hogy a tisztelt fenevad urak el ne ront
sák a gyomrukat a kövér lópecsenyétől. És igy tovább. 
De ha még a szegény Ivánt föl nem áldozta volna a fran- 
czia atyafi (t. i. a ezikk Írója) és ha a hősök a meggyujtott 
fára inkább fölmásztak volna, vagy ha az a szemen 
ütött farkas rögtön szivszélhüdésben el nem esik, talán 
még megbocsájtottam volna, úgy a hősöknek, valamint 
az udvarias fenevadaknak is, úgy azonban legnagyobb 
sajnálatomra nem érthetek egyet velük.

Azon reményben, hogy ezen pár soraimmal va
lami nagyon rósz fát nem tettem a tűzre, maradtam, 
még egyszer bocsánatot kérve, tekintetes szerkesztő 
urnák őszinte tisztelője

E gy  b iz  onyos  u r.

Eddig a levél, melyet — bár ismeretlen kézből 
eredt — bevett szokás ellenére egész terjedelmében

közöltünk, természetesen abból a czélból, hogy arra 
megjegyzéseinket megtehessük, mit azonban lapunk 
szűk tere miatt a jövő számra kellett halasztanunk.

A s z e r k e s z t ő .

Különfélék.
H alálozás, Idősb J á s z b e r é n y i  Károly, I-ső 

osztályú m. kir. erdőőr a szászsebesi m. kir. erdőhivatal 
kudsiri erdőgondnokságában hosszas betegeskedés után 
elhalálozott. A boldogult legközelebb részesült volna a 
jól megérdemelt előléptetésben. Nyugodjék békével!

M en n y it é r a  nő i szépség? Viharos derült
séget kelt a Newyorki törvényszéken egy denviri vén 
kisasszony panasza, a ki elpusztított szépségéért 50.000 
dollárt =  125.000 forintot követel kártérítés fejében. — 
Brooke kisasszony, ez az aggszüz neve, egy szépség
orvoshoz fordult, a ki nagyhangú prospektusokban azzal 
kecsegtette a világot, hogy ő helyre tudja állítani az 
elvesztett szépséget, A homlok redős bőrét egyszerűen 
hátrább kell huzni, hogy kisimulj cn, a mi a szemöldök
nek is egyenletes, szép egyenes formát ad. A fülcimpá
kat meg kell rövidíteni, hogy jobban üljenek az arcz 
egyéb részeivel. A szemhéjat fölfelé kell szoktatni, ettől 
a szem nagyobb és ragyogóbb lesz. S a legfontosabb ! 
Hogy az arcznak nem csak ifjonti bája legyen, hanem 
az a biznyos pajkos kedvesség is ömöljön el rajta, mely 
a férfit mind meghódítja, az orvos kötelezte magát, hogy 
valóságos gödröcskét varázsol Brooke kisasszony állába. 
Ki volt boldogabb ? Tehát rajta, hadd jöjjön az az ope- 
ráczió! Előbb a fejbőrből kivágott a doktor ur egy sze
letet, aztán ismét összevarta a bőrt Ez fájt, de a hom
lok elsimult, a szemöldök pedig szépen fölfelé húzódott. 
Aztán több metszés következett a kisasszony fején, füle 
mögött, a szemhéján, az orr tövén, magán az orron és 
végül az a nagyszerű gödröcskecsináló vágás az ajkán. 
A bőrt aztán visszahúzták, összevarták és igy hagyták, 
a mig a hegedés be nem állott. Mikor mindez a váloga
tott magasabb állatkínzás meg volt, a szépségorvos ki
jelentette, hogy Brooke kisasszonyhoz képest maga Vé
nusz Anadioméne is csak közönséges dézsatündér, . 
Brooke kisasszony pedig egy-két hónap múlva arra a 
szomorú tapasztalásra ébredt, hogy hiába állott ki em
bertelen kínokat, hiába pazarolt pénzt, időt, tűrést : az 
ő arcza bizony csak nagyszerű gyűjteménye volt a leg- 
czifrább ránczoknak, varjulábaknak, állán az igére pajzán 
gödröcske helyett csúnya forradás éktelenkedett, a meg- 
nyirt fülezimpák kifelé görbültek, az ábrázata pedig te
temesen hasonlitt egy német student arczulatához, annyi 
volt a hegedés rajta. Brooke kisasszony tehát az elszen
vedett fájdaloméri, de főleg szépsége tönkretételéért 
50.000 dollárt nem gondol soknak.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h rad szk y  Em il.
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MASVARHoT  ELSŐ, LE6HA6V0BB ÉS LECKFBB HIRKIEVO ÖRAÜZLÍlTeT

J H a p ifía fa tt

W W &  j á * 0 ^ * * * 1*

ÖRAKÉKSZEREK 10-évíjótállással '*

Kéisea árjegyzék Lérmentve. javítások ‘ jwaUsao eazkdzMteluk. ^
i.:-----~ •••*— : ^  WWHr” TTffM

| j  — ME G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

0 F *legújabb árjegyzéke.-1p|
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  n ag y m éltó ság u  fö ld m iv elesü g y i m. i i r .  M in is te r iu m n ak  1894 év i au g u sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czí^günls. újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■= POLGÁRI R.UHJLK =■'■■■ ■ —
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i o ly  czégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r ják  

ré g i vev ő in k et fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BU D A PEST IV . elsőrangú egyenruha készitő intézete.
0  esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítóiSütő u tcza  2. S ze rv ita té r sarkán . A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

aESBaaem
Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Április 5. 27-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 K e d d e n

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.

E lő fizetési fe lh ív á s
az

„E rd észe t i  U j s á g “
szak- és társadalmi hetilapra.

A negyedév kezdetével uj előfizetést nyitunk la
punkra. Ebből az alkalomból programmot adni, illetőleg 
a lap irányát és czéljait bővebben fejtegetni fölösleges
nek tartjuk, mert hiszen akinek kezén az eddig meg
fordult, tartalmából meggyőződhetett arról, hogy annak 
legfőbb és legelső föladata az erdészeti altisztek és 
pedig nem csak a kincstáriak, de a magán uradal
maknál alkalmazottak érdekeinek is minden tekintetben 
való megvédelmezése és előmozdítása képezi. E mellett 
hoz az „Erdészeti Ujság“ majd minden száma szakba 
vágó közleményeket úgy az erdészet, mint a vadászat 
teréről: közöl mulatságos elbeszéléseket, karczolatokat 
tárcza rovatában, tág teret nyit barátjai levelezésének 
e hozza a hét folyamán előfordult érdekesebb hireket.

j Az üresedésben levő állomásokra kiirt pályázatok leg- 
[ többjét idejekorán közli lapunk, mire a többi hasonló 

lapokkal szemben gyakori megjelenése képesíti. Mind 
eme tulajdonságai mellet a lap árát a lehető legol
csóbbra szabtuk, hogy igy azt még a legszegényebb is 
megszerezhesse magának.

Az „Erdészeti Ujság“ előfizetési ára:
Egész évre . . . .  4 frt.
Fél „ . . , . 2 frt.
Negyed „ . . . .  1 frt.

Pályázatok egyszeri közzététele, tekintet nélkül 
azok terjedelmére 2 frt 80 kr., minden további beik
tatás 1 frt 30 kr.

Bizton reméljük, hogy a tisztelt erdészeti altiszti 
személyzet az ő érdekében kifejtendő munkálkodásunk 
bán az előfizetők sorába tömegesen való belépése által 
anyagilag, dolgozataival pedig szellemileg támogatni fog.

Az „Erdészeti Újság* 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

TÁRCZA.
------- +Oi---------

H a rez  a fa rk a so k k a l.
Az „Erdészeti Újság* minapi számában közölve 

volt a tárcza rovatban „Egy orosz éj* czim alatt egy 
elbeszélés* mely — mint alkalmam volt meggyőződni — 
kedvezőtlen visszhangot is keltett, mert az abban fog
laltakat az egyik olvasó lehetetlennek tartotta. Az il
lető „ismeretlen ur“ megnyugtatására és annak bizo
nyítására, hogy az elszánt és kétségbeesett ember mire 
képes az ilyen bestiákkal szemben, legyen szabad nekem, 
élő embernek elbeszélnem egy kalandomat, mely 
csakugyan nem mese, hanem megtörtént tény, melyet 
bármikor kész vagyok bizonyítani,

A hetvenes évek elején történt úgy január közepe 
táján, zimankós téli időben, hogy hivatalos teendőim 
leszólitottak a görgényi havasokról Görgény felé. Alsó 
Fancsalon alul egy szikla szorosba értem éppen, midőn

rémes orditás ütötte meg füleimet, olyan orditás, mely
nek hangjából nem lehetett tisztán kivenni, hogy vájjon 
az embertől vagy vadállattól ered. Arra még emlékszem, 
hogy mindjárt az első pillanatban nagy veszélyre gon
doltam és hátas lovamat csizmám sarkaival és ólom
gombos ostorommal minden erőm megfeszítésével gyor
sabb ügetésre igyekeztem serkenteni, de midőn a 
veszély színteréhez a szoroshoz közeledtünk, a hű állat 
egyet-kettőt horkantva megkötötte magát s előre hegy- 
zet fülekkel, kitágult orrlyukakkal hirtelen megállt a 
sebes galoppban, mint ha gyökeret vertek volna a lá
bai, oly hirtelen, hogy hátsó patkói egész barázdát 
vájtak a megfagyott útban. Eleget nógattam, ütöttem, 
vertem, mert hát a lovaglás utolsó perczeiben bizton 
kivettem, hogy az orditás rémes hangjai emberi han
gok, de hiába; nem volt olyan erő és hatalom, mely 
helyéből kimozdította volna, sőt ellenkezőleg kísérletet 
tett .a visszafordulásra.

A vidék abban az időben tele volt farkasokkal, 
a préda nagy volt állatban, emberben egyaránt s igy
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N eh án y  szó  a k in cstá r i 
erd észeti a ltisz tek  egyenru-  

h ázatáró l.
Az embernek köztudomás szerint a testi és 

szellemi táplálkozása mellett eyyik főszüksége a 
ruházkodás; ennek viselését nem csak az időjárás 
különféle viszontagsága, hanem már maga a szé
gyenérzet is parancsolja. Korunkban már a leg
vadabb népek is, — melyeket pedig maga az 
éghajlat nem kényszerít erre, egyéb öltözet 
hiján legalább egy bördarabot vetnek magukra, 
mely habár nem is felel meg mindenben a leg
újabb párisi vagy londoni divat szabályainak, 
de a hírre vergődött paradicsombéli fügefale
véllel ha egyébbeu nem, már csak a tartósság 
dolgában kiállja a versenyt.

Az Üdvözítő azt mondta volt ugyan egyebek 
közt, hogy ne törődjünk a holnapi nappal, mond
ván; „mivel fogunk ruházkodni", hanem nézzük 
a mezők liliomát, de hát ez csak képletes 
beszéd, mely a gyakorlati életbe át nem vi
hető. —

Az embernek tehát ruházkodnia kell, egy
részt azért, hogy a mezítelenségét eltakarja, 
másrészt pedig azért, hogy az időjárás viszon
tagságai, a különféle bogarak mérges csípései 
ellen óva legyen, de az ember magával ezek
nek a czéloknak az elérésével még nem elég

szik meg, mert nála nagy szerepet játszik a 
hiúság. Más ruhát visel a gazdag, mint a szegény, 
mást a hivatalnok, mint a szolga, hogy már ez 
által is föltüntesse ettől való különbözését, e 
mellett is különös gondot fordítván a rang és 
fokozat megkülönböztetésére.

Az egyenruha viselésére nem csak jogosított, 
de kötelezett is egyebek közt az erdészeti al
tiszti személyzetnek az a része , mely a magas 
államkincstárnak a szolgálatában á ll; kötelezte 
őt erre fölöttes hatósága, a földmivelésügyi m. 
kir. ministerium 1884. évi április hó 15-én ki
adott 42306 számú rendeletével, melyben egy
úttal meghatározta azt is, hogy ennek az egyen
ruhának milyennek kell lennie. Szabatosan meg 
volt ebben a rendeletben határozva, a ruházat
nak nem csak az alakja és színe, hanem még a 
kelme minősége is, valamint meg volt határozva 
a rangfokozatot megkülönböztető jelvények 
alakja is.

Teljes elismeréssel kell adóznunk a magas 
ministerium eme intézkedésének, mert hiszen 
nyilvánvaló, hogy ha már egyéb testületek 
magukat más embertársaiktól ruházatban meg
különböztetik, erre első sorban az erdészeti al
tiszti személyzetnek van szüksége s igy nem is 
a kényszert magát fájlaljuk, mint inkább azt, 
hogy ez az egyenruha a mai kor ízlésének egy
általán nem felel meg s a helyett, hogy az erdé-

nem volt nehéz mindjárt a veszély nagyságára követ
keztetnem, a mi csak még jobban ösztökélt annak 
színhelyére jutni s lehetségemhez képest segítséget 
nyújtani, a megszorulniuk, annyival inkább mert a han
gok kétségbeesett voltából nyilván észrevettem, hogy 
azokat a végszszükség csalja ki.

Lovamat sehogy sem birtam rávenni az előre 
menésre s igy nem maradt más hátra, mint azt egy 
utszéli czölöphöz kötni, magam pedig hatlövetű revol
veremmel s ólomgombos lovagló ostorommal fölfegy
verkezve igyekeztem a hang irányában.

Nem kellett messze mennem, midőn rémes látvány 
tárult elém. Egy sziklamélyedésben egy erőteljes gyer- 
gyói székelyt pillantottam meg, amint minden ereje 
megfeszítésével védekezik négy dühös farkas támadásai 
ellen. A férfi karjaiból csörgött a vér, szemeiben az 
őrültség tüze lángolt s látszott rajta, hogy közel van 
a végkimerüléshez, de azért nem adta föl a küzdelmet; 
véres karjai csak úgy jártak a levegőben mint a szél
malom vitorlái, súlyos csapásokat mérve a vakmerő

támadókra. Valóban itt volt a végső pillanat, melyben 
még mentség jöhetett részére, mert még egy pár 
perez s a derék férfi menthetlenül támadóinak áldoza
tává lesz.

Revolveremből az első és legjobb lövésem már 
eldördült mikor a szerencsétlen ember észrevett s hoz
zám akart rohanni, én azonban biztattam, hogy csak 
maradjon a sziklánál, mert onnan ha kimozdul, mind
kettőnknek végünk lesz. Igen, mert hat lövésem közül 
már négyet tettem s ezekből csak egynek volt olyan 
eredménye, hogy az egyik farkas harczképtelen lett s 
nagyon vérezve az utón fölfelé, éppen lovam irányában 
távozott. Mi lesz most a lovammal ? Ezzel ugyan nem 
sokat törődtem s a megtámadott székely közvetlen 
közelébe igyekeztem, ki ekkor már fél térdre rogyott; 
közeledtemre a farkasok nekem rohantak, ezeket azon
ban közvetlen közelből két utolsó lövésemmel mellbe 
lőttem.

A 11 m. m.-es kaliberű lövegeim által jól meg- 
sebbzett s még korbácsnyelem ütéseitől is kissé
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szeli altisztet a világ szemében kiemelné, a ha- 
sonrangu s más ágazatoknál szolgáló altisztekkel 
szemben mélyen megalázza, a köznép szemében 
ellenben nevetségessé teszi, pedig hát egyik 
czélja talán az is lett volna, hogy a személyzet 
tekintélyét ez előtt növelje.

A kényszer maga, legyen az bármilyen 
irányú, soha sem kedves az ember előtt s a ter
mészetébe oltott önállóság után való vágyakozás 
ez ellen mindig fölháborodik, de hát annak ide
jén a magas ministerium ezt a kényszert legalább 
azzal igyekezett enyhíteni, hogy a már föntebb 
idézett rendeletében az egyenruha viselésére 
kötelezett személyzetnek az első szükséglet 
beszerzésére egyenkint 25 frt segélyt is utal
ványozott; kevésnek ugyan elég keveset, mert 
hiszen köztudomású, hogy a legegyszerűbb 
teljes egyenruházat ára ennek az összegnek a 
kétszeresét is kiteszi, de hát a valami mindig 
több a semminél s utóvégre ajándék lónak nem 
szokták nézni a fogát, no meg reménykedtek az 
altisztek abban is, hogy ez a segély majd a kö
vetkező években folytatólag ismétlődni fog, re
mélték pedig azt annál inkább, mert a más 
ágazatoknál szolgáló altisztek egyébként is jobb 
díjazásuk mellett majdnem kivétel nélkül egyen
ruha átalányt is húznak. A kezdet rendesen min
den dolognál kicsiny szokott lenni . isgy minden
esetre gondolni lehetett, hogy ez az átalány is

elkábitott két farkas már visszavonulni készült, midőn 
emberem rémesen fölorditott, mire oda pillantottam s 
nagy rémületemre láttam, hogy felső lábszárából csak 
úgy csorog a vér. Még egy fenevad volt, mely nem 
volt megsebezve és kitartóan támadott, a másik már 
vérzett az egyik szemén, nem tudom, hogy golyómtól-e, 
vagy pedig ólomgombos korbácsnyelem ütéseitől, csak 
azt tudom, hogy a bámulatos erejű és bátorságu 
székelyem térdre rogyott, magam pedig hozzá ugorva, 
eleibe álltam s korbácsom és revolverem csapásaival 
igyekeztem őt megvédeni, s igy ő köztem és a szikla 
között egyelőre meglehetős biztonságban volt, de már 
magam is éreztem, hogy ha még pár perczig segítség 
nem érkezik, mindketten veszve vagyunk, mert karjaim 
a sok csapás osztogatás és hadonászás közben annyira 
kimerültek, hogy már csapásaimnak semmiféle más 
hatása nem volt, mint hogy a már egyre leolvadt tá
madó belém nem haraphatott.

A mint fentebb emlitém, az első menekülő farkas 
egyenest a lovam felé tartott az erdőbe s igy kétség

idővel a szükséglet arányában fejlődni és növe
kedni fog; no hát fejlődött is az, de — vissza
felé, mert a csecsemő idétlennek született s szü
letése után nyomban meg is halt.

Még nagyobb volt a kiábrándulás, mikor a 
ruházatra előirt szövetek minémüségéről az azt 
viselők meggyőződtek s látták, hogy van ugyan 
egyenruhájuk, mely őket más embertársaiktól 
megkülönbözteti s nekik testületi jelleget köl
csönöz, de nincs benne köszönet, mert a meg
különböztetés nem előnyükre, de hátrányukra 
ütött ki; a szövet ugyanis csakhamar búcsút 
mondott előbbi színének s olyan szint váltott, 
melynek elnevezését még a leggazdagabb 
szótárakban sem találhatnók meg.

A jó ízlés rovására történt eme kényszer 
alól előbb a bátrabbak, majd utánuk a félén- 
kebbek és óvatosabbak is sutytyomban kihú
zódni igyekeztek, hol kisebb, hol nagyobb ered
ménynyel, a szerint, hogy a föllebbvalóik milyen 
indulattal viseltettak az önhatalmú uyitás irá
nyában, mely tisztán arra irányult, hogy a ru
hának egyrészt tartósságát, másrészt pedig 
csínját s tetszetősségét is biztosítsa, mind olyan 
dolgokat, melynek czél- és okszerűségét még 
a legelfogultabb embernek is beismernie kell.

A hatás nem maradt el, mert egyéb s 
folyton fokozodó jó tulajdonságok mellett ez 
is nagyot lendített a kincstári erdészeti altiszti

télén volt, hogy a paripának első dolga lesz elszakí
tani az egyszerű kantár szárát s eliramodni Alsó-Fan- 
csalba, jelezve az által veszélyben való voltomat. így 
is történt. V. S., a derék, becsületes erdőőr, mindjárt 
rosszat sejtve, a lovat saját kantárjával újból fölkan- 
tározta s puskáját vállára vetve lóhalálában vágtatott 
utánam Görgény felé s éppen a már említett végszük
ségünkben érkezett a harcz színhelyére.

A gyakorlott öreg vadásznak nem kellett soká 
gondolkodnia a történtek fölött; a köröskörül letapo
sott hóról, a vérnyomokról mindjárt észrevette, hogy 
itt nem közönséges harcz volt s látva a nyomokból, 
hogy itt farkasok jártak, első kérdése is az volt, hogy 
merre távoztak? midőn pedig körülnézett, első pilla
natban észrevette a legutóbb távozott ordast a patak 
túlsó részén levő hegyoldalon ülve, a mint ádáz pil
lantásokat vetett felénk. Erre se szó, se beszéd, oda 
löki nekünk a kantárszárat s lekapott fegyverével a 
60 éves embernél nem remélt gyorsasággal és könnyű
séggel iramodott visszafelé s minden takarót fölhasz-
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személyzet már-már aláásott tekintélyének nö
velésén, midőn egyszerre, egészen váratlanul, 
mint tiszta égből, lecsapott a villám.

(Folytatása következik.)

A h iuz és an n ak  v a d á sza ta .
A hiuz hat válfajával ama macska csoportot ké

pezi, mely a többi macskafajtól a füle hegyén csüngő 
bojtocskával, függőlegesen álló szemlencséivel, maga
sabb szárcsontjaival és rövidebb farkával elüt. Testé
nek hosszúsága majdnem a farkaséval egyenlő, de nem 
annyira erős; különösen kerekded mellkasa sokkal 
szükebb, hátsó lábai hosszabbak. Nyári bundája hátán 
rozsdásbarna, alul fehér, a test oldalain egymásba e- 
nyésző foltokkal; a fülein lecsüngő mintegy két cm. 
hosszú bojtocskák és a körülbelül 22 cm. hosszú far
kának hegye feketék. Téli bundája, mely hosszabb, 
hátán szürkésbarna, hasa felé fehéredé, oldalain, főleg 
első térdei fölött ezen színeknek vadmacska módra 
váltakozó sávokkal, fülbojtjai 2—5 cm. hosszúak, farka 
bozontosabb és pofaszakála sörényszerü.

Eme színek azonban a különböző égaljak és vi
dékek szerint csak főbb vonásaikban állandók, ameny- 
nyiben a sötétebb és világosabb barna színnek egész 
az aranysárgáig váltakozó árnyalataival, a hátán és ol
dalain, a has fehérségénél a fent leirt módon ábrá- 
zolódik.

A hiuz nálunk a Kárpátok magasabb és vadabb 
vidékein állandóan tanyázik, sőt e sorok Írója a het
venes évek elején a görgényi havasokban is észlelt 
hiuzokat.

Megtámad tatása esetén bátor, mint fajának nagyjai,

nálva igyekezett meglopni a bestiát, a mi ügyességé
nek sikerült is, mert csakhamar megközelítette vagy 
60 lépésnyire s ekkor fegyverét arczához emelve rá 
duplázott, ő, ki még a medvére is csak nagyritkán 
szokott duplázni; a futóval ellátott töltények meg is 
tették hatásukat, mert biz az meg sem moczczant s 
embereim, kiket Alsó-Fancsalból érte küldtem, ott ta
lálták megmeredve.

Az én székelyem is csakhamar fölépült súlyos se
beiből s valahányszor találkoztam vele, nem győzött 
eléggé hálálkodni életének megmentéséért.

____ V én va d á s z.

ADOMÁK.
Első paraszt: Látott kend - e mán hegedűt ?
Második paraszt: Hogy ne láttam volna, ettem is!
Első paraszt: Ett kend fenét, hiszen az olyan va

lami, hogy húzzák és taszítják és mégis muzsikál.
Második paraszt: Hát akkor nem ettem.

az oroszlán és tigris, vérengző mint az utóbbi, de en
nél sokkal virgonczabb és gyorsabb. Lábnyoma olyan, 
mint a farkasé, csak gömbölyűbb, kerekdedebb. Zsák
mánya közelében mindig kiterjesztett karmokkal megy, 
melyek a hosszúkássá vált nyomokban szépen kive
hetők s ezekbkől bizton lehet következtetni, hogy az 
áldozat már a közelben volt.

Vérengzőbb a farkasnál, de nem annyira falánk; 
a hullát nem bántja, igy tehát méreggel nem lehet el
pusztítani. Egy ragadozónk sem annyira kártékony, 
mint a hiuz, mert egyaránt pusztít minden emlős álla
tot, egész a szarvasig, szóval ősrengetegeinknek leg
veszedelmesebb ragadozója.

A zergét, de különösen az őzet csakhamar nagy 
területről kipusztitja; gyors és hatalmas, a zerge is, 
csak ritkán bir elmenekülni s igy ott, hol egy hiuzpár 
tartózkodik, a nemes vadnak rövid idő alatt vége van.

Vaddús vidékeken kivált az által válik veszélyessé, 
hogy a már elejtett prédára soha sem tér vissza, ha
nem uj zsákmány után néz s ezt lassan, macska mód
jára ólálkodva könnyen megközeliti s egy hatalmas, 
nem ritkán ö—8 méteres ugrással rajta teremve ren
desen torkon ragadja és mig harapásától el nem vérzik 
vagy össze nem esik, el nem bocsátja.

Ez az irtózatos ragadozó hazánkban sokkal elter
jedtebb, mintsem hinnők, mi mellett őserdeink vadsze
génysége is tanúskodik, mert hiuzok híján a mi erdeink 
is csak olyan vaddusak lennének, mint a milyenek 
más kultur államokban.

A gyakorlott vadászt azonban még ő kegyelmének 
alattomossága sem csalja meg, mert az a nemesebb 
vadak föltűnően lázas, felénk mozgékonyságából, hajtás 
nélkül is sebes és vad futásából de főleg a régi váltó
helyeknek és csápáknak hirtelen és minden rendszer 
nélkül való változásáról és ezeknek az utóbbiaknak 
keresztül-kasul való megszaporodásából főleg téli idő
ben bizton megtudhatja, hogy itt van vadjainak leg
veszedelmesebb ellensége, melyet kézre keríteni leg
nehezebb.

Azt fogják erre mondani, hogy ha itt van, hát 
látni is lehet; hát mi tűrés - tagadás, erre a „vén va- 
dász“ sem mondhat egyebet, mint hogy biz azt bajos 
meglátni; mert egy helyen ritkán tartózkodik hossza
sabban, rendkívül okos és vigyázó, látása szinte mese- 
szerű (innen szláv elnevezése „osztrovid“, a mi annyit 
jelent, hogy éleslátó); nappal a legnagyobb sűrűségbe 
rejtőzik; zsákmányát többnyire kora hajnalban, késő 
alkonyaikor, vagy éppen sötét éjjel támadja. Nappal 
tehát nem láthatjuk, éjjel pedig csak ő lát, de mi nem; 
igy negyven évi vadász gyakorlatom alatt egyetlen 
egyszer volt szerencsém egyet megpillantani, de sajnos, 
ekkor sem került lövésre.

Azért a jó vadász mégis csakhamar észevesszi, 
hogy miért pusztul vadállománya, holott annál beteg
séget nem észlelt; az itt-ott talált vérnyomokból sokan 
azt hinnék, hogy róka vagy farkas garázdálkodott,
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pedig az utóbbi zsákmányát azonnal leteriti, mig a hiuz 
az áldozatba sülyesztett körmeivel megkapaszkodva, 
az által viteti magát, miközben a vér ide-oda fecskend 
s erről még nyári időben is rögtön észre lehet venni, 
hogy itt hiuz garázdálkodott.

Még jó szerencse, hogy a hiuz rendesen csak 
zord rengetegekben szokott tartózkodni s közelében 
más párt meg nem tűr. A vaddús környéken teszi a 
legborzasztóbb pusztítást, mert itt a zsákmány húsához 
nem is nyúl, csak a vérével csillapítja éhségét és 
nyomban más áldozat után néz.

A műveltebb államokban, hol rendszeres vadte
nyésztés van, már régen kiirtották s korunkban már 
csak az ausztriai Alpokban és a galicziai Kárpátokban 
van, mig nálunk még annyira gyakori, hogy csak 
Oroszországban, kivált pedig az annak keleti részén levő 
Ural hegységben van több.

Szükségesnek tartottam ezeket elmondani, hogy 
a hiuz veszedelmességére a tisztelt olvasók figyelmét 
fölhívjam. Vadászásának s egyéb pusztításának mód
járól legközelebb mondok egyet-mást.

V én  v a d á s z .

V á la sz  „ e g y  ism eretlen  u r“ 
m eg jeg y zése ire .

I g e n  t i s z t e l t  i s m e r t e i é n  Ur a m!
Lapom múlt számában volt szerencsém hozzám 

intézett levelét egész terjedelmében közölni, nem 
hagyva ki abból sem a nekem hízelgő, sem az enge- 
met kárhoztató részeket.

Azokra nézve, melyekben szerény tehetségemről 
és képességemről valóban hízelgőn s talán érdememen 
fölül kegyeskedett nyilatkozni, csak annyit jegyzek meg, 
hogy munkával túlterhelt szegény fejemnek szavai 
csakugyan jól estek, a mint hogy az elismerés — még 
ha mindjárt meg nem érdemelt is — mindig jól esik 
az embernek, egészen máskép áll azonban a dolog 
nagyrabecsült levelének ama részével, mely az „Egy 
orosz éj“ czimü tárczaczikknek a közlését kárhoztatja 
s annak értékét a semminél is alább szállítja, mit 
válasz és szó nélkül már csak a saját reputátióm ér
dekében sem szabad hagynom.

Azt tetszik fölhozni az említett karczolat ellen, 
hogy képtelenségeket és lehetetlenségeket tartalmaz 
s erre nézve több részletet is idéz, igy nevezetesen 
azt, hogy a kocsis egyszer azt mondja, hogy farkasok 
„lehetnek” a közelben s rögtön utána már azt is ki
jelenti, hogy két verstnyire vannak. Továbbá kifogá
solja azt, hogy a lövések elfogytával a megtámadottak 
puskatusákkal védték magukat, sőt még pálinkázni is 
ráértek s a helyett, hogy a kínálkozó fára fölkapasz
kodtak volna, azt meggyujtották s hogy még végre a 
szegény kocsist is föláldozták.

21:t

Minden dicsekedés nélkül szólva, ha ezt szűkén 
megszabott időm engedné, iveket tudnék összeírni és 
még mindig nem fogynék ki a czáfolás megczáfolására 
szolgáló érveimből, de hát mint mondtam, sem elegendő 
idővel nem rendelkezem, sem pedig ezt tenni szerény 
lapom szűk keretei meg nem engedik s igy csak úgy 
kutyafuttában engedek meg magamnak egy pár meg
jegyzést, bizton remélve, hogy az a többi olvasó, ki 
eme tárcza miatt már - már futófélben volt, meg fog 
állapodni s esetleges gyöngéink iránt elnézéssel lévén, 
továbbra is hivünk marad,

Először is hivatkozom arra, hogy a tárcza segéd- 
szerkesztő s hű munkatársam, az olló segítségével ke
rült lapomba egy tekintélyesnek mondható napilapunk
ból, melynek szerkesztőségében fényes tehetségű iro
dalmi férfiaink ülnek, kikről még feltételeznünk sem 
szabad, hogy „komisz” közleménynek lapjukban helyet 
engednének; másodszor: hasonló elbeszéléseknél mindig 
tért kell engedni némi fantáziának, különösen pedig 
nem lehet kifogásolni azt, hogy a megtámadottak pus
katussal védekeztek, mert hiszen, ha ez letörött, akkor 
maradt kezükben a legjobb védelmi eszköz, a puska 
csöve, már pedig azt sem lehetett tőlük kívánni, hogy 
ezt előbb csavarhuzó vagy más eszköz segélyével le
vegyék. Arról, hogy a fát fölgyujtják, a helyett, hogy 
fölmásznának rá, fölösleges beszélni, mert mindig elő
nyösebb a farkast tűzzel elriasztani és e mellett me
legedni, mint fölmászni a fára és ott megfagyni.

Sok ezeren olvasták Jókai koszorús Írónk egyik 
regényét, ha jól tudom a „Kőszívű ember fiai” czimüt, 
melynek egyik hősét és barátját több száz darabból 
álló farkas csorda üldözi s ezek korcsolyán menekül
nek a folyó jegén, miközben a hős egy lékbe zuhan a 
jég alá, de nagy szerencséjére olyan lökéssel, hogy a 
jég alatt tovább halad a több ölnyire levő másik lék
hez s itt szerencsésen fölbukkan, megmenekedvén a 
biztos haláltól s ezek között az olvasók között egynek 
sem jutott még eszébe ezt a regényt „komisz“-nak 
elnevezni.

Könnyű dolog azt mondani, hogy valami nem jó, 
de nehéz jobbat csinálni, kivált akkor, mikor az em
ber folytonos munka, e mellett pedig gondok közt él 
s nincs olyan, aki a kettő közül bármelyikben is tá
mogatná, hanem roskadozni is kénytelen azok alatt.

A levélből különben azt a tapasztalást merítettem, 
hogy az „ismerelen ur“ ügyesen forgatja a tollat s ha 
ehez a jó tulajdonságához még egy kis igyekezet járul
na, jó szolgálatokat tehetne az irodalomnak.

Különösen nagy megelégedésemre szolgál, hogy 
szerény lapomat olyanok is érdekkel olvasgatják, kik
nek ez állásuknál fogva nem ál érdekében s hogy 
még ezek is elismeréssel adóznak irányának és törek
véseinek akkor, midőn azoknak legnagyobb része, kik
nek érdekében működik a lap, arról tudomást sem 
akar venni.

Különben készségesen elismerem, hogy a kritika
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gyakorlása mindig hasznos és szükséges, mert ez 
vezet az igazság megismeréséhez s ezért még egyszer 
köszönet az „ismeretlen ur“ érdeklődéséért.

A s z e r k e s z t ő .

K ön yv ism ertetés.
Egy uj köb- illetve átszámító - tábla jelent meg 

Mayer és Berger m.-szigeti könyvkereskedő cég kiadá
sában (szerzője Kramer Jenő, ára 3 frt) mely táblázattal, 
nemcsak a reáforditott fárasztó és gondos munkánál 
fogva általában, hanem előnyös használhatóságát tekintve 
szakszerűségi szempontból is érdemes részletesebben 
foglalkozni

Az „Aequátor* cimü köbtábla minden eddig meg
jelent táblázaltal elentétben, melyek egy-egy méretből 
mindannyian csakis egy-egy darabnak a köbtartalmát 
tüntették fel, azon praktikus és fontos ujjitással lepi meg 
az érdeklődőket a könyvecske első részében, hogy egy 
darabtól ezer darabig bármily mennyiségű fűrészárunak 
köbtartalma található meg benne kész eredményben, köb
lábra kiszámítva,

A könyvecske lehetővé teszi egyrészt egy nagyobb 
mennyiség köbtartalmának pillanat alatt való megálla
pítását, másrészt pedig bármely szokásos méretű fűrész
áru egy-egy darabjának árát mondja meg ugyanazon 
gyorsasággal.

Az „Aequátor" czimü köbtáblázat harmadik 
része méterhosszban, milliméter és czentiméter széles
ség és vastagságban fűrészelt vagy faragott faanyagoknak 
tartalmát mutatja köbméterekben. Szintén tartalcmdus és 
gyorsan kezelhető táblázat. Érdekes újítás benne a hen
gertábla (szálfa köböző), mert az eddigi táblák csak az 
egész méterenként haladtak, mig ez 20—20 centiméternyi 
emelkedéssel van megszerkesztve. E táblázat beosztása 
és kezelhetősége oly alkalmas, hogy annak segélyével 
minden laikus is fáradság nélkül gyorsan köbözhet.

Az „Aequator* köbtábla teljes tartalma röviden a 
következő sorrendben foglalható ősze :

I. Rész. Tetszésszerinti mennyiségű bécsi méretű 
fűrészelt faanyagok köbtartalma, köblábakban; vagy egy- 
egy darabnak ára, az adott köbláb szerinti ár alapul vétele 
mellett.

II. Rész. Vastagabb, bécsi méretű, négyélü fák 
köbtartalma, darabokint köblábakban.

III. Rész. Méterméretü fűrészelt faanyagok köbtar
talma, darabonkint köbméterekben.

IV. Rész. Vastagabb, méterméretü négyélü fák 
köbtartalma folyóméterenkinc — köbméterekben.

V. Rész. Méterméretü fűrészelt faanyagok felülete 
— négyzetméterekben.

VI. Récz. Gerendák termeléséhez szükségés szálfák 
minimális felső-vastagságának kimutatása.

VII. Rész. Átszámítási táblák: a) Bécsi köbláb —  
köbméterre, b) Köbméter — bécsi köblábra, c) Bécsi 
térmérték — métertérmértéke, d) Méter-térmérték — 
bécsi térmértékre, e) Bécsi hosszmérték — méterhossz

mértékre. f) Méterhosszmérték — bécsi hosszmértékre. 
g) Szokásos lábhosszak — métermértekben kifejezve.

VIII Rész. Hengertábla-. Méterméretü szálfák és 
rönkök köbtartalma, köbmétérekben. Hosszak 20—20 
centiméternyi emelkedéssel. Az „Aequator“ cimü köb
tábla tartalmassága mellett csinos zsebkönyv alakú magyar 
és német szövegmagyarázatokkal s gyors és biztos 
használhatósága folytán, rövid idő múlva mindenki, a kinek 
fával és annak számitgatásával dolga van, nélkülözhetet
lennek fogja vallani.

Különfélék.
H alálozás. Megrendítő haláleset hirét vettük. 

F ü z y Dénes I. oszt. m. kir. faraktárőr a szászsebesi 
m. kir. erdőhivatalnál, ki csak nemrég lett az alke- 
nyéri gőzfűrésztől a gyulafehérvári faraktárba áthe
lyezve, múlt hó 29.-én hirtelen elhalálozott. A hatal
mas termetű, alig 52 éves derék férfiút minden meg
előző betegség nélkül szivszélhiidés ölte meg. A 
szászsebesi erdőhivatal egy minden tekintetben derék 
altisztet veszített a boldogultban. Nyugodjék békével!

N y u g a lo m b a! Gaá l  Lajos m. kir. főerdőőr, 
ki a rankherlányi fürdőhelyen nyert volt alkalmazást, 
40 éves hű és buzgó szolgálata után a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult. Nyugdíjazását egészségi okokból 
benyújtott saját kérelmére rendelték el. Adja a jó 
Isten, hogy baj társunknak — ki lapunknak és közös 
ügyünknek is elejétől buzgó és lelkes hive volt — a 
nyugalom visszaadja Ja fáradságos szolgálatában alá
ásott egészségét s annak még hosszú időu át örvend
hessen !

H ova p á ly ázzu n k ?  A hivatalos lapból a kö
vetkező pályázatot vesszük á t : A soóvári m. kir. erdő
hivatalnál egy I., egy II., egy III. osztályú főerdőőri, 
egy I., egy II., két III. és egy IV. osztályú, előléptetés 
esetében megfelelő számú alsóbb osztályú erdőőri 
állás van üresedésben a megszabott illetményekkel. A 
pályázati kérvények szabályszerűen fölszerelve folyó 
évi április hó 19. napjáig nevezett kir. erdőhivatalhoz 
intézve Soóvára küldendők.

P á ly a  v á ltoz ta tás . Ismét egy derék férfiú tá
vozott el az erdészet köréből, hogy magának s tehet
ségének uj működési teret keressen. Kiss Gyula kar
társunk ugyanis, ki a beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóság kerületében már 10 év óta buzgólkodott 
az erdészet fölvirágoztatásán, megyei utbiztossá lett ki
nevezve. Adja Isten, hogy uj pályáján találja meg azt, 
mit eddig nyilván hiába keresett: a megelégedést és 
boldogságot!

M egégtek alvás közben. A zalamegyei Le- 
tenye községben a minap megrendítő szerencsélenség 
történt, Mayer István gyógyszerész egyedül volt otthon 
négy éves fiával s miután lefeküdt, az ágyban olvas
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gatott, a lámpa az éjjeli szekrényen volt. Mayert nem
sokára elnyomta az álom s szundikálás közben vala
hogyan feldönthette a petróleum-lámpát. Nem mene
külhetett meg a veszedelemből. Reggelre fiával együtt 
holtan korommá égve találták az ágyban. A szeren
csétlenség a környéken nagy részvétet kelt.

K eg y etlen k ed és  a  k onyhában . Szerencsére 
mindinkább eltűnik már az az embertelen kegyetlenkedés, 
a mely még ez évszázad elején is dívott az európai 
konyhán. Ma már nem korbácsolják halálra a maiaczot, 
hogy gyengébb legyen a húsa, a libát nem sodorják két 
sodrófa közt addig, a mig ki nem adja a páráját. Hanem 
a kínai annál cudarabb kegyetlenséget fejt ki, annál gör
csösebben ragaszkodik a régi szokásokhoz. Válogatottabb 
rafinériával senki sem tudja agyonkinozni az állatot, mint 
a rizsevő copfos polgártárs Kínában. Például azt teszi, 
hogy egy vajjal teli tepsit rak a tűzre, aztán fogja az 
eleven, megsütendő csirkét vagy kacsát és a tepsi fölé 
tartja, úgy, hogy az állat lába hozzáér a sercegő, To
tyogó forró vajhoz, a melytől a lába megdagad. A vér 
végül egészen beletódul a végtagokba, a melyeket most 
lemetszenek, a még vonagló testet pedig elhajítják, vagy 
a cselédségnek engedik át. A kínai szakácskönyv szerint 
a bárányt is elevenen kell megsütni, miközben borral, 
eczettel itatják. — A teknősbékát is elevenen sütik meg 
héjastól.

V akság  és dohányzás. Régi dolog, hogy a 
sötétben, ha az ember nem látja a száján kitóduló füstöt, 
a dohányzás nem valami nagy élvezetet szerez. A vakok 
pedig legtöbbnyire egyáltalán nem dohányoznak. A 
katonaságnál megállapították, hogy szenvedélyes do
hányzók, a katonák és tengerészek közt, kik a szol
gálatban megvakultak, szemeviláguk elvesztésével a 
füstölésről is lemondtak. Egy darabig még rágták a 
szivar végét és a szopókát, de csakhamar azon kapták 
rajta magukat, hogy a dohányzásban nem telik örömük 
többé, mihelyest a gondolkozásra és merengésre ingerlő 
kék füstkarikákat nem látják. Sokan pláne azt állítják, 
hogy ha a füstöt nem láthatják, a szivar illatát 
sem érzik.

G arázdálkodó farkasok. Gílicze Márton kele- 
biai pusztai lakos múlt hó 18-án az esteli órákban vígan 
eregette a bodor füstöt gondiiző pipájából, mire 
birkáinak rémséges bégetése s a kutyák dühös ugatása 
vonták magukra figyelmét Előbb bement puskájáért s 
elindult az akol felé. Nagy ámulatára még a pipa is 
kiesett a szájából — látva, hogy két ordas rabolt el 
több bürgét. Mire ámlatából felocsúdott, a bestiák 
már eltűntek.

A  „M agyar G éniusz — V asá rn ap i L apok“
ez az utóbbi hetekben egyesült előkelő szépirodalmi 
és művészeti hetilap hétről-hétre emelkedik, úgy szel
lemi részében, mint külső kiállítására nézve. Legutóbbi 
száma is bővelkedik kitűnő novellák, költemények és 
időszerű eseményekben, díszes illusztrácziókban és

ezenkivül abban a kedvezményben részesíti előfizetőit, 
hogy kiváló művészek eredeti festményeit, rajzait 
sorsolja ki közöttük. Minden egész évre előfizetőnek 
pedig teljesen díjtalanul fogja megküldeni Tornay Gy. 
„Az utolsó honvédek vacsorája* czimü eredeti festmé
nyének színekben sokszorosított képét. Mutatvány- 
számot a kiadóhivatal (Budapest, VI., Andrássy ut 58) 
kívánatra ingyen küld.

A k irá ly  u ra lk o d ásán ak  50 éves ju b i
leum a. A pétervári lapok jelentik, hogy Ferencz 
József császár és király uralkodói jubileumára vala
mennyi orosz ezred, melyeknek ő Felsége a tulajdo
nosa, küldöttséget fog meneszteni.

A  „Röpirat"
előfizetői sorába újból beléptek, illetve nevük az előbbi 
nyugtázásból tévedésből kimaradt: 59. Horváth János, 
fővadász. 60. Ziegelhoffer Kálmán, fővadász. 61. Ken- 
drián László, főerdőőr. 62. Virányi János. 63. Petrovits 
Antal. 64. Pulinger János. 65. Deé Mihály. 66. Mu- 
sinszky Ede.

Reméljük, hogy a folyó hó elejével akad annyi 
jelentkező és előfizető, hogy a nyomdai költségeknek 
legalább egy része födözve lesz, mit annyival inkább 
óhajtunk, mert a munkát lehetőleg a pünkösti ünnepekig 
ki szeretnék adni.

A „Röpirat“ szerkesztősége.

Szerkesztői üzenetek .
Kiss Imre urnák Karakón. Ar erdőőri szakiskolába szabály 

szerint csak azok vehetők ugyan föl, kik 17 - ik életévüket be
töltötték, de azt hisszük, hogy az Önnél mutatkozó 16 napi kü
lönbség nem fog akadályt képezni. Kérvényébon ezt különösen 
hangsúlyozni s a kivételes engedélyt kérni kell. Az orvosi vizs
gálatnál véleményünk szerint a járási tiszti orvos is elégséges, 
mégis nagyobb biztonság kedvéért nem fog ártani, ha magát a 
szabályhoz szorosan alkalmazza. Ha pedig a megyei főorvos, 
vagy honvéd törzsorvos lakásának távolsága miatt, a járási or
vosra lenne utalva, ezt a körülményt kérvényében külön is e- 
meljoki. Különben a vonatkozó pályázat lapunkban is idejekorán 
meg fog jelenni s az teljes útbaigazítást ad.

A ján lkozás.
Egy 36 éves erdőőr, ki 12 éves kora óta bánik 

fegyverrel s kitűnő lövő, úgyszintén a kutyaidomitásnál 
bámulatos sikereket ért el, 16 évig vadász volt, 4 év 
óta pedig erdőőri szolgálatban van és október havában 
az erdőőri szakvizsgát letenni fogja, pályázik egy erdő
őri állásra vagy pedig ajánlkozik udvari vadásznak is. 
Szives megkeresések Schneller Lipót uradalmi erdöőr 
Kis-Gyánth u. p. Pinczehely intézendők. 1—5

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonost 
P odhradszky  Em il.
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M E G J E L E N T

BLUM és TAKSA
udvari egyenruha szállítók

ĝ P-* 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 augusz tu s
hó 11-én k e lt m agas in tézkedésével,

cKCgünli újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utó részletfizetésre
megrendelhetők.

■ --------=  F » O L G - A n i  ~-----------------=
a legjobb franezia 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 o ly  czégektői, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vev ő in k et fé lrev eze tn i
B L U M  é s  T Á R S AKiváló tisztelettel

BU D A PEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0 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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II. év fo lyam . S zászseb es, 1898. Április 12. 28-ik  szám.

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 K e d d e n

H irdetési 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.

Feltámadunk!
„Feltámadunk!“
Ez a szó harsogott végig az egész világon, min

denütt, hol csak Krisztus szent igéi a népek között 
tért foglaltak s megrezdült erre a szózatra nem csak 
az igazhivők, de a hitetlenek szive is, mert hiszen ret
tenetes azt még el is gondolni, hogy a földi lét be
fejezte után ne legyen már semmi, mint a sivár meg
semmisülés, a por és hamuvá létei, tehát elpusztulás 
örökre, visszavonhatlanul.

Valóban szomorú lenne a sorsunk, ha ilyen vég
pusztulás várakoznék ránk s nem lenne meg a hitünk 
és reményünk egy uj életben, melyben már minden 
földi salaktól megtisztulva fogunk megjelenhetni!

A föltámadást magát azonban sokan félremagya
rázzák s azt vélik, hogy ez a föltámadás testi lesz, 
vagyis hogy a már föloszlott test újból emberi, de tö-

j kéletesebb alakot vesz magára s azontúl az előzőleg 
átélt földi lét keservei után megindul a dinom-dánom, 
a gondnélküli élet boldogsága. Mily nagy tévedés!

A test, az romlandó, az, ami soha sem veszendő, 
ami örökké él, soha el nem pusztul, az a lélek, vagy 
jobban mondva az eszme.

Mi magunk elpusztulhatunk, sőt biztosan el is 
fogunk pusztulni, de az eszmék, a melyekért küzdünk, 
ha csak a joggal, az igazsággal nem homlokegyenest 
ellenkezők, azoknak az örökélet biztosítva van, azok 
nem pusztulnak el soha, hanem átöröklődnek a későbbi 
nemzedékre, mely azokat nem csak megőrzi, mint be
cses örökséget, hanem egyúttal még fejleszteni is igye- 
kezend.

Az élő, de alvó nemzedék föltámadása az igazi 
föltámadás!

Sokan, nagyon sokan vannak olyanok, kik azt 
hiszik magukról, hogy élnek, működnek, pedig az éle
tük nem egyéb, mint egy kínos álomnak a boszorkány-

TÁRCZA.
---------+04---------

A  r e g ie k  k u ty á iró l.
„A Természet' után.

A kutya a legközönségesebb és legkedveltebb 
házi állatunk. Majdnem minden háznál megtaláljuk; 
szereti a család örege-apraja és úgyszólván a család
hoz tartozik. Gondozása és ápolása az emberiség böl
csőkorával esik össze.

Hogy minden nép sájátságos élőszerettei viseltetik 
a kutya iránt, azt nemcsak különleges jó tulajdonainak 
és főleg ragaszkodásának, hűségének kell tulojdoni- 
tanunk, hanem annak a körülménynek is, melynél 
fogva a népek életviszonyaik, szokásaik és foglalkozásaik 
sokféleségéhez mérten, a kutyák tanulékonyságát és 
ügyességét saját czéljaikra oly előnyösen tudják 
kihasználni; sőt némely munkakörben a kutya az 
emberre nézve szinte nélkülözhetetlenné válik.

így például, hogy egy jó mészáros-,vagy juhász- 
kutyátgazdája mennyire becsül, azt csak az tudja, aki 
szóba vagy alkuba ereszkedett már volna egy ily 
kutya megvétele iránt, avagy tanúja volt már egyszer 
annak az őszinte bubánatnak, melyet egy ilyen hasz
navehető, hű állat elveszte, halála, gazdájának okozott ; 
vagy t. olvasóink közül Nimród követői mily árért 
válnának meg jól kitanitott és kitűnő apellel hiró 
vizslájuktól ? Bizonyára nem egykönnyen.

Hát még miképen becsüljük meg akkor az Alpesek 
között oly nemes szolgálatot tevő szt.-hegyi kutyákat, 
a melyek oly meghatóan gyakorolják az irgalmasság 
cselekedeteit a halállal vivődő szerencsétlenekkel.

Sok fajta kutya ven s ezek, mintha specziális 
talentumuk volna kölönböző szolgálatok teljesítésére, 
különféleképen használtatnak is. Azonban nekem ezúttal 
nem az a czélom, hogy a mostani kutyákról ezt hegyiről- 
tövire ecseteljem, inkább a múlt időkbe térek vissza 
és egy régi könyvből: Schmidt János 1643-ban Frank
furtban megjelent „Oeconomia“-jából irom le a 250
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nyomása, mely alól csak az ébresztő harsona hangja 
képes őket fölrázni s uj életre kelteni.

Ilyen élettelen életet él az erdészeti altiszti sze
mélyzet legnagyobb része már régi idők óta s hiába 
zúg végig az ébresztő kürt harsonája hazánk bérczein, 
völgyein át, az álom annyira mély, hogy abból még 
az árkangyal harsonája sem lenne képes fölrázni. — 
Pedig rajtuk a beszorkánynyomás; érzik annak minden 
kínját, mellük zihál és hörög alatta, ők pedig tűrik 
ezt nyugodtan, mintha csak erre lennének kárhoztatva; 
szinte azt hinné az ember, hogy egyedül ők azok, a 
kik részire nincsen föltámadás, nincsen uj é le t!

Halva vannak, teljesen halva! ügy vannak vele, 
mint a tormába esett féreg, mely meg van arról győ
ződve, hogy nincs a világon édesebb gyümölcs a tor
mánál, pedig de sok az, a mi életüket, vagy igazabban 
szólva élőskődésüket megkeseríti s elviselhetlenné teszi!

Fújjuk, fújjuk a harsonát, még mindig remény
kedve, hogy az a viasz, mely az erdészeti altiszti sze
mélyzet olyan nagy részének füleit dugva tartja, föl 
fog olvadni s meghallják hivó szavunkat, mely őket a 
közös ügy érdekében indított küzdelemhez szóllitja és 
segítségüket kéri a győzelem kivívásához!

Reméljük tehát mindnyájan, hogy tétlen álmunk 
nem fog örökké tartani, hanem végre valahára mi is 
„feltámadunk !“

N eh á n y  szó  a k in cstá r i  
erd észe ti a ltisz tek  egyen ru -  

h áza táró l.
(Folytatás)

Igen, egészen váratlanul csapott le az a 
villám, mely nem volt más, mint a földmive-

lésügyi m. kir. ministerium 1897. évi 70450 
számú körrendeleté, mely az egyenrukázatra 
vonatkozó 1884. évi 42306 számú körrende
letnek nem csak összes határozmányait és in
tézkedéseit föntartja, hanem még azok ellen 
vétőket fegyelmi eljárásnak is aláveti.

A magas ministeriumot erre az intézkedésre 
bizonyosan a saját tapasztalatai indították, mert 
tény az, hogy az erdőőrök egyenruhája már 
minden egyéb volt, csak nem egyenruha, sőt 
gyakran valósággal kaczagtató figurákat is le
hetett látni, olyanokat is, melyeknek vásáros 
bódékban való mutogatása is kifizetné magát. 
Ilyeneknek véljük azokat a segédőröket, napi
béreseket, kiknek az egyenruha viselésére 
semmi joga sincs, azért mégis — csak hogy ki
tűnjenek embertársaik között, — annak hol 
eg y , hol másik darabját aggatták magukra s 
igy nem ritkán lehetett látni erdőőri sapkában 
és blúzban kérkedő s kukoricza nadrában és 
bocskorban végződő egyéneket, kik még ilyen 
kinézésükkel büszkélkedtek is.

Azt sem lehet tagadni, hogy mások ismét 
az előirt egyenruhát különféle czifrázattal any- 
nyira kivették formájából, hogy a sok zsinór és 
sujtás után Ítélve bárki is inkább megyei haj
dúknak vagy parádés urasági kocsisoknak és la
kájoknak tartotta volna, mintsem erdészeti al
tiszteknek. Volt még alkalmunk akár hányat

év előtti ismereteket s azt, hogy a különféle népek 
régente mit tartottak kutyáikról és azok hasznavehető- 
sógéról Beyer szintén régi, nagy művének 163—164. 
fejezetében Írja:

A falusi gazdaságban rendszerint háromféle kutyát 
lehet találni, amelyek közül mindenki saját tetszése 
szerint tartja az egyiket vagy a másikat. Először vannak 
apró, picziny kutyácskák, melyek csak arra valók, 
hogy a gyermekek és a nők velők játszanak, ezek az 
„ölebecskék“. Másodszor vannak kis-és közópnagy- 
ságuak, amelyeknek az a feladatuk, hogy éjjel a szobá
ban és az udvarban a háztartás belső czikkeire ügyel
jenek. Harmadszor vannak még nagyobb kan-ebek is, 
melyek éjjente a külső udvarokon őrködnek. Azonban 
az igazi urak, a nemesek és grófok, herczegek, akiknek 
módjukban áll, azonfelül tartanak meg rengeteg nagy, 
angol kutyákat, melyek folyton utánuk lótnak-futnak 
még éjjel is velők vannak; ezek gazdájuk egy pillan
tására rárohannak as ellenséges szándékkal közelgő 
idegenre vagy tolvajra; ha gazdájuk ruháját leveti,

rajta, vagy mellette nyugszanak és idegen ember 
helyükről meg nem mozdíthatja őket. Ugyancsak ezek 
őrzik a vizslákat, a kopókat, azt a sok mindenféle más 
kutyát is, melyeket uraik mulattatására különböző bohó
ságokra betanítanak,

Sehmidt szerint a régiek sokféle kutyákat tenyész
tettek; közülök az „aszpi“ kutyák voltak a legkegyetle
nebbek ; ezekről Valerius Flaccus is megemlékezik 
következőképen: Különös, hogy a rettenetes, erős, 
mérges, vad és dühös kutyákat szerették a régiek 
legjobban; a szukakutyákat farkasokkal párosították s 
igy természetesen kölykeik is oly vadak és mérgesek 
lettek, mint maguk a farkasok. Az ilyen kutyákat 
„Cyciscas“-nak nevezték. Az indusok kutyáikat a 
rengeteg fáihoz kötötték ki, hogy a tigrisek velők 
párosodjanak; igaz, hogy közülök sok esett áldozatúl 
a fennevadak vérszomjának, de néhánynyal mégis páro
sodván, oly rémséges gyorsfutású és vérszopó kölyköket 
hoztak világra, hogy oroszlánokat is tepertek le, s 
darabokra marczangoltak. Némelyek e régiek közül
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olyat is látni, kik még — uram bocsá! — czombig 
érő harizsnyát, külön-különféle színűt húztak 
lábszáraikra, vagy pedig sárga kamásnyit szép 
tiszta, napos időben.

Miután pedig mindezeket nem csak magunk, 
hanem mások is látták, nagyon természetes és 
biztosra vehető volt, hogy ez a fölöttes ható
ságoknál is szemet fog szúrni s végre szigorú 
intézkedésre birandja.

Most tehát egyszerre, minden átmenet 
nélkül vissza kellend térni a legnagyobb czif- 
raságokból és cziczomákból a legnagyobb egy
szerűségbe s hogy ez sokaknak fáj és följajdul- 
nak miatta, az nagyon természetes.

Van azonban ennek az intézkedésnek még 
több fájdalmat és keserűséget okozó oldala, 
melyek közül talán az első helyet az foglalja el, 
hogy a köznép, mely eddig szokva volt az erdő
őrt ezüst jelvényes sapkában látni, most, midőn 
a sokkal egyszerűbb egyenruhában pillantja 
meg, biztosan azt hiszi, hogy ez le lett fokozva 
s tekintélyében bizony nem keveset fog veszí
teni előtte, sőt az éretlenebb vagy ellenséges 
indulatu nép előtt még gúny és csipkedések 
tárgya is lesz.

A másik árnyoldala ennek a rendeletnek 
az, hogy minden átmenet nélkül, egyszerre 
rendeli azt megtenni, a mit rendel s igy azok, 
kik már eddig föllebbvalóik és elüljáróik hall

gatólagos beleegyezésével a szabályzattól némi
leg elütő s finomabb ruhát szereztek be maguk
nak keservesen megszolgált filléreiken, kényte
lenek ezt sutba dobni s újból beszerezni a sza
bályzat által előirt egyenruházatot, ha csak 
fegyelmi büntetéseknek, sőt esetleg még a 
szolgálatból való elbocsátásnak is magukat ki
tenni nem akarják, mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy a ki a rendelet kiadása és közhirrététele 
után bármilyen alkalomnál is az előirottól eltérő 
egyenruhát vesz magára, az a legsúlyosabb 
szolgátati vétségek egyikét, az engedetlenséget 
követi el, minek büntetése pedig a szolgálatból 
való föltétien elbocsátás.

Ilyen viszonyok mellett nem maradt más 
hátra, mint belenyugodni a változhatlanba s 
kötelességszerüen engedelmeskedni a felsőbb 
parancsnak, ez azonban még korántsem jelenti 
azt, hogy a dolgon a fölöttes hatóságok jóindu
latának segítségével ha nem is azonnal, de 
mégis idővel, sőt hamarosan is változtatni ne 
lehetne. Értjük ez alatt azt, hogy az immár 14 év 
óta fennálló rendeletnek a megváltoztatása 
abban az esetben, ha annak tarthatlansága bebi
zonyul, semmi esetre sincs kizárva s hogy a 
kincstári erdészeti altiszti személyzet törekvése 
erre irányul, az nyilvánvaló abból a hozzánk 
érkezett számtalan levélből, tervezetből, véle
ményből, a melyekbe foglaltakat lehetőleg

kutyáikat oroszlánokkal csukták össze; ezeket „leones 
miges“nek nevezték, miként az Arrianus- és Curtius- 
nak Nagy Sándorról irt történetében olvasható.

Általában legerősebbek és legnagyobbak az albán 
ebek, melyek közönséges nagyságú állatokat nem is 
bántottak, hanem csak oroszlánokkal és elefántokkal 
viaskodtak.

Az albánok királya ajándékozott Nagy Sándornak 
egy hatalmas, erős kutyát, amely a világhódítónak 
szépsége és nagysága miatt módfelett megtetszett. 
Amidőn azonban egyszer vaddisznó- és medve-viadalt 
rendeztetett, ez a kutya, ahelyett hogy szétmarczan- 
golta volna az állatokat, rájuk se nézett, megvetette 
őket.

Nagy Sándor emiatt oly indulatba jött, hogy a 
kutyát restsége miatt tüstént megölette. Amikor ezt 
az albán király meghallotta, azonnal egy másik 
kutyával kedveskedett neki, de egyszersmind meg
üzente, hogy az ő kutyái ilyen közönséges csenevész 
állatokkal nem kelnek harczba; inkább állatóriásokkal

ereszsze össze, majd bámulni fog akkor azon, hogy 
mire képes egy kutya magában is. Úgy is történt; 
Nagy Sándor a kutyát először egy oroszlánnal záratta 
össze, azonban a kutya hamarosan végzett vele és 
szétdarabolta; utána tehát egy elefántot bocsájtottak 
hozzá s amint ezt azt albán kutya megpillantotta, 
minden szál szőre az égnek állott, iszonyúan vonított, 
majd kiszámíthatatlan csellel és ravaszsággal neki 
rontott az elefántnak és annyira halálra gyötörte, hogy 
az elefánt összerogyott mindenki nagy bámulatára.

A spanyol kutya régi irók szerint rendkívül hű, 
gazdáját igen szereti, ébren ügyel reá, hogy valami 
baj ne érje s állítólag igen használható fogoly és 
nyulvadászatokon. '

Norvégiában régen felette izmos, erős, nagy és 
mogorva kutyák voltak, amelyek éjjel-nappal őrizték 
gondosan a kereskedők portékáit és oly ügyesen voltak 
beoktatatva, hogy a vásárlót, aki az árukat megnéze
gette, nem bántották, de ha valaki lopni merészelt 
volna, azt menten darabokra tépték
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egymással összeegyeztetve lapunk jövő szá
mában úgy fogjuk fölsorolni, hogy ebből a 
különféle kívánalmak veleje kidomborodjék.

(Folytatása következik.)

A h iuz v a d á sza ta .
Hogy valamely vadra a siker valószínűségének 

reményével vadászhassuk, mindenek fölött ismernünk 
kell az illető vadnak, melyre vadászni akarunk, az élet
módját, kedvencz táplálékát, tartózkodási helyeit; a 
ragadozónál még ama sajátságokat is, melyeket a 
zsákmánya megszerzésénél és elejtésénél kifejt; ked- 
venez rejtekhelyeit stb. mert csak ezeknek jó és pon
tos ismerete szolgálhat biztos Útmutatóul arra nézve, 
hogy a vadat hol keressük.

A mi a hiuzt illeti, fájdalom, hogy ennek a leg
vérengzőbb vadnak életmódjára nézve a legkevesebb 
megbízható tapasztalati ismeretekkel bírunk, minek oka 
főleg az, hogy ez a roppant éles megfigyelésü, éleslá- 
tásu és nesztelenül járó vad már csak gyérebb meg
jelenésénél fogva is, különösen nyáron, midőn nyomai 
nem láthatók, csak nagyon ritkán és nagy nehézségek
kel figyelhető meg s igy kitartó megfigyelők leginkább 
csak a téli időszakra vannak utalva, midőn a tiszta 
hólepel szépen megmutatja nem csak a hiuznak, hanem 
az általa üldözött vagy elejtett vadnak is a csapáit, a 
vérnyomok által az áldozat elejtésének módját. Igaz, 
hogy még ezekből is csak következtetni, a homályban 
tapogatózni tudunk, de hát ez is valamivel több a sem
minél s ha nem is nyújt teljesen biztos alapot, leg
alább a valószínűséget kombinálhatjuk.

Az az eset, hogy a vadász magát a hiuzt, vagy

pedig áldozatának megejtését kétséget kizárólag meg
figyelhesse, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik.

E sorok írójának közel negyven évi vadászéleté
ben alig volt kétszer alkalma a hiuzt huzamosabban 
megfigyelni, mégis az ebből merített tapasztalatokat 
nem akarván magamnak tartani, azokat itt röviden el
mondom.

A hetvenes évek elején a görgényi uradalomnál 
szolgált egy öreg erdőőr, a kit tulajdonkópen inkább 
vadászati őrnek lehetett volna nevezni és mint ilyen 
annyira kitűnt, hogy daczára hajlott korának kénytelen 
volt mint ilyen czélra nélkülözhetlent a kincstár is 
szolgálatába átvenni, annyival is. inkább, mert abban 
az időben a dúvad annyira el volt szaporodva, hogy e 
miatt a nagy kiterjédésü és kitűnő havasi legelőknek 
alig volt némi értéke, mert a tulajdonosok kénytelenek 
voltak a bérletnél a dúvad, különösen pedig a medvék 
által okozott bizonyos károkat is számításba venni. 
Az öreg erdővédnek legfőbb feladata volt a legelő 
nyájakat a medvéktől oltalmazni, a mit ő embersége
sen meg is tett, mert az egész környéken senki sem 
lőtt több medvét, mint ő, de még vaddisznót sem.

Egyszer többek közt beállít hozzám, ki akkori
ban mindig Alsó - Fancsalban az erdőkben laktam és 
azt mondja: „uram, jöjj hamar velem, mert a fancsali 
erdő alatt hiuzt láttam; esküt mernék rá tenni, hogy 
az volt, mert ide jövet útközben tapasztaltam, hogy az 
őzek a havas alól úgy bogároznak lefelé, mintha da
razsak csipdesnék; siessünk, mert két nap alatt szét
szórja az egész rőttvadat“. Utóbbi megjegyzése ugyan 
csak az őzekre szorítkozott, mert ott más nem volt.

Én sem voltam rest, hanem gyorsan kaptam a 
puskát, táskát, az erdei tájolót, egy kis elemózsiát és 
a palaczkot, mert nem lehetett tudni, hogy mikor ve-

Ezek azonban valósziuüleg nem norvég, hanem 
angol eredetű kutyák voltak, a melyeket a kereskedők, 
a Hanza-városok lakosai magukkal hoztak.

Lakromában is pompás jó kutyák voltak, me
lyeket kutya- és róka-ivadékoknak tartottak; szerfelett 
dicsérték ezeket. Különösen a kutyák hűségét emelik 
ki a régi irók és a történelemben éppen erről nevezetes, 
számos kutya szerepel.

Jason kutyájáról feljegyzték, hogy ura halálán 
nagy mértékben elbúsult, többé egy falatot sem evett 
és éhhalállal múlt ki. Egy Titius nevű szabinusról Írják, 
hogy rendkívül hű kutyája volt; ugyanis Titius egyszer 
a börtönbe került és ott ki is végezték, azután pedig 
holttestét a Tiber-be vetették. Kutyája egy pillanatig 
sem távozott a börtön falai mellől és nem evett, sem 
nem ivott; ha a járókelők szánalomból egy-egy darab 
kenyeret dobtak oda neki, nem ette meg, hanem 
urához vitte és melléje te tte ; mikor pedig a vízbe 
vetették Titius-t, akkor gazdája után ugrott s szintén 
belefult. Plinius szerint nincs hűebb állat, mint a ló és

a kutya s utóbbiról mondja, hogy ha egyszer megbarát
kozik valakivel, akkor azt módfelett szereti is, főleg ha 
jól bánik vele és nem veri, vagy verés ellen védelmezi. 
Gazdájáért életét bármikor koczkáztatja és gazdája 
minden tárgyára ügyel; kikutatja a tolvajokat és 
elárulja a gyilkosokat.

Plutarcli mondja, Pyrrhus-nak, az epiroták kirá
lyának kutyájáról, hogy az urának gyilkosait megismerte 
és elárulta. Hesiodus-nak is volt olyan kutyája, amely 
gazdája gyilkosait addig üldözte, amig azokat a hatóság 
emberei elfogták.

Aesculap templomát szintén kutya őrizte s ez egy 
alkalommal addig követte a tolvajt, a ki értékes arany- 
és ezüsttárgyakat lopott a templomból, amig elfoghatták.

Habár a régi irók néha meseszerü felfegyzéseiben 
nem mindig bízhatunk, mégis — mert a kutyákról 
annyian jegyeztek fel nevezetes tényeket a történ
elemben — feltehetjük, hogy már akkoriban, is, éppen 
úgy mint ma, a legragaszkodóbb háziállat volt a kutya.
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tődünk haza s csakhamar elindultunk, de legnagyobb 
csodálkozásomra nem abban az irányban, a merre az 
erdőőr a hiuzt látta s midőn erre nézve kérdést intéz
tem hozzá, hamiskás mosolylyal azt mondja: „jaj 
uram, oda, a hol én őt ma reggel láttam, hiába 
megyünk, menjük csak a „V. batrin* alá, ott van egy 
szurdok, mely merő egy sűrűség, ott láttam én ő kel
mét ezelőtt három évvel is ; bizonyára ott lesz az ő 
nappali tanyája*.

Úgy estéli hat órára járt az idő, midőn a mondott 
helyre megérkeztünk és egy a sűrűségből jövő s nyil
ván a pásztorok által tisztára tarolt csapással szemben 
helyet foglaltunk; az öreg nyomban moha gyűjtéshez 
látott, hogy a fák között kényelmes fekvésünk legyen, 
mert mint mondá, soká kell majd várnunk, mig a hiuz 
előjön, itt még megjegyzem, hogy mi a sűrűből emlí
tett útra merőleges irányban vonuló főút jobb oldalán, 
a sűrűségből jövő csapással szemben úgy helyezked- 
kedtünk el, hogy a főúton fel és le a sűrűség felé is 
jó kilátásunk legyen.

Én fegyverem két csővébe egy-egy ötös' golyót 
tettem, mig az erdőőrébe ősi szokás szerint fél ma
réknyi por és golyótól lefelé minden fajta ólomdarab 
került, úgy, hogy a csővek szinte félig voltak gyúrva. 
miután még piramidliit frissen íölporozta s táskáját 
egy gyökfőre tette, hányát feküdt, mit fölhívására ma
gam is követtem.

így feküdtünk szótlanul mintegy negyedóra hosz- 
szat, midőn én türelmemet vesztve órám után nyúltam 
s megnéztem, hogy mennyit az idő; a mutató gondo
lom úgy fél nyolczra ált. No hiszen egyéb sem kellett 
az öregnek! Úgy, a mint volt, fektében, szemeit rám 
meresztette, areza nekivörösödött, mint a mérges kan
pulykáé s minden teketória nélkül oda vágja nekem: 
„az ur soha sem fog életében hiuzt lőni lesből, de még 
én sem az ú rral!“

„No, no, ne haragudjék öregem, hiszen csak az 
órámat néztem meg.*

„Nem szabad itt uram még a szemét sem gyor
san forgatni, mert a bestia ezt is háromszáz lépésről 
is észeveszi és azonnal úgy elkotródik a sűrűbe, hogy 
soli’sem látjuk azt többé, mert az embertől, kivel ritkán 
találkozik, mód nélkül fél.

Igaza lehetett; nem maradt egyéb hátra, mint 
ilyen mozdulatlanul, mint egy alvó fakir, lövésre kész 
fegyverrel s folyton figyelő szemeket meregetve egy 
álló óra hosszat feküdni, midőn egyszerre, úgy kilenez 
óra tájban úgy rémlet nekem, mintha a sürübql kive
zető utón, még jó távol tőlünk két mécses pislogna s 
hol kialudnék, hol ismét kigyulna; az volt a hiuz két 
szeme, a mint fejét hol felénk, hol tőlünk fordította.

Alig volt időm ebben a rendkívüli látványban pár 
pillanatig gyönyörködni s meggyőződni; hogy ott csak
ugyan a várt hiuz közeledik, midőn már az öreg pus
kája nagyot durrant s ő maga fölugorva a sűrűségben 
levő sziklához rohant, mig én magam arrafelé igyekez

tem, hol a hiuzt láttam s honnan az a lövés után egy 
hatalmas ugrással a sűrűbe vetette magát s a helyre 
érve a hold fényénél mindjárt megtaláltam a levelekre 
szétfröcscsent vért, bizonyítva, hogy az öreg lövése 
talált. Követtem a vérnyomokat, melyek csakugyan a 
sziklák közé vezettek. A mint igy óvatosan előre 
megyek, egyszer csak valami kis fényt pillantok meg 
magam előtt s abban a hitben, hogy ott a hiuz, hir
telen arra felé sütöm el fegyverem mindkét csövét s 
futok a helyre, hol a fény még mindig ott van, de a- 
mint közeledem, úgy enyészik. Keresgélek mindenfelé, 
mig végre egy reves fenyő ág került a kezembe; ez 
volt hát az általam látott hiuz, ez fénylett úgy a sö
tétben.

Jobb eredménynyel járt öreg erdőőröm, ki tőlem 
legalább 600 lépésnyire fenyőszurok fáklya világánál 
egy vén lúez odújából húzta ki a már kiszenvedett 
hiuzt. —

Ilyen volt az én első de eddig egyúttal utolsó 
hiuz lesem, mert azóta többé nem próbáltam. Vadá- 
szásának egyéb módjairól jövőre mondok el egyet-mást.

Erdőégések.
Még alig hogy a böjti szelek némileg fölszik

kasztottál: a hóié hagyta nedvességet, máris minden
felől hírek érkeznek*az erdők legnagyobb réméről, az 
erdőégésről.

Egy aradi tudósítás szerint báró A t z é l  Lajos 
ravnai erdeje egymás után két Ízben is kigyulladt s 
mig az első tüzet hamarosan sikerült eloltani, addig a 
második a nagy szélviharban rémitő károkat okozott s 
olyan arányokat öltött, hogy még a közel fekvő fal
vak is a legnagyobb veszélyben forogtak s a nagy hő
ség miatt nem hogy az oltásra lehetett volna gondolni, 
de még az erdő széléhez sem lehetett közeledni. A 
két tüzeset, mely óriás károkat okozott, a tudósítás 
szerint nyilván gonosz gyújtogató kézből eredt.

A nógrádvármegyei divini seniorális uradalom
ban — mint ottani tudósítónk Írja — múlt hó 17.-én 
a tosonczai erdőben a délutáni órákban támadt tűz, 
mely mintegy egy katasztrális holdon pusztította el az 
egyéves ültetést. Másnap ugyanannak az uradalomnak 
udonnai erdejében ütött ki a tűz s ekkor 300 négy- 
zetölnyi 7 évi fiatalost pusztított el. Hrcskó András 
uradalmi erdőőr éberségének és a szomszédos lakosság 
buzgóságának köszönhető, hogy a nagyobb bajnak és 
kárnak sikerült elejét venni.

A harmadik esetről, mely még nyilván egy em
beréletbe is kerül, a következő levelet vettük:

Székelytelek, 1898. márczius 30.
Székelytelek község határában fekvő s a nagy

váradi káptalan tulajdonát képező erdőben folyó hó 
29.-én délután 3—4 óra közt tűz támadt, melyet sze
rencsére azonnal észrevettem s néhány emberrel a 
helyszínére sietve hozzá fogtunk az oltáshoz.
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Alig hogy egy pár perezig fáradoztunk, egyszerre 
csak egy asszonyra bukkantunk, a mint a tűz közepén 
lángoló ruhájában fetrengett. Az égő ruhát gyorsan le
kapkodtuk róla, de ekkor már félholt volt; a tüztől 
megrepedezett testét hideg földdel hintettük b e , mi 
borzasztó fájdalmait annyira csiilapitotta, hogy szóhoz 
tudott jutni, de alig marad életben, mert csak a bal 
melle és a hasa maradt meg épen, mig többi testrészei 
csúnyán összeógtek s bőre mindenütt fölhasadozott.

Szerencsétlensége okáról eddig csak annyit tudunk, 
hogy harmadnap óta a községben pálinkázott s hazá
jába a szomszédos községbe az erdőn keresztül ha
ladva ott elaludt s itt érte a tűz, melyet talán ittas 
állapotában ő maga rakott, hogy lángjánál melegedjék. 
Mint később értesültünk, a szerencsétlen Tirlea Tódor
nak, a nagyváradi uradalom erdőőrének a felesége volt.

F ö l d y  J á n o s
szakvizsgázott erdővéd.

Különfélék.
„A Term észet41 Mai lapunk tárczaczikkét „A 

Természet” czimü állattani és vadászati folyóiratból 
vettük át s bizton hisszük, hogy ezzel lapunk igen 
tisztelt olvasóinak kedves szolgálatot tettünk. A neve
zett lap mindeD hó 1-én és 15-én jelenik meg s elő
fizetési ára egy évre 3 frt. Ajánljuk olvasóink szives 
figyelemébe.

Kérelem. Felkérjük tisztelt olvasóinkat, kik még 
mindig kisebb-nagyobb összegekkel hátralékban van
nak, hogy tartozásaikat lehetőleg még e hó folyamán 
beküldeni szíveskedjenek, mert az ezer forintot meg
közelítő hátralékok mellett lapunkat továbra is föntar- 
tani csakugyan lehetetlen lesz.

Róka h e ly ett önm agát. Úszód pestvármegyei 
községben a napokban egy Vén András nevű gazdaember 
kertjébe egy róka szorult be, melyet a két házikutya 
azonnal vallatóra vett s szerencsésen meg is csípett. 
A gazda 18 éves fia puskával rohant a kertbe, de lőni 
nem mert, nehogy a kutyákat lődözze meg, e helyett 
azonban a puska tusával akarta agyonütni a rókát, mi 
közben a fegyver eldördült s az egész lövés a szeren
csétlen ifjúba fúródott, ki nyomban halva esett össze.

Maradt itthon  kettő három nyom orult.
Eztdanolják a besorozottak azoknak csúfságra, a kiket 
a sorozó bizottság alkalmatlanoknak talált. Az emberi
ség testi hanyatlását legjobban mutatja a pozsonyi idei 
sorozás eredménye, hol 500 hadköteles közül csak 30 
ifjú vált be. Bizon oda jutottunk már, hogy kettő-három 
megy, a nyomorultak nagy tömege pedig otthon maradt 
még nyomorultabb nemzedéknek a tovább plántálására.

Az épületek eltolása. A  Dreher-palota tervbe 
vett eltolása nálunk is aktuálissá tette a házak eltolásának 
problémáját. Sokan, még szakmabeli emberek is abban 
a véleményben vannak nálunk, hogy Amerikában csak

olyan házakat tolnak el, a melyek már építésükkor 
egyenesen ilyen czélokra készültek. Ez nem áll. Masszív 
kőépületeket is el coliak az amerikaiak, a mint ezt az 
előadó több példával bizonyította. Érdekes a chikágói 
baptiszta templom eltolása, melyet magas tornyával 
egyetemben emeltek fel 1-7 méter magasra és toltak el 
több mint 15 m, távolságra. Az itt tervezett tapasztalatok 
alapján dolgozták ki a Dreher-palota eltolásának terveit. 
Érdeker, hogy a palota eltolásához milyen nagy mennyi
ségű vas- és faanyag szükséges, Kereken 12 m. hosszban 
kellenek 32 cm. magas traverzek, 4 km. sin, 11.000 
drb henger és 2400 m. fa volna hozzá szükséges, A 
pontosan eltolandó súly 17,600.000 kgr. Mindezek ellenére 
a Dréher-palota eltolása 90.000 frttal volna olcsóbb, 
mint az újraépítés. Az Európában történt nagyobb eltolá
sok, különösen a bajor kir államvasutak aschaffenburgi 
pályaház-eltolás, a mellett említésre méltó az amerikai 
faházak vontatása igy többek közt az az érdekes eset, 
a mikor egy egész favázas házakól épült város 7 angol 
mérföldet vándorolt azért, hogy a vasúthoz közvetetlen 
közelségbe jusson, Mind e példák azt bizonyítják, hogy 
a házeltoláshoz nem kell ördöngösség, csak vállalkozási 
kedv. Ezeket az érdekes dolgokat Jelovich Kornél 
mérnök mondotta el egy este, felolvasást tartván emez 
aktuális thémáról a magyar mérnök- és építész- egye
sületben.

M ennyit ér egy  m á r tá s ?  Ha azt felelné 
valaki, hogy: ötven miliő fői intőt, bolondnak néznék. 
Szükséges tehát, hogy némi magyarázattal szolgáljunk. 
Az a mártás, a melyről itt szó van, a nálunk is használt 
úgynevezett Vorcester-mártás, a melyet az angol Lea és 
Perrin néven ősmer, mert Lea ur és Perrin ur találták 
föl és készítették Vorcester angol városban, Kicsiny 
patikájuk volt, a melybe sok évvel ezelőtt egyszer 
betévedt Sandys lord és ott hagyta egy pikáns mártás 
recipéjét, a melyet valamelyik indiai utazása alkalmával 
szerzett be. Mikor aztán egy véletlen következtében 
megcsinálták a recipét, azt tapasztalták, hogy a közön
ség kapkodja a csípős, különös mártást. Rövid időn 
mindegyik cégtársnak 2,000.000 font sterling körül járt 
a vagyon, a mi 25,000.000 forintnak felel meg. Mikor 
a cégfőnökök meghaltak, örököseik csak hagyatéki illeték 
fejében másfél miliő forintot fizettek a kincstárnak.

A  szerelem  borzalmai. Ha nem egészen meg
bízható kézből kaptuk volna, el sem hinnők, annyira 
gazdag véres borzalmakban az a történet, melynek hire 
egy szatmármegyei földbirtokos udvarházából érkezik. 
A nürnbergi vasszüz, a cordon de sureté a szerelmes 
apródok s a koponyaserleg korában történtek ilyenek és 
középkori lovagvárak mohos kövei regélnek róluk. 
Szaniszlóról, Szatmármegyéből Írják ezt a hozzájnk fog
haló esetet a „Bp. H .“-nak:

Egy jómódú fiatal úriember, ki derék és kedvelt 
tagja az uritársasságnak, ezelőtt egy félesztendővel fele
ségül vette egy szomszéd falubeli földbirtokos szép ifjú 
lányát. Mingenki tudta, hogy a kacér leány nem a szivére

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 223

hallgatott, mikor a kezét oda ígérte mostani férjének. 
Több udvarlója volt, közölök nem egyhez jobban húzta 
a szive, de ezek a fiatalemberek nem voltak abban a 
helyzetben, hogy megnősülhessenek, különben társadalmi 
és vagyoni állásuk sem felelt meg sem a leány, sem 
szülői kívánságának. A  házasság tehát megtörtént és a 
fiatal pár a mézesheteket látszólag boldogan töltötte. Az 
asszony azonban, úgy látszik, már az oltár előtt bűnös 
gondolattal esküdött. A szerelmet színlelte, de alig hogy 
a mézeshetek elmúltak, egymásután jöttek látogatóba a 
leánykori imádók és a menyecske szívesen fogadta őket. 
A  férj eleinte hallgatott, de egy-két elejtett szó ssörnyü 
gyanút oltott a szivébe. Nem bizott többé neje hűségében 
és a kétség buskomorrá tette. A  minap azután elhatá
rozta, hogy végét veti a házibarát- járásnak. A gyanakvó 
férjek rendes eszközéhez nyúlt: a feleségének azt mondta, 
hngy elutazik, sürgős dolga van a szomszéd faluban. A 
félúton aztán visszafordult. Csöndben hajtatott háza elé s 
régi hü cselédjét, a kocsist magágoz véve, bement. A  
feleségét éppen egyik leánykori udvarlója karjaiban találta. 
Ez a jelenet elvette az eszét, rettenetes Ítéletet tartott. 
Kocsisával együtt rontott a szerelemesekre s rövid küzde
lem után mind a kettő összekötözve feküdt a padlón. 
Először a csábitóval végzett. Ott az asszony szemeláttára 
levágta az orrát, a fülét, azután pedig forgópisztolyával 
kétszer belelőtt a jobb karjába. Haszonló vérengzést vitt 
véghez az asszonyon is. Összevissza vagdalta az arcát, 
azután pedig letépte róla a ruhát és meztelenül kidobta 
az udvari a. A boldogtalan ember tálán meg ekkor sem 
hagyta volna abba a megtorlás munkáját, de a két 
pisztolydurianás összecsőditette a szomszédokat. Ezek 
lefogták a dühtől mámoros embert, ki ideglázba esett s 
azóta oly nagy beteg, hogy még kihalgatni sem lehetett.

E gy játékos, a k i Ől. Brassóból Írják: Becze 
bérkocsis összeült kártyázni egy katonával. A játéknak 
az lett a vége, hogy Becze az utolsó krajcárjárt is el
veszítette. E fölött iszonyú dühre gerjedt és visszakö
vetelte az elvesztett pénzt, mert különben . . .

Mert különben ? kérdé a katona.
Mert különben meghalsz.! kiáltott a vesztes játékos 

és a következő pillanatban kirántotta pisztolyát és egy 
lövéssel megölte a katonát. A  bérkocsist a földvári 
csendőrség letartóztatta.

Tűzvész a szélviharban. Jászó-Miudszent 
Abauj-Torna vármegyei község fölött április 4-én éj
szaka iszonyú szélvihar süvített keresztül. Az orkántól 
megrázott recsegő kis házakban ijedten bujt össze a 
falu népe:

Isten ments! Ha most kigyulladna valahol!
S a rettegett veszedelem bekövetkezett. A biró 

házának teteje alól kicsiny lángnyelv bujt elő, a melyet 
néhány pillanat alatt hatalmas tüzzé növesztett a vihar. 
Mire a fölriasztott nép a veszedelem elhárításához fog
hatott, már hatvan ház vált tüzkatlanná, ezek mind 
földig égtek. A szegény nép nyomora leírhatatlan. Azt 
mondják, hogy a biró házát boszuból gyújtotta föl valaki.

A ba lassa  g y a rm a ti ez iedei sorozás alkal
mával a mathematikai tudománynak egy csodálatos 
specialistája állott a sorozóbizottság előtt. Mayer János 
dejtári parasztlegény személyében, kit az I. korosz
tályból vettek volna be, ha arra alkalma lett volna. 
— A nevezett suhancz a legcsodálatraméltóbb fej beli 
számoló tehetséggel vagy talán curiosummal van meg
áldva. A sok példa közül egyet hozok fel, ami szinte 
hihetetlenek látszik: midőn egy úri ember feltette 
hozzá a kérdést, hogyha ő 44 éves, hány hónapot, 
hetet, napot, órát és perczet élt? — A különben sem 
írni, sem olvasni nem tudó legény nyomban lediktálta 
a tétel eredményét, mondván: 528 hónapot, 2288 hetet. 
16.060 napot. 385.440 órát és 23,126.400 perczet élt az 
ur!“ Még többen it tettek fel hasonló kérdést de sót 
az 5—6 számokkal való szorzatokkal is egész kedé
lyesen dobálkozott a subás mathematikus. A sorozó 
bizottság nem győzött eléggé csodálkozni s hinni 
füleiknek. — S csodálatos, hogy az illető különben 
nincs is egészen ép ész birtokában. Egy másik érdekes 
s följegyzésre méltó ügyességet ugyancsak a soro
zottak közül egy paraszt legény tanúsított, aki minden 
hangszer nélkül, pusztán csak torkával a legszebb 
melédiák, dalokkal mulattatta az ebédlő tiszteket, — 
a leghívebben immitálva a klarinét mélabus hangját. 
A csoda zenész pár flórest szerzett eképpen s újabb 
diadallal ment vissza a falujába a szerzett utravalóval 
mert a II. korosztály egyik „untauglieh“ ja.

T ila lm i tá b iá k  beszerzése. A tavasz beáll
tával mindenfelé szükség van tilalmi táblák beszerzésére 
és fölállítására s már eddig is sokan kérdezősködtek 
nálunk a beszerzés forrásáról. Ilyennek legjobban ajánl
hatjuk Winkler Gusztáv tilalmitábla készítőt Szászse
besen, ki nem csak olcsó, de valóban csinos és e mellett 
tartós tilalmi táblákat készít. A hozzáfordulóknak szí
vesen szolgál árjegyzékkel és szállítási föltételekkel.

A  fö ld  fölosztása. Ezer ember közül 558 lakik 
Ázsiában, 242 Európában, 111 Afrikában, 82 Amerikában 
5 esik az óceánra és a sarkvidékre és csak 2 Austráliára. 
Ebből kitűnik, hogy az emberiségnek fele Ázsiában van 
és csak egy negyedrésze jut Európára. Egyébként valami 
bölcs ánglius kiszámolta, hogy Európa népessége, a 
melynek száma ma 380 millió, az utolsó évtizedekéhez 
hasonló szaporodás mellett a XX, század végén 565 
milliónyi lesz.

A ján lk ozás.
Egy 36 éves erdőőr, ki 12 éves kora óta bánik 

fegyverrel s kitűnő lövő, úgyszintén a kutyaidoinitásnál 
bámulatos sikereket ért el, 16 évig vadász volt, 4 óv 
óta pedig erdőőri szolgálatban van és október havában 
az erdőőri szakvizsgát letenni fogja, pályázik egy erdő
őri állásra vagy pedig ajáulkozik udvari vadásznak is. 
Szives megkeresések Schneiler Lipót uradalmi erdőőr 
Kis-Gyánth u. p. Pinc/.ehely intézendők. 2—5

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P od ltradszky  E m il.
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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  nagym éltóságu  fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k e lt m agas intézkedésével,

czsógünli újólag megtoizsatott
a nagytekintetíi erdétisztek 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 k iváló 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 R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
„ _. , , 0  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Április 19. 29-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
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.

juionzexesi arair:
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

F igyelm eztetés.
Lapunk mai számát már az újonnan összeállított 

nyilvántartás szerint küldjük szét s igy természetes, 
hogy a czimszalagokon látható tételszámok az eddigi
ektől tisztelt olvasóink legnagyobb részénél elütök. Az 
uj nyilvántartást abban a reményben állítottuk össze, 
hogy mindazok, kik eddig híveink maradtak, a jövőben 
is híveink akarnak maradni s igy a neveikre szóló 
czimszalagokat minden koczkázat nélkül bátran ki
nyomathatjuk.

A czimszalagok nyomatásánál óhajtandó lenne, 
hogy mindenki értesítsen arról, vájjon eddigi czime 
helyes volt-e, kivált pedig azok, kiknél ez eddig isme
retlenség miatt állásuk vagy rangfokozatuk kitüntetve 
nem lett, kívánják - e azt a czimszalagra rányomatni, 
miért is fölkérjük mindazokat, kiknek erre nézve bár-

TÁRC21A.

A z  öreg  H id végh y .
Forró júliusi délután volt. A természet néma 

csendjében csak a fenyvek örökzöld levélzetén átszű
rődött napsugarak incselkedtek az erdőtalaj televényén 
árván szomorkodó fűszállal; odább pedig, az erdő
szélén a melegtől' reszkető levegőben, a teljes fény- 
özönben fürdő legyecskék halk zümmögése hallszott.

A vizfogó ékes pompájú csillogó, sima, kék tük
rében a Kárpátok ormai tetszelegtek, majdnem körül
fogva, íellegbontó lánczolatban, a tájt.

Az idő vasfogától erősen kikezdett vizfogó előtt, 
az ajtó küszöbön, egy erősen viseltes vadászruhába öl
tözött férfi ül. Két karját térdén könyököltéivé, te
nyérbe temetett arczát földre esüggeszti. Ha koronkint 
nem bólintaná jobbra-balra tisztes ősz fejét s nem só
hajtana, azt hihetnők, hogy alszik, a mi nem is volna 
oly különös ebben a rekkenő melegben, mikor ebét is

minemü kívánságuk lenne, hogy azt velünk lehetőleg 
egy hét leforgása alatt közölni szíveskedjenek.

És még egyet!
A folyton szaporodó hátralékok folytán már-már 

oda jutunk, hogy lapunkat vagy végleg beszüntetnünk, 
vagy pedig valamely pénzembernek eladnunk kellend. 
Az első eset az annyira szükséges küzdelemnek vég
leges beszüntetését, a másik pedig eddigi független
ségünk és szólásszabadságunk korlátozását vonná maga 
után. Vájjon óhajtandó-e a két eset bármelyike, annak 
elbirálását, azoknak a tisztelt olvasóinknak az elbírá
lására bízzuk, kik 1—2 forintnyi hátralékos tartozásuk 
beküldésével mindkét szélsőségtől minden nagyobb 
megerőltetés nélkül megmenthetnek s reméljük, hogy 
már a legközelebbi napokban megmenteni fognak.

Végül ismételten kérjük barátainkat, hogy lapunk
nak ismerőseik körében való terjesztésénél ne lankad
janak, hanem annak fölvirágoztatását uj hívek tobor
zásával teljes erejükből előmozdítani igyekezzenek,

elnyomta a buzgóság s épp most rángatja testét a 
vadász álom, pedig az erdő gyorslábú vadja is, melyet 
űzni vél a rengeteg árnyában hűsől

De hogy is tudna aludni ő, nemzetes Hidvéghy 
Gyula kincstári aierdész most nappal; mikor széles 
Magyarhonban még éjjel is ébren viraszt annyi millió; 
mikor ádáz ellenséggel, a népek tengerében támasz 
nélkül, egyedül Istenbe és az ezerévés élettudatába 
hízva egy szabadságféltő nemzet élet-halál harcza foly; 
azzal a nemes elszántsággal: győzni vagy meghalni. 
Ahogy elhangzott az Alföld rónáján, Kárpátoktól vissza
verve Adriáig a vészkiáltás, az édes anya védelmet 
esdő szava, melylyel gyermekeit táborba szolJitá: ő is 
elindította három fiát, maga helyett pedig váltságul kis 
vagyonát a haza oltárára tette.

Hitt és remélt, hogy hazája: a hármas hegy és 
négy folyó országa megint boldog és szabad lesz S e 
hit és reményénél csak forró honszeretete volt nagyobb 
mely ellenére agg korának emésztő lánggal lobogott 

Igen, ott benn, a kebel fejtekében, hol a lélek
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hiszen ezt nem annyira a mi jóvoltunkért, mint inkább 
saját érdekükben teszik.

Adjon Isten mindnyájunknak szebb és jobb jövőt! 
Szászsebesen, 1898. április 19-én

Az „Erdészeti Ú jság' szerkesztősége.

N ehány  szó a  k in c s tá r i 
e rd észe ti a ltisz tek  egyenru- 

h áza tá ró l.
(Folytatás)

A régi korban úgy látszik nem sokat 
adtak a ruházkodásra, legalább azt látszik bizo
nyítani egy híres görög bölcs mondása ki az uj 
ruhájában tetszelgő uracsnak azt mondta: bará
tom, ezt előtted a juh viselte és mégis csak 
juh volt“, sőt még atyáink példabeszéde is az 
volt, hogy a madarat tolláról, az embert be
szédéről lehet megismerni. Ma már a viszonyok 
egészen másként alakultak; most a régi szép 
egyszerűség a hivalkadásnak adott helyet s 
bizton azt mondhatnék, hogy a madarat tolláról, 
az embert ruhájáról ismered meg. Vájjon van- 
e olyan merész ember, ki az elegáns ruhában 
díszelgő uracsra rá merné fogni, hogy a feje 
üres, erkölcsei lazák? A belső érték ma már 
nem megy számba, a külső disz és csin az, a 
mit az emberek bálványoznak. Ha ma a báróné 
uj divatu kalapot hozat magának Párisból, 
biztos lehet benne, hogy egy hét múlva a

szentsége áll, egy szent eszme képe lebegett s erről 
az imént elvonult menekülő honvéd csapat azt mondta: 
hogy ügye veszve van; hogy a turul madár barczába, 
midőn ellenfelét, a büszke sast, már majdnem legyőzve 
a légből a földre csapta: belekeveredett az óriási je
gesmedve . .

Vadul tomboló érzelemvihar dúlt belsejében, de 
nem a vesztett remény vihara, mert ha van Isten, 
úgy az igaz ügynek vesznie nem szabad; hanem agg- 
kora tehetetlenségének kínos tudata: az a gondolat, 
hogy az ügyért mit sem tehet.

Ebben a lelki kínban egy kéz érinti vállát, mely
nek tulajdonosa már harmadszor ismétli: „Paue, há
tává je“. — Hidvéghy rábámul a hosszú hajú, bocs- 
koros, piros nadrágu, tüszővel leszorított kívül csüngő 
ingbe öltözött emberre, mintha most látná először, 
pedig az a hű Iván, a gátőr, a ki azzal a mondással, 
hogy „Uram készen van“ azt jött jelenteni, hogy a 
honvédcsapat hátrahagyott lőszer szekere, mely a já
ratlan hegyi utón elromlott, a gát vizében nyugszik, a

szobalánya, két hét múlva a szakácsnéja, három 
múlva pedig a mosogató szolgálója ugyan 
olyanban fog a város piaczán kedvese karján 
sétálni.

Ennek az áramlatnak senki sem képes 
ellentálni, magával ragad ez gazdagot, sze
gényei, okost és ostobát egyaránt. Az okos 
küzd ugyan eleget ellene, de hát hiába, hiszen 
a sebes árral szemben még a legjobb úszó 
sem bir úszni.

Ilyen viszonyok között természetesen az 
erdészeti altisztek sem maradhatnának hátra, 
ha csak a köznép fitymálásának magukat ki
tenni nem akarják s éppen ők, kik a 
tekintélyük föntartására annyira rá vannak 
utalva, de hát van ennek a dolognak egy nagy 
bibije, melylyel számot kell vetni.

A tisztességes, szép ruházkodás pénzbe, 
még pedig sok pénzbe kerül, jól tudja ezt 
mindenki, aki a ruháját saját pénzén szokta 
megvásárolni és ez az, a mi az erdészeti altisztek 
között csak nagyon kevésnek jutott osztály
részül.

Egy állami erdészeti altisztnek — vegyük 
a legalantasabb fokozatút, a IV. oszt erdőőrt 
— évi összes javodalmazása alig haladja meg 
a 300 forintot s ebből legtöbb esetben nem 
csak neki magának, de több tagból álló család
jának is kell élnie, ruházkodnia és még hozzá

négy hordó puskapor pedig a fenékkapu zugában van, 
ahogy azt „pan Higyvegyi* megparancsolta.

Hidvéghy csak néma fejbólintással intett, hogy 
jól van s azzal felkelt, jelentősen rápillantott a mel
lette heverő tejes faedényekre, melyek tartalmával a 
honvédeket vendégelte meg, hogy elviheti és lassú 
vontatott lépésben megindult a hegyi utón. Majd meg
állt és körülhordozva sötét tekintetét a tájon, hossza
san nézte, hogy ömlik a gát vize az árapasztón keresztül; 
végre az égboltra tekintett, mely most úgy illett kavargó 
lélek háborgásához gyorsan vonuló szürkésfekete nehéz 
fellegeivel, melyek hova-tovább jobban és jobban ta
karják a még nem régen azurszinben mosolygó eget.

Az eddig csendesen gazdája háta mögött meg
húzódott Diauna halk morgással előre lépett és dühös 
csaholással ugatta a hegyet, melynek erdőkoszorujából 
kibontakozott az üldözőhad elő csapata.

A friss hegyi szél vadul lobogtatta a vadgalamb- 
ruhás tirolok kakastollas csákóját, a mint óvatosan 
közeledtek a vizfogóhoz.
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milyen nehézségek m ellett! Fönt a magas 
hegységben, gyakran csak lóháton, vagy éppen 
csak gyalogosan megközelíthető helyen lakván, 
élelmi szereit nem ritkán 8— 10 mértföldnyi 
távolságról kénytelen szállítani s a szállítás 
költségei ezeknek árát megkétszerezik, pedig hát 
a gyomor ott is megkívánja a magáét, éppen 
úgy, mint másutt, sőt még jobban, mert hiszen 
ismert dolog, hogy a mozgalmas életmód, az 
üde hegyi és erdei levegő a világ legjobb 
étvágycsinálói. Vájjon mi marad meg a ruház
kodásra, ha már a gyomrot ahogy — úgy 
kielégítettük? Kivált mikor olyan általános 
drágaság van, mint most napjainkban, pedig 
hát arra, hogy az Ínséggel küzködő hivatalnok 
vagy altiszt drágasági pótlékot kapjon akkor, 
midőn a természet viszontagságai őt önhibáján 
kívül ínségbe sodorják, senki sem gondol.

A hivatkozott ministeri renedeletek szi
gorúan megkívánják ugyan, hogy a kincstári 
erdészeti altiszt a szabályzatban előirt egyen
ruhát viseljen, de arról nem gondoskodnak, 
hogy azt az egyenruhát az illető magának be 
is szerezhesse. A nyolczvanas évek elején 
kibocsátott közrendelet alkalmával kapott ugyan 
minden egyes erdöaltiszt 25 frt segélyt az 
előirt egyenruha beszerzésével járó első nehéz
ségek teküzdésére, de hát ez az eset azóta 
nem ismétlődötti Mintha bizon az erdészeti

szolgálatba újonnan belépő általvetőben 
hozna magával tőkepénzeket s csak ki kellene 
markolnia az egyenruha á rá t!

Tekintsünk csak szét az erdészeti altisz
tekéhez hasonló vagy őket hasonlatosságban 
akár fölülről, akár alulról megközelítő s kincs
tári ágazatoknál szolgálatban levő altiszti 
személyzet közt, mely az egyenruha viselésére 
szinte utalva van. Nézzük az álamvasuti, a 
postai és táviradai altiszteket, sőt ha úgy tetszik, 
az állami hivatalszolgákat is, a csendőrséget, 
pénzügyőröket, kik pedig az erdészeti altisz
tekhez viszonyítva sokkalta jobb javadama- 
zásban részesülnek, bár szolgálatuk, kivéve 
talán a csendőrséget, sokkal kevesebb fárad
sággal és veszélylyel jár; ezeknek valameny- 
nyinek meg van vagy az évi egyenruha átalánya, 
vagy pedig az egyenruhát természetben kapja 
és még hozzá milyen egyenruhát! A szegény er- 
döaltisztnek, ha a sors ilyen más ágazatbeli egyen 
ruhások közé veti, szégyenkezve kell sarokba 
vonulnia, mert olyan közte és azok között a 
különbség, mint a herczeg és lakája között.

Nem csoda tehát,ha az erdészeti altiszteknek 
nem csak egyesei,hanem az egész testület egy
hangúlag fölzúdul s bár ismert szerénységében 
nem követel ide kéri a maga igazát.

Kéri és reményű, hogy meg is fogja kapni, 
mert hiszen az, amit kér, érdemei mellett nem

Hidvéghy tehetetlen dühében bosszúsan pillantott 
a villámterhes felhőkbe, hogy miért nem tud onnan 
egy villámáradatot leparancsolni, hogy azzal pokol mé
lyére kergesse hazája ellenségét; de különösen fel forrt 
háborgó indulata, mikor meglátta a vadászok hadnagya 
mellett lépdelő Venczelt, a vízválasztón túl levő ura
dalom jágerét, a kiről rég tudta, hogy nem hive a 
magyarnak, sőt most is árulja: mert a hadnagygyal való 
heves kézmnzdulatoktól kisért beszéde — melyet a 
távolság miatt ugyan nem hallott — nem lehetett 
más, mint a menekülő honvédcsapat útját magyarázó 
felvilágosítás.

Nemzeti jelleges daczossággal állott mozdulatlanul 
s a közelébe ért csapatot köszöntés nélkül fogadta. 
A hozzá siető Venczelt is csak egy kis fejbólitásra 
méltatta, pedig az jó mélyen emelt kalappal üdvö
zölte: —

— Atyán Isten Hitfeki pácsi, mit azz szamarkotni,
— Adjon Isten, öcsém — mondá Hidvéghy és 

magában hozzá gondolta: kötelet a nyakadba . . .

— Nem látolsz pácsi erre mek menni a rebeln?
— Nem, csak a honvédeket ez előtt egy órával.
— Na ja, honfétek, dasz hajszt rebeln, natyon 

jól fan. , . .
„Was sagt er?!“ szólt közbe szerencsére a va

dászhadnagy, mert Hidvéghy tenyere már nagyon visz
ketett, hogy a szemtelenül fecsegőt jól arczul üsse.

Venczel tiszteletteljes bókolás közt mondta el a 
hallottakat, a mi azonban a hadnagyot ki nem elégí
tette, mert a honvédek száma, állapota, útiránya stb. 
felől kérdezősködött, s miután Hidvéghy a lehető leg
kurtábban és kitérőleg válaszolt, a hős hadfi dühösen 
rontott neki, de ugyané pillanatban nagyot jaj dúlt és 
kardjával irtózatos csapást mért a támadó Diannára. 
Aztán vakdühében kardlappal ütni kezdte a védtelen 
öreget; majd heves ellentállás után megkötöztette és 
pisztolyát mellének szegezve, a kárörvendő Venczel 
segítségével tovább vallatta. Hidvéghy újból csak azt 
mondta, a mit az előbb és oly nyugodtan, higgadt visel
kedéssel, hogy végre is el kellett hinniök, hogy a
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hogy áldozat lenne, de talán még kérésnek is 
nagyon szerény.

Lássuk, mi az?
(Folyt, köv.)

A  liiuz v a d á sza ta
A hiuznak — mint ez már említve volt — állan

dónak mondható s megállapított vadászati módja még 
azokban az országokban sincsen, hol az sűrűbben for
dul elő, mint a milyenek Lengyelország és északi 
Oroszország. Csapájáról is csak akkor lehet jelenlé
tére következtetni, ha karmait bevonva halad, egyéb
ként csapája nagyon hasonlít a farkaséhoz, csak hogy 
kerekdedebb.

Rendkívül kifejlett éles érzékeinél fogva csak 
úgy véletlenül, alkalmilag ritkán jő lövésre. Hiába 
födöztük föl csapáját is, ez nem sokat használ, mert 
rendesen rendkívül nagy területeken szokott átváltani 
és régi csapájára csak ritkán tér vissza; váltakozása 
bizonytalan, miért is a lesből való vadászatainak ered
ménye fölötte bizonytalan. A hullához nem nyúl s igy 
sem csapdával, sem farkasveremmel, de még méreggel 
sem érünk czélt, az élő csalétket pedig ritka megje
lenésénél fogva alig kapja ő meg, hanem inkább a 
gyakoribb farkas Vagy róka, avagy még egyéb raga
dozók.

Nagyon erős és kitartó vadászebek, mint a mi
lyenekkel orosz és lengyel földön vadásznak, az egye
düli eszköz, mellyel a hiuzt friss nyoma után föl lehet 
verni s midőn az támadóival és üldözőivel szembeszáll, 
ez a legalkalmasabb pillanat, hogy a vadász óvatosan, 
szinte nesztelenül megközelítheti s hozzá puskalövés-

nyire juthat. Ha az ebek eléggé kitartók és gyakor
lottak, az üldözéssel nem hagynak föl s a hiuz folyto
nos önvédelem között hátrál, sőt nem ritkán támadásba 
is átmegy még több vadászebbel szemben is. Ilyenkor 
az eredmény mindig a vadász ügyességétől függ, mert 
támadása az ebekkel szemben nem kitartó s elöbb- 
utóbb mégis csak menekülni kénytelen s ilyenkor nagy 
előszeretettel keresi föl a különféle odúkat vagy borz
lyukakat, melyekből aztán kiásható.

Gyakran vén, odvas fákba elrejtőzik s ekkor nem 
marad más hátra, mint onnan szépen kifüstölni, ilyen 
esetnél azonban a kirohanásánál a vadásznak nagyon 
elővigyázónak kell lennie, mert ha közel és védtelenül 
áll, életével is könnyen lakolhat, különösen pedig szük
séges az óvatosság a már megsebzet hiuznál, mert ez 
támadójára — legyen az ember vagy eb — okvetlen 
rátámad és azt torkon ragadja s harapása ekkor nem 
csak hogy veszélyes, hanem mondhatni, hogy majd 
minden esetben halált okozó.

Az oroszok, kik a hiuz vadászatában a leggyakor- 
lottabbak, rendesen fegyverük egyik csővét durva sö
réttel, a másikat pedig golyóra töltik s az első lövést 
azután egyikkel, vagy másikkal, a mint a körülmények 
magukkal hozzák, vagyis a mint a kilátás szabad, 
vagy bizonytalan, alkalmazzák.

A hiuzra a hajtó vadászatot legbiztosabban szur
dokokban lehet alkalmazni, mikor a kiriasztásra leg
biztosabb a kerepelő használata, mert ettől jobban 
riad, mint bármely más ragadozó. Föizavarva buvó 
helyéből a hajtásban ritkán fut nagyon előre, sőt el
lenkezőleg még a farkasnál is makacsabbul igyekszik 
csellel és hosszas huza - vonóval a hajtők közt 
hátra maradni, mi ha egyszer sikerült neki, a hajtást 
a sűrűben meg szokták ismételni.

honvédekkel nem is ért rá beszélni, annyira siettek.
Miután a főcsapattól továbbindulási jelt adtak, a 

vadászok Hidvéghyt sorsára bízva, Venczel útmutatása 
mellett tovább mentek.

Szegény öreg egykedvűen nézte a főcsapat és 
hátvéd elvonnulását s az sem hozta ki sodrából, hogy 
a katonák a dulakodásban rongyokra tépett ruháján 
sértő kaczagás és durva élczélődéssel mulattak. Csak 
mikor jó távolra voltak tőle borult hű kutyájának még 
meleg hullájára és most már szabadjára engedett fáj
dalmában sirt, könyezett. Most vette csak észre, hogy 
kezén még mindig ott van a kötelék. Hevesen rántott 
rajta egyet, de bizony az nem ■ engedett, sőt még 
jobban belevágódott a húsba.

Felkelt, hogy a gáthoz menjen, de épp akkor 
bukkant ki az utszéli bokorból Iván. Életben látva 
urát s egyedül, hangos kiáltással nyakába ugrott, 
majd letérdepelt és homlokát orosz azokás szerint, 
a földhöz ütögetve többször keresztet vetett magára, 
miközben hallkan mormogta: „Szlává tobi Haszpadine“,

mit Hidvéghy magyarul ismételt „hála neked Istenem!‘ 
és még hozzá tette: hogy életben hagytál s még meg- 
boszulhatom hazámat, szégyenemet és . .  . e hű lényt, 
mely ugyan állat, de a Te teremtményed volt . . .

Iván vállára segítve Diannát megindultak a gát
nak s nemsokára eltűntek ajtaján.

Hidvéghy a gátfedél ablakában állott és hossza
san nézte, hogy tűnnek el a kettesével haladó fehér- 
kabátosok a hegyszorulatban.

Eközben teljes erővel kitört a vihar.
Bömbölt a szél, zúgott az erdő s mint gyenge 

nádszál hajoltak jobbra-balra, siralmas nyikorgással 
az óriás fenyvek; habár csak 4 óra volt még, majd 
nem besötétedett. Az eső ömlött, mintha el akarná 
önteni a világot

A vihar tetőfokán, égzengés és villámlás közt 
feszitette neki Hidvéghy és Iván az emelőrudat a kapu 
létrás fokának, mely gyorsan emelkedett. Mikor készen 
voltak, Hidvéghy oda lépett a csapókapu ütő rudját 
kezében tartó Ivánhoz, megölelte, megcsókolta és ki-
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Ezt megelőzőleg a nyomra mindig a leggyakor
lottabb vadászt kell állítani, ki azt azután folyton kö
vetni köteles, mi tekintettel arra, hogy a hiuz mindig 
a legsűrűbb s legnehezebben hozzáférhető helyeken 
bujkál és ezek révén igyekszik elmenekülni, a legne
hezebb föladatok egyike.

A hajtásnak mindig lehetőleg zártnak kell lenni, 
így tehát sok hajtóra és puskásra van szükség. Lövés
hez rendesen először a nyomon haladó vadász jut, a 
többi csak abban az esetben, ha ennek lövése nem 
talált; ha a hiuz megsebesül, sebes rohanással támadja 
azt, a kit elől talál. Oroszországban a hajtókát rende
sen lándzsákkal vagy dárdákkal szokás ellátni, a mi 
nálunk is — kivált medvevadászatoknál — követésre 
méltó volna. Igaz ugyan, hogy hegyi lakóink némely 
vidéken, különösen az erdélyi székelyek és románok a 
baltát a medvével szemben sikeresen használják, sőt 
azzal a medvét nem ritkán el is ejtik, ez azonban 
nálunk már ritkaság számba megy, sőt gyakori az az 
eset, hogy a medve egy vagy több hajtót is halálra 
marczangol, mig ellenben Oroszországban vagy Len
gyelhonban ez már ritkán történik meg, mert ott a 
hajtők veszély idején egymás segélyére sietve dárdáikkal 
olyan sikeresen védik magukat, hogy rendesen a medve 
hagyja ott a fogát vagy legjobb esetben súlyos sebekkel 
borítva menekül s előbb-utóbb elvérzik.

Természetes, hogy a dárda használata nagy gya
korlatot, jó szemet és biztos kezet igényel. A 
dárda hajítás Lengyelország némely vidék fiatalságánál 
nemzeti játék számba megy. De térjünk vissza tár
gyunkhoz. Csellel vagy kaptányokkal a rókánál is sok
szorta óvatosabb hiuzt megejteni az eredmény bizony
talanságánál fogva még Oroszországban sem igen kísér
lik meg, a hol pedig megjelenése elég gyakori.

Innen van, hogy pusztításának ilyen nehézségei 
mellett a hiuz úgy a keleti, mint a déli Kárpátokban 
még mindig igen gyakori s mérhetlen károkat okoz 
vadállományunkban, kivált a rőtt vadnál.

Gyakran bámulva látjuk, hogy daczára vadászte
rületünk jó fekvésének, elég nagy és kedvező voltának, 
daczára annak, hogy a rókát, farkast nagy igyekezettel 
elmérgeztük vagy puskával kiirtottuk, nemes vadunkat 
rendesen ápoltuk etettük, ez mégis a helyett, hogy 
szaporodnék, mindinkább fogy. Hiuzra nem is gondo
lunk, mert hiszen erről az van hiresztelve, hogy már 
kipisztult, pedig hát ez a hit téves, mert bizony van 
még abból elég s egy pár elegendő arra, hogy a ne
mes vadat több négyzetmértföldnyi területen kipusztitsa, 
mi megtörténvén, maga is tovább vonul vaddúsabb vi
dékre. V én v a d á s z .

LEVELEZÉS.
B.-Hunyad, 1898. márczius 31.

T j e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő s é g !
Régóta kisérem figyelemmel az erdészeti altiszti 

személyzet megindított mozgalmát, de az eredménynyel 
még mindig nem lehetek megelégedve, mert sajnosán 
kell tapasztalnom, hogy egy néhánynak kivételével 
alig van olyan, aki némi fáradsággal kivenné részét a 
közös munkálkodásból s igy legyen szabad nekem egy 
pár szót intéznem szeretett kartársaimhoz.

Milyen gyönyörű dolog az, midőn az ember az ő 
szakjában minden erejének fölhasználásával úgy mű
ködik, hogy ez által nem csak hazájának lesz hasznos 
polgárává és fiává, hanem e mellett még a szaktársai 
közös ügyének is jó szolgálatokat igyekszik tenni!

Mi altisztek, kiknek már nem csak tisztán az erdő

vonva zsebéből óráját e szókkal nyújtotta oda a köny- 
nyező Ivánnak: — Ne feledd, három perez, aztán me
nekülj — Isten veled! s azzal lerohant a lépcsőkön, le 
a fenék zugóhoz.

Iván mint a nyárfa levél úgy reszketett, de a 
hogy a mutató a végzetes ponthoz ért, gyorsan keresztet 
vetett magára s minden erejét összeszedve nagyot 
emelt az ütőrudon és lesújtott vele, mely után irtóza
tos zuhogással tört ki a viz, megremegtetve az egész 
vizfogót. Ugyan akkor egy fülsiketítő, erős dörej resz- 
kedtette meg a levegőt, s mitha a végítélet napja kö
vetkezett volna be, olyan pokoli zaj, zugás, bömbölés 
és recsegés támadt nyom ában............................ , . .

A búcsúzó nap sugarai hintik be az esőtől pá
rolgó földet; színjátszó esőcseppek csillognak fűszálon 
és falevelén. A lég oly tiszta, oly balzsamos illatú.

A tűz és viz rémes csatáján az elpusztult vizfogó 
udvara komoran tátong sáros üregével A gáton alul 
felhalmozott fa máglyák is eltűntek s valahol ott úsznak 
az ellenség hulláit magával ragadó piszkos vizárban.

E pusztulás felett ott lebeg, átfogva a völgyet, 
az örök béke isteni jelvénye a szivárvány, — hétszinü 
ive alatt az öreg Iván, a hogy a földön térdelve imád
kozik: Ura lelke üdvéért, a Teremtő bocsánatáért, de 
leghőbben azért, vajha sikerült volna a honvédeknek 
idejekorán értesíteni szülőfaluja lakóit a közelgő ve
szedelemről. — _ _ _ _ _ _  I s t v á n f i.

ADOMÁK.
N em  k ell óra,

-- Miért nincs órája? — Kérdi a vendég a kis
városi vendéglőst.

— Nincs rá szükségem — felel a korcsmáros — 
anélkül is el tudok igazodni. Nappal látom a toronyórát, 
este pedig minden nap pont 8 órakor eljön Szomjas 
szomszéd, egy negyed kileczkor Ivó komám, fél kilencz- 
kor pedig Mámoros szomszéd. Kilenczkor kezdenek 
kártyázni, fél tízkor összevesznek először, tiz órakor 
másodszor, ekkor kidobom őket s miután éppen záróra 
van, bezárom az ajtót.
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őrzése a hivatásunk, manap már valódi s nem utolsó 
munkatársai vagyunk föllebbvalóinknak, kik erdőgaz
daságunk s igy hazánk jólétének előmozditásában 
számot tevő tényezők vagyunk. Nem vagyunk már 
szellem nélküli test, hanem önállón gondolkodó és cse
lekvő fő. Nekünk már értenünk kell a közjóért való 
működéshez s ilyen hivatás mellett állásunk tiszteletet 
és megbecsülést érdemel.

Ilyen irányú működésünk szükségességét a ha
tóságok is megkívánják s ezért állítják föl állásunknál 
a képzettség követelményét. Csak a megfelelő kép
zettség kimutatása után juthatunk állásunkhoz, mely 
hivatva van nekünk s családjainknak a megélhetést 
biztositani. Hát ezt ahogy-ugy, legalább névleg meg is 
kapjuk, de milyen áron! Követelik, hogy viseljük a 
a drága (de rósz) egyenruhát, de pénzt nem adnak rá ; 
megkívánják, hogy hordjuk vállainkon a Kropácseket 
vagy Werndl karabélyt — üresen, mert hogy töltényt 
is adnának ho^zá, olyan nincs! azt csak tessék a 
szájtól elvont falat árán megvásárolni.

Azt mondja a szabályzat, hogy a föllebbvalók 
kötelesek az alantasokkal illedelmesen bánni s e helyett 
sajnosán kell tapasztalnunk, hogy vannak még mindig 
olyanok — tisztelet a kivételeknek — kik az alájuk 
rendelt altiszttel még mindig úgy bánnak, mint kocsi
sukkal, vagy talán még rosszabban is. Ha a tisztviselő 
és altiszt között vitás kérdés merül fel, mérget lehet 
rá venni, hogy az altisztnek nem lesz igazsága s ha 
mégis megkapja, mi a következmény? A vele össze
különbözött tisztviselő keze alól kiveszik, állítólag azért, 
hogy ennek esetleges üldözése elől elvonják s elteszik 
egy távol fekvő más kerületbes itt azután rendesen az 
uj elöljáró szekirozza halálra az ilyen szerencsétlen 
sorsra jutottat.

Sok, nagyon sok az, a mit nekünk kérnünk és 
megkapnunk kellene; úgy hevenyében elősorolok itt 
egyet-mást.

Kérnünk kellene, hogy tekintélyünk törvény vagy 
rendelet utján biztosítva legyen s ne kiálthassák csak 
úgy félvállról ránk: „Bodzási jöjjön ide, vagy tegye 
ezt vagy amazt!” hanem tegyék hozzá az „úr“ jelzőt 
is, megszerezvén nekünk ez által a köznép előtt annyira 
szükséges tekintélyt; kívánnunk kellene az erdőőri czim 
eltörlését, a tisztességes (ezüst jelényes és szinóros) 
egyenruha viselhetését, töltények ingyenes kiosztását, 
mert üres fegyverrel bajos az erdőt megvédeni; kíván
nunk kellene fizetésünk felemelését, egyenruha és 
lótarási átalányt; megkövetelni, hogy a megyei, városi 
községi, közbirtokossági, hitbizományi s magán uradalmi 
erdőknél alkalmazott altisztek ugyanabban a javadal
mazásban és elbánásban részesüljenek, mint a kincs
táriak s megkövetelni, hogy erdészeti altisztekül csak 
szakvizsgázott egyének legyenek alkalmazhatók.

íme méltányos és jogos kívánságainknak egy 
része, melyeket csak úgy érhetünk el, ha tömörülünk, 
szorosan egymáshoz simulunk s kéz — kézben küzdünk

jólétünk előmozdítására. Az .Erdészeti Újság” kitűzte 
a zászlót, a mi hivatásunk azt fennen lobogattni és 
bukásától megvédeni. Ne késedelmeskedjünk tehát, 
hanem karoljuk föl minden erőnkből ezt az egyedüli 
szócsövünket, mely hivatva van sérelmeinket fölpa
naszolni, kívánságainkat tolmácsolni. Ne hiányozzék 
az „Erdészeti Újság” egyetlen egy erdészeti altisztnek 
asztaláról, mert a kinél az hiányzik, nyilvánvaló, hogy 
az nem törődik közös bajainkkal és ügyünkkel.

Egyelőre enynyit akartam csak mondani föntartván 
magamnak, hogy jövőre folytathassam,

Isten velünk! M a r g i t a i
m. kir. erdőör.

„A Röpirat"
már rendezve van sajtó alá s nyomatásának megkez
dése csak napok kérdése. Daczára a csekély számú 
jelentkezőnek megkoczkáztatjuk annak kiadását, bízva 
abban, hogy megjelenése után tartalmánál és irányánál 
fogva nélkülőzhetlenné fog válni minden egyes altiszt 
részére. Még egyszer s utoljára kérjük tisztelt bará
tainkat, hogy a „Röpirat” előfizetési diját vagy a jövő 
hó elején beküldeni, vagy legalább annak megjelenése 
után való átvételére k ö t e l e z ő l e g  egy levelező lapon 
nyilatkozni sziveskedjenek, nehogy fölösleges példányok 
nyomása által magunknak hiábavaló költséget okozzunk.

Ujjonan előfizettek: 67. Sebők András. 68. Varga 
István. 69. Wadl János. 70. Tóth Joachim. 71. Laezka 
János. 72. Kozlik Ignácz.

A „Röpirat" szerkesztősége.

Különfélék.
Halálozás. Egyéb tudósítás híján egy visszaér- 

érkezett lapunk czimszalagján tett megjegyzés nyomán 
közöljük a szomorú hirt, hogy kartársunk Rauscher István 
erdőőr Offenbányán, Torda-Aranyos vármegyében elha
lálozott. Vajha ez a hir hamisnak bizonyulna!

Szerencsétlen lövés. F.gy szegény özvegy 
asszony tudósítását vettük, melyben arról értesit, hogy 
férje, Szántó Lajos faraktárőr Priglevicza - Szent - Ivánon 
véletlenségből meglőtte magát s hosszú három heti kín
lódás után jobblétre szenderült. Az Istenben boldogult 
ügyünknek fáradhatlan, buzgó apostola volt s igy annál 
jobban kell fájlalnunk véletlen halálát. Isten nyugosztalja 
szegényt s övéinek adjon vigasztalást!

A kozm atelki ribillio. Kolozmegyei Kozma
telke községben a Faragó községből kiküldött csendőr
őrjáratot mulatozó oláh legények megtámadták s mivel a 
csendőrök kénytelenek voltak fegyvereiket használni, a 
támadók egyike súlyosan megsebesült, a másika pedig 
halva maradt az összeütközés színhelyén. Morvay Béla 
százados hadbíró és Deák Gyula csendőrhadnagy nyomban 
kiszállt a véres eset megvizsgálására s az áldozatot abban
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a helyezetben találta, a melyben halva maradt, tudniilik 
hanyatt esve, óriási karóval a kezében, a melyet alig 
tudtak kivenni megdermedt ujjai közül. Az eset úgy 
történt, hogy a legények a csendet kérő csendó’rséget 
kikergették a korcsmából s üldözni kezdték. A  csendőrök 
visszavonulás közben négyszer a levegőbe lőttek s mivel 
egyik lövés sem tett kárt az üldözőkben, az egyik támadó 
odaszólt a többinek: — Rajta ! Ne féljetek, mert csak 
puskaporral lőnek! ,

A támadás erre még hevesebb lett. A legények a 
csendőröket visszaszorították egészen a bíró házáig s itt 
botokkal és karókkal megrohanták. Ebben a pillanatban 
dördült el a csendőrök két lövése, a melyek közül az 
egyik egy legényt súlyosan megsebesített, egy másikat 
pedig megölt. A vizsgálatot folytatják.

Mikor m egy férjhez a leán y?  Minél hama
rabb, válaszolja a mama, de nem addig van az. A férj- 
hezmenés lehetőségének a határai minden országban 
különfélék; Németországban ritkán megy a leány férjhez 
18 éves kora előtt, nálunk Magyarországon se igen 
hamarabb, ellenben a spanyol leányt már 14 éves korában 
férjhez adják, sőt Franciaországban már a 13 éves 
süldőleányokat. Csak a Code Napoléon szabta a férj- 
hezmehetés minimális korát 15 évre. A görög leányt is 
korán adják oda a szülei és a cigányleány gyakran játszik 
már 11 éves korában bábu helyett a saját gyermekével. 
A rutének is érettnek tartják a 12 éves leányt. Az 
eszkimók leányaikat 14 éves korukban házasítják össze, 
az índiánusok tiz-tizenegy évvel. Kínában is korán férjhez 
adják a leányt, Kokinkinában meg éppen 7 éves kotában 
keresnek férjet a leánykának, éppen úgy Indiában a 
védák, és Jamaikában sem ritka a 12 éves családanyácska. 
A török és néger is legzsengébb korában adja férjhez a 
leányát. Madraszban az a leány, a ki 16 éves koráig 
pártában marad, a templom szolgálatába lép, mert ezen 
a koron túl megszűnik számára a férjhezmenés lehetősége.

Felh ívás a zivatarok m egfigyelésére. A
meteorológiai m. kir. orsz. intézet igazgatósága az idén is 
azzal a kérelemmel fordul a vidéki nagy közönséghez, 
hogy a ki kedvet érez a csekély fáradsággal járó és igen 
tanulságos zivatarmegfigyeléshez, lépjen be az intézet 
önkéntes zivatarmegfigyelői közé.

A vállalkozás sem fáradsággal, sem anyagi áldozattal 
nem jár. A megfigyelők nyomtatott, egyszerű utasítást és 
kellő számú portómentes levelező lapot kapnak, a melyeket 
kellő módon kitöltve időnként postára adnak. A meg
figyelések eredményeit évről-évre külön kiadványban dol
gozzák föl, a melyből minden egyes rendesen működő 
megfigyelő egy-egy ingyen példányt kap. Ezekben a 
kiadványokban benne lesz a megfigyelők névsora, állása, 
lakóhelye is. Az 1896-iki évkönyv még a nyáron meg
jelenik s ezt is megkapják az újonnan belépő megfigyelők. 
Megfigyelő lehet bárki, a ki a természeti tüneményeket 
érdeklődéssel szemléli, nyáron át otthon tartózkodik, 
távolléte idejére pedig megbízható helyettest talál. Külö

nösen az állandóan falun, tanyákon, erdőkben lakókat 
kérjük, jelentkezzenek mentői számosabban ennek a tudo
mányos ügynek az előmozdítására. Jelentkezni lehet egy 
levelezőlapon, melyen az észlelő nevét, foglalkozását, 
lakóhelyét (utolsó postával) megjelöli. A levelező lapot 
a m. kir. országos meteorológiai intézet igazgatóságához 
kell küldeni. Budapest II. Fő-utca 6. sz.)

B e rn á t G azsi nó tá ja . Egyszer Ruszt városkában 
Bernát Gazsi bevetődött egy korcsmába, a hol valami 
fölséges bort kapott. Igen Ízlett neki, megívoct egy másik 
palackkal is. Aztán fizetni kívánt. De ugyancsak elszörnye- 
det, a mikor a korcsmáros üvegenkint két pengőt köve
telt. Hogy valahogy elkerülje a fizetséget, egészen naivul 
azt kérdezte a korcsmárostól, hogy elfogadja-e, ha a négy 
pengő fejében egy olyan nótát énekel, a melyikről a 
korcsmárosnak magának is be kel vallania, hogy tetszik ? 
A korcsmáros hevesen tiltakozott és a négy pengőjét 
követelte. Bernát Gazsi ismételte ajánlatát, a társaság 
figyelmessé lön és biztatta a korcsmárost, álljon az alkura, 
hiszen rá mondhatja minden egyes nótára, hogy nem 
tetszik neki. A gazda végre is engedett, Bernát Gazsi 
pedig rákezdte: „Barna kis lány megy a kútra", stb.
Nos, hogy tetszik?

— Éppen sehogy.
— Jó. Hát ez: „Piros bársony süvegem . . .*
— Ez se, ez s e !
— em ez: „Cserebogár, sárga cserebogár, nem

kérdem én tőled, mikor lesz nyár . . .“
— Még ez se, semmit se énekeljen, hanem fizessen!
— Hát akkor bizony csak rá kell szánnom maga

mat, mondta a hires adomázó, miközben a kötött 
erszényét keresgélte elő. Kezdi kiszedni belőle a pénzt, 
énekelgetve:

Selyem zacskóm, hej kiveszlek,
Rongyos csapiár, kifizetlek . . . "
— De ez már csak tetszik, ugy-e, korcsmáros ?
Ez mán ja . . . Ez mán aztán tetszik, mondta a

koicsmáros, elértvén a célzást.
Bernát Gazsi erre nyomban vissztette pénzét az 

erszényébe, tanúnak hívta az egész társaságot, hogy 
olyan nótát énekelt, amelyikre a gazda maga is azt 
mondta, hogy tetszik neki és vidáman tovább állt. A 
korcsmárost pedig kinevették.

A ján lk ozás.
Egy 36 éves erdőőr, ki 12 éves kora óta bánik 

fegyverrel s kitűnő lövő, úgyszintén a kutyaidomitásnál 
bámulatos sikereket ért el, 16 évig vadász volt, 4 óv 
óta pedig erdőöri szolgálatban van és október havában 
az erdőőri szakvizsgát letenni fogja, pályázik egy erdő
őri állásra vagy pedig ajánlkozik udvari vadásznak is. 
Szives megkeresések Schneller Lipót uradalmi erdőör 
Kis-Gyánth u. p. Pinezehely intózendők. 3—5

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonost 
P o d h rad szk y  Em il.
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embernek, ki egész életét járás-keléssel tölti, 
kinek szinte bozzáférhetleu szirteket, kőszik
lákat kell megmásznia, ki nap nap után a 
rengetegek sűrűségeiben bujkál, melyek ágai, 
tövisei ruháit minden lépésnél tépik, szak- 
gatják, még több ruházatra van szüksége.

A ruhára tehát pénz, sok pénz kell.
Mint említettük volt, az erdészeti altisz

tekhez hasonlatos más ágazatbeli altisztek 
valamennyié el vau látva vagy bizonyos évi 
ruhaátalánynyal, vagy pedig ruházatukat ter
mészetben kapják, pedig javadalmazásuk, ettől 
eltekintve is sokkalta jobb az erdészeti altisz
tekénél. Ennek ellenében az erdészeti altisz- 
összes ruházati ezikkeit abból a szerény fize
tésből kénytelen beszerezni, mely kivált az 
alsóbb rendfokozatunknál még a megélhetésre 
sem elegendő. Vegyük csak például a IV. 
oszt. m. kir. erdőőrt. Ennek évi javadalmazása 
240 ft., lakás, 3 hold földilletmény, 24 ürrn. 
tűzifa és megfelelő marhatartás. A lakás és 
tűzifa olyan jövedelmek, melyek számításba 
nem jöhetnek, mert hiszen ezekből pénzt 
csinálni nem lehet; a marhatartás is nagyon 
kétséges értékű, mert csak kevés altiszt van 
abban a szerencsés helyzetben, hogy azt ki
használhatná, részben azért, mert a szükséges 
marhát megszerezni nem birja saját erejéből, 
ha pedig ezt adósság csinálással teszi, úgy

volt, de mi ezt nem igen éreztük, mert kívülről jó far- ; 
kasbőr bundáink, belülről pedig az időközöukint szipott ! 
szilvórium melegített. Kedélyes beszélgetés közt időnk 
gyorsan telt s föl sem vettük az ut hosszadalmasságát, 
tátosaink is derekasan teljesitették kötelességüket s a 
rendes hajtásnál tán valamivel előbb már befordultunk 
közös barátunk udvarára, ki észrevéve jövetelünket 
már a tornáezon várt feleségével együtt s tárt karok
kal fogadott.

Fuvarosunknak megadtuk a további utasításokat 
s vig kedéiyiyel vonultunk be a barátságos jegyzői 
lakba, hol már terített asztal várt reánk. Az utazás és 
a friss levegő által fokozott étvágygyal ültünk a való
ban dús lakomához s a kitűnő bor hatása alatt vig 
csevegvéssel töltöttük az időt, jó kedvünk azonban 
tetőfokára hágott, midőn az idegen vendégek érkezé
sét megsejtett négjT szál falubeli czigány állított be s 
ha nem is valami nagy virtuozitással, de annál nagyobb 
igyekezettel húzta a szebbnél szebb magyar nótákat. 
Csevegtünk, daloltunk, sőt még barátunk kedves fele-

a hasznot ennek kamatai emésztik föl, részben 
pedig azért, hogy lakhelyén marháinak nem 
kaphat megfelelő legelőterületet, kárpótlást 
pedig az eddigi szabályok szerint eme jogának 
ki nem használásáért nem kap. Marad tehát 
tiszta s számot tevő jövedelemnek a 240 frt. 
fizetés, valamint a 3 hold földváltsága vagy 
haszna, első esetben 15, a másodikban leföllebb 
30frt. s igy — a jobb esetet számítva — évi 
270 frt.

Az erdőőr évi ruhaszükszükséglete leg
szerényebb számítás mellett is átlagban kitesz 
70 forintot; számítsunk most ehez még egy 
pár családtagot, melyek ruházata ismét annyiba 
kerül, marad az egész családnak élelmezési 
szükségleteinek födözésére 130 forintja, tehát 
körülbelül napi 30 kr. átlag.

Annak, aki az életet tapasztalásból ismeri, 
nem kell bővebben magyarázni, hogy ilyen be
osztás mellett egy családnak nem csak hogy- 
tisztességesen, de egyáltalán nem lehet meg 
élni, mindaddig tehát, mig az erdészeti altisztek 
fizetése végre valahára rendezve nem lesz, első 
és fő követelmény, hogy egyenruha átalánynyal 
láttassanak el, melynek legalább is akkorának 
kell lennie, hogy az alkalmazottnak teljes évi 
ruházkodására elegendő legyen.

A másik és nem kevéssé fontos kivánalom 
a mostan- egyenruházatnak, mely sem tartósság

| ségével tánezra is pördültünk. Andor barátunk szilaj 
jó kedvében vadász kalandjait kezdte mesélni, melyeket 
— bár tudtuk ugyan, hogy fele sem igaz, — a hívők 
áhitatosságával hallgattunk. Hogy a tisztelt olvasónak 
némi fogalma legyen elbeszélő barátom tóditási képes
ségéről, ime elmondok itt egyet, úgy, a mint azt ő 
akkor nekünk elmesélte.

„Egy ünnepnap délutánján nagyon unatkoztam 
otthon, fogtam tehát fegyveremet s magamhoz véve 
„Treff” nevű kitűnő kópémat, elindultam a közel fekvő 
erdőbe, a mely a tömérdek vadjáról ismeretes. El
eresztve kópémat, az csakhamar csaholni kezdett; a 
hang irányába pillantok s látom, hogy az erdőszéli 
cserjék közt ott bujkál egy rókakölyök; én sem vagyok 
rest, kapom a puskát, dördül a lövés, a róka pedig 
ott fekszik végvonaglásban. Fölveszem s teszem a ta
risznyába és megyek tovább, befelé az erdőbe. Kutyám 
folyton hajt, hát egy fordulónál csak látom, hogy egy 
vadkan iramodik felém. Villan a fegyver s a derék 
állat ott fetreng előttem vérében. Szép egy példány
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sem pedig kölső csin tekintetében a kivá
nalmaknak meg nem felel, megváltoztatása. 
A szabályrendeletben előirt minőségű posztó 
ugyanis a gyakorlatban teljesen rosznak bizo
nyult ;ha megveri az eső, ha megsüti a nap, úgy 
kivetkőzik eredeti színéből, hogy többé rá sem 
lehet ismerni, már pedig ismeretes dolog, hogy 
az erdőőr csak ritkán jut ahoz a szerencséhez, 
hogy szolgálatában nap-vagy esőernyő alatt 
járhasson. Az anyag tehát egy ujjal és megfele
lőbbel kicserélendő. Nem szenved kétséget, hogy 
ennél egy szakember véleményét kell kikérni 
s itt — bizton állíthatjuk — például a Blum 
és társa czég szívesen fölajánlaná szolgálatát 
a magas ministeriumnak, mert hiába, mi magunk, 
laikusok az ilyen dolgokhoz nem igen értünk.

Minden embernek szüksége van arra, hogy 
a mindennapi és strapáczióhoz való ruhája mel
lett még külön ünneplő ruhája is legyen, mely 
amattól csínban különbözzék.. Az erdészeti 
altiszteknél drákói szigorral tiltják be az 
ezüst zsinórnak, vagy ezüst jelvénynek a 
viselését s rá kényszerítik, hogy az ilyenekkel 
díszelgő egyéb altisztek mellett a szégyenapadra 
üljenek, pedig az ilyen jelvények viselése a 
mellett, bog tetszetős és hivatva van viselő
jének tekintélyét kifelé is növelni, még 
takarékossági szempontból is ajánlható, mert 
a mennyivel drágább a gyorsan foszló és

színét vesztő ispahan zsinórnál, annyival, sőt 
többszörösen tarósabb annál. Az ilyennek vi
selését tehát nyilvánvalóan nem tisztán a 
hiúság, sőt legkevésbé ez, hanem a gyakorlati 
haszon teszi kivánatossá.

Ezek a kívánságok, melyek teljesítése nagy
ban hozzájárulna az erdészeti altisztek meg
elégedéséhez s ügybuzgalmunk fokozásához, 
nem csak hogy valóban szerények, de méltá
nyosak és igazságosak, szabad legyen tehát 
reménylenünk, hogy azt azok, kiket ebben a 
tekintetben a döntés megillet, meg fogják 
szívlelni s nem zárkóznak el azok teljesíté
sétől.

Adja Isten, hogy úgy legyen.

E g y g y e l k ev eseb b , n y o le z e z a l  
több.

Lapunk mai számának „Különfélék* rovatában 
egy rövidke közleményre akadunk, mely elmondja 
nekünk, hogy F l e p s z  Frigyes II.-od osztályú m. kir. 
erdőőr folyó hó 21-én meghalt

Rövid pár sor, elolvasására sok egy perez és 
mégis mennyi sok van ebben az egy pár sorban!

A közönséges szemlélő megérti belőle, hogy ime 
meghalt egy ember, kit a halál talán súlyos, kinteljes 
nyavalyától szabadított meg, jó lesz neki a sok szen
vedés után megpihenni közös anyánk, a földnek ölében, 
ott, hol többé nem fáj semmi, hova nem hatnak le az

volt, nem akartam ott hagyni, nosza be vele a tarisz
nyába! Most már gondolkodóba estem, hogy menjek-e 
már haza, vagy folytassam a sikeres vadászatot, midőn 
gondolataimból nagy csörtetés zaja riaszt fői. Oda 
nézek, hát uramfia! alig 30 lépésnyire előttem ott 
czammog egy jól megtermett maczkó. Oda gyújtok, a 
medve fölordit és bukfenczet hány; még közelről egy 
kegyelemlövés és megszabadult földi szenvedéseitől. 
Most már csakugyan megelégeltem az eredményt s a 
medvét tarisznyámba vetve haza ballagtam.*

Mindezeket pedig mint teljes igazságokat a leg
komolyabb ábrázattal mondta el, mig mindnyájan 
szinte lefordultunk székeinkről a nagy nevetéstől.

Ez volt mulatságunk koronája s miután már na
gyobb mondást nem remélhettünk s az óra mutatója is 
már lefelé kezdett haladni, jó éjt kívánva egymásnak, 
kiki pihenőre tért.

Üdítő alvás után pitymallatkor már mindnyájan 
talpon voltunk s a jó reggeli után vig kdeélylyel in
dultunk el házigazdánk vezetése alatt a hely felé, hol

az emberek a két medvét látták. Talán fölösleges is 
mondanom, hogy a falu szine-java hozzánk csatlakozott, 
kiváncsi lévén az idegfeszitő medvevadászatra. A hely
színére érve, kissé megpihentünk s megbeszéltük a 
tennivalókat. A vadászat rendezsésével csegélységem 
lett megbízva s igy minden halogatás nélkül megtettem 
intézkedéseimet. Az önkéntes hajtókát elláttam a szük
séges utbaigaztitásokkal s útnak bocsátottam őket, 
azután pedig a puskások helyeit jelöltem ki. Andor 
barátom erőnek erejével szomszédságomba kívánkozott, 
hivatkozva jó barátságunkra, titokban azonban oda 
súgta nekem, hogy lehetőleg kevéssé veszélyes helyre 
állitsam, olyanra tudniillik, hol a medvék aligha fognak 
kitörni. Szívesen teljesitettem kívánságát, mert meg
vallom, hogy örömmel foglaltam el a jobbik helyet.

így mindent szépen elrendezvén megadtam a jelt 
a hajtás megkezdésére, mire csakhamar fölhangzott a 
hajtők lármája. Figyelemmel kisértem Andor barátom, 
a vadászkalandok eme merész mesélőjét s nagy gyö
nyörűségemre láttam, hogy biz az izeg, mozog, reszket
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élet gondjai, viszontagságai, hol örökre bezárul a fúl 
akár a hízelgés, akár a rágalmazás hangjai előtt, hol 
néma marad az ajk s nem jön rá többé sem a panasz
nak, sem a kérkedésnek szava.

Meghalt egy ember! mit tesz az? Talán ugyan
abban a perczben született helyette öt-hat más és igy 
nem marad hézag a földön, sőt még megszaporodott az 
emberiség — bár ne tette volna, úgy is elég sok a 
kenyérpusztitó ebben a drága világban.

Az, hogy a boldogult élte delén, legszebb férfi 
korában esett áldozatául az emésztő kórnak, vájjon kit 
indítana meg? Nem divat már ma az érzelgés, elfásult 
már az émberi szív s az érző húr, mely még meg volt 
benne, elszáradt, érzéketlenné lett.

Ilyen a világ ma, ilyen az embernek sorsa. Nem 
örvendünk már az örvendezőkkel s nem sírunk a sí
rokkal. Arra a kicsiny helyre, hol eddig a szív lako
zott, egy darab kő lopódzott s kiszorította érzelgős 
elődjét; már nem hogy ellenségünket szeretnék, mint 
a hogy azt az Üdvözítő tanította, nem szeretjük már 
felebarátunkat sem. Az Istenség visszavonul s elhagyja 
a tért az arany borjú előtt,

Ezekkel a borús gondolatokkal mentem temeté
sére annak, kit mint hű és buzgó sáfárt becsültem, mint 
embert tiszteltem, mint hű és jó barátot szerettem, 
mint példés családapát bámultam.

És mikor megjelentem a gyászháznál, mikor 
végiglegeltettem könyben úszó szemeimet azokon, 
kik ott összegyülekeztek, akkor vettem csak észre, 
hogy sötétebbnek láttam a világot, feketébbnek az ör
dögöt, mint a milyen valóban. Nem a temetések rendes 
kiváncsi látogatóit találtam itt, kik csak azért jelennek 
meg, hogy láttassanak a néptől, hanem igenis láttam

az igaz részvétet, a valódi gyászt sziveikben viselő, 
nemes érzelmű embereket.

Nem is csoda!
Az immár érzéktel enné vált porhüvely hajléka, 

az egyszerű koporsó mellett ott áll mély gyászban, a 
nagy fájdalomtól földre sújtva az immár örökre elha
gyott hitvestárs, a bánatos özvegy, bánatában fényesen 
ragyogó lelki szemeink előtt, mint az ég fényes csillag
zata a „fiastyuk*, sűrűn omló könynyeivel valóban 
olyan ragyagó, mint ama égitest, sőt még egyébben is 
hozzá hasonlatos. Hét apró csillagocska szorong körü
lötte, a hétnek szemeiből bőven omló könynyek özö
nében a fényes napsugár ragyogtatja a szivárványnak 
hét színét.

Van miben ragyogni a szivárványnak! Nem eső, 
nem zápor; felhőszakadás az, mely dúl és rombol! 
Igen, dúl és rombol a mi sziveinkben s elsöpri .azokból 
az elfásult közönyt s megtölti e helyett az igaz részvét 
nemes érzelmeivel. Szivünk érzelmei nem férnek meg 
szűk hajlékukban, hanem áradozva nyomulnak kifelé s 
vigasztaló szavakat hoznak fájdalomtól remegő aj
kainkra.

„Csillapítsd könynyeidet bánatos özvegy! Ne ke
seregj elhagyottságodért. Kenyérkeresődet siratod? — 
Miért? Meg van neked a te kenyered holtod napjáig; 
nem kell szűkölködnöd. Ott van neked a te nyugdijad, 
száz pengő forint a neve, rajtad múlik, ha nem bírod 
elkölteni !*

„És mit akartok ti, a legnagyobbon kivüt hat 
kicsiny árvák? Miért siránkoztok? Azt az atyai kezet 
siratjátok talán, a melyik néha-néha esintalanságtokat 
megfenyítette? Vagy talán azt hiszitek, hogy eddigi 
gondviselőtök halálával elpusztultok ? Sírjatok csak sír
jatok ! Az a tizennyolcz forint nevelési járulék elég

mint a nyárfa levele és semmire sincs olyan nagy haj
landósága, mint a vitéz megfutamodásra.

A hajtás eközben mindjobban közeledett s a szál
erdőben csakhamar megpillantottam a két medvét is, 
melyek — csodák csodája! — nem csekély bosszúsá
gomra egyenesen Andor barátom állása felé igyekeztek. 
Feszült kíváncsisággal vártam a történendóket. Kínos 
nehány perez telt el ilyen módon. No most! most! . .

Bumm! Bumm! dördült el gyors egymásutánban 
Andor barátom két lövése, melyek után nyomban ál
lásához futottam, hol nagy meglepetés várt rám. Ott 
találtam a két medvét egymás mellett élettetelenül el
terülve, pár lépésre tőlük pedig Andor barátunk feküdt 
önkívületi állapotban. Nyomban hozzá fogtunk felélesz
téséhez, a mi hosszas hóval való dörzsölés után sike
rült is.

Kérdezősködésünkre annyit mondott, hogy mikor 
a két medve közvetlen közelébe ért, szinte öntudat
lanul sütötte rájuk puskájának mindkét csövét s ekkor 
a fegyvert eldobva meg akart futamodni, azonban

lábai megtagadták a szolgálatot s ő kétségbesésében, 
lelkét Istennek ajánlva öntudatlanul összeesett s nem 
tudja, hogy azután mi történt vele. Siettünk elmondani 
neki az örvendetes hirt, hogy mindkét medvét szeren
csésen lelőtte s jegyző barátunk még gonosz czélzattal 
megjegyezte, hogy bátran teheti már most a tarisz
nyába.

A sikeres vadászat után jó kedvben ballagtunk 
a jegyző lakására s nagyokat ittunk szerencsés társunk 
egészségére, ez azonban akkor nyíltan bevallotta, hogy 
ez volt első és utolsó medvevadászata.

V i s s ó i.

ADOMÁK.
Vendég.  Ki ebben a vendéglőben az úr? 
V e n d é g l ő s :  Most kérem alásan én, mert a 

feleségem három hét előtt meghalt.
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lesz talán zsebkendőkre, melyekkel omló könnyeiteket 
fölszánthatjátok!“

így zengi ajkunk a vigasztalás szavát, de ez csak 
puszta szó, melyet mikor kimondunk, összeszorul szi
vünk, elakad lólekzetünk.

Elgondolni is rettenetes! Egy gyámoltalan, támasz 
nélkül való özvegy hét árvával, melyek legkisebbje 
még alig bir a maga lábán járni! Egymás mellé ál
lítva úgy néznek ki, mint az orgona sípjai. Bizony 
fájdalmas, szivet megremegtető hang az, a melyet 
nekünk ez a kisded orgona muzsikál.

Yajjon igazán anynyira elhagyott ez a szeren
csétlen özvegy és az ő hét kicsiny árvája? Nem, és 
százszor nem!

Ott iont a magasban, az azúrkék égben lebeg 
fölötte boldogult férjének lelke s kéri övéi számára 
Istennek nagy kegyelmét és nem hiába kéri.

Csöndes az égi szózat, nem sérti a fület, de be
hatol a mi sziveinkbe s nemes ,érzelmeket ébreszt 
azokban. Élénk vágy fog el, segíteni az elhagyott ár
vákon, enyhíteni azok keserves sorsáu.

Az adománygyűjtést szabályozó rendelet azt oly 
nehézkessé, hosszadalmassá teszi, annyi minden czere- 
móniával van összekötve, hogy attól lassan mindenki visz- 
szariad, egyeseknek nem tiltja azonban sem törvény, sem 
rendelet, hogy részvétükkel letöröljék az özvegyek és 
árvák könynyeit, hogy filléreikkel enyhíthessenek azok 
nyomorán.

Biztosan többen lesznek ezernél azok, kik eme 
sorainkat elolvassák s közük azokat másik ezer barát
jukkal, bajtársukkal s ennyi szívben fog kigyulni a 
részvét nemes lángja. Itt a szép alkalom, hogy rész
vétünk ne csak szavakban, hanem tettekben is nyil
vánuljon !

Siessen mindenki segítő kezét nyújtani a bánatos 
özvegynek, ki maga is roskadozik az őtet ért súlyos 
csapás alatt s mégis még nálánál is gyámoltalanabb 
hét roskadozót kell támogatnia. Hiszen az ilyen gyönge 
támasz segítség nélkül nem tarthatja meg a rája sú
lyosodé terhet. Emlékezzünk meg arról, hogy a leg
csekélyebb adományunk is sok-sok könynyet képes le
törölni a kisirt szemekről, sok keserű sóhaját elfojtani 
a földult keblknek! Vajjoii ezt tudva van-e valaki, 
ki nem szívesen vonna meg a saját szájától egy fala
tot, hogy azzal másnak szükségét enyhítse?

Egy családföntartóval kevesebb, nyolcz elhagya
tottal több! Ne hagyjuk el őket, mi, kiket az Isten 
érző szívvel, hosszab élettel megáldott!

Aki nemes keresztény cselekedetet akar elkövetni, 
keresse föl vigasztaló szavával, s bár szerény, de 
tiszta szívből nyújtott adományával azokat, kik mind
kettőre annyira ra vannak szorulva s az, ki azt mondta 
a kisdedeknél: .valamit pedig eselekedendtek egygyel 
ezek közül, azt én vélem cselekenditek*, föl fogja 
nekik róni nemes érzelmeiket az jérdemek táblájára.

Mutassuk meg a világnak, hogy bár minket min
denki elhagyjon, mi magunk el nem hagyjuk egymást!

L E V E L E Z É S .
Újbányán 1898. április 13.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Az „Erdészeti Újság* 18-ik számában Gyurász 

István szaktársunk tollából kiindult levelet olvastam, 
melyben becses lapunk és a rőpiratra vonatkozó gyér- 
előfizetésnek okait tárja elénk; nem akarom mélyen 
tisztelt ismeretlen kollégámat talán megsérteni, csak 
azt vagyok bátor, mint lapunk újoncz előfizetője meg
jegyezni, hogy nézetem szerint egészen másban rejlik 
annak oka, hogy kedves lapunk valamint, a röpiratnak 
oly csekély számú előfizetője van még mindig.

A fent említett kolléga úr ugyanis 1-ör az 
erdészeti altisztek rósz fizetését, 2-or az ennél a 
testületnél még mindig hiányzó kvalifikácziót tárja 
fel elénk okul; az elsőnek legyőzésére megjegyezi, 
hogy ne igyunk snapszot. Úgy látszik, hogy a kolléga 
úrnak jó borokkal felszerelt tágas pinczéje van, az 
enyimben már alig burgonyát lehet találni; én igazat 
mondva naponta reggelenként, iszom 5 krért a roszab- 
bikból, de az nem öli a testemet, annál kevésbé a 
lelkemet, és hogy becses lapunknak már élőbbről nem 
voltam előfizetője, nem azért nem lehettem, hogy az 
5 krajezárokat félre nem raktam. —

De úgy nekem, mint vidékünkön többi kollégá
imnak is ilyen kifejezések vették el kedvünket attól, 
mint Gyurász úr a fent említett levelében használt, 
hogy csakis a m. kir. kincstári az alapítványok és az 
Esztergomi érseki uradalmaknál vannak kvalifikált 
erdővédek; — ilyen formán szokta mondani nekünk 
szemünkbe a — Garam révi erdőgondnokságnál alkal
mazva volt m. kir erdővéd — jelenleg ugyan annál a 
gondnokságnál faraktár-őr Benkovics Pál is, hogy t. i. 
„csak — városi erdővédek vagytok,* tehát ő állásánál 
fogva, nézete és ferde felfogása szerint legalább 20—30 
czentiméterrel magasabbnak hitte magát, mint más 
akármelyik erdővéd, pedig (horká jeho brindza) már 
bocsássanak meg összes szaktárs urak, ha valakinek 
kvalifikácziója van, szerintem elképzelhetlen dolog, 
hogy az erdővédi állásra reflektáljon; igen, a szaknál 
szükséges és törvényszerinti megkívánt képzettség kell 
hogy meglegyen; — de „halt!* hogyis tudok soraim
mal eddig jönni, még végre tyúkszemet találok érinteni, 
pedig korántsem akarom azt tenni.

Nézetem szerint becses lapunk és a rőpirat fel
karolásához a fő kellék az volna, hogy ha kivételnélkül 
mi összes altisztek össze tartanánk és egy szívvel 
lélekkel és mindnyájan vállvetve szellemileg és anya
gilag támogatnánk becses lapunkat és a rőpiratot, 
melyek hivatása emelni az erdészeti alaltisztek 
nyomorban tengődő ésdekeit és támogassunk azoknak 
fáradhatlan szerkesztőjét.
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Kívánom a jó Istentől, hogy alapos gyökeret verjen 
köztünk az összetartás és hogy lennénk ‘egy szivvel, 
egy akarattal mindnyájan, akkor volna csak remény 
sorsunk javulásához. D u b a  S á n d o r

városi erdővéd.
Levelező úr téved annyiból, hogy Gyurász tisztelt 

szaktársunk nem inputálta a kvalifikácziót kizárólag 
a kincstári stb. uradalmaknál alkalmazott altiszteknek 
de igenis csodálkozását fejezte ki azon, hogy ezek 
közül — bár sok köztük a kvalifikált, hogy úgy mondjuk 
magasabb műveltséggel rendelkező, olyan kevés tá
mogatja lapunkat szellemileg. Egyébként levelező úrral 
mindenben egyetértünk s kifejtett gondolataival leg
közelebb bővebben fogunk foglalkozni.

A szerkesztő.

Puszta-Kozmadorabja 1898 ápril 16.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Egy különös vadászati eseményről van szeren

csém értesíteni, melynek egy részlete valóban mulat
ságos lenne, ha nem volna egyúttal elszomorító pél
dája annak, hogy milyen gyakorlatlan és minden szak
értelmet nélkülöző emberek vannak még sok helyött 
alkalmazva mint erdőőrök. Egy környékbeli urnák 
ugyanis a húsvéti ünnepekhez őzbakra volt szüksége 
s hogy ezt megszerezze, két más úri ember és több 
erdőőr társaságában kirándult az erdőre. A szerencse 
kedvezett nekik, mert az egyik ur csakhamar leteritette 
a puska csőve elé került bakot.

Az urak nagy gyönyörűséggel szemlélték a hatos 
keresztes szép állatot s egyben örültek, hogy olyan 
kevés fáradsággal jutottak hozzá s meghagyták az 
egyik erdőőrnek, hogy zsigerelje ki a bakot, ez azon
ban szabadkozott hogy nem ért ahoz. Az úri ember 
nyilván abban a véleményben, hogy ezt csak nemaka
rásból mondja, újból kiadta a parancsot, meghagyván 
egyúttal, hogy az agancsokat is a koponyával együtt 
szabályszerűen vágja le. A szegény erdőőr ugyan 
egyikhez úgy nem értett, mint a másikhoz, de látva 
a kényszerhelyzetet, még is hozzálátott a műtéthez. Az 
agancsokat addig próbálgatta leverni, mig csakugyan 
szerencsésen eltörte az egyik ágát a koszorú fölött. 
Hogy a bajt elpalástolja, titokban tojásfehérével ra
gasztotta vissza a letört ágat, de bizony a csel nem 
sikerült neki, mert az az első hozzányúlásnál újra 
levált. —

íme igy van az, ha az urak kocsisokat és béres
gazdákat s több eféle embereket alkalmaznak erdő
őröknek, kik bár hébe-korba le is teszik a szakvizsgát, 
mindig az igazi szakértelem híjával maradnak.

Tisztelettel igaz hive
H a r a n g o z ó  J ó z s e f  

uradalmi erdőőr.

Különfélék.
H alálozás. F l e p s z  Frigyes Il-od osztályú m. 

kir. erdőőr a szászsebesi m. kir. erhőhivatalnál életé
nek 40.-ik évében hosszas és kínos szenvedés után 
folyó hó 21.-én elhunyt. 23.-án helyeztük örök nyu
galma helyére a szászsebesi sirkertbe. Az erdőhivatal 
központi személyzete szép koszorút helyezett korán el
hunyt szeretett bajtársa ravatalára. A boldogultat öz
vegye és hét apró árva siratja. Adjon Isten az elhunyt
nak csöndes pihenést, az elhagyottaknak pedig vi
gasztalást !

H ova p á ly ázzu n k ?  Az „Erdészeti Lapok* 
április havi füzete a következő pályázati hirdetmé
nyeket hozza:

1. 32/1898 sz. — Esztergom vármegye törvény- 
hatósága területén levő, az erdőtörvény 17-ik §-a alá 
tartozó kisebb erdőbirtokokhoz ellenőrködő erdőőri ál
lomásra ezennel pályázat nyittatik.

Ezen állomással egybekötött évi javadalmazás 
400 írt készpénzfizetés és 25 írt utazási átalány.

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint a 
törvényszabta minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép 
testalkatot, különösen jó látó, halló és beszélő képes
ségüket orvosi bizonyitványuyal, valamint életkoruk és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonatot, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket legkésőbb folyó évi május hó 15-ig Eszter
gom vármegye közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
nyújtsák be.

Esztergom, 1898. április hó 1.-én.
N o z d r o v i c z k y  Miklós, erdőmester.

2. 350/1898 sz — A nagym. vallás- és közok
tatásügyi m. kir. ministerium folyó évi 11510. számú 
magas rendelete folytán alulírott erdőgondnokságnál 
egy IV. osztályú erdőőri állomásra (Puszta Menyéken) 
ezennel pályázat hirdettetik.

Járandóság: 240 frt évi fizetés, természetbeni 
lakás, két kát. hold íöldjárandóság és 18 ürkbm. első 
osztályú kemény dorong tűzifa.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az erdőtör
vény 37.§-ában előirt minősítést, ép és erős testal
katukat, különösen jó látó-,halló-és beszélőképességüket 
megyei főorvos által kiállított bizonyitványuyal, 
valamint a hivatalos magyar nyelv tökélétes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényüket 1898- évi május 31-ig alulírott erdőgond
noksághoz nyújtsák be.
Kelt Zala-Erdődön, 1898. márcz. 31.

M. kir. közalap, erdőgondnokság.
3. 1517/1898. sz — Négyszázhusz (420) forint évi 

bér és állományszerü egyéb illetményekkel rendszere
sített II. osztályú famesteri állomásra pályázat nyittatik. 
Ezen állomást elnyerni' kívánók felhivatnak ép, erős
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testalkatukat, különösen jó látó, halló és beszélő 
képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos 
vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
életkorukat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását, valamint a vizű ut- és polgári 
építkezésekben, illetve az ezekre vonatkozó tervek 
és költségvetések szerkesztésében való jártasságukat 
és az építkezéseknek a megállapított tervek és költ
ségvetések szerinti vezetésére való képességüket is 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1898. évi 
május hó 7-ig az alólirt erdőhivatalnál, még pedig az 
államszolgálatban lévők felettes hatóságuk, magánosok 
pedig az illetékes közigazgatási hatóságok utján 
benyújtani.

Zsarnóczán, 1998. évi április hó 4-én.
M. kir. erdőhivatal.

A k i nem  fé r t  a bőrébe. Ritkaságszámba 
menő eset az nálunk, a melyről szigetvári levelezőnk 
értesít. Az eset a következő: a baranyavármegyei 
Botyka községbe valami komédiás trupp állított be a 
vendéglőbe s a falu apraja — nagyja sietett meg
bámulni a velők hozott egy elefántot és két tevét, 
melyeket az udvaron etettek. A kiváncsiak között volt 
egy nyugalmazott vasúti őr is, ki nem elégedett meg 
a nálunk rikaságszámba menő állatoknak távolról való 
szemlélésével, hanem oda lépett az elefánthoz s meg
kínálta azt egy darab poprikás zsömlével, ügy látszik, 
hogy az állatóriás nem a szegedi tanyákon növekedett 
s a szokatlan csípős eledelre annyira f'öldühödött, hogy 
a tréfás vendéglátót ormányával derékon kapva földhöz 
vágta s óriás lábával és teste egész súlyával ránehe
zedett, minek az lett a szomorú következménye, hogy 
a szerencsétlen ember mielőtt segítségére mehettek 
volna, azonnal szörnyet halt.

H alá lo s öntözés. Szuha hevesmegyei községben 
gyászos vége lett a húsvéti öntözésnek. A  falusi legények 
ősi szokás szerint most is a kúthoz cibálták a lányokat 
s ott vederrel öntötték le őket. Kolcz Terka, a falu 
egyik legszemrevalóbb leánya, bőrig ázva menekült 
a locsolók elül. Hideg szél fújt, s mire a leány hazaért, 
halálosan meghütötte magát. Még aznap ágyba került és 
két nap múlva meghalt. Temetésén ott volt az egész 
falu és a legények hatalmasan összeverekedtek, mert 
mindegyk a másikra akarta fogni, hogy ó' a leány 
halálának az oka.

Fölösleges a gyom runk. Milyen föltünést 
keltett az idén, a mikor egy híres sebész kivágott egy 
darabot egy rákos beteg gyomrából. Manapság aztán azt 
is megtette immár Schlatter züriki sebész, hogy egy 56 
éves asszonynak az egész elrákosodott gyomrát kivágta 
s a gyomor fölső száját a vékony bélhez varrta. Ez a 
dolog annál merészebb volt, hogy még az epés belet is 
ki kellett rekesztení az eledelek utjából, a melyek most 
a nyeldeklőből egyenesen a vékonybélbe jutnak. A befeg

meggyógyult s már a huszadik naptól fogva rágós táp
lálékot is eszik, sőt két hónap alatt négy kilóval gyara
podott. Az emésztő vizsgálatok szerint a fehérjét is 
majdnem rendesen megemészti, a béltartalom bomlása 
sem mutatkozik. Néhány Ízben hányt is a beteg, habár 
gyomra nincs. Eddigi ismereteink szerint igazán csodálatos, 
^°gy gyomratlan ember is tud jól emészteni, ellehet az 
ember a gyomra nélkül is. Persze e vakmerőnek látszó 
operálás arra támaszkodhatott, hogy már előbb állatokon 
sikerült a gyomor kivágása.

A p árd u c  k a rm a i közt. Különös szerencsét
lenség érte Vampetics Ferencz városligeti vendéglőst, 
Ebéd után az állarkertben sétált s gyönyörködve néze
gette a karcsú párducokat, a melyek közül egyik a 
rácshoz támaszkodott. Vampetics odament hozzá és 
simogatni kezdte. A fenevad égy darabig csak tűrte a 
barátkozást, de aztán hirtelen kidugta lábát a ketrecből 
s karmait a vendéglős Kezébe mélyesztette, majd fogával 
marcangolta. A szolgák nagynehezen megszabadították 
Vampeticset, a ki sokáig megsínyli ezt a kis közeledést 
az egzotikus világrészekhez.

V eszett eb garázdálkodása. Békés-Csabán egy 
veszett eb garázdálkodása tartja izgalomban a ke - 
délyeket. A dühös állat megmarta Csóczi Mihály ta
nítót, ki rögtön a Paster-intézetbe Budapestre utazott.

Szerkesztői üzenetek .
T ó t h  J o a c h i m  urnák. Ruszkicza. A lappéldányok be- 

köttotését készséggel elvállaljuk, A saját évfolyamaink bekötése 
egyenkiut 80 krt. — 1 frt-ba került csinos zöldboritékos kemény 
táblába. — A „Röpirat" előfizetési diját rendeltetési helyére 
juttattuk.

T i la 1 m az ó n a k. Winkler Gusztáv helybeli tilalmitábla 
készitő a tilalmi táblák 100 darabját 20 írtért készítette az it
teni m. kir. erdőhivatalnak. Ugyanennyiért szállít ebben az ár
ban ilyen mennyiséget s ebbe már a csomagolás és postai vagy 
vasúti szállítás dija is be van tudva.

R. Gf urnák. N ó g r  á d - K a l lón . Sorsjegyeiről— sajnos 
— nem értesíthetjük, mert magunknak is valamely fő
városi bankházhoz kellene fordulnunk. Legczólszerübb meg
hozatni a „Sorsolási Közlöny'* czimii lapot, melynek előfizetési 
ára talán csak egy frt, — Románia erdészeti viszonyairól majd 
legközelebb értesítjük, mikor a szükséges informatiókat meg
szereztük. ___________

A ján lk ozás.
Egy 36 éves erdőőr, ki 12 éves kora óta bánik 

fegyverrel s kitűnő lövő, úgyszintén a kutyáidomitásnál 
bámulatos sikereket ért el, 16 évig vadász volt, 4 év 
óta pedig erdőőri szolgálatban van és október havában 
az erdőőri szakvizsgát letenni fogja, pályázik egy erdő- 
őri állásra vagy pedig ajánlkozik udvari vadásznak is. 
Szives megkeresések Schneller Lipót uradalmi erdőőr 
Kis-Gyánth u. p. Pinczehely intézendők. 4—5

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.
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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 évi augusztus
hó 11-én kelt m agas intézkedésével,

oKógünli újólag megDlzatott
a nagytekintettl erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

iE ^ T X E lA JE S L  ............................
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 R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készitó intézete.
Ó esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A íöldmivelés m. kir. Ministeríum szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1898. Május 3. 31-ik szám.

E R D É SZ E T I 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

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.

E g y e k  leg y ü n k !
D u b a  Sándor városi erdövéd kartársunk 

minapi fölszólalásában arról panaszkodott egye
bek közt, hogy úgy a kincstári, valamint egyes 
kiválóbb erdőknél alkalmazott altisztek a más, 
esetleg kisebb jelentősógü uradalmak erdeinél 
alkalmazott altiszteket nem csak hogy semmibe 
sem veszik, hanem azokat egyenesen lenézik 
s megvetik, erre nézve saját tapasztalásból is 
példát említve, mely szerint egy kincstári fa- 
raktárőr csak amúgy félvállról vetette oda: „te 
csak városi erdövéd vagy!"

Az illető urat, ki ezeket a szavakat mondta 
— sajnos — jól ismerjük, mert ha nyilvántar
tási könyveinkbe tekintünk, nevét mintegy

három forintnyi hátralékkal találjuk megterhelve 
s ezt látva, csöppet sem csodálkozunk azon, hogy 
azzal a kifejezéssel élt, mert az illető ezek 
szerint vagy szellemileg nagyon korlátolt, vagy 
pedig rósz indulatu ember s csak az vigasztal, 
hogy a kettő közül bármelyik legyen az igazi, 
szavainak súlyt egyáltalán nem lehet tulajdo- 
nitani s ő bizonyára véleményével egymagára 
hagyva, elszigetelten áll, nézeteit pedig kar
társai között egy sem, vagy pedig csak a tu
lajdonságokban hozzá hasonlatos osztja.

Hasonló példákkal találkozunk elvétve a 
hadseregnél is, a hol a közös hadseregbeli 
katona kicsinylőleg mondja a honvédnek, hogy 
„te csak honvéd vagy!" nem gondolván meg, 
hogy a „honvéd" elnevezés a legnagyobb meg-

t Ar c z a .
------ -K+-------

A  g y ilk o s  v a d o rzó  bünhődése.
(A „Bp. H.* után.)

A pót-haraszti erdőben tavaly télen egy vadorzó 
agyonlőtte az alsó-rakonyi földesur huszonöt esztendős 
fiát, ifjabb Kégl Györgyöt. A bolgogtalan fi
atal embert a kocsisa figyelmeztette, hogy alig ha nem 
vadorzó jár az erdőben, mert az imént lövést hallott. 
Kégl rögtön nyergeltetett s kilovagolt a határba. Nem 
messze a pót-haraszti erdőtől ráakadt a vadorzóra, a 
mint a szűre alá rejtett fegyverével az erdő felé me
nekült. Kégl megállította s magával akarta vinni a 
majorba. A vadorzó vonakodott vele menni s hirtelen 
fölhúzta puskájának a ravaszát. Ezt látva Kégl, sar
kantyúba kapta a lovát, de a következő pillanatban 
már erdördült a fegyver s a fiatal ember halálosan 
sebesülve bukott le a lóról. Vértől elborítva feküdt a 
földön, a mig két munkás ember rá nem akadt, a kik

aztán a sebesültet bevitték a kastélyba. Kégl György 
másnap meghalt. Halála előtt pontos személyleirást 
adott a gyilkosról s ennek alapján a csendörség még 
az nap letartóztatta Juhász József ócsai napszámost, a 
ki beismerte, hogy ő gyilknlta meg a boldogtalan 
embert.

Ezt az esetet tárgyalta m. hó 27.-én a pestvidéki 
törvényszék Rónay Kamii biró elnöklésével. A vádha
tóságot Egressy Nagy László kir. ügyész képviselte, 
védő Weisz Ödön dr. volt.

A bíróság először Kégl Istvánt, az áldozat édes 
apját hallgatta ki.

Deczember hetedikén, úgymond Kégl, a kocsis 
figyelmeztette fiamat, hogy lövést hallott, alighanem 
vadorzó jár az erdőben. Erre a fiam nyergeltetett és 
kilovagolt a határra abban az irányban a honnét a lövés 
hallatszott. Valószinüleg elment a pót-haraszti erdőbe 
s ott érte a szerencsétlenség. Időközben vendégeim 
jöttek. Bementem velük a szobába, de alig ültünk ott 
nehány perczig, nyílik az ajtó s a kocsis bevezeti
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tiszteltetés arra nézve, ki azt viseli. Akad-e 
köztünk egy is, ki nem lenne „honvéd"? Ki 
nem védené a hon, a haza érdekeit, akár köz- 
gazdasági, akár ipari, vagy pedig irodalmi téren, 
sőt ha a szükség úgy hozza magával, vérének 
ontásával, életének föláldozásával is?

Ki lesz olyan balga, hogy különbséget i 
tegyen a kincstári, főherczegi, herezegi, érseki, 
püspöki, városi, községi vagy birtokossági erdők 
közt? Bizonyára valamennyi egyaránt van hi
vatva Isten adta áldásdús terményeivel a közös 
haza jólétét előmozditani s egynek a fája csak 
olyan jó és hasznos mint a másiké s bármelyik
nek pusztulása egyenlő sebet üt a haza testén. 
Ilyen körülmények mellett azok közt sem tehe
tünk megkülönböztetést, kik ezt a közös kincset 
ápolják és védik, ha különben hivatásuknak 
buzgósággal és a megfelelő szakismerettel meg
felelnek.

Melyik erdészeti altiszt tehet arról, hogy 
neki szerényebb állás jutott a sorstól osztály
részül, mint szerencsésebb szaktársának ? és ki 
tudja, hogy annak helyét nem töltené-e ő be 
sokkal jobban s bár czime talán nem olyan hang
zatos, mint a másiké, vájjon szakértelme gyakran 
nem-e sokkal nagyobb?

Valahány erdészeti altiszt van hazánkban, 
valamennyi sorsának mostohasága fölött panasz
kodik s szeretne azon javítani sigy mégis van egy

közös czél, melynek elérésére vállvetve, szoros 
összetartással kellene küzdeni az egésznek, mert 
ismeretes dolog, hogy a szétforgácsolt erő min
den egyéb, csak nem erő. Az érdekeknek s azok 
viselőinek soha sem szabad egymástól eltávo
lodni, hanem inkább szorosan egymáshoz si
mulni, mert csak igy lehet az igazi ellenállhatlan 
erőt kifejteni, az igyekezetnek a szükséges 
számbavehetőséget és súlyt megadni.

Azon panaszkodnak az erdészeti altisztek, 
hogy a nép részéről nem részesülnek abban a 
megtiszteltetésben, mely őket állásuknál fogva 
megilletné s melyre terhes hivatásuk teljesítése 
közben annyira szükségük lenne, de hát csodál
kozhatunk e fölött, midőn mi magunk nem tisz
teljük, nem becsüljük egymást? Mi jogon köve
telhetjük másoktól, hogy tegyék azt, a mit mi 
magunk nem teszünk?

„Becsüld meg magadat s más is meg fog 
becsülni", mondja a közmondás és a közmon
dásnak mint mindenben, úgy ebben is igaz
sága van.

Nem a működési tér az, mely az embernek 
meghozza a megtiszteltést és a megbecsülést, 
hanem igenis ama igyekezet és buzgóság, melyet 
hivatásunk teljesítésében kifejteni igyekezünk. 
Igyekezzünk működési körünkben helyünket jól 
betölteni, a közjón buzgóan munkálkodni s ekkor 
az elismerés, a tisztelet nem maradhat el s a

fiamat, a ki nagyon kimerültnek látszott. Még azt j 
hittem, hogy valami tréfát csinál. Mi bajod? kérdez
tem tőle.

— Meg vagyok lőve, felelte, alig fogom a reggelt 
megérni.

Csak ekkor láttam, hogy a fiam halálsápadt. Le
fektettük az ágyba s nyomban orvost hivattam. Később 
értesítettem az esetről a csendőrséget, elmondván azt 
is, hogy kire van gyanúm.

Az elnök: Kérdezte a fiától, hogy hogyan történt 
az eset ?

— Őszintén megvallom, annyira le voltam sújtva, 
hogy nem mertem a szeme elé kerülni, nehogy az én 
csüggedésemből észrevegye, hogy nincs a számára ment
ség. Hanem elmondta az esetet tüzetesen a vendé
geimnek, a kik levetkőztették.

— Tehát Kégl ur az esetről nem beszólt vele?
— Az esetről nem. Másnap délben, a mikor erő

sebbnek éreztem magamat, beszéltem ugyan vele, de 
csak azért, hogy reménységet keltsek benne. — Meglásd

fiam, mondottam neki, ki íogsz te abból mászni, mint 
a macska a lövésből.

— Formál valami kártérítést a vádlott ellen?
— Volna kártérítési igényem, de ilyen embertől 

nem követelhetek semmit.
Most a vádlottat hallgatták ki.
Juhász József huszonkét esztendős, csupaszképü 

suhancz. Ócsán született s utóbb a Puszta - Vasadon 
lakott. Három napra volt elitélve, mert a Kégl György 
birtokán gombát szedett.

Az elnök: Figyelmeztetem, hogy igaz vallomást 
tegyen; ez többet fog magának használni minden ha- 
zudozásnál. Beszélje el, hogy történt a dolog.

— Kérem szépen, én kimentem a pót-haraszti er
dőbe nyulat lőni. De nem lőttem. A mint őgyelegtem, 
kiértem egy tisztásra. Ott láttam, hogy közeledik egy 
lovasember. Én futottam az erdő felé. A lovas meg- 
állitott és azt mondta, hogy menjek előtte be a ma
jorba. Én nem akartam menni, mert nem az ő határában
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mint az fog növekedni, úgy fog lassacskán jó
létünk is gyarapodni.

Becsüljük meg egymást, védjük meg egy
más érdekeit, mert hiszen akkor, midőn a baj
társunk érdekeit védjük, midőn jólétének meg
teremtésén fáradozunk, ugyanazt tesszük a 
sajátunkéval is

Az egymásközt való torzsalkodás, a vissza
vonás soha sem szült jót, a jólét csirája a szoros 
összetartásban, az egyetértésben rejlik s ha 
ezeket a nemes tulajdonságokat magunkévá 
tesszük, nincs erő, mely küzdelmünknek ellent- 
állani képes lenne.

Legyünk egyek!

A sü k et fájd és életm ódja.
A süket fájd a tyúkfélék családjához tartozó vad

jaink legnagyobbika; nagyságra nézve körülbelül e- 
gyenlő a mi házi tyúkjainkkal s normális viszonyok 
mellett megmarad a nagyságnak ebben az arányában, 
kedvezőtlen viszonyok közt azonban, mint például a 
magas északon, vagy pedig midőn a fésszek földulása 
után második költés történik, az ebből származó nö- 
vedék a fejlődési időtartamának rövidsége miatt a növés 
erősen hátramarad. Legkisebbek az északszibériai és 
kamcsatkai fajdok, melyek nem csak nagyságban, hanem 
részben alakjukra nézve is elütnek a nálunk honos 
fajtól.

A fajdok egész Közép-Europában el vannak ter
jedve, észak felé keleti Szibériáig és Kamcsatkáig ho

nosak s találhatók a dél - európai államok északibb 
részein, igy Olasz- és Görögországban, a pirénei hegy
ségben, sőt még Anatóliában is.

Tartózkodási helyére nézve a fájd igazi erdei 
tyuk; olyan helyekről, hol megfelelő táplálékot talál, 
nem szívesen távozik, éppen úgy, mint házi tyúkjaink 
is. Az elhagyott, aljfa nélkül való teljes zárlatu ős er
dőt, melyben nincs sűrűség, nem kedveli; életszükség
letének inkább megfelel a szállaló üzemü vagy héza
gos sűrűség, aljtával vagy cserjékkel benőtt őserdő, 
melyből természetesen a fenyőnek hiányoznia nem 
szabad, mert a mint látni fogjuk, a fenyő zsenge haj
tásai egyik fő táplálékát képezik. Legjobban kedveli a 
déli melegebb oldalokat kis patakokkal, melyekben 
kavics vagy apró kőtörmelék található, kivált ha ilyen 
helyen a fenyő is tenyész s az aljfák vagy cserjék 
elegendő védelmet nyújtanak neki.

A fajdok tápláléka tülevelek, rügyek, zsenge haj
tások, levelek, eprek, csigák, különféle férgek és rova
rokból áll; a kotlós legszívesebben keresi föl csirkéi
vel a hangyabolyokat s igy ennek a húsa sokkalta iz- 
letesebb a kakasénál, mert ez huzamos időn át csupán 
a fenyők rügyeivel és tűleveleivel táplálkozván, húsát 
a gyantaolaj annyira átjárja, hogy az csak hosszas, 
mesterséges páczolás után válik élvezhetővé.

A fájd család tenyésztési helyéről csak abban az 
esetben húzódik más tájra, ha az erdőt letarolják vagy 
zivatar teszi tönkre, avagy ha a nembeli arány 
lesz kedvezőtlenné s akár a kakasok, akár a tyúkok a 
másik nem rovására túlságosan elszaporodnak. A fajdok 
különben inkább csoportosan élnek s ritkán találhatni 
teljesen elhagyott egyedeket.

Tartózkodási helyét legbiztosabban ürüléke és 
elhullatott tollazata árulja el; az ürülék különben a

vadásztam. De ő kényszeríteni akart s a mint derékon 
fogtam a puskát s elfordultam, egyszerre csak elsült.

— Már megint czifrázza a dolgot ? Ki fogja ma
gának ezt a mesét elhinni ?

— Kérem, úgy történt, a mint mondtam.
— Hát miért kapta fői a puskát ?
— Azért, hogy elforduljon tőlem.
— Föl volt huzva a puska ?
— Föl volt.
— Mikor húzta föl?
— Mikor járkálni kezdtem az erdőben.
— Ha maga elfordult, hogyan löhette meg 

Kégl urat?
— Először ő fordult el, aztán én is megfor

dultam. Ekkor sült el a fegyver. De szándékosan nem 
lőttem meg.

— Majd én rá fogom bizonyítani, hogy szándé
kosan lőtte agyon. A vizsgáló bírónál is bevallotta, 
igaz, hogy hazudozás után, hogy szándékosan sütötte 
el a puskát.

— Ott azért vallottam úgy, mert az Írnok biz
tatott reá.

— Megmondta Kégl ur is, mielőtt meghalt, hogy 
maga szándékosan sütötte rá a fegvert. Hát most 
mondja meg, hogy mit csinált Kégl ur, mikor maga rálőtt.

— Azt én nem tudom, mert én mentem rögtön 
tovább.

— Azt sem tudta talán, hogy Kégl ur meg van 
sebesülve ?

— Nem tudtam.
— Ha nem tudta, mért mondta a mostoha apjá

nak, mikor hazaért, hogy nagy baj van ám! — Mért 
szökött meg hazulról ?

— Hogy a csendőrök el ne vegyék a puskát.
— Azt úgy is elvihetik. Lássa, mind abból, a 

mit itt elmondtam, kétségtelen, hogy maga szándéko
san sütötte rá Kégl Györgyre a puskáját Azért még 
egyszer fölszóllitom, hogy tegyen tördelmes vallomást.

— Én nem szándékosan lőttem.
Az elnök egy két csövű, rozzdás puskát mutat
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táplálék minémüségéhez képest nagyon különböző. 
Mint a többi tyúkfélék, úgy a fájd is az emésztés elő
segítésére apróbb kavicsokat, kőtörmeléket nyeldes s 
miután ilyet leginkább a patakok nyújtanak neki, ezek 
környékén szeret leginkább tartózkodni.

A kakas ürüléke kivált párzás idején a jérczé- 
jétől nagyon elütő; néha fekete szurok szinü s tojás 
nagyságú.

A kakasok a költést követő tavaszszal már kifej
lettek és sajátságos vörös szinü taréjukkal és teljes 
tolldiszszel fölruházva kiállanak a küzdtérre, hogy sze
relmes versenytársaikat elverjék, mert szó ami szó, ő 
kegyelmeik még Mahomed vallását követik s a több
nej üség hívei; asszonyaik száma rendesen 5—6 s ezekre 
nagyon féltékenyek. Midőn a hosszas viaskodás után 
szétrebbentették egymást, azonnal hozzálátnak háremük 
kiegészítéséhez s párosodás után szétszóródnak, mind
egyik a saját fészkébe,

A fészek — mely különben nevét alig érdemli 
meg — a sűrűségben a földön van s ebbe rakják le a 
jérczék tojásaikat, rendesen 5—12 darabot, a véneb
beknél 16 tojás sem ritkaság; a fiatal jérczék rende
sen kevesebbet tojnak. Ha a fészek bármi oknál fogva 
tönkremegy s a tojások elpusztulnak, akkor a jércze 
másodszor is tojik, de már kevesebbet. A tojások 
nagyságra nézve hasonlítanak a házi tyúkjainkéhoz, 
csak valamivel csúcsosabbak, szinük sárgás-szürke 
alapon sötétes foltokkal tarkázott.

A jércze nagyon kitartó a kotlásban s csak a 
legszükségesebb élelem keresése, vagy ürülékének el
távolítása végett hagyja ott a fészket rövid időre. A 
sűrűn előforduló ürülék legbiztosabban árulja el a fé
szek helyét.

A költés befejeztével sárgás-barna sávokkal tar-

a vádlottnak, azt a fegyvert, melylyel Régit agyonlőtte.
— Ezzel ment el vadászni ?
— Ezzel.
— Ki töltötte meg?
— Én.
— Mivel?
— Nagy seréttel.
Az elnök megmutatja a puskát a fegyverszakértő

nek, a ki azt mondja, hogy a jobb cső ravasza nehezen 
jár s magától el nem sülhet. A balcsőnek, mely még 
meg van töltve, sokkal könnyebb a járása.

Az elnök (a vádlotthoz): No mit szól ehhez? 
Éppen annak a csőnek a ravasza jár nehezen, a melyet 
elsütött. Tehát nem áll az, hogy véletlenül sült el 
a puska.

A vádlott: Nagyon oda találtam kapni az ujjam
mal, azért sült el.

Az ügyész: Maga, ugy-e, az előző Időtől már 
neheztelt Kégl urra, mert a gombázás miatt meg
büntette.

kázott csirkéit kivezeti a fészkéből s a házi tyúk mód
jára klukkolással hívja őket a föltalált férgekhez vagy 
hangyatojásokhoz. A fiatal nemzedék már öszszel erő
sen fejlett; a jérczének teljes kifejlődésére egy év ele
gendő, mig a kakas erejének teljébe csak a második 
évben jut.

A kis csirkék amint megkapják röpülő képessé
güket, anyjukkal együtt éjjeli tanyájukat a fákon ütik 
fel s egész késő őszig együtt élnek, ekkor pedig a 
csapat szétrebben, azonban néha még télen át is lehet 
látni együtt az egész családot, sót megesik, hogy idegen 
családok fiai is más családhoz csatlakoznak.

A fajdok kivált fiatal korukban számos ellenség
nek vannak kitéve, kivált azért, mert élelmüket a föl
dön keresgélik. Menyét, borz, nyest, különféle ragadozó 
madarak mind veszedelmes pusztítói a fajdoknak s 
kivált zord, zimankós téli időben nagy pusztítást visz
nek végbe köztük s ez a fő ok, hogy ez a gyönyörű 
madár olyan lassan szaporodik.

(Folyt, köv.)

A hamvas varjú (corvus cornix) egy eddig 
nem észlelt károsítása.

1896. évben egy tavaszi napon a Valea-Muncse- 
lului egy mellékvölgyében lévő fokozatos felújító vá
gásba szolgálatom teljesítésére mentem a Nagy-Báár 
patak mentén.

Alig hogy pár lépésnyire mentem a völgyön, fel
tűnt nekem egy csoport hamvas varjú, melynek egy 
része a patak partján, másik része pedig a viz fölött 
kóvályogva nézegette a viz tükrét.

Én azt látván, megálltam és folyton oda figyel-

— Nem nehezteltem rá.
— A mikor meglátta a lovasalakot, fölismerte, hogy 

az Kégl György?
— Nem ismertem föl.
— Maga katonaviselt ember, ugy-e?
— Az vagyok.
- -  Tehát tud fegyverrel bánni?
— Tudok.
Az elnök felolvassa Kégl Györgynek a vallomását, 

melyet a halála előtt való napon a vizsgálóbirónak 
tollába mondott. Kégl úgy adja elő az esetet, hogy a 
mint a határban lovagolt, egy vadorzóval találkozott. 
Látta, hogy a vadorzó húzza a puskájának a ravaszát. 
Erre megfordította a lovát, de a vadorzó közvetlen kö
zelről rásütötte a fegyverét. Az eset Halász Orbán er
dejében történt.

Sztojánovics István polgári iskolai igazgató éppen 
vendégségben volt Kégléknél, mikor az eset történt. 
Neki azt beszélte Kégl, hogy öt-hat lépésről lőtt rá 
egy csupasz képű ember rövid esővü puskávat. A mint
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tem a patak fölött ide-oda röpködő varjukra. Mintegy 
tiz percznyi figyelmem nem veszett kárba, mert a 
patak fölött kóválygó varjuk egyike egyszerre lecsa
pott a víz tükrére, s onnan néhány pillanat múlva cső
rében egy vergődő hallal tovább akart röpülni, de én 
készen tartva fegyveremet czélba vettem és egy töl
tény elsütésével sikerült a varjut lelőnöm.

Nagy érdeklődéssel siettem az elejtett hamvas 
varjúhoz, hogy lássam, milyen fajta halat rabolt el a 
tiszta vizű, erős áramlatu, hideg havasalji patakból. 
Mikor oda értem az elejtett zsákmányomhoz, még 
akkor is vergődött a földön a 23 */, cm. hosszú sebes 
pisztráng (Trutta fario L.)

Ezen megfigyelést többször ismételtem és ez oly 
eredményre vezetett, hogy meggyőződést szereztem 
arról, hogy a hamvas varjú kártékony pusztítója a 
pisztrángoknak.

Azért nem tartottam érdektelennek a hamvas 
varjukról tett megfigyelésemet közölni, mert Brehm 
nagy munkájában arról a madár életmódjának leírása 
közben egy szóval sem tesz említést a halászatról.

Felkérem azon tisztelt szaktársakat, akiknek ily 
alkalmuk nyílik, hogy a hamvas varjut figyelemmel 
kisérjék, az elterjedt madárnak életmódját figyeljék 
és a jelen lapban közölni szíveskedjenek, (ha a szer
kesztő ur megengedi) hogy e madárnak egy eddig 
nem észlelt károsítását teljes világításba hozzuk.*

Petrosény, 1898. év április hó 23-án.
K r i s á n  Györ gy.

* Örömmel vesszük.
S z e r k e s z t ő .

meglátta a vadorzót, utána lovagolt. Egy homokdomb 
mellett utolérte s ekkor a vadorzó ráfogta a fegyvert, 
mondván:

— No most, az Istenit neki!
Kégl erre megfordult, de a következő pillanatban 

eldördült a fegyver s a boldogtalan ember lebukott 
a lóról.

Baráth Kálmán hovédszázadost táviratilag hívta 
az apósa, Kégl István, nagybeteg fia ágyához. Ott volt, 
mikor a vádlottat szembeálliták Kégl Györgygyel, a ki 
azt mondta:

— Úgy néz ki, mintha ő volna.
Magát az esetet Kégl neki is úgy beszélte el. 

mint Sztojánovicsnak. Azt mondta, hogy látta, a mint 
a vádlott a szűre alól elővette a fegyvert s fölhúzta a 
ravaszát. Erre elfordította lovát, abban a hiszemben, 
hogy akkor a vadorzó nem fog lőni.

Mihalovics Lászlót, a vádlott nevelőatyját, hall
gatták ki ezután.

LEVELEZÉS.
Bisztra (Torda-Ar. megye), 1898, ápril 26.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Lapunk 29-ik számában olvastuk, hogy a szer

kesztőség Rauscher István m. kir. erdőőr haláláról egy 
visszaérkezett czimszalag nyomán értesült; az illető 
hir — sajnos — való, mert az illető f. hó 2-án véd- 
kerületében szivén lőtte magát. A gyászos véget ért 
szerencsétlen közel 30 évet töltött a kincstár szolgá
latában; halálát gyöngélkedő özvegye Biratja.

Szomorú kötelességet teljesítek, midőn egy másik 
gyászos halálesetről is értesítem lapunk tisztelt olvasóit. 
Gergely József szaktársunk, kir. erdőőr a kolozsvári erdő- 
igazgatósághoz tartozó topánfalvai m. kir. erdőgond
nokságban f. évi márczius hó 27-én. munkás életének 
28-ik évében, élete virágában elhalálozott. A boldogultat 
ugyanazon hónap 29-én helyeztük örök nyugalomra az 
összes szaktársak részvétele mellett. Gyászba borult 
édes anyja és hű neje hullatják keserű könnyeiket 
korai sírd ombj ára.

Mindkét elhunyt ügyünknek buzgó harczosa, la
punknak lelkes barátja volt s igy vesztességünk két
szeres.

Adjon Isten nekik csöndes nyugodalmat és örök 
üdvösséget, siratóiknak pedig vigasztalást. Igaz hive

Ká d i s  J á n o s
m. kir. famester.

Különfélék.
H ibaigazítás. Lapunk múlt számának fejezetébe 

sajnos tévedésből „április 26* helyett mai számunk 
kelte került, mit ezennel helyreigazítunk,

— A fiú hazajött azon az estén mondja, Mihalo
vics, s ijedten igy szólott hozzám: Apám, bajt követtem 
el, meglőttem a Kégl Györgyöt! Jelentkezz fiam, 
mondottam neki, de ő megszökött hazulról. Később 
hallottam, hogy a csendőrök elfogták.

Az elnök: No, mit szól ehez Juhász? Látja, hogy 
tudta, hogy meglőtte a Kégl urat? Miért hazudik 
még most is?

A vádlott hallgat.
A pörbeszédek meghallgatása után a bíróság 

visszavonult s rövid tanácskozás után kihirdette az Íté
letet, a mely Juhász Józsefet tizenhárom évi {egy
házzal 8 tiz évi hivatalvesztéssel sújtotta s vizsgálat 
fogságából két hónapot kitöltöttnek vett.

Az elitéit úgymint a védője is felebbezett az 
ítélet ellen.

Ezzel a tárgyalást bezáratták.
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Köszvényesek öröme. Johnsen dr. világhírű 
orvos közknicsé tette köszvény és csuzos bántalmak 
ellen való csodás hatású kenőcsét, mert használati leírását 
ingyen megkapja mindenki, ki a Zoltán Béla budapesti 
gyógyszertárából (Szécheni-tér és Nagykorona-utca sarkán) 
akár személyesen akár posta utján kéri. Krasznay Pál 
aradi honvédezredes meleghangú levelet irt Zoltánnak, 
melyben a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a Jóhnsen 
dr. kenőcséről, mely a 20 év óta gyógyfürdőkkel és 
szerekkel hiába kezelt csuzos és köszvényes bajára 
már 12 napi használat utján gyógyulást hozott.

Küzdelem csempészekkel. A zimonyi határ- 
pénzügyőrök éjszaka csempészeket pillantottak meg a 
Duna vizén, kik csónakon Szerbiából a magyar partra 
akartak valamit átcsempészni. A  pénzügyőrök többszöri 
kiáltására sem akartak a csónakban ülők megállani, az 
örök többször lőttek, de nem találtak. A csempészek 
visszalőttek és mindjárt az első lövés halálosan megsebe
sítette Vuinovics Makszim pénzügyőrt. A zimonyi csendőr
ségnek sikerült másnap a csempészeket kézrekeriteni 
nehány beszániai paraszt személyében, kik Szerbiából 
szilvóriumot akartak Magyarországba átcsempészni.

A bűvös cipő. Dr, Högyse, a tudós orvos fel
talált egy uj cipőtalpat, a mely megakadályoz minden 
lábbajt. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a láb akkor marad 
egészséges, ha hözvetlenül érintkezhetik a földdel Kon
struált olyan anyagot, a mely pótolja a földet. Ez a 
kaucsukkal inpregnált asztbesztszövet. Az olyan cipő, a 
melynek ebből az anyagból van a talpbélése, megóvja 
a lábat minden bajtól. Dr. Gögyes bemutatta találmányát 
egy tudós társaságnak, a mely el volt ragadtatva a 
a higiénikus cipőtől.

Fölébredt a koporsóban Józseffalva krassó- 
szörénymegyei községben a minap meghalt egy fiatal 
leány, Schuber Anna. A halálesetről azonnal értesítették 
Dettán lakó szüleit, a kik másodnap mikor megérkeztek 
már koporsóban találták a leányukat. Az apa könyezve 
borult reá és ekkor meglepő dolog történt: a holtnak 
vélt leány fölnyitotta szemét, majd fölült a koporsóban 
s a sirakozó nép nagy bámulatára beszélni kezdett. A  
halotti köntöst természetesen azonnal lehúzták róla, ágyba 
fektették s már-már mindenki azt hitte, hogy teljesen 
fölépül. A  boldogtalan leány azonban a rémülettől annyira 
oda lett, hogy a nagy idegrázkódás megölte.

Véres szerelmi dráma. Borzasztó szrelemi 
drámának volt színhelye Gilád temesmegyei község. Egy 
ottani lakos Szveteszku Nikola egy fiatal leányt vett 
nőül. Szveteszku már idősebb özvegy volt, mikor újra 
házasságra lépett és nagyobb gyermekei is maradtak 
első feleségétől. Ezek között egy csinos legényfiu is. 
Rövid idő után, hogy a fiatal asszony a házhoz került, 
a legényfiu és fiatal mostohája egymásba szerettek, 
Múltkor, mikor az öreg betoppant a házba csókolózva 
találta őket. Midőn ezt látta a régóta gyanakodó ember, 
kirohant a szobából, hogy fejszét hoz, mellyel a lajta

esett gyalázatért boszut áll. A  fiú, hogy apja ellen 
védekezzék, a falon függő fegyvert akarta levenni. Nagy 
izgatottságában azonban a kakason fölfüggesztett fegyvert 
elsütötte, úgy, hogy az egész lövés testébe hatolt. Mire 
az apa a fejszével visszatért, fiát már a földön holtan találta.

Virágok gyűlölködése. A németalföldi kerté
szek, a kiket a legkiválóbb szakembereknek tartanak, 
egészen komolyan azt állítják, hogy a virágok is ismerik 
a gyűlöletet. így pl. állitólag valóságos ellenségeskedés 
van a rózsa meg a rezeda között. Ha ezt a kettőt más 
virággal egyetemben bokrétába kötik, egy idő múlva 
szorosan egymás mellé simulva és elhervadva láthatók, 
mig a többi virág friss és hervadatlan. A  szegfű és a 
heliotrop őszinte szimpátiával vannak egymáshoz; ha egy  
bokrétába kerülnek, összebújnak és sokáig frissen marad
nak. Ellenben a gyöngyvirág, az valóságos szörnyeteg: 
minden más virágot megöl A fák közül nagy ellenségek 
a hárs meg a jávor: ha egymás mellé ültetik el őket, 
mihamar elpuszulnak. Itt a tavasz, hozza Flóra gyerme
keit : kiki megfigyelheti, csakugyan úgy civódnak-e, mint 
az emberek gyermekei.

Szerencsétlenül járt gróf. Ungvármegye 
főispánjának fiát, ifjú Török József grófot szerencsétlenség 
érte vasárnap délelőtt. Tudósítónk írja hogy a fiatal gróf 
Sztáray Gábor gróf országgyűlési képviselővel kocsin 
hajtatott Szinnára, hogy ott kacsára vadászszon. A  mikor 
Lucska község határába értek, Török gróf fegyvere vélet
lenül elsült s a golyó a combjába fúródott. Gyorsan 
Szobráncra hajtattak, útközben a vérzést iparkodtak 
csillapítani. Szobráncon Russay Gábor Lajos dr bekötözte 
a nagy sebet, a melyből az ólom kirepült. A seb nem 
halálos, mert a golyó nem ért csontot. Török grófot más
nap Ungvármegye szállították a hol a szülei házában 
gondosan ápolják.

Gyilkos leánygyermekek. Lőcséről táv- 
iratozzák: Rettenettes gyilkosságot követett el két 
gyermekleány. Wenglavcsik Máriának hívják az egyiket. 
Panyik Katalin a másik; az első még csak tiz éves, a 
második alig tizenkettő. Egy csecsemőt bíztak a gondjukra 
s a leányok, a mint a házbeliek eltávoztak, a csecsemőt 
pálinkával leitatták, azután pedig megfullasztották. A 
gyermekszörnyetegek bevallották tettöket.

A veszettség gyógyítása operáczióval
Bozsits Száva dárdai lakos sajátságos gyógyítási 
módszer használatáért fordul a jogosítványért a mini- 
steriumhoz. Módszere, a melylyel állitólag számos 
egyént meggyógyított s a melyet nagyapjától örökölt, 
operáczión alapul, a mely állitólag pár nap leforgása 
alatt megmutatja, hogy az operált egyént veszett állat 
marta-e meg s hogy az illető egyén a bajt megkapta-e 
vagy sem?

Zavargás a kivégzésnél. Belgrádban minap 
történt Mitrovics rablóvezér kivégzése és pedig nagy 
izgalom közepette. A  rablóvezért golyó által való halálra

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 247

ítélték. Az első sorlövés után azonban Mirtovitcs elterült 
a földön, de életben maradt. A  vezénylő tiszt még egyszer 
„ tüzelj “-t vezényelt, de a rablóvezér a második sortüz 
után sem halt meg. Ekkor a közönség körében nagy 
izgalom támadt. A nézőközönség széttörte a csendőrök 
kordonját, hogy kimentse a rablóvezért, a ki ott feküdt 
véiében elterülve. A csendőrök azonban megtámadták a 
közönséget s többek között a Male Novine főszerkesztőjét 
élet veszélyesen megsebesítették. Mikor a nézőközönséget 
zsétverték, a katonaság harmadszor is rálőtt a vértől 
elborított rablóvezérre, a ki végre halálát lelte.

Seefried báróék a farkasvadászaton. Zi-
monyból Írják: Seefried báró és neje Erzsébet bajor 
herczegnő, kik már napok óta Zimonyban vannak, a 
nap legnagyobb részét vadászattal töltik. Eddig több
nyire vizimadarakra vadásztak, a minap azonban részt 
vettek egy farkasvadászaton is a kupinovoi erdőben. 
Mindössze egy farkas került puskavégre de ezt sem 
sikerült elejteni, mert a hatalmas állat — ámbátor 
több lövés érte — egy sűrűségbe menekült. A vadászat 
után a társaság az egyik tisztáson egy bárányt sütött 
meg nyárson és a pecsenyét Seefried báróné is meg
kóstolta. Seefried báró és neje különben rendkívül sok 
vizimadarat lőttek, Seefried báró azonkívül egy hatal
mas kőszáli sast is, melynek kiterjesztett szárnyai több 
mit két métert beteritenok.

Szerencsétlenül járt gróf. Mint Bécsből Ír
ják, a katonai gyakorlótéren halálos baleset áldozata 
lett coloredói és starkenbergi gróf Coreth Ernő, az I. 
ulánus-ezred hadnagya. Gróf Ludolf Oszkár ezredes 
szemlét tartott az ezred két osztálya felett s a szemle 
alkalmával gróf Coreth egy akadályon át akarta 
ugratni lovát. A szerencsétlen fiatal tisztnek gerincze 
törött el s azonnal meghalt. A 26 éves gróf atyja 
Ferencz Károly főherczeg nevelője volt.

M ennyibe kerül egy háború ? Egy amerikai 
szaklap erre a következő számadással válaszol: Hogy 
Floridán a szeminolok 4000 főnyi néptörzsét kiirtsák, 
7500 emberből 58 a rézbőrüekkel való harcban esett 
el 1493 a láz és egyéb tropikus betegségeknek esett 
áldozatul. A hadjárat kerek 10,000.000 dollár kész
pénzbe került, azonkívül 53,000.000 dollárba, a mit 
eddig nyugdijak fejében kifizettek. Mennyibe fog most 
kerülni a kubai hadjárat?

M egőrült a börtönben. Tíz év előtt történt 
Borosjenőben, hogy Marian Eimu földművelőt meggyil
kolták. Az akkor megejtett vizsgálat során megállapi- 
ttoták, hogy Mariánt orozva lőtték le, de hogy ki kö
vette el a gyilkosságot, az mai napig sem derült ki. Három 
hónappal ezelőt egy rovott előéletű ember feljelentette 
Jug Györgyöt, báró Atzél Lajos uradalmának erdővédjét, 
hogy ő gyilkolta meg Mariánt. Juga Györgyöt nyomban 
elfogták s a borosjenői járásbíróság fogházába helyezték 
a hol három hónap óta várja a vizsgálat eredményét. A  
vizsgálat — mely különben a végig tagadó Jugára [

nem derített ki semmit — még véget sem ért, a hosszú 
fogság alatt azonban a szegény ember megőrült. Minapf 
mikor meglátogatta Szász Béla, báró Atzél tiszttartója, 
az örült fogoly nekirohant a tiszttartónak és fojtogatni 
kezdte. A szerencsétlen embert beszállították az arad- 
megyei közkórházba.

Szerkesztői üzenetek.
Isivánfi. Tudakozó urat értesítjük, hogy vonatkozó kér

dése hozzánk he nem érkezett, kérjük azt tehát újra bekül
deni, ha azonban az „Istvánt! “ név alatt iró kilétéről akarna tu
domást szerezni, azt csak abban az esetben árulhatnék el, ha 
erre nézve maga az illető iró társunk fölhatalmaz, mert saj
nosán kellett tapasztalnunk, hogy még mindig akadnak olyanok, 
kik lapunk barátait és munkatársait üldözik s igy az álnév alá 
burkolozók nevét kénytelenek vagyunk titokban tartani s közle
ményeikért a felelőséget magunkra vállalni.

A p ró  h ird e té s e k . (llIfi111
ll

Ajánlkozás. Erdőőri szakiskolát jó ered- 1 
1 ménynyel végzett s az erdőőri szakvizsgát ugyan- í 
f ilyen eredménynyel letett 25 éves római kathol. (1
IIIIn
plIn
plIn
plIfi
niIS
ni
15
plIfi
plIfi
pl
plifiplIfi
plIfiül
ifiniIfi

vallásu ifjú erdőóri vagy más rokon állást óhajt 11 
elnyerni. Tudakozódásokra bővebb felvilágosítás- 1 
sál szívességből az „Erdészeti Újság* szerkesztő- II
sége szolgál.

Eladó fegyver. Egy 16-os damaszk - pat
kószeg csővü lancaster dupla vadász fegyverem, 
melynek bal csőve chokebore furatu, szerkezete 
az első nyugvóra vissza pattanó s mely még alig 
használt, uj állapotban van, eladó. A fegyver ki
tünően van belőve s ahhoz lőivet méllékelek. 
Ára 32 frt. Esetleg kisorsolnám, mely esetben a 
sorsoláson részt venni szándékozók szíveskedjenek 
egy-egy számra alant jegyzett czimemre f. hó 
25-ig egy-egy koronát beküldeni. Amint a hetven 
szám be lesz töltve, a húzást azonnal hivatalos 
személyek közreműködésével ejtem meg s az 
eredményt a nyerő nevével lapunk hasábjain 
közlöm. Czimem: Pál János urad. számadó erdőőr 
Lehi puszta, u. p. Gömör-Simonyi, Gömör megye.

Ajánlkozás. Egy 36 éves erdőőr, ki 12 
éves kora óta bánik fegyverrel s kitűnő lövő, 
úgyszintén a kutyaidomitásnál bámulatos sikereket 
ért el, 16 évig vadász volt, 4 év óta pedig erdőőri 
szolgálatban van és október havában az erdőőri 
szakvizsgát letenni fogja, pályázik egy erdőőri ál
lásra vagy pedig ajánlkozik udvari vadásznak is. 
Szives megkeresések Scbueller Lipót uradalmi 

|  erdőőr Kis - Gyáuth u. p. Pinczehely intézendők.

PlIfiPlIfini
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3

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonost 
Podhradszky Emil.
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Képes ártoarrfc MraecCwu igvitáseST

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 nagy méltóságú földm ivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

C35ógtlnli újólag megtolzatott
a nagy tekintetű erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

r é g i  vevőinket félrevezetni - 914
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitater s á r  kan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

iVi'Lifc'b
Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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 K e d d e n

H ird e té s i d i j a k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Községi erdők állami kezelésben.
A községi s más ezekhez hasonló erdőterü

leteknek állami kezelésbe való vételét elrendelő 
törvényjavaslattal múlt hó 30-án foglalkozott az 
országgyűlés s azt el is fogadta és igy nem sok 
idő múlva törvényerőre is fog az emelkedni. 
Ennek a törvénynek a szükségességét és hasznos 
voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül
mény, hogy ellene még az ellenzéki pártok sem 
intéztek erősebb rohamot s csak némely aggo
dalmaiknak adtak kifejezést, melyeket azonban 
egyrészt Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. 
minister, másrészt pedig Bedő Albert a kiváló 
erdészeti szakember avatott szavainak sikerült 
eloszlatni.

Természetes, hogy mint mindenütt, úgy itt 
is főleg a pénzkérdéssel, vagyis azzal a teherrel 
foglalkoztak a fölszólaló honatyák legjobban, 
mely a községi erdőknek állami kezelésbe való 
vételénél az államkincstárra nehezedik s melyet 
tulajdonképen az illető birtokosoknak — kik 
különben is birtokuk hasznait élvezik — kellene 
viselniök. Ez a teher az előleges számítások 
szerint évente 96000 forintra rúgna. A fölszólaló 
képviselők ennél azzal érveltek, hogy nem igaz
ságos teszem azt az alföldi, a kiskunsági ember
nek adó filléreivel a felvidék erdeinek fentar- 
tásához járulni.

A ilyen gondolkozásnak látszólag igazsága 
is van, de csakis látszólag, mert hiszen akkor 
ugyanazzal a joggal kérdezhetné a felvidéki

TAHCZA.
------ +o+-------

Egy vaddisznó vadászat Erdélyben.
(„Weidmannshoir után.)

Folyó évi január hava 31-én, 21 fokos hidegben 
és sűrű ködben hajtattunk R. állomásra. A hat tagból 
álló társaság jó hangulatát sem a künn levő nagy 
hideg, sem pedig a túlfűtött vasúti kocsi leírhatatlan 
levegője nem volt képes megzavarni, csak hébe-korba 
vetettünk aggályos pillantásokat az ablak vastag jég
burkolatán mesterségesen készített s nagynehezen fön- 
tartott nyíláson kifelé. P. barátunk biztosított ugyan 
arról, hogy mára a legszebb időt rendelte meg, mégis 
bizonykodása kétkedő arczokkal találkozott és csak M. 
barátunk rendithetlen nyugalma tartotta bennünk a 
lelket, ki hidegvérben szedegette magába s ajánlotta 
nekünk is a köhögés ellen való „csalhatatlan* gyógy
szerét, mely különben valami derék szirmiai szilvásnak

köszönhette létét s mi megnyugodva a jövendőre nézve 
buzgóan vettük be barátunk bölcs tanácsait.

Két órai, különféle jó és rósz adomákkal fűsze
rezett út után végre elértük vasúti utazásunk czélját, 
hol már két szán várakozott ránk, hogy a mintegy 
háromnegyed órányira fekvő R.-be röpítsen. Kocsisaink 
útközben elbeszélték, hogy az urak B.-ből még itt 
vannak, tegnap is vadásztak és három vaddisznót 
és két farkast lőttek. Délelőtt félkilenczkor értünk 
R.-be, hol a rövid de pompás reggeli fogyasz tása 
közben megtudtuk, hogy kocsisaink elbeszélése 
derekas vadász tóditás volt, mert az előző napon a 
hajtásba került 24 darab sörtevadból csak kettő került 
terítékre, mig három farkast derekasan elhibáztak. A 
kocsisoknak rokon tulajdonságuk elismeréséül jó adag 
sziverősitőt nyújtottunk, melyet azok rögtön hálás pil
lantások kíséretében el- és bevettek s melynek eredménye 
az lett, hogy — hála a jó köhögés elleni szernek — ko
csisaink többé nem köhögtek, mi azonban majd hogy 
disznót nem lőttünk, még miellőtt az erdőre értünk volna.
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ember, hogy mi köze van neki például a Duna, 
a Tisza vagy más alföldi folyó szabályozásához 
és miért is járul ő ennek a költségeihez, vagy 
pedig minek neki a budapesti opera, mikor ö 
azt sem tudja, hogy eszik-e azt vagyiszszák? 
Az ilyen okoskodások fonákságát nem nehéz ki
mutatni, mert mindenkinek első és fő kötelesége 
a közös érdek czéljából minden tőle kitelhető 
áldozatot meghozni s mindig csak arra ügyelni, 
hogy melyek azok az utak és módok, melyekkel 
közös hazánk jólétét és fölvirágzását előse
gíthetjük.

Lapunk tisztelt olvasói előtt fölösleges 
lenne a mi kedvenczünknek, az erdőknek nem
zetgazdasági fontosságát és értékét magyarázni, 
jól ismerik azok azt saját tapasztalásukból s igy 
mi tiszta szivünkből üdvözöljük az uj törvényt 
még akkor is, ha annak tán némi hiányosságai 
is lesznek, mert utóvégre semmi sem születik 
vagy készül egyszerre tökéletesnek s a tapasz
talat megtanit majd idővel a netalán mutatkozó 
bajokat megismerni és orvosolni.

Minket leginkább az érdekel, hogy az uj 
törvény életbe léptetésével szaktársaink százai
nak virrad fői a jobb idők hajnala s enyhül 
nyomorúságuk, jövőjük pedig szilárdabb és 
biztosabb alapra lesz fektetve, mert nyilvánvaló, 
hogy a törvény a kezelő személyzetnek személyi 
és anyagi ügyei fölött is rendelkezni fog s azt

ha nem is fényes, de olyan sorsban részesíti, 
mint a milyenben a kincstári személyzet részesül.

Van még egy másik nagy előnye ennek az 
intézkedésnek és ez nem más, mint az, hogy az 
állam a kezelése alá vett erdőknél nagyobb 
számban fog erdészeti altiszti személyzetet al
kalmazni. Tudjuk ugyanis, hogy eddig a köz
ségi, közbirtokossági s más hasonló minőségű 
erdőknél legnagyobb részben olyan felügyelő 
személyzet volt alkalmazva, mely a szakismeret 
elemeinek híjával is szűkölködött, mért hát 
az ilyen erdőőrök — ha csakugyan szabad 
őket azoknak nevezni — nem voltak nagy igé
nyűek, szívesen beérték bármi csekély javadal
mazással , azzal pedig, hogy ezt sem érdemlik 
meg, hogy tulajdonképen ismereteik hiányával 
sokkal több kárt, mint hasznot tesznek a reájuk 
bízott erdőkben, nem igen törődött valaki. A 
tulajdonos egyszerűen azt mondta, hogy neki 
nem parancsol senki s a hatóságok bizony elég 
gyakran még a községeknél is szemet hunytak, 
bár ezeknél az erdő nem is magán- hanem 
közvagyon. Ismerünk eseteket, sőt volt idő, 
midőn bővebben is foglalkoztunk azokkal, hogy 
midőn a községi erdőöri állásra 7—8 szak
képzett egyén is pályázott, a győzelem pálmáját 
olyan ember raagadta el előlük, ki előbb csak 
a kezébe akadt gyufaszálról tudta, hogy er
dőnek is kell lenni valahol, mert hiszen az a

A különféle akadályokkal tarkított mintegy egy 
órai szánkózás után végre megérkeztünk Sz. község 
erdejéhez, hol két vadász barátunk egy csapat hajtóval 
és különféle kutyával fogadott. A sürü köd ezalatt el
oszlott és a nap fényesen ragyogott a felhőtlen égen, 
ragyogtatva sugarait a vakító fehérségű hómezőn, A 
szép idő, a sikeres vadászatban való remény és az F. 
barátunk által nagy szakértelemmel forralt bor csak 
fokozták jó kedvünket. Félórai várakozás után megér
keztek a kiküldött nyomozók s jelentették, hogy 
mintegy húsz darabból álló konda váltott be az 
előttünk levő sűrűségbe. A terv azonnal kész volt s 
mig a vadászok a mintegy harmincz holdnyi területű, 
sürü aljfával benőtt bükkös egyik oldalát foglalták el, 
a hajtok a túlsó oldalon oszlottak szót s eleresztették 
a kutyákat. Az én állásom a főváltón volt. közvetlen 
az országút mellett, hol szánjaink áltak s szomszédsá
gomba E. barátom került, mig a többi tiz puskás a 
hajlásnál és a gerinczen lett felállítva.

Pár perez múlva hangot adtak a kutyák és meg

kezdődött a vad hajsza; a hegyháton csakhamar mu
tatkozott egy 13 darabból álló csorda, de nem akart a 
tisztásra kijönni, hanem miután egy kis ideig figyelt, 
visszatört a sűrűbe, hol a valóban kitűnő kutyák szét- 
ugrasztották s egyenkint hajtották. Előttem is ott 
bolygott a vad a sűrűben, s a kutyák itt-ott állóra is 
ugattak, de csak nem akart kitörni a fő váltóra, nyilván 
azért, mert a kocsisok minden figyelmeztetés daczára 
folyton zajongtak. Sok ide-oda hajszolás után végre 
kitört az első darab a hegygerinczen s megsebesítve 
bár, áttört a vadászvonalon, de a kutyák csakhamar 
megállitották s L. barátom megadta neki a kegyelem
lövést.

Mintegy két órai hajsza után megadták a jelt a 
gyülekezésre s mi siettünk a hegyhátra, hol három 
darab vaddisznót találtunk terítéken s itt elhatározták, 
hogy megelégedve az eredménynyel, abba hag3'juk a 
további vadászatot s haza térünk, miután azonban a 
vadászat menetéből azt következtettem, hogy még egy 
sebzett vadnak bent kell lenni a sűrűben, mert az
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gyufa is fából készült. Az állami kezelés hi
vatva van ennek a botrányos gazdálkodásnak 
véget vetni s ezeket a korhadt állapotokat 
gyökeresen megváltoztatni.

Nem kell attól félni, hogy szakképzett 
emberekben hiány lesz ; garmada számra 
hevernek szerkesztőségünkben a panaszos le
velek, melyekben Íróik keseregnek, hogy a 
a szakképzettség megszerzésének daczára állás 
híján kénytelenek más foglalkozás után nézni, 
vagy pedig olyan nyomorult állomásokat el
foglalni, melyek semminél sem jobbak a koldus
tarisznyánál.

Az uj törvény életbe léptével mintegy 42 
uj erdöhivatal lesz az ország különböző vidé
kein fölállítva; ha mindegyikre átlag csak öt 
erdőgondnokságot, ezekre pedig ugyancsak át
lagban ugyannyi szakképzett erdőőrt számitnnk, 
hét-nyolczszáz ember nyerhet ha nem is fényes, 
de legalább tűrhető állást s ha nem is diís, de 
tisztességes megélhetést és biztosíthatja ahogy- 
ugy családjának jövőjét is, miről eddig szó 
sem volt, mert tudjuk, hogy eddig a községi 
erdők személyzeténél a nyugdíj fogalma is
meretlen volt.

Végre nem hagyhatjuk szó nélkül még azt 
az előnyt sem, hogy testületünk is hatalmasan 
meg fog izmosodni s újabb derék harczosokat 
fog síkjaiban üdvözölhetni, kik a közös érdekek

egyik kutya majd félóra hosszat egy helyt ugatott, el
mondtam véleményemet a társaknak, kik miután ezt 
elfogadták, a kutyákat még egyszer eleresztettük. 
Rövid idő múlva már vígan folyt a hajtás s csakhamar 
egy erős kan tört ki a sűrűből s itt S. barátunk két 
lövéssel üdvözölte, melyek közül az egyik a vadnak 
bal lapoczkáját zúzta szét, mig a másik hibázott.

A vadkan a hegyen lefelé rohant, egy pár lövés 
pedig nyomába, anélkül, hogy benne kárt tett volna. 
A közbe eső vadászok és kutyák miatt soká nem ju
tottam lövéshez, mig végre a vad kikapott egy kis 
tisztásra s mintegy 200 lépésnyiről feléje küldhettem 
golyómat. A lövésre a kan összerogyott, de csakhamar 
összeszedte magát s eltűnt egy mély árokban. Tölteni 
utánna rohanni egy pillanat müve volt s megkez
dődött az izgató hajsza. Elől a kan, utánna jó ma
gam és még két vadász, no meg a kutyák. Midőn az 
árokhnz értünk, hallottunk már a kutyák harczias csa- 
holását és a megtámadott vad hörgését s midón a hely
színére értünk, perczekig volt alkalmunk a legszebb lát

előmozditására irányuló küzdelmében részüket 
követelni fogják.

A fájd ok  v a d á sz a ta  és te 
nyésztése.

A vadászat és tenyésztés egy vadnál sincs egy
mással olyan szoros összefüggésben, mint a fajdnál; 
az erdőállomány kevesbedésével fogy a vadállomány 
is ; a mindig fokozódó belterjesebb erdőkezelés a meg
maradt vad életmódját különösen költés idején rend
kívül nyugtalanítja.

A fajdról különben is el lehet mondani, hogy 
hogy egyetlen állat sincs úgy veszélynek kitéve, mint 
ő a kotlás és költés idejétől a repülhetés koráig; min
denféle ragadozó pusztítja derüre-borura, még a vad
disznó és kutya, sőt maga az ember is.

A vadászok ezt a pusztulását a fajdoknak a ki
lövés szabályozásával igyekeznek ellensúlyozni, csak 
azt és annyi egyedet pusztítván el, a mennyi véle
ményük szerint a tenyésztésnek és szaporodásnak in
kább hátrányára van mintsem előnyére, ez pedig a 
vén kakasoknak kilövése. Ez a kilövés legbiztosabban 
és legnagyobb sikerrel a párzás idején foganatosítható, 
tehát a tavasz beálltával, leginkább április hó végén, 
vagy május elején. A párzás, vagy hogy a vadászok 
kedvencz kifejezésével éljünk a dürgés idején, illetve 
már ezt megelőzőleg a kakasok csöndes, nem egészen 
vigályos állású, kisebb tisztásokkal ellátott, inkább a 
közép erdő alakját megközelítő állabokba, — melyek
nek nálunk rendesen a havasok alja felel meg, — vo
nulnak, hol a legvénebb törzstől kezdve a legfiatalabbig 
csaknem minden korfokozat képviselve van.

ványosságban gyönyörködni, amint a kan habzó fogait 
csattogtatta egyaránt támadói felé. Eleivel nem tudtam 
biztos lövéshez jutni s a ritka látványba is annyira 
belé mélyedtem, hogy — megvallva az igazat — meg
feledkeztem a lövésről, mig végre társaim figyelmez
tetésére kilestem a kellő pillanatot, melyben egy a bal 
fül tövére irányzott és pontosan talált lövéssel meg
szabadítottam a megtámadottat földi kínjaitól. A kan 
— mintha villám sújtotta volna — összeesett. A vizs
gálatnál kiderült, hogy a kant az első lövés a bal la- 
poczkán érte, anélkül, hogy a mellbe hatolt volna, a 
másik lövés nyakát fúrta át, de nemesebb részeket 
nem érintett, mig a harmadik hasán ment keresztül.

Nagy fáradsággal vonszoltuk ki a zsákmányt az 
árokból s tettük föl az időközben lehozott gyalogszánra 
s diadalmasan tértük vissza kollegáinkhoz, közben 
megbámulva a keresztül-kasul turkált hómezót, mely 
még kevés idővel ezelőtt olyan szép sima volt.

Összejőve még elbeszéltük egymásnak a mai nap 
eseményeit, mit fűszereit egy szerény nyulacskának a
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A vadásznak tudnia kell, hogy minden egyes 
fajdkakasnak megvan az ő dürgő helye, melyről a ná
lánál gyöngébb vetélytársakat elüldözi. Estefelé, mint
egy félórával naplemente előtt messzire elhallatszó 
robajjal szál a kakas dürgési helyére, hol rendesen 
vízszintesen álló fenyő ágakra kapaszkodva tölti az 
éjszakát s a hajnal első pirkadásával megkezdi a dör
gést, mely különböző összetett hangok vegyülékéből 
áll. Először oly hangot ád, minthaa két száraz fácskát 
csapkodnánk össze, vagy mint mikor az üvegből a 
dugót hirtelen kirántjuk, ez a kopogás és pukkanás
féle hang 10—15-ször is ismétlődik, majd átmegy lassan 
trillázott, méla melódiába, mely hatalmas klappogással 
végződik. Közvetlenül ez után következik a köszörülés, 
vagyis olyan hang, mint a milyet a kaszának a íenése 
okoz s az alig nehány másodperczig tart. Ez alatt a 
köszörülés alatt, mely csöndes időben három-négyszáz 
lépésnyire is elhallszik, a kakas se lát, se hall, sőt 
még a puska durranását sem hallja meg. Ez a dürgés 
rendesen a fának valamely vízszintes ágán történik, 
gyakran azonban lecsap a földre és ott folytatja a 
dürgést egészen a nap felköltéig s ezzel csábítja ma
gához a környéken tartózkodó tyúkokat. Nagy ritkán 
előfordul, hogy a kakas este, naplemente után is dürög 
s ekkor fuldokló, recsegő hangot ad.

A fajdkakas vadászata erre a sajátságos párzási 
módjára van alalapitva s általában véve a tapasztalat 
által előirt szabályai a következők:

Este, naplemente előtt a vezér vadász, ki a dür
gési helyeket — melyeket a kakas bármi csekélységért 
nem szokott megváltoztatni — jól ismeri, a vadászokat 
ezeken a helyeken fölállítja, hogy igy alkalmuk legyen 
a kakasoknak beröpülését, mely mint már említettem, 
nagy robajjal történik, megfigyelhessék 8 hozzávetőleg

még a fát is megállapíthassák, melyen a kakas éjjeli 
tanyáját fölütötte. Ezt megtudva, a vadász minden 
nagyobb zaj nélkül visszavonul éjjeli tanyájára, hogy 
azután még a hajnal pirkadása előtt a legnagyobb 
csöndben, nesztelenül visszatérjen 8 itt a dürgés első 
hangjait bevárja. Amint a dürgés megkezdődött, eljött 
a megközelítés ideje s itt mindig azt a nehány másod- 
perczet kell fölhasználni, mig a köszörülés tart, mert 
ez az az idő, mikor a fájd nem csak süket, de vak is. 
vagy hogy jobban jellemezzük: bolond. Ezt az időt kell 
arra fölhasználni, hogy a vadász a vadat lövésnyire 
belopja. A dürgés között beálló szünetekben még a 
legkellemetlenebb helyzetben is csöndesen, nesztelenül 
kell viselkedni, mert ilyenkor a kakas fölötte éber és 
a legkisebb zörej, egy ágacska roppanása elegendő 
arra, hogy figyelmét fölköltse s ekkor nagy robajjal 
száll tova s a vadászat azon a napon füstbe ment.

Ügyelni kell a szél irányára is, valamint arra, 
hogy inkább kissé távolabb legyen a vadász a kakas
tól ; a lövés természetesen legbiztosabb a köszörülés 
tartama alatt, mert ekkor a kakas se lát, se hall és 
az esetleg elhibázott lövés zajára sem röpül el.

A fájd vadászat nem társas vadászat; itt mindenki 
tisztán magára van utalva a részére kijelölt dürgési 
helyen úgy, hogy az egyik esetleges hibája ne zavarja 
a másik szerencséjét, mert különben egy kis kalamitás 
megzavarhatja a rendet s koczkáztathatja a sikert az 
egész vonalon.

A dürgési helyekre való fölvonulásnak, valamint 
az azokról való eltávozásnak mindig nagy csöndben 
kell megtörténni, sőt még a vadásztanya is távolabb 
legyen fölütve, nehogy a vadásztársak vigabb, zajosabb 
társalgásának hangjai figyelmessé tegyék és elriasszák 
a vadat, mert a kakasnak józan állapotában igen

megjelenése, mely lövéseinknek fitytyet hányva vigan 
iramodott tovább, midőn egyszerre kutyáink, melyek 
időközben ismét a sűrűbe vették magukat, hangot 
adtak. Pillanat alatt szétfutottunk minden irányban s 
igyekeztünk alkalmas állást foglalni. Én előbbi állásom
ban maradtam meg s csakhamar örvendezve tapasz
taltam, hogy a hajtás felém közeledik. Éppen fegyve
remet készletbe arczomhoz emeltem, midőn nem 
csekély bosszúságomra tapasztaltam, hogy a czélgomb 
végében folyton mozgó Th. barátunk sapkája van s 
miután igy az állást általa elfoglalva találtam, ennek 
folytán jobbra fölfelé huzódtám.

Alig foglaltam el uj állásomat, azon csakhamar 
egy erős kocza jelentkezett, de miután vadásztársaim 
állását nem ösmertem, lövés nélkül eresztettem tovább, 
sorsát azonban el nem kerülhette, mert pár pillanat 
múlva eldördült szomszédom fegyvere és a kocza tűzben 
összeesett, mindnyájunk nagy örömére, de kivált a 
szerencsés vadászéra, kinek ez volt az első vad
disznója.

Megelégelve úgy a mulatságot, mint az ejtett 
zsákmányt, elfogdostuk és pórázra kötöztük a kibukkanó 
kutyákat s az öt darabból álló terítéket szánra rakva 
vig hangulatban indultunk meg R. felé. Útközben al
kalmunk volt négy egerésző rókában gyönyörköni s 
megbámulni ügyes ugrásaikat. Sajnos, hogy megannyi 
lövésen kívül esett, azonban még sem állhattam meg, 
hogy az egyiket úgy 500 lépésnyi távolságból meg ne 
ijesszem. A golyó jóval előtte vágódott le, ő pedig 
vigan baktatva tűnt el szemeink elől.

R.-be megérkezve még egyszer megszemléltük 
zsákmányunkat s miután fáradt tagjainkat nagyobj 
mennyiségű mis-mással fölfrissitettük, éjfél felé búcsút 
vettünk szives házigazdánktól és sietett kiki csöndes 
otthonába: a legjobb emlékeket vive magával s abban 
az édes reményben, hogy szent Hubertus nem várat 
sokáig magára, hanem legközelebb újból kiszólit a 
meleg kandaló melói. S. Á.
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kitűnő látása és finom hallása van s ha éjjeli álma 
háborgatva volt, első teendője reggel a vadászt be 
nem várni.

A jó vadász méltóságán alul valónak tartja a 
kakast földön lőni, hanem az ágról emeli le; egyes 
ügyesebb lövők golyóval lövik a kakast, ez azonban 
nem igen czélszerü, mert mig egyrészt a szürkületben 
bajosabb golyóval czélt találni, másrészt ha talál, a 
tollazatot és a húst is nagyon megroncsolja. Legczél- 
szerübb az 1—3 számú sörétet választani, ez nem 
csak a húsban nem tesz kárt, hanem a tollazatot sem 
sérti s igy a madár kitömésre is alkalmas. A kitömésre 
szánt kakast gondosan kell megőrizni s ügyelni, hogy 
a vér által nagyon be ne mocskoltassék s szállításánál 
is lehetőleg figyelni, hogy termeszétes alakját el ne 
veszítse, mert különben a kitömésre nem alkalmas.

Vé n vadász .

LEVELEZÉS.
Petrosény, 1898. május 3.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Becses lapja — mint azt örvendve alkalmam volt 

és van tapasztalni, — a közérdek szolgálatában fára
dozik s minden igyekekezete arra irányul, hogy az er
dészeti altiszti személyzet közt egyetértést, összetartást 
hozzon létre s igaza van, mert ez az, a mire legnagyobb 
szükségünk van. Az egyetértés épit, a széthúzás ront 
és bomlaszt. Bár az egyetértés szent jelszava közé 
minél több szaktárs toborzódnék!

Az erdőőri különféle állomásoknak van egy neme, 
mely a mellett, hogy a legszerényebben van javadal
mazva, mégis a tehetségnek és szakismeretnek mond
hatni legnagyobb fokát igényli; nem más ez, mint a 
községi közbirtokossági és urbariális erdőőrség. Ezek
nek az erdőknek a rendezése csak a legutóbbi időkben 
történvén, a nép még nem szokott hozzá a rendszeres 
erdőgazdasághoz, nincs áthatva annak fontosságától s 
igy a szegény erdóőr az a kő, melyen az ellenséges 
áramlatok hullámainak meg kell törniök. Halálmegve
téssel kell küzdenie a törvényes rend föntartásának 
érdekében s a rendszeres erdőgazdaságért, mire kü
lönben nem csak a törvény kötelezi, de hivatásának 
szeretete is ösztönzi, és vájjon mi ezért a jutalma? 
Verejtékkel, sőt mondhatnám, hogy véres verejtékkel 
kiérdemelt szerény fizetését a községi biráktól úgy 
kell összekéregetnie, sőt nem egyszer arra hónapokon 
át várnia. Bár jönne mielőbb ezeknek az erdőknek is 
állami kezelésbe való átvétele! (Óhajtása hamarább 
teljesül, mintsem hinné; erre nézve figyelmébe ajánljuk 
mostani vezérczikkünket. Szerk.) Ez az egyedüli mód, 
mely az ilyen erdőknél alkalmazott altiszti személyzet 
áldatlan állapotán segítene.

Nem beszélek világba, mert ezeket a dolgokat 
magamnak is alkalmam volt átélni és tapasztalni s

havi fizetésemet keservesen vagy nyolcz helyről össze- 
kéregetni, sőt még ma is, évek múltán vannak ott 
követeléseim.

Nem vélem érdektelennek, ha itt leirom az arányt, 
a mellyel ilyen erdőőri fizetésekhez az egyes községek 
járulni szoktak. Hadd beszéljenek a tények. Az én 
volt kerületemben az arány következő volt a havi 
hozzájárulásnál:

Merisor község 1126 hold erdő után 3 frt 06 kr., 
Krivádia község 561 hold után 1 frt 51 kr., Hobicza 
község 545 hold után 1 frt 46 kr., Nagy-baári közbir
tokosság 1765 hold után 4 frt 73 kr., Bajesd és Fejér- 
viz községek 263 hold után 72 kr., petroszi közbir
tokosság 7562 hold után 4 frt 18 kr. és a borbátviz- 
uriki és hobiczai népiskola 34 hold után 9 kr.

Felmerül a kérdés, hogy ebből az összetoldott- 
foldott fizetésből miként élhet meg egy családos erdőőr, 
mikor az ottani viszonyok mellett lakására 60 frtot, 
tüzelő anyagra legalább 24 frtot, utazási költségekre 
pedig — szerény számitással — 20 frtot kénytelen ki
adni. Ha még ezek után levonunk a ruházkodásra évi 
átlagban 120 frtot, maradna az élelmezésre egész 
éven át 26 forint, de még ha ez is legalább biztos 
lenne, hanem — a mint említettem — még ennek a 
csekély javadalmazásnak is egy része hátralékban 
marad, daczára minden kéregetésnek.

Mennyivel könnyebb lenne még ezt a sanyarú 
sorsot elviselni, ha legalább a fizetést a szolgabiró- 
ságok szednék be a községektől s azt akár befolyt, 
akár nem, vagy ők. vagy pedig a megyei pénztár fi
zetné ki előlegesen a felvételre jogosultnak! De hát 
nincs egyéb mód, mint türelmesen várni; majd csak 
felvirrad még a jobb idők hajnala az ilyen szegény 
sorsú erdőőrökre is !

Szerény soraimnak egy kis helyet kérve kedvelt 
lapunkban vagyok a szerkesztő urnák igaz hive

Kr i s án  Gy ö rgy.

Különfélék.
F igyelm eztetés . A hátralékok folytonos és 

immár megdöbbentő szaporodása arra kényszerit, hogy 
mindazokat, kiknek az utolsó évnegyedet túlhaladó 
hátralékuk van, annak befizetésére levelezőlapon hívjuk 
Föl. Azoknál, kik hátralékaikat a folyó hóban legalább 
részben le nem törlesztik, a lap küldését a jövő hónap 
elejével beszüntetjük, bár annyian vannak, hogy ekkor 
valószínűleg a lap további kiadásával is fel kell hagynunk.

H ova p á ly ázzu n k ?  A „Budapesti Hírlap" hir
detési rovatában a következő pályázatot találjuk:

Pályázati hirdetmény. A ngs. és főt. Csanádi szé
kes káptalan sztancsófalvai uradalmában betöltendő s 
évi 300 frt készpénzfizetéssel, lakás, kert, szükség
szerinti tűzifa és 1 drb tehénnek az uradalom által 
meghatározott módon való tartásával javadalmazott
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három erdőőri állásra pályázat nyittatik. Pályázókat 
felhívom, hogy az erdőtörvény 37-ik §-ában előirt szak- 
képzettségüket, továbbá életkorukat, családi állapo
tukat, ép, erős testalkatukat, végre eddigi szolgálatu
kat igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt és 
a ngs. és főt. Csanádi székes káptalanhoz czimzett 
kérvényüket f. hó 20-ig alólirotthoz adják be. A kér
vénymellékletek visszaküldetnek. Az állások f. év jú
lius hó 5. napján elfoglalandók. Előnyben részesülnek, 
kik a hivatalos magyar nyelv mellett szóban a szerb 
vagy román nyelvet bírják. Csanádi székes káptalani 
uradalmi erdészet. Sztaacsófalván, (u. p. Temes-Rékás) 
1898. május 1-én. Vermes György kápt. urad. erdész.

H a t em b ert agyon lő ttek . A torontálmegyei 
Bóka községben május elsején a szocziálisták és a 
csendőrök összeütköztek egymással s olyan véres“harcz 
támadt, mint valami csatában. A csendőrök lőttek a 
népre s hat embert agyonlőttek, többeket megsebesí
tettek. A községben nagy az izgalom. Nagy-Becske- 
rekről katonaságot küldtek. A bókái népre, hir szerint, 
azért támadtak a csendőrök, mert meg akarták gátolni 
a tervezett gyülekezést. Ezzel természetesen Perczel 
belügyministernek akartak érvényt szerezni, a ki igy 
lett hat ember halálának okozója. Május elseje külön
ben csendesen múlt el. A világ minden nagyobb vá
rosában a hatóság engedelmével tartották gyűléseket, 
Budapesten azonban a belügyminister rendelete da
czára a rendőrség kijátszásával éjjel titkosan tanács
kozhattak.

G yerm ekek a  v o n a t e lő tt. Nagy-Szlabos 
gömörmegyei község határában a minap két kis paraszt
gyerek játszott a vasúti töltésen a sínek között. A 
gyermekek annyira el voltak merülve játékaikba, hogy 
nem hallották a közeledő vonat dübörgését. A katasztrófa 
már-már elkerülhetetlennek látszott, mikor Almássy 
lokomotivvezetó'nek, ki a gyermekeket már előbb meg- 
pillanatotta, éppen a válságos pillanatban sikerült a 
vonatot megállítani.

H ogyan  le h e t m egéln i — in g y en . Texas 
és Mexikó államok között a Rio Grande folyam vonja 
meg a természetes határt. A Rio Grande mentén épült 
El Paso amerikai város, ezzel átellenben, a folytam túlsó 
partján, Juarez mexikói város. Mindkettőt hid kapcsolja 
össze egymással. El Pasoban az amerikai dollár termé
szetesen 100 centet ér, a mexikói dollár azonban csak 85 
centet; Juarezben persze éppen megfordítva áll a dolog. 
Továbbá mind a két városban épp oly ritka az aprópénz, 
mint — teszem — Olaszországban. Ha tehát valaki reggel 
El Pasoban 15 centért megreggelizik és fizet egy amerikai 
dollárral, visszakapna 85 centet, de mivel, mint említettük, 
az aprópénz szerfölött ritka, hát egy 85 centet érő 
mexikói dollárt kap vissza. Most az illető átmegy a hídon 
Juarezbe, eszik 15 centért egy villás reggelit és fizet az 
El Pasoban kapott mexikói dollárral, a mely Juarezben 
100 cent értékű lévén, visszajár 85 cent, vagyis egy

amerikai dollár, a melyet aztán El Pasoban kitünően 
értékesitheí A ki tehát nem sajnálja a gyalogolást és van 
egy dollárja, annak valóságos Eldorádo ez a vidék.

A n y a  és fia a v o n a t a la tt. Félegyházáról 
megdöbbentő szerencsétlenség hírét jelentik. Komarnyik 
Ignácz 21 éves fiatal ember minap az édes anyjával 
kocsin Félegyházára ment bevásárolni. Délben, a mikor 
hazafelé indultak a Móricz- pusztára, a vasúti vágányokon 
kellett áthajtaniok, a melyeken három mozdonygép hordta 
a majsai-ut kövezéséhez szükséges anyagot. Komarnyik 
a kocsival már a vágányokon volt, a mikor észrevette, 
hogy az egyik mozdony teljes gyorsasággal közeledik. 
Alig egy másodperczczel később a mozdony elütötte a 
kocsit és a fiatal ember édes anyjával együtt a kerekek 
alá került, a honnan már csak haldokolva húzták ki őket. 
Az anya és fiú a félegyházi kórházban pár órával később 
belehaltak irtózatos sebeikbe.

R ablógy ilkos pópa. Trimpoel alsófehérmegyei 
községben meggyilkoltak és kiraboltak tavaly egy gazdag 
oláh asszonyt. A gyanú rögtön a pópára fordult, a ki 
azonban olyan ügyesen félrevezette a csendőröket, hogy 
azok két áitatlan embert tartóztattak le. Később kiderült 
ártatlanságuk, a mire szabadon bocsátották őket s a 
gyilkosságot majdnem egészen elfelejtették. A  múlt hónap 
elején egy parasztasszony kereste föl a pópát s kérte, 
oldozná föl bűne alól.

Mi a vétked ? kérdezte a pópa.
Tanúja voltam egy gyilkosságnak, erről mostanig 

nem szóltam senkinek.
Bünbocsánatot kapasz, ha fizetsz hét forintot.
A szegény asszony erre elment a bírósághoz s el

mondta, hogy a trimpoeli pópa gyilkolta meg tavaly a 
szomszédasszonyát. Ez volt az a gyilkosság, melynek ő 
véletlenül tanúja volt. Ohlberg Ottó vizsgálóbíró másnap 
csendőrökkel ment ki a faluba s letartóztatta az oláh papot. 
Az elfogott pópát sokan ismerték, mert közvetítője votl 
a megyében a bukaresti ligának.

M éreg a ré tesben . Tímár Imre endrődi gazda
ember házánál minap lekváros rétest sütöttek, melyből 
jóízűen lakozott a gazda és családja, sőt jutott belőle a 
cselédeknek is. Ebéd után egyszerre valamennyien rosszul 
lettek és az orvos megállapította, hogy valamenyíen 
rézrozsda mérgezéstől betegek. Azonnal ellenszereket 
alkalmaztak, de a gazdát már nem lehetett megmenteni, 
estére meghalt. Családtagjai és a cselédség, bár nagy
betegek, föl fognak gyógyulni. Az esetről táviratban 
értesítették a békés-csabai járásbíróságot, honnan Kiss 
Kálmán biró azonnal Endrődre utazott. A  vizsgálat során 
kiderült, hogy a Tímár családot a lekváros rétes mér
gezte meg, melybe Timárné sárgaréz kanállal rakta a 
lekvárt.

N ag y  v ih a r a  M átráb an . A Mátrában ret
tentő vihar dühöng. Az eső már hetek óta órákon át 
zuhog s a zápor közben olyan jégszemek hullottak, a 
milyenekre a legöregebb hegyi lakók sem emlékeznek. A
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borzasztó szélvész százados fákat tépett ki gyökerestől 
a hegyek alján, a hol egész erdörészek pusztulnak el a 
viharban. A vetésre méteres vastagságú iszap rakódott 
s a hegyi patakok árja elsodorta a parti faházakat. 
Legnagyobb a kár Dorongegyháza környékén és Szuhán 
a hol a huta is erősen megrongálódott s az esővíz árja 
tömérdek háziállatot nyelt el.

A „befűzött" v irág . Egy párisi újság, a mely 
igen sokat dörgött már a túlságos befűzés ártalmas 
volta ellen, most bájos anekdotát mond el Cuvier-ről, 
a nagy franezia természetbúvárról, a kit X Károly 
megtett bárónak és pairnek. Cuviernek az udvar hölgyei 
között sok barátnője volt és főrangú szülék szép 
leányai gyakran meglátogatták őt lakásán, a Jardin 
des Plantesban. E kitűnő látogatókhoz tartozott az 
angyali szépségű Penthievre hercegkisasszony is, a ki 
rendszeresen eljárt a nagy tudóshoz, hogy betanikai 
ösmereteit gyarapítsa. Cuvier őszinte csodálója volt 
ennek a fiatal, szép bimbónak, de észrevette a madon- 
naszerü arc sáppadtságát és a mélázó szemeket övező 
mély, fekete karikákat. Mihamar rá is jött ezeknek a 
beteges tüneteknek a nyitjára, de nem mert a fiatal 
leánynyal erről beszélni. Mégis sokáig gondolkozott 
azon, hogyan lehetne a bájos gyermek orcáira pirt 
varázsolni, szemének fényt adni, a nélkül azonban, 
hogy gyöngédtelenné válnék a dolog. Egyszer aztán 
mutatott a hercegleánynak egy exótikus virágot: a 
melynek üde, friss, gyönyörű, rózsaszínű szirmai minden 
egyéb virágét szépségre túlszárnyalták. A fiatal hölgy 
hangosan adott kifejezést elragadtatásának, hirtelen 
azonban bús gondolat járta át fejecskéjét.

Milyen pompás! kiáltotta, majd elkomorodva 
hozzátette: 8 ah! ha meggondolom, hogy ennyi szép
ség rövid időn elhervad! Cuvier nevetett s azt felelte: 
Oh dehogy! Ez a virág éppen olyan szép mint a 
milyen szívós és életképes. Ha csak valami rendkívüli, 
valami természetellenes dolog nem éri, nagyon sokáig 
virágzik és gyönyörködteti az embert a szépségével 
és szinpompájával. Harmadnapra a hercegkisasszony 
ismét látni akarta a virágot. Mennyire megijedt azonban 
a mikor a hervadás sárga foltjait vette észre a rózsa
színű szirmokon, a melyek igy sokat vesztettek szép
ségükből. Cuvier fiatal hölgy sajnálkozó megjegyzésére 
hamisan mosolygott és azt mondta, 'sehogy sem érti, 
mi lelhette a ritka virágot. Alig telt el egy hét, a 
gyönyörű ekzótikus növény teljesen elsorvadt.

Oh, mily k á r! Kiáltotta Penthiévre kisasszony 
elszörnyedve; s ön mégis azt mondta, hogy ez a virág 
nagyon sokáig friss marad! Ugyan mi történhetett?

Csak ez, válaszolta Cuvier, és a hercegnőnek 
egy darabka selyemszalagot mutatott, a mely meg
lehetős szorosan volt a virág leves, húsos szára köré 
csavarva. Zavarodottan tekintett a leányka Cuvier-re, 
majd, a mikor észrevette, hogy a tudós szeme az ö 
tulkarcsu derekára van szegezve,e lpirult és lesütötte a 
szemét.

Voilá, ez történt, mondta az okos Cuvien lassan 
és jelentőségesen, aztán többé nem volt szó a dologról. 
8 mire néhány nap múlva a bájos teremtés leckére 
jött, Cuvier örömmel látta, hogy a kisasszony derekának 
átmérője egy pár centiméternyit engedett és hogy 
karcsú teste sokkal könnyebben hajlott le a virágokhoz.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h rad szk y  Em il.

Pályázatok.
224 számhoz. — k. e. b. 1898.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Nagy-Küküllő-vármegye morgondai és szászsárosi 

őrjárásaiban két Il-od osztályú kerületi erdőőri állomás 
megüresedvén, azokra ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen egyenként 240 frt fizetéssel javadalmazott 
erdőőri állomásokra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy 
az erdőtörvény 37. §-áuak a), b) és c) pontjaiban előirt 
kellékek igazolására szolgáló okmányokkal, s orvosi, 
erkölcsi és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt kér
vényeiket, melyekben nyelvismereteik is kiemelendők, 
bizottságunkhoz legkésőbb ez évi junius hó 15-éig 
nyújtsák be.

Az állomásokat elnyerő erdőőrök lehetőleg azon
nal, de legkésőbb julius hó 10-éig kötelesek állomásai
kat elfoglalni.

Megjegyeztetik, hogy a jelenleg jóváhagyás alatt 
álló uj "erdőőri szervezési szabályzat elfogadtatása 
esetén a kinevezendő erdőőrök is kedvezőbb javadal
mazásban fognak részesülni.

N agy  - Küküllővármegye közigazgatási erdészeti
bizottsága nevében.

Segesvárit, 1898. évi április hó 30-án.
Somogy i  

alispán mint elnök.

n Apró
A ján lkozás 

’el 
redi
ifjv

IUmm

h irde tések .
Erdőőri szakiskolát jó ered

ménynyel végzett s az erdőői szakvizsgát ugyan
ilyen eredménynyel letett 25 éves római kathol. 
vallásu ifjú erdőőri vagy más rokon állást óhajt 
elnyerni. Tudakozódásokra bővebb felvilágosítás
sal szívességből az „Erdészeti Újság" szerkesztő
sége szolgál.

E ladó  fegyver. Egy 16-os damaszk- pat
kószeg csövű lancastar dupla vadász fegyverem, 
melynek bal csöve chokebore furatu, szerkezete 
az első nyugvóra vissza pattanó s mely még alig 
használt, uj állapotban van eladó. A fegyver ki
tünően van belőve s ahoz lőivet mellékelek. 
Ára 32 frt Esetleg kisorsolnám, mely esetben a 
sorsoláson részt venni szándékozók szíveskedjenek 
egy-egy számra alant jegyzett czimentre f. hó 
25-ig egy-egy koronát beküldeni. Amint a hetven 
szám be lesz töltve, a húzást azonnal hivatalos 
személyek közreműködésével ejtem meg s az 
eredményt a nyerő nevével lapunk hasábjain 
közlöm. Czimem: Pál János urad számadó erdőőr 
Lehi puszta, u. p. Gömör-Simonyi, Gömör megye.
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E rdőérek  kerestetnek!
Jó bizonyítványokkal ellátott kérvények mielőbb 

beküldendők az igények megjelölésével. — Az állások 
azonnal elfoglalhatok.

Az első Szászrégeni Tutajkereskedö Társulat Erdöhivatala
Szász.-Rógenben-
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ÉS LESI0B8 BfflttEVa ftRAÖZLETLMA8YftRjí0FaSaTÍISWAGYÖBB

Képes érfegyzfe 'bfewentw. iagyasak p & t a  esikSsSHeiaek.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtól, 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,

cxósünK újólag megDlzatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizet sre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektői, 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 kószitő intézete.
„ Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium számtói.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Május 17. 33-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
H irdetési d ija k :

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 10 kr. Ezen kivíil minden hirdetésnél 

30 kr. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

ibionzetesi a r a i :
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

M ikép p á ly á zzu n k  ?
Valamely állás betöltésének legbiztosabb 

és legjobb módja a pályázat kiirása olyan helyen, 
mely az érdeklődőknek könnyen hozzáférhető. 
Az idejekorán s megfelelő helyen közzétett 
pályázat hatását sohasem téveszti, mert pályá
zók rendesen fölös számmal jelentkeznek s 
igy az állomással rendelkezőnek módjában van 
a kedve szerint való választás, mig ennek 
ellenében az állást nyerni vagy cserélni óhaj
tóknak szintén módjukban van oda pályázni, 
a hová óhajtásuk vonzza; igy tehát mindkét 
félnek előnyöket biztosit a pályzat, mégis 
nagyon sokan vannak olyanak, hogy bár meg 
van bennünk a szükséges szakképzettség és 
minden lehető pályázat kiírásakor pályáznak,

TARCZA.
------ +C4--------

Medvevadászat a magyar Kárpátokban.
(Dr. Zechentner Gusstáv tót eredetije után).

Lánczhordta teremtette! Keljetek már föl! a 
vadászoknak korán kell kelniők. Mig ti itt az álmot 
kidőrzsölitek szemeitekből, én már rég megtettem 
rendelkezéseimet. — Ezek voltak derék főerdészünk 
szavai, midőn kora hajnalban lábainkál fogva fekvő 
helyeinkről lehuzogatott.

Mindenki talpra ugrott s ugyancsak meglátszott 
az igyekezet, kivált a reggelinél, melynél tekintélyes 
mennyiségű káposztaleves jóféle füstölt kolbászszal 
volt a íő áldozat.

Minden lehető, többé vagy kevésbbé szükséges 
holmival fölszerelve fölkapaszkodtunk a már készen 
álló lovakra s koczogtunk a többnyire favágók által 
lakott több községen át a fövölgyből a „Pólenicsnó

évek tellenek el, mig valami szerény álláshoz 
juthatnak s e miatt gyakran elkedvetlendve 
ott hagyják azt a pályát, melyre éveken 
át nagy szorgalommal, igaz lelkesedéssel, 
készültek s más téren igyekeznek megélheté
süket s jövőjüket biztosítani.

Ennek a viszás helyzetnek okait kutatva 
arra a tapasztalatra jutunk, hogy aránylag a 
a legtöbb pályázati kérvény vagy hibás szerke
zete, vagy pedig hiányos fölszerelése miatt 
lesz elutasítva, minek szomorú következménye 
azután egy csalódott reménynyel több, no meg 
a haszontalanul kidobott különféle költség.

Az erdészet ügyeivel való hosszas foglal
kozás alatt volt alkalmunk eléggé tapasztalni, 
hogy milyen kevés gondot és figyelmet tanu-

nevü mellék völgybe. Az idő rövidsége nem engedte, 
hogy a vidék regényességével hosszabban foglalkozzunk 
a mi gondolataink a medvék körül kalandoztak; idő- 
közönkint azonban mégis rátévedt tekintetünk a hóval 
bőven megrakott s a napugarakban ezerszeresen 
tündöklő fönséges fenyvesekre és a méltóságteljes 
tölgyekre, olykor — olykor pedig a kövek és sziklák 
közt vígan csörgedező patak kanyarulataira s habzó 
hullámaira. Sok, nagyon sok ilyen szép látvány kínál
kozott szemeinknek, a mi gondolataink azonban egé
szen másfelé kalandoztak.

A főerdész gyorsabb menetre sarkalt, mert bár 
már három órája ültünk nyeregben, még mindig 
távolacskán voltunk czélunktól; vezetőnk rövid idő 
múlva sarkantyút ad lovának s pár percznyi gyorsahb 
ügetés után fölérünk egy festői magaslatra, hol meg
állást parancsol. Oda érve, leugrálunk lovainkról; 
alattunk vígan csörgedez a pisztrángdús patak, a völgy 
két oldalán pedig büszkén emelkednek ég felé az 
ezüstfényben ragyoyó tölgyek és fenyők, alantabb
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sitanak a pályázók kérvényeiknek megszer
kesztésénél és azoknak a fölszerelésénél s 
utóbbi időben ezt lapunk néhány tisztelt olva
sójánál is észrevettük. Nehogy ez még a 
jövőben is ismétlődjék, nem csak időszerűnek, 
de szükségesnek is tartjuk erre nézve tisztelt 
olvasóinkkal töviről hegyire megösmeretetni a 
pályázások módját és minden csinyját — binyját, 
előre is biztosítván mindenkit, hogy ha az 
általunk itt leírandó módon szerkesztik föl kér
vényeiket, azok alaki hiányok miatt nem 
lesznek visszautasítva s ha az illető az állást 
meg nem nyeri, annak oka csak az lehet, 
hogy több pályázó közül másnak kedvezett a 
szerencse.

Nézzük első sorban, hogy mik azok a kellé
kek, melyekkel egy erdészeti altisztnek rendel
keznie kell, hogy valamely állás vele be
töltessék.

Első sorban szükséges az erdőtörvény 37 
§-ának megfelelően az erdőőri szakvizsga 
sikeres letételének igazolása, mire a vizsgán 
nyert bizonyítvány szolgál bizonyítékul,

A másik föltétel a betltött 24-ik életév, 
minek bizonyítására a kersztelési anyakönyvi 
kivonat szolgál, mely időnkben még mindig 
annál a lelkészi hivatalnál szerzendő be, hol a 
pályázó keresztelve lett.

A magyar honpolgárság és büntetlen előélet

s erkölcsös és kifogátalan magaviselet hatósági 
bizonyitványnyal igazolandók.

A végzett iskolai tanulmányokra nézve 
szükséges az iskolai bizonyítvány csatolása.

A hadkötelezettségi viszony igazolására a 
katona- vagy honvéd igazolvány, katonai végel
bocsátó, esetleg a hadmentességi dij fizetésénél 
használt könyvecske szolgál.

Az ép, erős, egészséges testalkat, különösen 
pedig a jó látó, halló és beszélő képesség akár 
kincstári orvos, akár pedig megyei főorvos, 
vagy honvéd törzsorvos által bizonyítandó.

A hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való bírását a helyi hatóság igazolja.

Az esetleges előzetes szolgálatról a bizo
nyítványok szinte melléklendők.

Azoknál, kik olyan hivataloknál vannak 
alkalmazásban, melyeknél rendes szolgálati és 
minősítési táblázatok vezettetnek, mindezekre 
nincs szükség, mert azokat ez a táblázat 
mindenekben pótolja , a mennyiben az a fölmu
tatott bizonyítványok és okmányok alapján lett 
összeállítva.

A famesteri állásokra pályázók még ezen 
kívül igazolni tartoznak, hogy a vizi-, polgári-, 
és útépitkezéseknek a költségvetések és rajzok 
szerint való vezetésére képesek, sőt kisebb 
épitkerésekről szóló költségvetéseket önállóan 
is összeállítani tudnak.

zajosan zuhan bele a Kicserna völgy patakocskája a 
fővölgy vizébe; szép volt nézni fölülről gyönyörű 
kanyarulatait. A patak mentén húzódó gyalogösvényen 
hosszú sorban kapaszkodtak fölfelé gyors léptekkel 
az erdészek, erdőőrök, famesterek és a puskákkal 
fölfegyverzett favágók; öröm volt nézni ezeknek az 
embereknek vihardezett ábrázatját a fogaik közé 
szorított kurta cseréppipával (zapekacska) vállaikon 
különféle nagyságú és minőségű fegyverek lógtak s 
öltözetük is olyan különböző volt mint ők maguk. 
Ezeket követte hosszúra nyúlt sorban, katonás rendben 
ballagó mintegy 500 hajtó; a csapat olyan hosszúra 
nyúlt, hogy az utolsókat alig lehetett látni. A széles 
karimáju fekete kalap, rövid fehér ing, fehér szürkankó 
és ugyanilyen szűk nadrág, fekete bocskor, széles 
fekete tüsző a kikandikáló nagy késsel és fényes 
rézcsattjaival, hátukon az elmaradhatlan, fehér-fekete 
csikostarisznya hosszan, szinte a főidig lelógó sallang
jaival, ezek képezték egyenruházukat. Könnyű léptek
kel, magasra emelt fővel, büszke tartással hullámzott

ez a fehéres tömeg szépen elütve a sürü erdő sötét
jétől. Mindegyik fényes élű, könnyű baltát (valaska) 
szorongatott markában. Igazi képe volt ez a romlat
lan, ős természetnek, melynek nézésinéi földobogott 
az ember szive. Gyönyörrel szemléltem ezt a festői 
csoportot, mig körülöttünk elhelyezkedett.

Most különféle csoportok alakultak; az erdészek 
lőport és golyót osztottak ki a puskások közt, ezek 
pedig szedték ki fegyvereikből a régi töltéseket, tisz
togatták puskáik csővét, szóval minden véres munkára 
készülődött.

A benszülött puskások közül sokan igazán egy
szerű és kezdetleges, hosszú csövű puskákkal jelentek 
meg, mégis birtos kezükkel és szemükkel gyakran 
megszégyenítik a finom damaskcsővü fegyverekkel 
büszkélkedő úri vadászokat. A régi töltények eltávo
lítása és a lőpor maradék kilövése után hozzá láttunk 
a fegyverek töltéséhez. (A leirt vadászat idejében még 
ismerntlen volt a hátultöltő fegyver. Szerk.)

Borzalommal láttam itt, hogy az egyes favágók
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Midőn az okmányok igy rendben meg 
vannak szerezve, következik maga a kérvény 
megszerkesztése. Borzongás fut végig az em
ber hátán, midőn a most beérkező kérvények 
legnagyobb részét látja. Nincs azoknak sem 
alakjuk, sem értelmük; az irás elhányva vetve, 
összekuszálva mint a Csáki szalmája; semmi
féle tetszetős alak és uram bocsá! tolálkozunk 
ilyenekkel még némely erdőőri sakiskolát vég
zett növendéknél is: A közel múlt időben volt 
alkalmunk tapasztalni, gogy az erdőőri állá
sokra beérkezett pályázati kérvények némelyi
kében az illető I. vagy II. osztályú erdőmes
terré kéri magát kinevezetetni, a mi utóvégre 
nem is lenne valami kényelmetlen dolog.

A kérvény fő kelléke, hogy az tetszetős 
formában rövid, tömör foglalmazásában foglalja 
össze kérelmünk velejét. Szolgáljon mintául az 
alábbi foglalmazvány:

Tekintetes kir. Brdőigazatóság!
Alázzattal alulirt oly kéréssel bátorokodom 

a Tekintetes m. kir. Erdőigazgatóság elé járulni,
hogy a f. é................... szám alatt kibocsátott
pályázati hirdetményben jelzett erdőőri (erdő- 
legényi, famesteri) állomásra (vagy pedig: állo
mások egyikére) kegyesen kinevezni, illetve 
kineveztetésemet felsőbb helyen javaslatba 
hozni méltoztassék, ez iránt való kérésemet 
a következőkkel támogatván; és pedig:

(Itt következik sorrendben az állásra való 
képesítést igazoló okmányok fölsorolása.)

A kérvényt köetkezökép fejezhetjük be:
„Midőn mindezek alapján kérésemet meg

újítanám s magamat kegyes jó indulatába 
ajánlanám, mély tisztelettel vagyok.

Tekintetes m. kir. Erdőigazgatóságnak
alázatos szolgája 

N. N.
Természetes, hogy a czim a pályázatot 

kiirt hatóság minemüsége szerint változik.
A kérvényre 50 kr. bélyeg jön, melyet 

keresztük Írni nem szabad, hanem az vagy a 
kérvény belső bal oldalán fent, vagy pedig 
annak felzetén a be nem irt, üres helyre ragasz
tandó. Az olyan mellékletek, melyek nincsenek 
bélyeggel ellátva (mint például a katona iga
zolvány) 15 kr. bélyeggel látandók el, azonban 
csak az első pályázásnál, mert a további pályá
zásoknál hásznált s már bélyeggel egyszer 
ellátott okmányok nem esnek uj bélyekőtele- 
zettség alá.

Ezekben körvonaloztuk volna röviden 
ama kellékeket, melyekkel a pályázati kérvé
nyeknek birniok kell s bár sokan talán rósz 
néven is fogják venni, hogy lapunk — szerintük 
— ilyen csekélységnek látszó dologgal bíbe
lődik, mégis azt hisszük, hogy többen lesznek 
azok, kik szerény útmutatásunkat szívesen

milyen nagy lövéseket alkalmaztak. A csőbe két 
golyó s ezekhez nem ritkán még egy pár űczkó is 
került. Lőpor szarumat éppen táskámba készültem 
dugni, midőn hozzám lépett az őlnyi magasságú öreg 
Czibra s az ő rettenetes hangjával dörögte le rám:

Az úrnak sok puskapora van; nem adhatna vagy 
egy töltésére valót az én puskámba is?

Ez a puska hozszuságában hasonlotos volt vala
melyes dióverő póznához s nyilván a 48-as forradalom 
után soká hevert valahol elásva ;a cső egy pár rézkari
kával s állítólag nagyobb biztonság kedvéért még spár
gával is oda volt erősítve az agyhoz.

Öreg! — szóltam én — ez az egész szerkezet 
majd megszökik magától az első lövésnél.

0 nem, uram, nem szökik az meg, mert majd 
jól oda szorítom az ujjaimmal.

Az elejébem tartott kérges tenyerébe kiosztottam 
a szokásos adag port s készültem eltenni a lőpor
tartót, de ő csak tartotta tovább a tenyerét.

Töltsd csak uram, töltsd, a medvét jól körül 
kell szórni tűzzel!

Újból egy adag por, de az öreg még mindig 
elégedetlenül rázta fejét.

Ide néz ram, mig a tenyeremből itt ezen az 
árkocskán nem szóródikle a por, addig mindig töltsd.

No itt van, öreg, hanem most már csakugyan 
elbúcsúzhatik fegyverétől, mert az ugyan szerte-széjjel 
robban.

Most az öreg Gyuri az egész lőporraktárt bele 
szórja a hosszú csőbe, arra rábocsát két kóczba 
csavart hosszúkás golyót s midőn a töltövessző szinte 
félig kikandikált a csőből, elégedett mosoly vonult 
végig ránezos ábrázatján s miután a vesszőt helyére 
tette s a puskát föikapszlizta megelégedve mormogta:

No most már nem lesz szükség az állás körül 
a galyakat tollkéssel levagdalni, mint azt az urak tenni 
szokták, hogy jó kilátást nyerjenek. Mihelyt az 
én lövésem eldördül, a golyók letördelnek minden útba 
eső gályát és addig röpködnek körül az erdőben,
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fogadják s a hatóságok is örülni fognak, ha 
jövőre tisztességes formájú s értelmesen irt 
kérvények jutnak, kezeikhez.

A fáczán, annak tenyésztése, védelme 
és vadászása.

Újabb időben kivált a magán uradalmak által 
altiszti állásokra kiirt pályázatokban gyakran olvassuk, 
hogy a többi közt szükséges pályázónak a fáczán- 
tenyésztést is értenie s az ilyen előnynyel biró többi 
fölött, igy tehát nem lesz érdektelen mások okulására 
erről lapunkban egyet-inást elmondani. Szügséges ez 
annyival inkább, mert a fáezánosok telepítése mind 
nagyobb lendületet nyer s ennél az oroszlánrész 
rendesen az altiszti személyzetnek jut ki. Igaz, hogy 
erről a háládatos tárgyról könyveket lehetne összeírni, 
lapunk szűk kernte azonban arra szőrit, hogy éppen 
csak a legszükségesebbeket soroljam föl dióhéjba 
szorítva.

A fáczán (Phasanus L.) a tyúkfélék családjához 
tartozik s a többiektől leginkább nyúlánk alakjával 
üt el; csőre közepes hosszú, simán iveit, felső része 
az alsón kampó alakban túlhajló; pofája és a szeme 
körüli két gyűrű csupasz, finoman szemölcsözött, ki
rívóan vörös, taréja meglehetősen hosszú, első 
lábujjai között feszhártya van, a kakasnak sarkantyúi 
vannak, a hátsó lábujj valamivel magasabban áll; a 
szárnyak gömbölydeuek, farka 18 cm. hosszúságú, a 
végén nagyon kihegyezett toliakkal; a kakasnak farká
ban igen hosszú és szebbnél szebb színekkel pompázó

tollak vannak; a jérczék és csirkék tollazata sokkal 
szerényebb és foltokkal tartkázott.

A fáczán kakasok a többnejüség kedvelői s igy 
náluk tulajdonképen szorosan páros életről nem lehet 
szó.

A jérczék fészkeiket a földre rakják s ezekbe 
nagy mennyiségű, halvány fényű tojást tojnak.

A fáczán legkedvesebb tartózkodási helye a be- 
erdősült, sürüs cserés, hol a földön bolyongva keresi 
élelmét, mely különféle bogyók, vad gyümölcsök, 
magvak, füvek, csigák, s különféle férgekből áll. Éjjeli 
tanyáját a fákon üti fel.

Tulajdonképeni hazája Ázsia melegebb éghajlatú 
vidékein van. A íáczánnak több válfaja van; ezek 
közül nálunk az úgynevezett phasanus colchicus 1. 
van elterjedve, melynek különösebb leírása általánosan 
ismert voltánál fogva fölösleges. Az egyes válfajok 
különböző alapszinezetükkel, a fark és kormánytollak 
hosszúságával különböznek egymástól; vannak egészen 
fehér szinü fáczánok is, melyeknek hazája a Kaukázus 
és a Kaspi tó vidéke és Kina.

A görök regék szerint az első fáczánt az argo
nauták (görök vitézek, kik az arany gyapjúért vitor
láztak Ázsiába) Phasisból, Colchys tartományból s 
innen nyerte „phasianus“ (phasanus, fáczán) nevét: az 
áttelepített madár csakhamar megszokta uj hazáját, 
hanem elterjedt egész Európában, mint ahogy e mellett 
a számtalan fáczános tanúskodik; igy7 el van terjed
ve az északibb fekvésű tartományokban mint cseh-, 
morva- és németországban is, miből nyilvánvaló, hogy 
az ezeknél sokkal melegebb éghajlatú hazánkban uj 
hazára lelt. Magyarország, Slavónia bóvölködnek gaz
dag fáczánosokban, de Erdélyben még alig találhatók, 
legalább jómagam erre nem tudok esetet.

mig ráakadnak a vadra, melybe bele ütközhetnek s 
annak az én fogpiszkálóim jól kipiszkálják a fogait. 
Ezzel vállára kapta fegyverét s eltűnt a tömegben.

Amint a fegyverek igy rendben voltak, a főerdész 
intésére előlépett a 70 éve daczára még mindig erő
teljes, magas, szikár Salát János. Széles vállainak egyet
len mozdulatára a hátán lógó tarisznya előre került 
s ebből kiemelte a hatalmas kulacsot és a hóíehórségü 
asztalkendőt. Egy lapos szikla nyújtotta az asztal 
szolgálatait s csakhamar jó étvágygyal fogyasztottuk 
a pompás nyirfajdsület jó rozskenyérrel, közbe — 
közbe busás kortyokat nyelve a kifogyhatatlannak 
látszó kulacsból. Példánk ragadós volt, mert azt csak
hamar az egész bor követte; az előkelőbb puskások 
és erdőőrök velünk tartottak, mig a többiek a magukkal 
hozott szilvóriummal, borovicskával, törköly — vagy 
közönséges pálinkával öblögették torkaikat, kiki a 
maga módja szerint.

A főerdész megtörülvén vastag bajuszát eltávozott, 
hogy megtegye rendelkezéseit. Kijelölte azokat, kiknek

föladata volt a hajtás szárnyain mozsárlövésekkel ri
asztani föl a vadat, azután a hajtok közé beosztandó 
guskásokat, kiknek föladta volt részint a hjtás rendes 
mentére ügyelni, részben pedig a visszatörni vágyó 
vadra lőni. Ezeket megtéve föllépett a nekünk asztalul 
szolgált köre s innen beszédet intézett a tömeghez, 
kitanitva azt a vadászat szabályaira, különösen kie
melve, hogy 40 lépésnél nagyobb távolságra a medvére 
senki ne lőjjön s ha valaki észrevenné, hogy szom
szédja biztosabban lőhet, ne vágjon elébe. Az álláson 
mozogni vagy bármiféle zajt csapni, főleg pedig — 
aludni nem szabad. Végre pedig nem szabad gyáva
ságból a medvét lövés nélkül elereszteni. Az elősorolt 
szabályok ellen vétő nem csak társai gúnyolódásának 
lesz áldozatává, hanem ezen fölül keményen megdor
gálva, sőt a körülményekhez képest a töltővesszőkkel 
kiosztandó 12—24 pálczaütésre is elítélve lesz, mely 
ítélet ellen íelebbezésnek helye nincs s az irgalmat
lanul végre lesz hajtva.

A beszéd befejeztével még pár szót váltott a
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Termékeny, erőteljes talajon hol gabons vetés, 
jelesül búza, repcze, köles tenyész, kaszálók közelében, 
valamint sűrű cserjésekben, cserjével, aljfával sűrűn 
benőtt erdőkben, kivált ha viz is van közelben, a fáczán 
örömest üti föl tanyáját s ha megfelelő élelme van, a 
zord telet is könnyen kibírja. Nyári élelmét ó maga 
keresi meg, télen át azonban gondoskodni kell róla. 
Eledele után szívesebben jár a mezőn, a vetésekben, 
mint az erdőben, ha egyébként ott védelmet talál.

A sikeres tenyésztés czéljából egy kakashoz 6—8 
tyúknál többet adni nem szahad. A kakas túlszaporo- 
dása a tenyésztésre káros s ezért a fölös példányok 
kilővendők. A fáczánoknál nem csak a kakas szereti a 
többnejüséget, hanem a jércze is szívesen veszi más 
kakas udvarlását s nem nagy lelkiismeretet csinál ma
gának a hűség megszegéséből.

A mesterkéletlen, egyszerű s földön készített fé
szekbe a jércze 8—12, nem ritkán 16 tojást rak, melyek 
kerekdedek s bágyadtan fénylő zöldes-szürke színűek. 
A kikelt kicsinyek táplálásának gondjai egészen a jér- 
czére nehezednek, mert a kakas ledér és könnyelmű 
életmódjánál fogva erre nem alkalmas. A jércze éppen 
úgy, mint házi tyúkjaink kapargálva keresi a kicsinyek 
élelmét, a kölönböző rovarokat, férgeket, főleg pedig 
a hangyák tojásait, melyek náluk csemege számba 
mennek,

Az első és második vedlés bekövetkeztével, mi
dőn a tollazat már teljes szinpompában ragyog, a csa
lád szétrebben. N

A vetésekben, gabonákban tesz ugyan kárt a 
fáczán, ezt azonban nagy mértékben ellensúlyozza az 
a haszon, melyet a különféle férgek pusztításával hajt, 
no meg a saját értékével is.

(Folyt, köv.)

legtapasztaltabb vadászokkal, szemlét tartott a hajtők 
fölött s azután kiadta a jelszót: .Előre, fiuk!41, mire 
fölhangzott a sereg .Isten segíts!* kiáltása.

ADOMÁK.
A kaszárnyából

Őrmester úr Korpa: Infantriszt Kaszás, mivel 
nélkül nem szabad a katonának a-puskaporos magazin 
mellett elmenni?*

Infantriszt Kaszás: (hallgatt).
Őrmester úr Korpa: .Maga barom! Pipával kupak 

nélkül.*

Elszólta magát
Úrnő (szigorúan): Hogy maga fogyasztja a cukrot 

s szelencéből, az bizonyos mert a légy a melyet teg- 
beletettem . . . .*

Szobaleány (közbevág): .Annak most is benne kell 
lenni . . . tegnap kétszer is befogatam!*

L E V E L E Z É S .
Pnszta-Kozmadombja 1898 Május 6.

T e k i n t e t e s  s z er  ke sz t ő ur!
A vidékünkben vadászati viszonyokra nézve le

gyen szabad néhány sort Írnom s igy azokat lapunk 
tisztelt olvasóival megösmertetnem.

A zalavármegyei méhesi védkerület egy része 
mint vadászterület lesz használva s a fölügyelet fölötte 
egy muzsikus czigányból lett erdőőr gyakorolja. Ennek 
a szakembernek (?) három ember lett rendelkezésére 
bocsátva, kikkel 29 hosszú napon és ugyanannyi éj
jelen át lesette egy Ízben a szarvasokat, mig ő maga 
napközben muzsikált és posztó czipőben sétált, éjjele
ken át pedig a divánon heverészett s igy teltek el neki 
a múlt év augusztus és szeptember hónapjai. Az illető 
erdőőrnek a kukoriczája közvetlen a jelzett vadász- 
terület szomszédságában volt s ezt megőrzendő estén- 
kint ott puskázgatott s egy kanászt maga mellé véve 
liango3 ostor csattogtatással riasztgatta a vadakat.

Midőn a bögés megkezdődött, s a vadászok a 
legszebb reményekkel nézhettek az eredmény elé, de 
közbe jött egy kis baj, melyre senki sem számított s 
ez nem volt egyéb, mint hogy a czigányból lett erdóőr 
ur három kutyája éjjel-nappal ott csatangolt az erdőn 
s riasztgatta a különben szép vadállományt, daczára 
annak, hogy parancsot kapott azoknak kötve való tar
tására.

Én magem, ki fáradságot nem ismerve buzgón 
teljesítettem szolgálatomat, egyebek közt a szarvasok 
bőgését im megfigyeltem, azaz csak megfigyeltem volna, 
ha a kutyák nem avatkoznak bele s elzavarva a vadat 
nem fosztanak meg a legszebb látványtól. Megbosszan
kodva ezen, az erdöőri lak felé tartottam s útközben 
egy másik erdőőr barátommal találkoztam, ki a fenti 
ok miatt ugyan csak szitkozódott s megmondtuk az 
erdöőr urnák, hogy mi ugyan többé nem megyünk 
szarvas bőgést hallgatni ha kutyáit meg nem köti, ő 
azonban erre azt mondta, hogy itt ő az .Úristen*.

Pár nap múlva megjöttek az urak s hat reggel 
és ugyanannyi este kimentek szarvast lesni, de hát 
hiába, mert a megriasztott nemes vad nem akart 
mutatkozni s utoljára is türelmüket vesztve 80 hajtóval 
hajtó vadászatot rendeztek s az egész területet meg
hajtatták; de biz ott nem hogy szarvas, de még csak 
egy nyúl sem mutatkozott. A gondos erdöőr úr ugyan 
szokott praktikáival és hazudozásaival félrevezetni 
akarta az urakat, de úgy látszik, hogy ezek is átlát
tak a szitán s többé nem hisznek neki.

Az előző években ugyanez az erdöőr egy fatol
vajt fogott az erdőn, de körülbelül úgy járt vele, mint 
az egyszeri török, ki a társának azt kiáltotta: ,Jer 
ide, fogtam egy montenegróit !* .Hozzad ide!* kiált a 
másik. .Igen, de nem ereszt!“ volt a felelet. A falopő 
is látta, hogy nem az erdőőrségre termett emberrel, 
hanem csak egy muzsikussal van dolga, egy alkalmas

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



262 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

pillanatban megragadt elfogóját s egy fenyőfához kö
tötte és csak nagy könyörgésére bocsátotta szabadon.

Az ilyen emberek csakugyan hivatva vannak még 
azt a csekély tekintélyünket is lerontani, a raelylyel 
bírunk, de hát hiába küzdünk, mert legtöbb helyen a 
hizelgés és a henczegés nagyobb szerepet játszik, mint 
a szakképzettség. Vájjon soká fog ez még igy tartani? 
Reméljük, hogy nem! Isten velünk!

Tisztelettel vagyok a szerkesztő urnák
igaz hive Cs i ky J á n o s ,

uradalmi vadőr.

Borsod-Harsány 1898 április 30.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Aki figyelemmel olvassa lapunkat, annak többször 

volt alkalma meggyőződni arról, hogy annak fő és 
irányelve megteremteni a szoros összetartást, de úgy 
látszik, hogy a hivó szózat csak ritkán talál viszhangra, 
mint ahogy az a minap történt.

Igazán ezrek és ezrek találva érezhetik magu
kat Margitai szaktárs úr hivó szózata által, de hát 
hiába, a restség tudvalévőleg a hét főbűnök egyike 
s ebben — valljuk meg őszintén — az erdészeti altiszti 
személyzet legnagyobb része leledzik, mert csak ennek 
lehet tulajdonítani, hogy elmulasztjuk a saját érde
künkben folytatott fáradozásból kivenni részünket. 
Érezzük mi azt mindnyájan, hogy mik azok, a mik 
nekünk hiányoznak, de hát azért meg sem tesszük 
meg azt, a mi helyzetünkön bármily irányban segíthetne.

Igaz, hogy nem csak háborúhoz, de minden egyéb
hez is három dolog szükséges, úgy mint pénz, pénz 
és pénz, az pedig nekünk vajmi kis mértékben jutott 
k i! Ebben a tekintetben talán a kincstári szolgálatban 
állók jobb helyzetben vannak, mint a magán birto
koknál alkalmazottak s mégis azt hiszem, hogy kö
zülök aránylag tőben találkoznak, kik nem vesznek 
részt közös érdekeink kivívásában. Lapunkban többször 
volt alkalmunk olvashatni, hogy vagyunk összesen 
mintegy huszonötezren s erre egy kincstári kolléga 
azt jegyezte meg, hogy ebből a számból 16 ezer a 
a kincstárra esik s mi többiek csak 9 ezren vagyunk; 
nem tudom, igaz-e? (Nem igaz, mert az államkincs
tárnál, — bele véve a közalapítványokat is, alig 
haladja meg a rendszeres állások száma a kétezret. 
Szerk) Valóban érdekes lenne pontosan tudni számun
kat, de hát honnan, mikor nincs semmiféle czim és 
lakjegyzékünk? A napokban kezembe akadt egy 60 
év előtti kalendárium, melyben föl volt sorolva, hogy 
melyik vármegyének hány hajdúja és koldusbirája 
volt s most 60 év múltán az erdészeti személyzet 
annyira visszamaradt a világ folyásától, hogy nincs 
neki czim —és lakjegyzéke. Bizony szomorú egy dolog!

Margitai szaktárs úr sorait olvasva Jézusnak a 
béna ifjúhoz intézett szavai jutnak eszembe: vesd el 
a te mankóidat, kelj föl és járj’*. Keljünk föl tehát

mi is, magán alkamazott, s járjunk a saját lábainkon; 
járuljunk kincstári kollégáinkhoz s kérjük föl őket a 
létért való közös küzdelemre, mert ha szétszakadozva 
ahányan annyifelé húzunk, saha sem jön el helyzetünk 
várva várt járulása.

A helyzetünk javítását czélzó eszméimet a szer
kesztő ur szives engedelmével legközelebb fogom 
elmondani, addig is Isten velünk!

A szaktársaknak és szerkesztő urnák
igaz hive Bo z s á n  Józse f ,

püspöki uradalmi fővadász.

Különfélék.
K i a k a r fam este r le n n i ? A kolozsvári m. kir. 

erdőigazgatóságnál egy I. és II. oszt. famesteri állomás 
van üresedésben, melyekre folyó évi junius hó 5-ig 
lehet pályázni. A pályázók kérvényeik megszerkesz
tésénél is fölszerelésénél legyenek figyelemmel mai 
számunk vezérczikkében fölsoroltakra.

A ran y k ereső k  sorsa. Az Agramer Tageblatt 
érdekes levelet kapott Washingtonból, Racics azt Írja, 
hogy Washingtonból egy négyszáz tagból álló karaván 
Klondykebe akart kivándorolni, de útközben, Alasz
kában egy hólavina szakadt rájuk, mely hatvan embert 
s minden eleséget eltemetett. Az életben maradt 
kivándorlók kénytelenek voltak visszatérni Washing
tonba, a hova kiéhezve és elgyötörve érkeztek meg.

A rató  rabok. Szegedről írják, hogy Erdély 
Sándor igazságügyminister leiratot intézett a szegedi 
csillagbörtön igazgatóságához, hogy az aratási sztrájk 
esetére háromszáz rabot tartson készen, a kiket a föld
művelésügyi minister rendelkezésére kell bocsátani, A 
szegedi fegyházban most szemelik ki azokat a rabokat, 
n kik földművelők voltak.

N a g y v ára d tó l L o u rd esig  — gyalog . Öt
vallásos nagyváradi asszony gondolt egyet s elindult 
hosszú zarándokúira. Az öt asszony, névszerint: özvegy 
Dobos Lajosné, Riskó Sámuelné, Weinzestein Jánosné. 
Leisner Jánosné és Sándor Lászlóné határozták magukat 
hogy gyalogszerrel bejárják a nevezetesebb bucsuhelye- 
ket; elmennek Mária-Czellbe, onnan pedig tovább, egé
szen a Pyrenaeusokban fekvő Lourdesig, a csodatevő 
szentkuthoz. Érdekes azonban, hogy az öt asszonynak 
együttvéve alig van száz íorinrja, pedig nem is fia
talok s a mi talán még kedvezőtlenebb, egyikük sem 
tud se németül, se francziául. Abban bizakodnak, hogy 
az egyik asszony már gyalzg elment Nagyváradról 
Jeruzsálembe s így azt hiszik, hogy ők is baj nélKül 
meglehetik a mostani fáradságos zarándokutat.

A fö ld a la tti folyosó titk a . Felső-Szen-István
bácsmegyei községben Gersten-Mayer Mihály gazda istál
lót építtetett az udvarán. Az alap ásása közben egy
szerre csak besüppedt a föld, mire a gazda abbahagyta 
az ásást, hazaküldte a munkásokat és a mint beestele
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dett, szomszédjával, egy gépészszel lement a süppedés által 
támadt gödörbe. Mikor leértek, nagy meglepetésükre egy 
öl hosszú és egy öl magas földalatti folyosót találták 
ennek végén állítólag egy rézveretes vasládát, tele 
arany- és ezütpénzzel. Erről a ládáról azonban csak a 
gépész beszél, Gersten- Mayer ellenben azt állítja, hogy 
semmiféle ládát sem találtak a folyosóban. A  -gépész 
ugyanis osztozni akart Gersten-Mayer gazdával s ez nem 
egyezett bele. Ekkor összevesztek, mire a gépész az egész 
dolgot följelentette a hatóságnak, mely most vizsgálatot 
indított a titokzatos kincses láda dolgában.

Fekeketehim lő Csikm egyeben. Csikmegyé- 
ben néhány héttel ezelőtt kiütött a feketehimlő és azóta 
járványszerüen terjed. Eleinte Csikben volt a főfészke, 
most pedig Gyergyóban pusztít. Eddig még szerencsére 
nem sok áldozata van. A hatóság mindent elkövet a 
baj megszüntetésére, de a nép, mely igen mostoha 
viszonyok között él, nem igen tud ellene védekezni.

Getroffen. Egyik vidéki városkában sok panasz 
volt a katonatiszt urakra. Derék jó fiuk voltak, udvaroltak 
is eleget a város leányainak, csakhogy a czivil nyárspol
gárokat mindig bosszantották. A legnagyobb kedvtelésük 
az volt, mikor a vendéglőben gyakorolhatták muzsikaszó 
és pohár mellett a czéllövészetet. A  golyók kenyér- 
galacsinok, a czél a söröző és borozó polgárok orra volt. 
Valahányszor egy ilyen orr tulajdonosa felugrott helyé
ről, hangos kaczagás hallatszott a tiszt urak asztala 
mellől.

Getroffen! — konstatálták elégülten s nagyot 
koczintottak az ügyes czéllövövel, a kinek trefTerjét 
menten beírták az annak rendje és módja szerint vezetett 
jegyzőkönyvbe, a melynek tanúskodása szerint a város 
sok jámbor polgárának orra koppant meg a tiszt urak 
kenyérgalacsinyjaitól. Természetessen ezt a gyermekes 
incsülkedést végtére is megunták a városban s igy kel
lemes meglepetést keltett, hogy a tiszt urak már fel
hagytak a korcsmái czéllővészettel. Persze ennek is meg
van a maga oka. Nemrég ugyanis még folyt a galacsin- 
dobálás s egy napon szörnyű gaudium támadt, mikor a 
tizstek egy jámbor kinézésű öreg urat vehettek czélba. 
Háromszor is az orrán találták s mindanyiszor felhang
zott a diadalkiáltás,

Getroffen 1
Az öreg ur megsokalta a dolgot, felkelt a helyé

ről s mérgesen eltávozott. Katonáék tnég utána nevettek 
s hangosan kinyilatkoztatták:

Gyáva filister, megijed egy kenyér-golyótól.
Még nem i» hagyták abba a nevetést, eléjük állt 

egy kapitány.
A hadtestparancsnok ur ő excellencziája kéreti a 

kamerádokat! mondotta a kapitány s menten felkalauzolta 
tiszttársait a száló első emeletére. Képzelhető a vig 
kedélyű tiszt urak megnyúlt ábrázata, mikor maguk előtt 
látták itt tábornoki díszben ugyanazt a jámbojj czivilt, 
a kinek az orrát előbb háromszor egymásután sikerült 
czélba venniők, A  tábornok az uj hadtestparancsnak volt 
a ki személyesen győződött meg első körútja alkalmával 
a tiszt urak czéllövői ügyességéről.

Ezóta a tiszt urak szomorúak s kétségbeesetten 
békességesek. Lehet, hogy azért, mert a hadtestparancs
nok ur megtiltotta nekik legszórakoztatóbb mulatsá
gukat: a galascin-hajigálást. A  nyárspolgárok azonban 
annál elégültebbek és nem takarják már el orraikat a 
búslakodó tisztek előtt.

Mibe kerül egy csillagvizsgáló  üveg ?
Mint minden emberkéz alkotta mü. a mely — hogy el
koptatott kifejezéssel éljünk — rekordot tör, úgy a 
csikágói Yerkes-csillagvizsgáló intézet is magára tereli 
most a világ figyelmét óriási messzelátójával, Érdekes, 
milyen összegeket nyelt el ez a nemrégen megnyílott 
csilagvizsgáló intézet. Első sorban persze a nagy me- 
szelátó óriásié lencséje mlitendő; ennek átmérője 40 
hüvelyk és utolsó és legkitűnőbb müve Alván Clarknak, 
a tavaly elhalt hírneves amerikai üvegköszörüsnek. A  
lencse ára 132.000 fit volt. A messzelátó többi résszé 
100.000 forintnyi költséget okozott; az obszervatórium 
kupolája ési mozgatható feneke 90.000 forintba kerül. 
Ezenkívül az egész épület, a műszerek, a gözfütésitelep, 
a gőz és dinamó-gépek, a motorok stb, további 270.000 
fointba kerültek, a teleknek a melyben az obszervatórium 
épült, 100.000 forint az értéke. Aztán kapott a csillag- 
vizsgáló intézet ajándékba is sok roppant értékes és 
ritka műszert és föltehető, hogy nem túloz az a szaklap 
a mely azt mondja, hogy az obszervatóriumak másfél- 
miliónyi anyagértéke van.

É iő fák ra  é p íte tt  vasút. A világ legérdeke
sebb és teljesen páratlanul álló vasútja kétségtele
nül az mely Kaliforniában, Sonora kerületben, magas 
fák ceuccai fölött halad egy mély hegyszakadékon át 
Stewart point és Clipper Mills között. A szakadék 
hegyoldalait sürü erdőség borítja és ebből két hatal
mas példánya a híres kaliforniai vörös fenyőknek 
messze kiemelkedik. A helyett tehát, hogy a szaka
dékon át költséges hidat építettek volna a vasút részére, 
a két faóriást 70 láb magasságban lefürészelték és 
hidoszlopok gyanánt használták fel. Ép igy meg
rövidítették megfelelő magasságban a többi fákat is és 
ezzel maga a természet által alkotott hid al- és folé- 
pitményre tettek szert. A tervet eleinte mindenki 
kivihetetlennek tartotta, de a hid építői nem engedték 
magukat megzavartani és csakhamar diadalmasan robo
gott végig az első lokomotív egy tehervonatit vonva 
maga után, a fakoronák fölött. A két óriási vörösfenyó, 
mely az érdekes vasúti áthidalást tartja, olyan jó 
karban van, hogy az idők viharának még jó sokáig 
ellenállhat.

A  diák méregpohara. Soprosból gyászon eset 
hírét hozza a táviró. A főreáliskola hatodik osztályának 
egyik jó tanulója Zöhls József a cukor gyár igazgató
jának a fia, véletlenül mérget ivott, mely rövid idő 
alatt megölte. A fiatal diáknak legkedvesebb tárgya az 
állattan volt, Folyton ezzel foglalkozott és egymásután 
tömte kis múzeuma számára a különféle állatokatt, kü
lönösen a madarakat. Ehhez arzenikumra is volt szüksége 
melyet rendesen egy pohár vízben oldott föl. Egy éjjel 
ivóvizet készített éjjeli szekrényére, véletlenül az arzeni- 
kumos poharat állította oda és éjjel, mikor megszomja 
zott, fenékig ki is ürítette. Azonnal görcsöket kapott, mire 
hozzátartozói orvosért küldtek, „ki ellenmérget adott 
be. Ez azonban nem használt és a szerencsétlen fiú 
néhány óra múlva rendkívül kínos agónia után meghalt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos - 
P o d h radszky  Em il.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. **^1
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,

oasé)g;ü.iiK újólag m eglílzatott
a nagytekintetil erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POL.GARI H.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

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitö intézete.
„ . , Ó _esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E TI 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 K e d d e n

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.

Néhány szó
a községi erdők állami kezeléséhez

A községi erdőknek állami kezelésbe való 
vételéről szóló s lapunk 32-ik számában meg
jelent czikkre, mely szerény véleményem 
szerint kissé rózsás színben nézte az uj törvény 
intentióit, néhány rövid megjegyzésem van.

Az említett czikk 5-ik bekezdésében volt 
szerencsénk olvashatni, hogy az uj törvények 
életbe léptetésével szaktársaink százainak lesz 
biztosítva a jövője, a mostani nyomor enyhülni 
fog s a jövő elé is nyugodtabban tekinthetnek 
s ha nem is fényes, de legalább olyan sorsban 
fognak részesülni, mint a kincstári altiszti 
személyzet.

Ugyanannak a vezérczikknek a 8-ik be
kezdéséből ismét azt olvassuk, hogy 42 uj 
erdőhivatal lesz a törvény életbeléptével föl
állítva s ezeknél mintegy 7—8 száz ember 
nyerhet majd alkalmazást s biztosithatja úgy 
ahogy családja jövőjét is, mert hiszen tudvalévő 
dolog, hogy a községi erdőőröknél a nyugdij 
eddig ismeretlen fogalom.

Igaz, hogy nekünk, községi erdöőröknek 
a helyzetünk ez idő szerint annyira gyarló, 
hogy az embernek szinte fáj még foglalkozni 
is vele, tudjuk azt is, hogy lapunk tisztelt 
szerkesztője előtt helyzetünk gyarló volta 
nagyon is ismeretes, valamint ismerik azt más 
ágazatoknál alkalmazott s talán szerencsésebb 
viszonyok között élő bajtársaink is, sőt fényesen

TARCZA.
------ +o+------

Medvevadászat a magyar Kárpátokban.
(Folytatás.)

A hajtők megindultak a fővölgy felé, a többiek 
pedig, mintegy 40 puskás csendben az erdő felé igye
kezett. A mintegy félóra járásnyi gyalogösvény végre 
elveszett az őserdőben, annak hatalmas fái közt. 
Ah, milyek gyönyörűek voltak ezek a faóriások! Mintha 
csak fogadásból tennék, úgy igyekezett egyik a mási
kat túl nőni. Fölváltva lehetett itt látni a fenyőt, tölgyet 
bükköt s más egyéb fanemiket; az egész egy szűzi, 
emberi kéz által még meg nem támadott őserdő képét 
mutatta. Számos fán lehetett szemlélni tetejétől a 
gyökérig húzódó s a villámcsapás által okozott hasí
tásokat. Valóságos óriások harczának volt ez a jele; a 
heves villámcsapás által szétszórt forgácsok 40—50 
lépésnyi kerületben hevertek szerteszéjjel. Valóban 
gyönyörű lehet egy ilyen éjjeli viharnak szemelélése

az őserdők eme tengerében, midőn a szélvész végig 
sivit a fák koronáin, az ég dörög s a több lábny 
átmérőjű törzek, rettenettes recsegéssel törnek poz- 
dorjává. De hát nem sok időnk maradt az ilyen 
regényes szemlélődésekhez, mert lépten — nyomon 
ügyelnünk kellett, nehogy lábaink a sűrű moha által 
takart kövekbe és gyökerekbe botoljanak s óvatosan 
kerülgetni a széldöntött törzseket, nehogy akaratlanul 
is utánozzuk néhány társunkat a bukfencz hányás szép 
művészetében. Itt egy sűrű fiatalos, amott egy áthatlan 
cserjés akadt utunkba, melyen át csak a legnagyobb 
fáradsággal tudtunk áttörtetni; majd a földi szeder 
indiái görditettek elébünk szinte áthághatlan aka
dályokat.

Egyszere csak megáll a vezető főerdész és rámu
tat egy mohával ellepett tuskóra, melyen egészen 
világoson lehetett látni, hogy azt a medve hatalmas 
mancsaival tépászta. Úgy látszik, hogy a maczkó itt 
darázs fészekre akadt s annak mézén nyalánkoskodott. 
Tovább haladva, vezetőnk figyelmesen szemlélte a 
talajt és nem hiába, mert csakhamar ráakadt ott a
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bizonyítják azt azok a panaszos levelek, mely
ekkel lapunknak majd mindegyik számában 
találkozunk s igy nem csoda, hogy a községi 
erdőknek állami kezelésbe való vételét tár- 
gyazó törvényt olyan nehezen vártuk, mint a 
zsidók a Messiást. A Messiás, vagy nevezzük 
igazi nevén, a községi erdőknek állami keze
lésbe való vételéről szóló törvény megjött 
ugyan, de mit nyertünk vele? Nem egyebet, 
mint hogy csak ott vagyunk, ahol a mádi 
zsidó; a mi helyzetünk a törvénynek élet
belépte után is csak olyan nyomorúságos 
marad, a milyen eddig volt, a nyugdíj s vele 
jövőnknek biztosítása ismét csak ismeretlen 
fogalom fog maradni, mert a törvény erről 
egyáltalán nem intézkedik.

Igaz ugyan, hogy a ministeri indokolás 
II. fejezet, 8 §. 5-ilc bekezdése értelmében 42 
erdőhivatal lesz szervezve s ezeknél szám
talan, eddig talán szolgálat nélkül álló baj 
társunk nyerhet majd alkalmazást, azonban 
nem olyan kecsegtetőt, mint a milyennek 
azt rózsás reményeink maguk elé varázsoltak, 
mert a törvény 9 §-a határozottan kimodja hogy: 
„a m. kir. állami erdőhivatal személyzete hiva
talfőnökből, szükséghez mért számban alkal
mazott központi és járási erdő tisztekből és a 
szükséges segédszemélyzetből á l l d e a mi n i s t e r  
indokolás I. czim II. fejezet 9 §-a ismét tisztán

medve nyomaira. Az erre figyelmessé tett vén Czibra 
egész közel hajolt a nyomokhoz s megelégedetten 
mondta: .Bizonyos, röviddel ezelőtt tarózkodott itt és 
csakugyan hatalmas egy ficzkó lehetett."

Meg kell itt még jegyeznem, hogy e közben 
megkezdódtt a puskásoknak 40— 50 lépésni közökben 
való fölállítása s mi akik még hátramaradtunk, csön
desen húzódtunk tovább a hegy orma alá. A főerdész 
egy hatalmas tölgy mellett állapodott meg s közvetlen 
szomszédságában H. erdészenk jelölte ki helyét, 
azután következtem én. A többi még hátralevő puskás, 
mintegy tizen csöndes komolysággal lépkedtek fölfelé 
s foglalták el. helyeiket.

Az ón helyem egy hatalmas juharfa alatt volt, 
majdnem ember magasságú sűrűségben, melyből azon
ban lefelé az erdőbe szép kilátásom nyílott. Fáradtan 
és átizzadva levetettem magamat egy széltörött törzsre 
az oldalán levő óriás gombákat zsámolyul használva; 
lábaim alá sáraz lombot gyűjtöttem, hogy igy azokat 
a meghűléstől megóvjam. Valóban egyike a legkényel
metlenebb helyzeteknek 3—4 óra hosszat egy helyen 
mozdulatlanul vesztegelni s az ember az unalom el

kinyilatkoztatja, hogy:„ a m. kir. állami erdő
hivatal segédszemélyzetét illetőleg csupán azt 
tartom szükségesnek megjegyezni, hogy miután 
az állam az erdők őrzését nem vállalja el, a 
segédszemélyzet alatt nem az erdőőri személy
zet, hanem az irodai hivatalszolgai teendők 
ellátásánál alkalmazott személyzet értendő."

A fentiekből tehát nyilvánvaló, hogy a várva 
várt államosítási tőrvénynyel gyarló helyzetün
kön ez idő szerint semmi tekintetben sem lesz 
segítve s bár lehetséges, hogy a most szolgálat 
nélkül vagy más egyéb szolgálatban álló társaink 
tömegesen lesznek alkalmazva, de hát milyen 
szolgálatban? Bizony éppen olyan gyarlóban, 
mint a milyenben most is annyian sínylődünk s 
a melyből való menekülésre semmi kilátá
sunk sincs.

Mi községi erdőőrök tehát az államosítás 
után is azt a közfalat fogjuk képezni, mely czél- 
pontja lesz továbbra is a köznép gyülölségének 
és haragjának s az ez ellen való kűzködésünk- 
nek vájjon mi lesz a jutalma? Az, hogy ha nem 
nyíltan, hát orvul fognak támadni, vagy — mint 
az már számtalan kartársunkkal megesett — 
egyszerűen fejbevágni s hátrahagyott család
jaink, apró, neveletlen gyermekeink kezükbe 
vehetik a koldusbotot, vagy éhen pusztul
hatnak el.

Az uj törvényről tehát mi is elmondhatjuk 
az egyszeri kálomista pappal: „ adtál Uram 
esőt, de nincs benne köszönet!" Nekünk és

üzésére még csak pipára sem gyújthat, mert a medve 
könnyen megszimatolhatná a szagát; nehezükre esik 
ez kivált a szenvedélyes dohányzóknak. Nem is lehet 
azután csodálni, ha egy átmulatott éjszaka, néhány 
órai lovaglás és gyaloglás után némely vadász fitytyet 
hányva minden vadász szabálynak kezében a fölhúzott 
fegyverrel csöndesen elszenderedik.

így történt ez velem halandóval is. Oh, mily 
kellemes volt az! Tudja Isten, milyen sokáig aludtam 
és álmodtam volna, de egyszerre csak: puff!
Fölriadni, a fegyvert górcsőén megragadni egy pillanat 
müve volt. De nem; nem volt az sem lövés, sem 
medve, csak egy száraz galyaeska vált le törzséről 
s fejemen nagyott koppintva kizavarta az álmot 
szemeimből. Közben elkezdett a szél a fák koronáival 
játszadozni s az ágak nyöszörögve ölelgették egymást 
és mig odafönt mind zajosabb lesz a szól dúdolása, 
addig itt lent a fák alatt néma csönd uralg, akár csak 
Isten házában. A fuvallat hébe-korba zavaros hangokat 
hoz magával; hangokat, kürtszót, kopogtatást. A
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számunkra ily formán a törvény semminemű 
előnyöket sem biztosit s igy újból csak a saját 
erőinkre vagyunk utalva, miért is szövetkez
nünk szükséges, mert csak tömörült erővel 
érhetünk majd el valamit. Szükségesnek tart
juk tehát, hogy a tömörülhetés czéljából 
lapunk tisztelt olvasói lapunk szerkesztőségé
vel közöljék az általuk ismert és környé
kükön lakó községi, közbirtokossági s más 
hasonló erdőőrök nevét és lakását, hogy igy 
a szövetkezésre vonatkozó fölhívást hozzájuk 
el lehesen juttatni.

Krisán György, Jobb Antal 
k. főerdövéd.

A fáczán, annak tenyésztése, védelme 
és vadászasa,

Hazánk nyugoti részeibe a fáczán még igen kevés 
helyre származott el s igy ott olyan helyeken, hol fá- 
czánosok nincsenek közelben, mesterségesen, a mada- 
daraknak kitevése és igen gondos ápolásával kell azo
kat megtelepiteni. Ez úgy történik, hogy az előzőleg 
már leirt megfelelő területre kitesszük a beszerzett 
fáczánt csirkéivel együtt s azokat nem csak a raga
dozóktól óvjuk, henem téli időben megfelelő táplálék
kal is ellátjuk; ez a módszer az úgynevezett ter
mészetes, vadon tenyésztés; a mesterséges tenyésztés 
ellenben az, midőn a már meglévő fákzánosokból 
tojásokat vásárolva házi tyúkokkal kiköltjük s az igy

zagyvalékból néha kivehetni: „Itt van! Itt van! 
Vigyázzatok! Ne engedjétek ki !* Különös ellentét; itt 
az ünnepélyes csönd, odaát a hegygerinczen túl pedig 
a végítélet zenebonája. A zaj majd erősebb, majd 
gyöngébb, a szerint, a mint a hajtők valamely dombon 
vagy hajlásban zajongnak.

Nagyobb időközökben halható a szárnyakon el
sütött mozsarak durrogása. A völgyeken végig rohan 
az öt- hatszorosan visszaverődő viszhang, mig végre 
a távolban elhal. Egyébként oly néma csönd van 
köröskörül, mint ha sehol egy élő lény nem lenne.

A mai nap különben arra látszott hivatva lenni, 
hogy Noé bárkája állatseregletének nagy részét 
láthassam. „Krk krk!“ hangzik a fejem fölött s hábor
gatja csöndes gondalataimat. Föltekintek, mi az? 
egy vörhenyes mókus ugrál ott vígan ágról ágra. 
Bizonyára ő volt a mester a száraz galynak fejemre 
való ejtésében is; ezek a tréfás állatkák nálunk a 
majmokat helyettesítik. A mókus eltűnt a gályák 
sűrűségében s jött helyébe egy vadgalamb; semmi

nyert csirkéket a kotlókkal együtt tesszük ki a leendő 
tenyészhelyükre. A mesterséges telepítésnél különben 
legjobb, ha a tojásokat már a helyszínén, kint a 
szabadban költetjük ki s kikelésük után a kedvencz 
táplálékukról gondoskodunk, hogy úgy a helyet meg
szokják és megszeressék s azt röpképességük elnye
rése után el ne hagyják. A siker biztosítására künn a 
helyszínén kotló házat szokás berendezni.

Úgy a vadon mint a mesterséges telepítésnél a 
benépesítendő területnek úgy a megélhetés, valamint 
a védelem kellékeivel kell bírnia. Eme kellékek: 
sürü iák sok bogyót termő bokrokkal, sürü lombozató 
tűlevelű és lombfák megfelelő tisztásokkal, melyek a 
tenyésztéshez szükséges magvakkal bevetendők, azon 
kívül rétek, tiszta viz közelsége, kisebb-nagyobb náda
sok. Mindezeket együtt találni bajos ugyan, de ha a 
terület csak jó részben megtelelő, már a tenyésztés 
sikere biztosítva van. Minden körülmények mellett a 
főkellék mégis a íöltétlen nyugalom és csend s igy 
városok, falvak, zajt okozó gépek, müvek, vágások 
közelében kisórleni meg a tenyésztést alig egyéb 
haszontalan költekezésnél és kárba vesző fáradságnál.

Na erdőségek közelében nem tanácsos a fáezán- 
okat telepitnei, mert azok gyakran be-betérnek azokba 
s visszatértükben nyakukra hozzák a figyelmessé lett 
ragadozókat. A vadfáczános telepítésére rendesen 30 
jérczét és 5 kakast szerzünk be s márczius havában 
kiteszszük a telepítés helyére egy vászonnal bélelt 
szekrényben s ennek környékén elhintjük a szükséges 
táplálékot. A szekrény távolról, zsineg segélyével fel
nyitható ajtóval van ellátva s ennek segélyével bo
csáttatnak a befogott fáczánok élelmükhöz; később a 
párzás gyönyörei meglehetősen helyhez kötik őket.

A mesterséges telepítéshez első sorban a tojásokat

gyanúsat nem sejtve turbékolt néhányat a száraz ágon 
s azután egyszerre erős szárnycsapásokkal s hangos 
rVi v i!“ kiáltással röppent el a fakoronák tengere fölött.

A felriasztott állatvilág nyilván mutatta a hajtők 
közeledését. A hangok mind jobban erősödnek s egy
szerre a sűrűben megzörren a haraszt. Szomszédom 
fegyverének csőve nyílást keres az ágak közt s 
magam is készenlétbe helyezkedem. Merev tekintetem 
arra a helyre tapad, honnan a zörej jött s egyszerre 
csak megpillantok egy zöldes, barátságtalanul rám 
szögezett szempárt, egy tigrisszerüen tarkázott szép 
vadmacska szemeit. Leeresztem fegyveremet, a macska 
pedig előbb fölfujja magát, meggörbíti hátát, ázután 
nagyot fújva visszarohan a sűrűségbe.

Ennek a sarkában — czup, czup, czup — meg
jelen s egyenest felém tart egy gyönyörű őzbak, 
könnyű ugrásokkal téve át magát a széldöntvényeken. 
Ah, mily gyönyörű! magában a paradicsomkertben 
sem lehetett szebb. Szivem hevesen dobogott s önkény
telen is arczomhoz emeltem fegyveremet. De hát mit
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kell megbízható helyről beszerezni és 15—18-ával az 
előre elkészített kotló házba, mely a tenyészszinnel 
van körülvéve, házi kotlók alá rakni; a tenyészszin 
olyan fonással kerítendő be, mely a hozzáférhetést a 
ragadozóknak lehetetlenné teszi. Éhez jön még egy 
fogó készülék s több gödör kukaczok tenyésztésére. 
A környéken a ragadozók minden faja vadászassál, 
csapdák fölállításával nagy szorgalommal pusztítandó. 
A tojásokat a kotlás idején két Ízben megvizsgáljuk 
s azokat, a melyek nem kötöttek, vagy a melyek 
elzápultak, kidobjuk.

A kikelt csirkéket a kotlóval együtt a tenyész- 
szinbe viszszük s itt az úgynevezett fölnevelő ládák
ba szétosztjuk. Az apróság az első 24 órában tiszta 
ivó vizen kívül főtt tojás és tejből vegyitett ételt kap, 
később kukaczokat és a hangyabolyok álczáit egészen 
4 hetes koráig sőt még azon túl is czélszerü főtt 
kásával, árpadarával, hüvelyesekkel és átatott búzá
val megvendégelnünk.

Az egyik táplálékról a másikra való átmenetnél 
az eledelhez egérfark füvet, petrezselymet, salátát és 
csalánt vegyitünk; kedvező időjárásnál a fiatalokat 14 
napos korukban már legelőre hajthatjuk, leginkább 
valamely lekaszált területre; a megázástól föltétlenül 
meg kell őket óvni. A ragadozók visszariasztására a 
tenyészszin körül éjjelenkint tüzet gyerjesztünk.

A különféle betekségek, mint habhányás, féreg
betegség s szárazságban a pip, melyeknek a fiatalok 
kitéve vannak, nagy óvatosságra intsenek.

Mihelyest a fiatalok a fákon kezdenek tanyázni, 
a telepítés sikerültnek és befejezettnek mondható. Ez 
rendesen éltük második havában következik be. A 
negyedik hónapban, midőn tollazatuk már teljes és 
nemük is megkülönböztethető, már önállóak s teljesen

ér mindez, mikor másra, mint medvére vagy farkasra j 
lőni nem szabad. Mintha csak ismerte volna mai 
kiváltságos helyzetét, úgy jött egyenesen felém; 
szinte fölötem ugrott át; még pár pillanatig hallatszott 
lábainak dobogása azután ez a zaj is elnémult. Végre 
megjelent a legóvatosabb is: a róka. Elővigyázó lép- 
tekkell ide-oda bujkálva, minden irányba tekintgetve 
és szaglászva, majd előre, majd hátra a hajtők zajára 
figyelve közeledett. Majd megállt, majd meg meg- 
nyujtott testei, lompos farkával a főidet söpörve 
húzódik előre. Nem sejti jelenlétünket, mig szomsaédom 
„pszt, pszt!” felém tett pisszegésére észreveszi magát 
s magasra emelt farokkal nagy ugrásokban menekül.

Mig én a természetnek eme szépségeiben 
gyönyörködtem, a hajtők már annyira közeledtek a 
vadász vonalhoz, hogy hébe-korba beszédük is érthető 
lett. Puff! dördül most egy lövés a legszélsőbb 
szánryon. Olyan durranás volt az, a milyet még eddig 
soha sem hallottam. Egész különös hang volt, mely 
jobban hasonlított egy hatalmas fütytyentéshez, mint 
a puska durranásához.

röpülő képesek; ekkor arra kell törekednünk hogy őket 
bő táplálék nyújtásával s a messzebb elcsatangolókat 
visszariasztgatás által helyhez szoktassuk. Erre kivált 
őszszel van szükség s télen ez fölösleges, mert ekkor 
visszacsalja őket az etető terített asztala.

A mesterséges tenyésztés ugyan sok költséggel 
és fáradsággal jár, de ezt ellensúlyozza a siker s a 
majdan kilövendő fáczánok értéke, azonkívül az ilyen 
tenyésztésnek még az is nagy előnye, hogy közelébe 
vonzza a különféle ragadozókat s azok igy csapdák 
fölállításával s más módon sikeresen kipusztithatók.

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Nagy figyelemmel olvastam a kincstári erdészeti 
altisztek egyenruházatára vonatkozó czikket s azzal 
teljesen egyetértek, de hát mi haszna, ha az illetékes 
helyen az ilyet nem igen szokták figyelembe venni? 
Szerény véleményem szerint az lenne a legczélsze- 
rübb, ha minden egyes hatóság alkalmazottjai lénye
gében teljesen egyenlő szövegű kérvényt szerkeszte
nének s kiterjeszkednének ebben nem csak magára az 
egyenruhára, hanem az egész erdőőri intézmény re
formálásának a kérdésére is, mert még mindig sok a 
mi panaszunk, sok, ami nekünk fáj s különben is a 
viszonyok a szervezés óta nagyot változtak s folyton 
változnak ; minden előre halad, úgy látszik, csak ma
gunk maradunk hátra.

Tekintsünk csak vissza a múltra és hasonlítsuk 
össze a jelennel s látni fogunk erdöőröket, kik 8 frt 
75 kr. havi fizetéssel szolgáltak ugyan csak 25—80 éven 
keresztül a kincstárnál, fiaikból mégis papot, ügyvédet

Itt mellesleg megjegyzem, hogy a medvére az 
első lövést egész bátran lehet megtenni; ha jól van 
találva, összerogyik, ha azonban el van hibázva, vagy 
csak gyöngén megsebesítve, akkor gyorsan menekül. 
Csak ha erősen van megsebezve s a hajtők vonalán 
nem tud áttörni, akkor lesz veszedelmes és az, a ki 
ilyenkor útjába akad, legyen az puskás, vagy hajtó, 
ugyancsak jól kösse föl a — nadrágját. Ilyenkor 
maga előtt mindent törve — zúzva, nagy ugrásokkal 
rohan előre s bőgve veti magát a meglepett vadászra, 
kivált ha ez még menekülni is igyekszik. Fő dolog 
biztos szemmel és kézzel czélozni, a lövés után pedig 
mint a szobor, mozdulatlanul állni: ez a főszabály. 
Ezen a vidéken eltölt 15 évi tarkózkodásom idejéből 
nyolcz olyan esetre emlékszem, midőn az emberek a 
medve által szétmarczangoltattak s részben pedig 
megölettek, részben súlyos sérüléseket szenvedtek. 
Több esetben az átszenvedett ijedtségen kívül nem 
volt más veszély, néha még mulatságos jelenetek is 
játszódtak le.
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neveltek, e mellett még ezrekre menő vagyont gyűj
töttek halomra, hogy milyen utakon, az könnyen 
elképzelhető. Természetes, hogy e mellett tekintélyük 
is nagy volt, mert hát az együtt jár a jóléttel, melynek 
forrását a mai világban nem szokás kutatni. Nézzük 
ennek ellenébe a mai viszonyainkat s bizony elbor
zadva fogjuk látni a nagy ellentétet. Igaz, hogy korgó 
hasunk mellett a lelkiismeretünk nyugodt, de vájjon 
hű szolgálataink részesülnek-e ama elismerésben, 
melyet méltán megérdemelnének ? Hol a tekintélyünk 
a nép előtt s vájjon nem leggyakrabban maga a fö- 
lebbvalónk az, ki azt aláássa ?

Az előléptetéseknél elborult szívvel kell tapasz
talnunk még mindig a protekciót s gyakran láthatunk 
föerdöőröket, kik 6—7 évi szolgálat után jutottak ál
lásukhoz a hízelgés, meghunyászkodás segítségével, mig 
szakiskolát jelesül végzett, szakvizsgát kitünően meg
állóit derék ifják évek hosszú során át kénytelenek 
enni az erdólegénység keserű kenyerét, vagy pádig el
keseredésükben más pálya után nézni, beállni pénz
ügyőrnek, hol a 17 éves éretlen gyerkőczének is több 
a jövedelme, mint nálunk a legmagasabb fokon álló 
altisztnek.

És még egyet. Az erdőór gyakran kerül abba a 
helyzetbe, hogy sürgős dolgok bejelentésénél a postát, 
távirdát kénytelen igénybe venni, igen, de itt külde
ményén mindjárt a hivatalos bélyegzőt keresik s ha az 
nincs, akkor kénytelen a leggyakrabban ürességtől 
kongó zsebébe nyúlni s fájdalmas szívvel és a szájától 
elvont falat árán megfizetni a küldemény diját, mert 
azt nem lehet kivánni, hogy a gyakran sok mórtf'öldnyi 
távolságban lakó főnökéhez mindig személyesen vigye 
be jelentéseit, de még a szolgálat érdeke sem engedi 
meg ezt. Vájjon olyan nehéz dolog lenne ezt szabály

ozni ? Hiszen azok a bélyegzők nem kerülnének olyan 
sokba, távirat űrlapokat pedig ingyen szolgáltat ki a 
kincstár.

Vannak elüljáróink között olyanok, kik minden 
nagyobb ok nélkül a legdurvább szitkokkal illetnek, 
meghajszolnak s ez ellen semmi menekvésünk, csak 
a türelmes megadás. Nem csoda, ha sokan közülünk 
elkeserednek, sőt állítani merném, hogy a karunkban 
gyakran előforduló öngyilkosságok okát gyakran az 
ilyen bánásmód szülte elkeseredésben találhatnánk.

De hát ennek okai talán leginkább mi vagyunk, 
mert nincs meg köztünk a bajtársi szives viszony, az 
egyetértés, összetartás. Egyik-másik még örül, 
ha társát bajban látja, vagy még abba be is márthatja, 
mert ez által az ő előléptetésének esélyei növekednek.

Mikor jön már meg az eszünk ?
igaz hive Egy kincstári erdőőr.

Hasznos tudnivalók.
Arról, miként siettessük oly magvak csírázását, 

melyek egyébként a vetést követő második évben kel
nek ki.

1. Fái zanot mag (cytisus laburnum). Magja ha
sonlít a közönséges ákáczéhoz, valamint a gyümölcse 
is olyan hüvelyes, mint az ákáczé. A mag elvetése 
öszszel történik s a következő tavaszszal kel ki. Ta
vaszi vetés alkalmával, ha azt akarjuk, hogy a vetés 
évében ki is keljen, a magot elvetése előtt leforrázzuk, 
mi akként történik, hogy egy csöbörre két fát teszünk 
keresztbe s erre egy szitát vagy rostát és ebbe a magot, 
ezután leöntjük a készen tartott forró vízzel s letakar
juk az egészet egy pokróezezal és igy hagyjuk 2 óra

Alig hogy ez a különös dörrenés a távol völgye
ken elhangzott, már mindnyájan készenlétbe helyez
kedtünk. Hideg borzongás futott végig az ember hátán. 
Mindenki feszült figyelemmel leste az ordítást, ágok és 
fiatal fák tördelésének recsegését, kövek, sziklák 
gördülését, de mindebből semmi sem jött. Már szinte 
láttuk a hajtókát. Ebben a pillanatban az én állásom 
alatt „Rrrr!* durran el egy alig leírható lövés, de a 
leggyakorlatlanabb fúl is megkülönböztethette, hogy 
talált, valóban az elevenbe talált. Megvizsgálom a 
sárkányokat s állást vesszek. Minden rendben van, de 
hiába minden figyelem, nem látok semmit. A meg
érkező hajtők most nagy lármát csapnak: „Hohó, itt 
fekszik!* hangzik mindendenfelől. „De ugyan mond
játok meg, hogy mi fekszik ott?* „Hiszen gyere már 
és nézd meg, hogy mi futott itt a csövem elé!, — 
mondja a föerdósz vontatottan

Nagy fáradsággal átvergődöm a szederindák közt 
s oda érek, a hol a föerdész puskások és hajtők körül 
véve s fegyverére támaszkodva áll. Egy dombocskán ott

feküdt egy nagy hasas szürkés farkas. A lövés füle 
tövén érte, jól el volt találva. A hajtok beszélték, 
hogy előző napon két farkas egy juhot tépett szét; 
látszott is bendőjén a dús lakoma.

Nagy veit a föerdész öröme. Ö, ki eddig már 17 
medvét ejtett, farkast még eddig nem kapott lövésre; 
most jött az elsős azt szerencsésen leteritette ; de hogy 
is menekülhetne Józska barátunk biztos szeme és 
keze elől valami?

A zsákmány lábait összekötözték s rudat fűzve 
át közöttük két erőteljes férfi vállaira kapta s czepelte 
odább. (folyt, köv.)

ADOMÁK.
GYÓNÁS. „Vaszil” mondja a pap a búcsún gyónó orosz

nak „mennyi szénát loptál?”
„Jaj, fötisztelondö úr, ha már muszáj, akkor az egész 

boglyát bevallom, mert a legközelebbi éjszakán ak is maradékot 
is el akarom a feleségemmel hordani”

UJ SZÓ. Anyós: Hallom* hogy férjed nagyon házias.”
Fiatal menyecske : „Igen, k á v  ó h á z i a s !  ”
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hoszszat, azután a magot a szitából a cseberben levő 
vizbe öntjük s ott hagyjuk 8—10 óra hoszszat. Ha az 
így elkészített magot elvetjük, akkor az még abban 
az évben kikel. Ugyanígy járunk el ez ákácz magnál, 
valamint a három tövisű gleditschia mögnál is.

2. Déli czeltisz (Caltis australis). Vörhenyes cson
tár gyümölcse a vadcseresznyéhez hasonlít, csakhogy 
ennél kisebb. Elvetése előtt zacskóba teszszük a magot 
és trágyába elássuk, hol 2—2 xjt hónapig marad. A 
trágyából kivett magot elvetvén, az 5—6 hét alatt 
kikét.

3. Kőris magvak (Fraxinus excelsior, fraxinus or- 
nus, fraxinus babilonica). Ha a körismagvakat tavasz- 
szal el akarjuk vetni s azon évben ki is keletni, akkor 
azt öszszel összegyűjtése után elvermeljük olyképen, 
hogy ásunk egy gödröt s azt trágyával és szalmával 
kibéleljük; ekkor 6—7 cm. vastagon terítjük bele a 
kőris magot, ezt ismét szalmával és trágyával födjük 
be s ezt addig folytatjuk, mig az összes magot elhely
eztük s ekkor az egészet elföldeljük. Az igy áttelelt 
mag tavaszszal elvetve még ugyanabban az évben ki
kel, egyébként pedig csak a következő évben.

4. Eperfa mag (morus alba, morus nigra). Az 
eperfa magot elvetése előtt egy hétig vízben kell áz
tatni, mely idő alatt azon a csira megjelenik s ekkor 
az előkészített helyre elvetjük. Az igy kicsiráztatott 
mag rendesen egy-két hét múlva kibúvik a földből.

Közli KRISÁN GYÖRGY.

Különfélék.
F i g y e l m e z t e t é s .  A szaporodó hátra

lékok következtében — mint már jeleztük — 
kénytelenek voltunk mindazon tisztelt olvasó
inkat, kik bármily csekély összeggel is hátra
lékban vannak, úgy annak kiegyenlítésére, mint 
az előfizetés megújítására fölkérni, mert ha ezt 
a legrövidebb időn belül meg nem teszik, leg
nagyobb sajnálatunkra kénytelenek lennénk a 
lap további kiadását beszüntetni. Kérjük ennél
fogva hű barátaink szives elnézését a kényszer
helyzetből kifolyó eme zaklatásért.

Szem élyzeti hírek. A zsarnóczai m. kir. erdő
hivatalnál a folyó év tavaszán következők léptek elő 
és neveztettek ki: I. oszt főerdőőrré: Koch Ignácz és 
Binder Antal. II. oszt főerdőőrré: Polónyi Lajos Iltsik 
Lajos és Zszurilla Antal. III. oszt főerdőőrré: Azór 
Alajos, Misztrik József és Szlinka András. I. oszt 
erdőőrré: Peska Samu, Korbélyi János. II. oszt. 
erdőőrré: Niekl Géza, Karlovszky Görgy, Vajnaovszky 
Antal. III. oszt. erdőőrré: Vajnarovszky János.
Jenitsek József. Vnuck István. II. oszt faraktárőrré: 
Valenta Vincze. IV oszt. erdőőrré Králik Vilmos erdő

legény. IV oszt. faratárőrré: Tonhauser Antal erdő
legény. I. oszt. erdőlegénnyé: Haniska Mihály. Binder 
Béla, Ruiszl Nándor. II. oszt. erdőlegénnyé: Matuska 
Lajos, Kozák József. III. oszt. erdőlegénnyé: Müller 
György. I. oszt. erdöszolgává: Harasko József.
Gratulálunk!

Uj szérkezetü háromcsövű fegyver. Lan- 
dauer J. müncheni fegyvergyáros, egy uj önfelhuzó 
háromcsövű fegyvert talált fel, mely a fegyvertekni- 
kábau eddig páratlanul áll. A fegyvernek elmés biz
tonsági zárja van, mely úgy, a ravaszt, mint a kakast 
egyformán és egyszerre elzárja. Ez a helyzet aztán 
egészen egyszerűen megváltoztatható úgy hogy kapásra 
is lehet vele lőni, a mennyiben a ravasz elhúzásánál 
a másik ujjunkkal egyidejűleg egy kengyelt nyomunk 
meg. De egyéb előnyei is vannak az uj puskának, 
így például ha a golyós csőből akarunk lőni, csak egy 
kiálló pecket kell megnyomni, mire a golyós cső készen 
áll a lövésre s egyben az irányzékot is magasra állítja 
A golyós csővet, ha úgy tetszik, le is vehetjük, a nél
kül, hogy e miatt a dolog komplikálódnék. Sőt a mi 
különösen méltó a megemlítésre, a golyós cső is elek
torral van ellátva.

B aleset az állatkertiben. Csak nemrég tör
tént, hogy egy budapesti vendéglős a tigrist cirógatta 
az állatkertben s a bestia azzal hálálta meg a szeretetet 
hogy összemarcsngolta jóakarója kezét. Ma délután 
hasonló baleset történt, csakhogy ezúttal a medve kí
vánta meg az embervért. Pauer Antal kassai születésű 
építési rajzoló süteményt vásárolt s addig kinálgatla 
vele a medvét, a mig az elkapta jobbkezét s tökéle
tesen szétmarcangolta. Az ápolók alig bírták kiszaba
dítani a szerencsétlen fiatalembert a fenevad karmaiból 
A sebesültet a Rókus-kórházba szállították, állapota 
igen veszedelmes.

A gyonlőtt főerdész. Sopron mellett minap este 
vakmerő rablógyilkosságot követtek el a vadorzók. Báró 
Goedon vadászterületén Lux főerdész egy erdészgyakor
nokkal és két vadásszal haladt lakása felé. A  sűrűségből 
egyszerre vadorzók támadtak a társaságra. Luxot agyon
lőtték, a két vadász elmenekült. Az erdészgyakornok 
azonban nyomtalanul eltűnt. Nem lehetetlen, hogy őt is 
meggy ilkolták.

Temetés a föld  alatt. Nem messze Brünn- 
től van Európa egyik legmélyebb fóldszakadéka a 
Marocga, melynek hangtalan sötétbe vesző üregéről 
sok titokzatos, rémes történetet regél a környék népe. 
Az idegenek, kik arra járnak, mind megnézik a szaka
dékot, melyet a múlt vasárnap óriási sírbolttá változ
tatott egy életunt ember: öngyilkos szándékkal bele- 
ugrott a szakedékba, melynek fenekén agyonzuzta 
magát. Holttestét az egész héten próbálták fölhozni, 
de nem sikerült. Ekkor a közeli Wilimirovitz község 
egyik lakója, valami Nejeschleb vállalkozott rá, hogy 
a halottat eltemeti, ha erős kötélen óvatosan le
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eresztik a mélysébge. A szomorú és érdekes temetés 
vasárnap történt meg. Nejeschleb-et erős kötélen tiz 
ember eresztette le. Mikor leért levetkőztette a 
halottat, és egy lepelbe burkolta. Aztán a magával 
vitt ásóval sirt ásott, és annak rendje módja szerint 
eltemette az öngyilkost. Mikor elkészült, jelt adott, 
mire fölhúzták. A környékből természetesen sok 
nézője akadt a különös temetésnek és az öngyilkos 
ruháiból, melyeket Nejeschleb fölhozott magával, 
mindenki iparkodott egy foszlányt tépni — emlékül.

Robbanás egy kőbányában. Rettenetes 
szerencsétlenség történt a zsidóvári kőbányában. 
Bagyu Avram munkás vigyázatlansága következtében 
egy dinamittal töltött akna idő előtt fölrobbant, a 
minek irtóztató hatása lett: a szerencsétlen ember 
testét a szó szoros értelmében apró darabokra tépte, 
szakgatta a rabbanás. A lugosi törvényszék megindí
totta vizsgálatot.

Mikor a nők nevetnek. A nő ritkán tudja, 
mennyire eltorzulnak arcának vonásai legyenek bár a 
legszebbek, ha nem ügyel a lehető legnagyobb pontos
sággal arra, hogyan és miképpen nevet. Egy angol 
színész kijelenti, hogy mindannyiszor hideg borsózik 
végig a hátán, valahányszor összehasonlitja egy hölgy 
nevetését egy színésznőnek jóllehet betanult, de mégis 
csengő és bájos kacagásával. A szenzitiv színész szerint 
a hölgyek nevetésének alkotó részei a legtöbb esetben: 
rikácsolás, vékony hi-hizés, mély hörgés és nyögés. 
Ebből a vegyülékből van összeállítva a nők nevetése. 
Finoman modulált nevetés épp úgy jellemző tulajdon
sága az úri hölgynek, mint a mérsékelt hangosságú 
beszéd, mindenféle fölösleges taglejtés kerülése és 
minden egyéb elforgatása a testnek, főleg beszéd
közben való himbálása a deréknek, a mely utóbbi 
szokás igen sok nőben megvan. De mindeme tulajdon
ságok korántsem keltenek olyan visszás hatást, mint 
szép nő ajkán fölhangzó túlságosan hangos, sőt néha 
vihogásszerü nevetés. Csak egy kevéske gyakorlat és 
egy kis önuralom kell ama melodikus nevetés el
sajátításához, a melynek úgy kell hangzania, mint a 
finom ezüst esöngetyünek, vagy mély, puha moll- 
hangnak.

Rom badöntött városok. Amszterdamból 
szörnyű karasztrófa hírét hozza a táviró. Odaérkezett 
nyugatindiai hírek szerint a Timor-szigeten minap 
irtózató forgószél rohant keresztül, mely elementáris 
erővel söpört el mindent, mi útjában állott. Három 
virágzó várost tökéletesen romba döntött a rettenetes 
orkán, mely óriási temetővé változtatta a szigetet: a 
romok alatt tízezer halott pihen agyonzuzva, összetörve.

A Timor-sziget az indiai óceánon levő Szunda- 
sziget csoport legjelentékenyebb szigete. Csaknem a 
hozzáférhetetlenségig meredek partjait sok helyen 
korall zátonyok köritik. Mintegy 600.000 lakója van, 
többnyire pápuák, malájok, azonkívül kínaiak portu

gálok és hollandok. Délnyugati része a németalföldi 
királyságé, a többi a portugáloké. Az a hatalmas 
forgó-szél, mely a sziget három városát elpusztította, 
rendszerint jelentkezik a decembertől májusig tartó 
időszakban az Indiai Óceán déli részén, Azon a tájon 
Mauritius-orkán név alatt ismeretes.

Magyar gyújtó. Az országos statisztikai hi
vatal kimutatása szerint egy év alatt Magyarországba
1.500.000 koronáért hoznak be osztrák és egyéb kül
földi gyújtót. 8 millió gyújtót vásárló magyar embert 
számítva, mindezek egyenkint évente 40 fillért, csak 
40 fillért adnak külföldre gyufáért: és ez az egyen
kénti 40 fillért összegezve azt adja eredményül, hogy 
Ausztriának és a külföldnek 1,500.000 koronával adó
zunk csupán gyújtóért. Ha minden magyar ember csak 
magyar gyújtót hssználna, mi lenne ennek az úgy
szólván természetes állapotnak eredménye ? Gyakorlati 
tapasztalatok után azt mondhatjuk, hogy 100.000 
korona ára gyújtó előállításánál 60 ember talál foglal
kozást egy évre, 1,500.000 korona értékű gyújtó elő
állításánál 900 ember találna tartós foglalkozást éven
ként. Tekintetbe véve azt, hogy e 900 ember fele 
családföntartó s egy családot átalag 4 személyből 
állónak számítva, arra az eredményre jutunk, hogy ha 
minden magyar ember magyar gyújtót használna és 
igy az egész gyujtószükségletet belföldön gyártatnák, 
évenként 2700 magyar ember találna csupán e szak
mában kenyeret, megélhetést, 2700 emberrel kevesebb 
volna, kik a mezőgazdasági krízis alatt szenvednek, 
2700 emberrel kevesebb volna, kik az agrár-szociá- 
listák számát gyarapítják. Milyen megszégyenítő hogy 
krajcárokban kivándorolhat az országból évente
1.500.000 korona! Követeljen minden magyar ember 
gyújtót, ha mindegyik követeli, 2700 magyar ember 
jut kenyérhez, keresethez.

Szerkesztői üzenetek.
ISTVÁNFI urnák. A kérdezettek czime: Machay Pál urad. 

főordöör. Vámosfalva, Nógrád megye és Holló Sándor kir. 
erdölegóny. Bélés, u. p. Magyar-Gyeró-Monostor, Kolos megye. 
Slárku ur részére küldött előfizetés a nyilvántartás vezetője 
által tévedésből az Ön nevére lett Írva. most a hibát kijavítottuk 
s részére a lapszámokat Április 1-től pótlólag póstára adtuk. 
Előfizetése juni 30-ig rendezve van. Szívélyes üdvözlet! 
SZÁNTHÓ FERENCZ úrnak. Mi k ló  L a z ú r. Kérjük levelező 
lapon megírni, mely számai hiányoznak, hogy a hiányt pótol
hassuk, Bocsánat a tévedésért! MAKKY GYULA urnák. 
D i ó s z e g -  U j h e l y .  A “Röpirat“ szerkesztője mindig várta, 
hogy még többen is fognak jelentkezni s igy neveiket egyszerre 
közli. A lap jövő száma fogja hozni az újabban előfizetők 
neveit. Az újság késedelmes érkezése csak a pósta hibája lehet, 
mert innen mindig szerdán reggel továbbittatik.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.
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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  nagy m éltóságú földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt magas intézkedésével,

ozógünK újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdétisztek 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  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
, , , 0  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

bütö  Utcza d. b ze rv ita té r sarkan . A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . Szászsebes, 1898. Május 31. 35-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

Hirdetési 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.

N e h é z  v iszo n y o k ,
Nehéz időket élünk, melyeknél nehezeb

beket visszafelé évtizedeken át alig talál
hatunk; a népek legnagyobb réme, az éhség 
kezdi fölütni fejét nem csak a sziklás, 
terméketlen felföldön, hanem a magyar kana- 
ánnak nevezett s máskor tejjel, mézzel folyó 
alfőldön is, hol más években a népnek bőven 
meg volt mindene, csak a mesebeli mádártej 
hiányzott. Az élelmi czikkek ára hallatlanul 
magasra szökött fel, túlhaladta már az előző 
évi árak kétszeresét s az aratás, az uj 
gabona még olyan messze van s annyi 
mindenféle veszléynek kitéve, hogy az ered
ményről még csak megközelítve sem lehet 
biztosat mondani. Ha az aratás jól, vagy leg

alább csak közepesen is beüt, számthatuuk rá, 
hogy az élelmi szerek árai némileg csökkenni 
fognak, de mi lesz, ha ennek ellenkezője 
történik? Még gondolni is csak borzalommal 
merünk erre az eshetőségre.

Az ínség azonban nem egyenlőn sújtja az 
embereket, mert vannak, a kik még ebben is 
kiváltságosak s mig az egyiket csak mint kön
nyű vesszőnek a suhintása éri, a másik a do
rongjának súlyos csapásai alatt görnyed.

Állításunk valódiságának bizonyítékaiért 
nem kell messze mennünk s teljesen elégséges, 
ha az erdészeti altiszteknél állapodunk meg s 
ezeknek mai megélhetési viszonyait vesszük 
megfigyelés alá.

Tudvalévő dolog az, hogy az erdészeti al-

TiLR.CZ A.
----------+c+----------

Medvevadászat a magyar Kárpátokban.
(folytatás és vége.)

Három órai menetelés után végre leértünk az 
előbb említett tisztáshoz, hol egy pár legény hatal
masan lobogó tűz mellett várt ránk az elemózsiával. 
Mindenki tudott a mai vadászatról valami újat mon
dani, kiváltkép a farkasra vonatkozólag, mégis föltűnő 
volt mindenki előtt a hajtás fölső végén esett ama 
különös lövés, melyről nem lehetett tudni, hogy kitől 
eredt és kinek vagy minek volt szánva. A tűz vigan 
lobogott a tisztáson s a legények szorgalmasan 
élesztgették hosszú piszkafáikkal; a tisztás csakhamar 
megtelt a vadászok és hajtők tarka csoportjával s 
mindenki igyekezett pihenő helyet keríteni. Pár 
pillanat múlva itt is, ott is füst szállott föl, a mint 
a hajtők pipáikat kiégették. A dudás is megnyekegtette 
az ő dudáját. Az itt-ott szétszórt festői csoportok

gyönyörködtették az ember szemét. A farkas ott feküdt 
hosszába kiterítve, hogy mindenki kénye-kedve szerint 
megbámulhassa.

Én magam kinyujtózkodva feküdtem a tüzkatlan 
mellett s bámultam a főerdész ügyességét, ki nem 
csak hogy szakmájában ügyeskedett, hanem rend
kívüli ügyességet fejtett ki egy csomó húsnak gulyá- 
sossá való összeapritásában s a hozzá tartozó petre
zselyem, hagyma, gomba, krumpli, köménymag és bors 
előkészítése és osztályozásában. Mindezeket csakhamar 
egy hatalmas pléh edénybe helyezte, melynek alul 
lábai voltak, fölül pedig födele s miután ezt a vegyü- 
léket megsózta volna, oda állította a tűz fölé. A hús 
többi része darabokra szeldelve s szalonna darabokkal 
váltakozva hosszú fanyársakra került azzal a nyilván
való czélzattal, hogy abból jóféle zsiványpecsenye 
készüljön. A készítés módja nagyon tiszta, kiváltkép 
pedig étvágygerjesztő volt. Egy pár pillanat és az 
egyik megfőve, a másik sülve volt s isteni illat 
csiklandozta orrainkat. Egy pár erdőőr és vadász,
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tisztek a sorsnak különben is mostoha gyer
mekei s ha ez máskor áll, úgy napjainkban két
szeresen azok. Fizetésük — még a jobb sorsban 
levőké is — oly annyira szerény, hogy ugyan
csak pontosan kimérve s csak a legnagyobb 
takarékosság mellett képesek napról napra 
tengődni s bizony gyakran kell a második tál 
étel helyett a nadrágszijon egyet szorítani, mert 
náluk még az élelmi czikkek ára sem az, a mi 
más halandóknál.

Az erdészeti altisztek legnagyobb részét 
hivatása messze elszólitja a falvaktól, városok
tól, lakásukat a bérezek tövében vagy azokon, 
az őserdők mélyében kénytelenek felütni, gyak
ran olyan helyeken, hol a termő földnek se hire se 
hamva s minden élelmi czikküket a távol, néha 
sok mértföldnyire eső piaczokról drága fuvar
ral, nem ritkán kocsiutak hiján lóháton kény
telenek haza szállítani s a szállítás költségei 
az amúgy is drága gabona vagy más vetemény 
árát megkétszerezi, úgy hogy az az egy kilo
gramm kenyér, mely most a falusi vagy városi 
embernek 20 krajezárjába kerül, neki benne van 
negyvenben.

A gyomor pedig megkívánja a magáét, 
annak bajos parancsolni, mert ha fölmondja a 
szolgálatot, jaj akkor az egész test épségének, 
melyre pedig ha valakinek, akkor az erdöőrnek 
van nagy szüksége, hogy nehéz, gyakran nem

hogy az időt haszontalanul ne pazarolja, a képzelhető 
legvigabb tréfákat ürte, közben hatalmas étvágygyal 
látván az ételekhez is. így telt el vigan a pihenés ideje.

Pihenés után fölkerekedtünk s újból neki indul
tunk az őserdőnek, mely ugyanolyan volt, mint a 
melyben reggel jártunk, csak az volt a különbség, 
hogy akkor fölfelé, most pedig lefelé haladtunk. Sokat 
kellett most is botorkálni, mert a talaj itt is mohával 
födött volt, mely alatt éles szikladarabok rejtőztek. 
Gyors menetben mentünk már vagy félórát, mig végre 
egy berkenyével s vörös bodzával telt vágásba hatol
tunk. A nedves sűrűből egész csapat császármadár 
röppent fői. Döntött faóriásokon át mászva s egy sürü 
fiatalost áttörve végre hosszú menet után megérkez
tünk a Kicserna völgybe.

A hajtők kikapták a parancsot ugyanazon a 
vonalon fölállani, hol előbb a puskások álltak s a 
hajtást lefelé intézni, mig a puskások egy patakocska 
hosszát állták el. Az én állásom egy nagyobb tisztáson 
volt s itt egy gránit sziklát foglaltam le ülőkének.

csak nappalát, de éjjeleit is igénybe vevő ter
hes szolgálatát teljesíthesse. A sok fáradozás, 
a szabad természet üde levegője, a kristály- 
tiszta forrás vize pedig még csak fokozzák az 
étvágyat s a gyomor hangosan követeli az ő 
jogát.

A beavatatlan azt hiszi, hogy az erdészeti 
altisztet nem is érheti nyomor, mert hiszen neki 
megvan az ő rendes kenyéradója, ki gondosko
dik arról, hogy alkalmazottja semmiben hiányt 
ne szenvedjen s ne legyen neki oka az elége
detlenségre, a zúgolódásra, mert hiszen tudjuk, 
hogy ez a szolgálat hű teljesítésénél nagyon 
rósz tanácsadó s ismeretes a bünkrónikákból is, 
hogy a tolvajoknak, rablóknak több mint 90 
százalékát a nyomor, az éhség vitte a bűn ös
vényére. A szolgálatadó is — tudván ezt — 
minden igyekezetét kell hogy arra irányítsa, 
hogy az ő munkása vagy vagyonának őre szük
séget ne szenvedjen s igy a gonosz incselkedé- 
seinek és csábításainak kitéve ne legyen, ha
nem azt nyomorában fölsegitse és mindennapi 
kenyerét adja meg.

így kellene ennek történni s ha igy 
történnék, akkor minden jól volna és nem 
lenne baj, de vájjon a valóságban van-e erre 
példa? Elszomorodott szívvel kell megval- 
lanunk, hogy bizony nincs és ha tán itt-ott 
akad is, az olyan nagy ritkaságszámba megy,

Fölöttem egy favágó állt, alattam pedig egy magas 
növésű erdőór; a további kilátást egy kiugró szikla- 
tömb takarta el. Előttem a nyílás fölött egy nyelv 
alakú tisztás terült el egy régi csúsztató csatorna 
maradványaival. Mig mi reménykedünk, addig az idő 
lusta lassúsággal halad, annál gyorsabban csörgedez 
azonban a patak kristálytiszta vize lefelé. Mi minden
félét nem beszél el az ilyen patakocska az ábrán- 
dozónak! Itt hallod a csöngést, bongást, zúgást, sóhaj
tást, sírást, rivást, panaszkodást, kopogást, morgást, 
zenét, dalt, tompa dörejt, szóval minden lehetőt és 
lehetetlent, a mit csak a fúl befogadhat és igy 
halad ilyen váltakozó dallamok közt az a parányi vi
zecske pihenés nélkül lefelé, hogy végre másokkal 
egyesülve elősegítse a tenger moraját.

A kép megelevenitéséhez nem kevéssé járult hoz
zá a fejünk fölött röpködő keresztcsőrű párját 
hívogató szózata és egy pár csíz és vörösbegyül 
csiripelése. De mit hallok! Ez a hang már nem a 
víztől származik. Hegyezem füleimet, a vér sebesebben
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hogy senki sem veszi észre.
A szegény erdőőr, csak hogy a maga és 

családja életét megmentse a végnyomortól, 
kénytelen utolsó darab marhácskájától is meg
válni, vagy pedig uzsora kölcsönre szorulni 
— ha ugyan akad, aki neki hitelezzen — s 
igy a jövőbe a legroszabb kilátásokkal bele
menni, mert hiszen nyilvánvaló, hogy még 
jobb napok bekövetkeztén sem fog javulni az 
ö sorsa, mert a régi hiányok elnyelik az újabb 
fölösleget.

Ha valamikor, úgy most lenne itt az ideje 
a drágasági pótléknak, de hát olyanok-e a 
viszonyok nálunk, hogy ezt valaki nem kívánni, 
követelni, de csak kérni is merészelné? Egyes 
ember megtenni nem meri, mert fél attól, hogy 
rögtön lázongónak, forradalmárnak fogják 
tekinteni, az egyetértés, az pedig már régóta 
ismeretlen fogalom az erdészeti személyzetnél.

Hátra volna még, hogy a kenyéradók látva 
az általános drágaságot, ínséget, maguk belás
sák, hogy az a csekély fizetés, mely máskor 
talán ahogy-úgy elégséges, most a legszüksége
sebbeket sem fedezi és sietniök kellene saját 
jószántukból segíteni ott, hol segítségre szük
ség van.

Pönnhangon kérdjük hazánk Összes erdé
szeti altisztjeit, mondják meg nyíltan, leplezet
lenül, hol történt meg az az eset, hogy az elüljáró

lüktet ereimben. — Nem, bizonyosan nem. Már hatá
rozottan megkülönböztetem a kürtök rivalgásá, han
gokat, a íokosbalták kopogását a törzsekben és 
mindjárt ezek után az elsütött mozsarak dörejét. 
Párját ritkító hangvegyülék. ez. A hajtők lármája, a 
pásztorkürtök hangja mind közelebb jött, a puskások 
vonalán azonban siri csönd honol. Mármár kételkedni 
kezdtem, hogy a hajtásban lenne vad. Közben, talán 
a haszontalan várakozásban kimerülve, arczomat a 
szomszédos favágó felé fordítom s látom, hogy ez 
szélesre szétvetett lábakkal, arczhoz emelt fegyverrel 
áll s összehúzott szemöldei nyilván mutatják, hogy 
elnyomni készül a ravaszt. Ez által figyelmessé téve 
magam is fölhúzom a sárkányokat s éles szemmel 
tekintek abba az irányba, hová a szomszédom czéloz, 
ez azonban csendesen leereszti puskáját és mutató 
ujjával mutat arrafelé. És mi több: egészen tisztán 
hallom előttem a haraszt zörgését, száraz gályák 
recscsenését és mintha látnám, hogy ott, a tisztás 
végiben egy idomtalan fekete tömeg mozog rézsutas

megkérdezte volna valamelyiket, vájjon híján 
van-e valaminek és mire lenne szüksége, hogy 
ínséget ne szenvedjen? Vallja be ezt az illető 
nyíltan és bátran s mi nem fogunk késlelkedni 
hosánnál zengeni arról a derék férfiúról.

„A Sipka szorosban minden csöndes!“ 
jelentetette volt a muszka generális, midőn 
serege a törökök golyóitól leteritve, a hóvihar 
által befödve pihent a szorosban.

„Az erdészeti altiszteknél néma csönd 
honol:" mondhatjuk mi is, midőn az Ínség és 
nyomor sápadt leple alól nem hangzik ki 
egyetlen panaszos hang.

Pedig csehül vagyunk, nagyon csehül és 
még kilátásunk is alig van arra, hogy sorsunk 
egyhamar jobbra forduljon Egyedüli remé
nyünk az Istenben van s buzgón emelkedik 
Hozzá fohászunk: „A mi mindennapi kenye
rünket add meg minéküuk ma! és" ne vigy 
minket a kisértetbe, de szabadíts meg a 
gonosztól!"

A fáczán, annak tenyésztése, védelme 
ás vadászasa.

(Vége.)

A fáczán vadászása kétféle lehet, a szerint tud
niillik, a mint az a fáczánosban, vagy pedig a szabad
ban fordul elő. Ott, a hol a fáczán már annyira el
terjedt, hogy a szábadban is bárhol található, leginkább

irányban. Minden érzékeim a szemeimben és füleimben 
összepontosulnak. Éles szemem bele mélyed a sűrűbe; 
Istenemre! nem lehet tévedés; egy hatalmas- idom
talan, bozontos fej, egy fekete, széles, ide-oda haj
longó derék. Ideges gyilkolás! vágy támad bennem s 
vadász nyelven szólva lőkészen állok. A távolság 
azonban vagy 70 lépésnyi lehetett s az állat olyan 
irányt vett, hogy lehetetlen volt az alantabb álló 
puskások lövéseit elkerülnie s igy sajnálkozva bár, 
letettem szándékomról s ugyanezt tette az alattam 
álló erdőőr is, de ördög és pokol! megvallom nyíltan, 
hogy szivem hatalmasan dobogott; önkívületben vol
tam. Nyugtalanul, feszült idegekkel figyeltem, mikor 
durran el a lövés; ez a tulajdonképni vadászláz. Mint 
mondám, a maczkó rézsűt haladt s igy a lövés nem 
maradhatott ki sokáig. Végre durran, majd sivít: paff, 
puff! A második lövés golyója a vízbe csap le, a locs- 
csanást jól hallani. A harmadik és negyedik lövésre 
oly irtóztatón fölorditott a medve, hogy bizonyára a 
fél vármegyében meghallhatták. Egy állatóriás orditása
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kutyával szokás rá vadászni s ez a vadászásának az 
élvezetesebb módja, míg ellenben fáczánosokban, hol 
leginkább csak a fölösleges egyedek, kiváltképpen 
pedig a fölös számban előforduló kakasok kilövése a 
czél, hajtők segítségével eszközöljük a vadászatot.

Gyakran megesik, hogy a fáczánosokból egyes 
példányok a szomszédos cserjésekbe, erdőkbe kóborol
nak el s a tenyészhelyükre visszatérni nem akarnak, 
a ragadozók pusztításával pedig még nem haladtunk 
annyira előre, hogy megmaradásuk csak némileg is 
biztosítva legyen; az ilyeneket azután nemre való 
külömbség nélkül ki kell lőni, mert amúgy is csak
hamar elpusztulnának.

A fáczánosokban a kutyával való cserkészés 
semmi szin alatt sem engedhető meg, mert a mi a 
fáczánt megfelelő élelmén kívül helyhez köti, az a föl- 
tétlen nyugalom, már pedig a kutya, legyen az bár a 
leghiggadtabb is, a keresztül-kasul húzódó nyomokban 
izgatott lesz s izgalmát csak fokozzák a folyton föl
röppenő madarak és az ezekre tett lövések. A cser- 
készésre sebes és jó szimatu, de nem túlságosan heves 
vérü kutyát használjunk az elkóborolt fáczánoknak a 
szabadban való fölkutatásánál. Midőn a kutya áll, óva
tosan addig kerülgetjük a helyet, mig vagy meglátjuk 
az elbújt fáczánt, vagy pedig mig az fölröppen. A 
fáczán mint félénk és óvatos állat minden lehető vé
delmet fölhasznál biztonságára s igy azt a mezőkön 
leginkább a sürü bokrokosokban, nádasok szélin talál
hatjuk.

A fölfedezett fáczán először futással igyekszik a 
veszély elől menekülni s csak legvégső szükségben 
röppen föl. Hazánkban még nem lévén általánosan el
terjedve, a szabadban való vadászása is ritkaság számba 
megy s igy vadászása még mindig leginkább a rend

szeres fáczánosokra szorítkozik, hol a hajtókkal való 
vadászást alkalmazzuk.

A fáczánosokban való vadászás ideje októbertől 
januáriusig terjed, mikor a fáczán a letarolt mezőkön 
többé táplálékot nem talál és a legelő nyájak és az 
azokat őrző kutyák zaklatásainak lévén ott kitéve, 
tenyész helyére húzódik vissza s itt csoportokba verő
dik. Ebben az időtájban való vadászásnak nem meg
vetendő előnye az is, hogy a hideg idővel a lelőtt vad 
biztosabban szállítható és jobban értékesíthető.

A hajtóvadászatnál arra kell törekedni, hogy a 
fáczánok tömegesen, csapatokban tereitessenek lövésre, 
miután pedig — a mint föntebb már említve volt, — 
leginkább futva és a sűrűben bujkálva igyekszik me
nekülni, a fáczánosokban az ösvényeken és nyiladékokon 
bizonyos távolságokban vesszőből font kerítéseket al
kalmazunk, melyek a menekülő madarat a tovább fu
tásban akadályozván, fólröppenésre kényszerítsék, midőn 
is a legszebb lövések esnek rája.

A fáczánosokban a vadászat rendszerint csak a 
kakasokra terjed ki. A nagyon közeli és a nagyon tá
voli lövésektől óvakodni kell, mert az első a vadat el
csúfítja, húsát szétroncsolja, a másik pedig csak 
könnyebb sebet ejtvén rajta, az elmenekül s később 
vérzik el valamely buvó helyén a nélkül, hogy bármi 
hasznát vehetnők. Lövéshez legalkalmasabb az 5-ös 
sörét használata. Ott, hol arra van kilátás, hogy sok 
lesz a kocza puskás, jó a jérczéket a vadászatot meg
előzőleg befogni s igy biztonságba helyezni. Lövés 
után mindig figyelje meg a puskás a helyet, hová a 
lelőtt fáczán lezuhant, hogy az a hajtás végeztével 
feltalálható legyen.

A fáczánokat még hálókkal és csapdákkal is szok
ták befogni az etető helyeken, ez azonban fáczán fogás

volt az, nagy fájdalommal teljes. E közben Szivet 
megremegetető hangokat lehetett hallani: Ja j! ja j! ja j ! 
és ismét eldördült egy lövés, majd egy ostor pattogás
hoz hasonló csattanás: egy gyutacsnak az elsülése, 
végül fölhangzott a főerdész dörgő hangja: .Terem
tette ! puskákat ide, fiuk!“ Mindez egy pillanat alatt 
történt. Az én szomszédom, a hosszú erdóőr nagy 
ugrásokkal rohan arrafelé, de futtában megbotlik, 
elesik, miközben fegyvere eldördül s a golyó lever 
néhány fenyő tobozt a közeli fákról. Pillanat alatt 
körülálljuk a földön elterül állatot. Tátott szája és 
sebei gőzölnek. Rettenetes fogaival két hüvelyk át
mérőjű galyakat úgy morsolt össze, mint gyönge gyufa
szálakat. Ekkor előugrik az öreg Salát, letérdel és 
czéloz: .H ej! várj, akasztanivaló, majd kiszedem én 
a fogaidat!" Ezt látva a föerdész rákiált: ,Ne lőjjön, 
öreg, hát nem látja, hogy már a végit járja? azonban 
senki se közelítsen hozzá, mert máskép kásává rágja!" 
és ezzel megtöltötte puskáját. Volt már olyan eset, 
hogy a vadász abban a hitben, hogy a medve már

kiszenvedett, rá ült és füleit tépászta s ekkor az 
összeszedve végső erejét fölállt s pár lépésnyire el- 
czipelte pajkos, de most halálra rémült lovasát. Veze
tőnk figyelmeztetése helyén való volt. Még egyszer 
felorditott a medve fájdalmasan s oly erővel hány
kolódott, hogy mindnyájunkat téli szórt fövenynyel. 
Irtózatos látvány az ! Majd kinyujtózkodott oly erővel, 
hogy minden csontja ropogott bele és most ott feküdt 
előttünk az őserdők királya élettelenül. Gyönyörű 
állat volt az, fekete, hosszuszőrü bundával, a hátán 
végig sörteszerüen fölborzolt szőrrel.

Fehéren mint a kréta, ijedtségteli ábrázattal 
közeledett hozzánk Szkákaj erdölegény s a többi 
vadászok is gyülekeztek. A hajtők olyan örömrival- 
gásba törtek ki, hogy a sziklák alig győzték azt vissz
hangozni.

A mint most a főerdész elmesélte, a patakot 
átlépő medvét első lövéssel Imre erdész üdvözölte, 
majd Szkákaj erdölegény az ő egycsövű flintájából, 
melynek lövése azonban csak gyöngén érte a vadat.
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és nem vadászás és igy nem tartozik czikkünk kere
tébe. —

Az elejtett fáczánokat 20—25 darabjával szokás 
vesszőből font kosarakba, fenyőgalyak vagy száraz 
moha közé csomagolni, kihűlésük után és kizsigerelés 
nélkül s igy küldik a legtávolabbi fogyasztási helyre 
is téli időben minden veszély és koczkázat nélkül.

A fáczántenyésztés — eltekintve a madár szép 
voltától és a reá tett vadászatok élvezeteitől — hi
vatva van idővel mint fontos nemzetgazdászati tényező 
is szerepelni, mert oly piaczi czikket képez, mely 
mindig talál vevőre és fogyasztóra s már az eddigi 
kísérletek bebizonyították, hogy a fáczán nálunk köny- 
nyen meghonosul; igaz, hogy addig, mig nemzedékről 
nemzedékre lassacskán annyira megedződik, hogy 
hazánk égalji viszonyainak összes változatait eltűrni 
s a váltakozó, gyakran szükes élelemhez szokni képes 
lesz, még évtizedek kellenek, de hogy ez elöbb-utóbb 
be fog következni, nyilvánvaló abból, hogy már most 
is találunk helyeket, hol a fáczán minden emberi se
gítség és hozzájárulás nélkül szabadon él és szaporo
dik s még a zordabb telet és nagyobb élelem hiányt 
is meglehetősen tűri.

Ennek az elvitázhatlan ténynek már magában 
lelkesítenie kellene a természet és vadászat kedvelő 
erdészt arra, hogy a siri csendü őserdőket, hol az 
állati élet csak egyes ragadozók által van képviselve, 
ezzel a valóban szép és hasznos madárral benépesíteni 
igyekezzék.

Tenyésszük és szoporitsuk a fáczánokat!
Vén p r a k  t ikus.

Erre durrant Czibra fegyvere, melynek golyója a 
patak köveit zúzta szét: negyediknek ismét Imre erdész 
lőtt. A medve megtántorodott, de összeszedve minden 
erejét, át akart törni a vonalon s egyenesen neki 
ment a már most védtelen Szkákajnak, nem kis 
zavarta és félelembe ejtvén őt. Kétségbeesésében s 
egyéb védelem híján a kilőtt fegyverei hadonászott 
folytonos Jaj! jaj! ja j!“ kiáltások közt s ide-oda 
ugrált és tánczolt, mig végre eldördült a föerdész 
lövése, immár az ötödik s az óriás állatot leteritette. 
Második csőve csütörtököt mondott. Péter, az öreg, 
apró erdőőr oda lépett az ifjú erdőlegényhez s kezét 
vállára téve mondta: „Ej, ej. kedves Szkákaj, ugyan 
hiába vetted be ma reggel a hasmenés elleni pilulákat!* 
Czibra figyelmesen vizsgálta lövését a kövön s úgy 
vélte, hogy az oly sűrűn hullott oda, mint egy sapka. 
De óh ja j! a fegyvere csövének vége több hüvelyk- 
nyire meghasadt, de a zsineggel oda kötözött szerszám 
azért jól megállta helyét. A csőrepedést nyilván a túl
ságos töltény okozta. Czibra egész nyugodtan veszi

LEVELEZÉS.
Petrosóny, 1898 Május 20.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !
Kedvelt lapunk 33-ik számában Csiky János ura

dalmi vadőr és tisztelt kartársunk arról panaszkodik, 
hogy vidékén egy muzsikus czigányból lett uradalmi 
erdőór úristennek képzeli magát; nos ez az eset nem 
áll elszigetelve, mert magam is tudok esetet Krassó- 
Szörény vármegyéből, hol egy oláh legényből, ki több 
évig mint kocsis szolgált a főerdésznél, minden tanul
mány és szakképzettség nélkül erdőőr lett s most 
olyan büszke és henczegő, hogy többi szaktársaival 
még szóba sem áll.

Tény az, hogy az ilyen muzsikusokból, béresek és 
kocsisokból lett erdőörök csakugyan alkalmasak arra, 
hogy testületünknek még azt a csekély tekintélyét is, 
melylyel még rendelkezik, végkép lerontsák, de hát 
ez ellen úgy látszik hiába küzdünk, mert — sajnosán 
kell bevallanunk — legtöbb helyen a hizelgés, meg- 
hunyászkodás fölfelé és henczegés lefelé többet nyom 
a latban, mint a szakképzettség s az ebből kifolyó 
önérzet. Pedig hát a muzsikusnak a szakképzettsége 
legnagyobbrézzt a hegedűben, a kocsisé pedig az os
tornyélben marad.

Az ilyen egyének alkalmazását azonban nem csak 
egyes uradalmaknál láthatjuk, hanem a községeknél, 
közbirtokosságoknál stb. is, hol pedig törvény szerint 
a szakképzett erdőőrök tartására vannak kötelezve, 
de hát hiába van meg a törvén}', ha nincs meg az, 
aki annak pontos végrehajtására felügyeljen s ha van 
is, nem teljesiti lelkiismeretesen kötelességét. Azt, 
hogy az ilyen eljárás milyen hátrányára van az erdő- 
kulturának, fölöslegesnek tartom itt feszegetni.

elő nagy tüszőjéből czifra késit s készül egész komo
lyan a hibát kijavitani, midőn pedig eszébe juttattam 
előbbi figyelmeztetésemet, hogy ne használjon olyan 
erős töltést, vállait vonogatva mondta: „most már leg
alább tudom, mennyit kell a csőből, levágnom, amúgy 
is nagyon hosszú volt*.

E közben a medve mancsait összekötözték s egy 
hosszú, vastag rudat dugtak köztük át, mely alá ke
resztbe három rövidebbet téve, nyolcz erős férfi vál- 
laira emelte s vitte lefelé a völgybe.

A farkast vitték elöl s a menet élire a dudás 
állt. A fővölgybe érve nyeregbe ültünk. A mint utamat 
megröviditendő egy hajlást keresztezni akarok, lovam 
bele lép egy bizonyára rókák által fóldult darázsfé
szekbe s a neki dühödött darázsak lovamnak esnek, 
mely a csípések fájdalmától neki vadulva ugrál, ágas
kodik s egyszerre csak azon veszem magamat észre, 
hogy röpülök. Röpültem mint angyal, de leestem úgy, 
mint ördög. Gyorsan fölugrottam, de a darazsak még 
gyorsabbak voltak s egy pár bevette magát hosszú,
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Jó magammal is különös eset történt volt meg 
egy Ízben. Pályáztam egy községi erdőőri állásra s az 
arra hivatott községi képviselők egyhangúlag meg is 
választottak s én a megejtett választás után nagy lelki 
örömmel távoztam el s vártam a választásom megerő
sítését. No megkaptam nemsokára a felsőbb hatóság 
végzését, mely azt mondta, hogy mint kiskorú nem 
lévén megerősíthető, az állás más pályázóval lett be
töltve, okmányaimat azonban visszatartották s midőn 
rövid idő múlva ezek kiadását szorgalmaztam, azzal 
feleltek, hogy egy más járásba, de kisebb javadalma
zással kineveztek ideiglenes minőségben erdőőrré. 
Kérdem már most, ha itt lehetett, miért nem lehetett 
volna ugyanígy a jobb helyen is ideiglenesen alkal
mazni ? Azt hiszem, hogy nem tévedek, ha a magya
rázatot ebben egy szóban keresem: „protekczió“.

Ez ellen a visszaélés ellen csak közös egyetér
téssel küzdhetünk sikeresen és azzal, ha az ilyen be
tolakodó s minden előtanulmányt és szakképzettséget 
nélkülöző egyéneket kirekesztjük kebelünkből, úgy, a 
mint azt ők akarják velünk tenni.

A szerkesztő urnák igaz hive
K r i s á n  Györ gy .

A  „Röpirat".
Az előfizetők gyér jelentkezése miatt az uj elő

fizetők neveit csak ritkán lehet közölni s igy néha a- 
kadnak olyanok is, kik aggódnak a fölött, vájjon elő
fizetési pénzük beérkezett-e ? Az illetők megnyugtatására

bozontos szakállamaa. Védekeztem ugyan minden le
hető módon, de hiába, háromnak mégis sikerült egész 
a bőrömig hatolni s gonosz fullánkját bele mélyesz- 
teni. —

Bosszúságom még teljesebb lett, midőn az egyik 
hajtó Hrobár József, ki a megugrott lovamat hozta 
vissza azt mondja: „Hja uram, ti kinevetek minket,
hogy szakálunkat beretváljuk, de abba nem is fészke
lődnek be a darázsak!* „No, no ! Jozska csak vigyázz 
— véli Ruka Pista, egy másik hattó — hogy vasárnap 
a vendéglőben két lábú darázsak ne kapaszkodjanak 
hosszú üstöködbe!"

A falukon át a duda siró hangja és üdvözlések 
döreje közt vonultunk a főerdész vendégszerető házá
hoz, hol már dúsan terített asztalok vártak ránk.

Alig hogy a hajtők letették a vadakat, már ott 
termett a főerdész három éves, szőke fürtü fiacskája s 
fölmászott a medvére. Igazán méltó csemetéje a derék 
apának!

A medve húsát — mely ha nem nagyon kövér, 
savanyun elkészítve Ízletes ételt szolgáltat — a hajtők 
közt osztották szét s miután pálinkával jól megvendé
gelték, ezek a házigazda éltetésével vonultak el.

a legújabbak neveit ime itt közöljük: 78. Horváth 
János, Benicze. 74. Tóth Béla. 75. Makky Gyula. 76. 
Géczy Kálmán. 77. Duba Sándor. 78. Kuth Ignácz.

Ha netalán valamely tisztelt előfizető neve ki
maradt volna, kérjük azt egy levelező lapon közölni 
hogy a hibát helyreüthessük. A jelentkezők csekély 
számát minden valószínűség szerint nem a hideg kö
zönynek , hanem inkább az uralkodó drágaságnak 
tudván be, elhatároztuk, hogy a „Röpirat* csak az a- 
ratás után, augusztus hóban fog megjelenni, kérjük 
tehát mindazokat, kik a közös ügy iránt érdeklődnek, 
hogy addig előfizetéseiket beküldeni igyekezzenek.

Tisztelettel
A „Röpirat“ szerkesztősége.

N y ilv á n o s  k öszön et.
Az Istenben boldogult Flepsz Frigyes m. kir. er

dőőr özvegye úgy a maga, mint hét apró árvája nevé
ben lapunk utján fejezi ki hálás köszönetét mind ama 
jószivü emberbarátoknak, kik hú élete párja elvesztése 
fölött érzett fájdalmát vigasztaló szavaikkal és kegyes 
adományaikkal enyhíteni igyekeztek. Eddig a következő 
adományok érkeztek kezeihez:

1. A szászsebesi erdőhivatal köz
ponti személyzete által koszorúra gyűjtött
pénz m aradványa ...................................2 írt 27 kr.

2. Az „Erdészeti Újság* szerkesz
tőségéhez még a múlt évben beérkezett 
s eddig föl nem használt következő ado
mányok: Egy magát megnevezni nem a- 
karó 50 kr., Moha Alajos főerdöőr 1 frt,
Debreczenyi Zsigmond erdőőr 50 kr.,
Röczei János erdőőr 50 kr., Zsigmond
Antal erdőőr 1 frt, összesen . . . 3 frt 50 kr.

3. Kuth Ignácz urad. segéd erdész
nr adom ánya............................................— frt 50 kr.

4. Duba Sándor városi erdőőr ur . — frt 50 kr.
5. K. S. m. kir. főerdész ur gyűj

tése, melyhez hozzájárulni szíveskedtek:
K. S. m. kir. főerdész 1 frt, P. B. m. kir. 
erdőgyakornok 1 frt, Egy erdőőr 30 kr.,
Hat erdőör együtt 1 frt 20 kr., Nyolcz 
erdőszolga együtt 80 kr. s igy összesen 4 frt 30 kr.

A kegyes adakozók fogadják lapunk szerkesztő
ségének is hálás köszönetét. Nem vagyunk addig el
hagyatva, mig mi magunk egymást el nem hagyjuk! 
A Mindenható gondoskodik övéiről!

Különfélék.
Czáfolat. Lapunk 32-ik számában Puszta-Koz- 

madombjáról egy közlemény jelent meg Csíki János 
uradalmi erdőőr tollából, mely egy előfizetőnktől be
érkezett levél szerint elejétől végig nem egyéb aljas
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rágalomnál, mert — mint a levél Írója mondja — az 
ott megrágalmazott uradalmi erdőőr a mellett, hogy 
már 12 éve szolgálja az erdészetet, az erdöőri szak- 
viszgát már 1890-ik évben, a múlt évben pedig a vad
őri vizsgát is sikerrel letette s igy arról, hogy nem 
lenne eléggé szakképzett, szó sem lehet, különben is 
talpig derék, becsületes ember. Az illető közlemény a 
szerkesztő távollétében s tudta és akarata nélkül látott 
napvilágot s igy csakugyan legmélyebb sajnálatunkat 
kell kifejeznünk a fölött, hogy ily módon akaratlanul 
is mód nyujtatott egy derék ember megrágalmazására. 
Kérjük tisztelt levelezőinket, hogy jövőben csak tár
gyilagos és igazságnak megfelelő hírekkel szolgáljanak 
s ne használják föl megtévesztésünkkel lapunk hasábjait 
esetleges személyes boszujuk kielégítésére, mert ez 
által nem csak saját, — de lapunk jó hírnevének is 
ártanak.

A tótkom lósi fen évad. Tótkomlóson május 
9-én éjjel meggyilkolták Szenteczki Pál szabómestert és 
feleségét. Gyilkosuk a tulajdon legényük, Strobel István 
a ki már két napra rá kézrekerült és mint nekünk írják, 
mikor vallott, Szűcs Sándor orosházai albirónak igy 
mondotta el bűnét:

Kilencedikén este 8 órakor elment gazdájának 
Szenteczki Istvánnak lakásáról egy fonókába s ott volt 
esti 10 óráig; aztán hazament és lefeküdt. Szenteczki 
István és neje Mala Mária a baptiszta gyülekezetből úgy 
II óra felé haza tértek s lefeküdtek a konyhából nyíló 
szobájokba, a mi egyszersmind szabómühely is volt. A  
konyhában piczi rekeszes ágyban fent feküdt két inas 
gyerek s legalul feküdt a gyilkos Stróbel István. A 
mesterék lefekvése után Stróbel úgy 12 óra lehetett, 
fölkelt és meggyőződött arról hogy gazdája és gazdasz- 
szonya alszik. Ezután elővette a konyhában lévő élesre 
kifent nagy konyhakést, ingujját felgyürte s csak úgy 
fehér ruhában belépett a mesterék szobájába. De csak
hamar visszatért, mert azt gondolta hogy ilyen módon 
nem lesz jó a gyilkosságot elkövetni, levetette mindenét 
s igy belépett ismét a szobába; a hold gyér világítása 
mellett meggyőződött arról, hogy az asszonya és mestere 
alusznak. Tapogatódzot mesterének feje után, azt meg
találva, nyakán egy hosszú s mély vágást tett, aztán 
újból nyakába szúrt és a késsel még máját is átszurta. 
A  mint a mestere nyakát átmetszette, fölébredt az 
asszony s elkiáltotta magát: István! — Erre azt
felelte a gyilkos: Ha fölismertél, neked is meg kell
halnod! Viaskodtak húsz percig, mi végre aztán az 
asszonyt sarokba szorítva, ennek a gégéjét is elmetszette.

Aztán kiment az udvaron lévő kúthoz mosakodni, 
majd visszament ismét a meggyilkoltak szobájába s meg
győződött arról, hogy mestere és asszonya meghalt. 
Ekkor a szobából nyíló kamara ajtajának fölfeszitéséhez 
fogott és a kamrában elhelyezett kis láda feltörése után 
abból mesterének 600 fitját magához vette, kiment s 
lefeküdt.

Az egyik inas gyerek fölébredt s azt mondja a

gyilkosnak: István bácsi, nem hallotta, hogy a mester
asszony kiáltott, hogy Pista, Jóska, bizonyosan valami 
baj történt oda bent. A gyilkos azt felelte, h ogy: nézzük 
meg s gyertyát gyújtottak. Kezébe vett egy botot s az 
ajtóra ütött, azt kiáltva: Mester ur, asszonyság! — 
Semmi felelet — mire az ajtót fölnyitja, oda szól az 
inasoknak: — Na, itt fekszik az asszonyság meg
gyilkolva.

ö  magát parádéba téve, a rendőrség és csendőr
séghez ment rögtön az esetet bejelenteni, azután pedig 
Orpsházára jött be a dolga végett, innen azonban még 
délelőtt visszament. Az orosházi járásbíróság vizsgáló- 
birája, Szűcs Sándor albiró a tett színhelyére érve, csak
hamar meglátta, ki a gyilkos és elfogatta Strobel Istvánt.

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

Kendeffy Árpád kiskorúnak malomvizi uradalmá
nál felvétetik egy szakvizsgázott erdőőr a következő 
állományszerü illetményekkel: fizetés, havi részletek
ben, 240 frt, — évente egy egyenruha és czipó — két 
kát. hold szántóföld 1899-től kezdve, — legelő két drb. 
szarvasmarha részére, — természetbeni lakás konyha
kerttel és házhoz állított tűzifa.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t. 
ez. 87. §-ban előirt szakképzettségüket, kort és erős 
ép testalkatukat orvosi bizonyitványnyal, továbbá a 
magyar nyelvnek szóban és Írásban, mint pedig a román 
nyelvnek szóban való jártasságát igazoló másolatbeli 
okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 
folyó évi Junius hó 20-ig az alulirt erdőhivatalhoz 
nyújtsák be.

Pályázók kötelesek kívánatra önköltségükön be
mutatkozni és a vadóvásban, tenyésztésben jártasak 
előnyben részesülnek.

Malomviz u. p. Hátszeg (Erdély) 1898. május 29.
Kendeffy uradalom erdőhivatala.

E ladó v a d á szeb ek .
A vadászattal való fölhagyás következtében el

adom a következő vadászebeket: két erdélyi vadász- 
kopót. egyik 3 éves, fekete-barna, másik 2 éves, sárgás
barna, nyúl és róka vadászatra mindkettő kitűnő; áruk 
30 frt. Eladok továbbá két tiszta angol faj nőstény 
tacskót, egyik 4 éves fekete, barna jegyekkel, kivált 
róka és borz ásásra igen jól betanítva, ára 30 frt, a 
másik még csak 8 hónapos, vadászatra nincs bevezetve, 
ára 12 frt.

Van még ezen kívül két 3 hóuapos kan kopó 
köl}-kem eladó, darabja 5 frt.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálok.
S a n d e r  J ó s z e f ,  Szászsebesen (Erdély).
P̂ elelös szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 

P odliradszky  Em il.
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MAfiYARHON ELSŐ, LE6NAQYÖB8

fapittatott
m z  ci

bifeaiutsn.'

M EGJELEN T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

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

A nagy m éltóságú földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

cssógünls. újólag megtolziatott
a nagytekiutetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával. 

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 BLUM és TA RSA

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállitói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Junius 7. 36-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

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.

A g y a rk o d á so k .
Szomorú tünetek mutatkoznak az erdészeti 

altiszti személyzet körében, melyek a helyett, 
hogy tünedeznének, talán még inkább tért hó
dítanak, nyomot hagyván azoknak bel- és kül- 
életében.

A bajtársi jó viszony kezd ismeretlen fo
galom lenni s e helyett mind jobban fölüti 
fejét az egymás ellen való agyarkodás és ás- 
kálódás. Igazi jó barátságot még lámpással 
keresve is alig lehet találni, e helyett vígan 
burjánzik a tettetés, szembe való szeretkezés, 
hízelgés, hátulról való legyalázás és marás. 
Az őszinte beszéd már csak a mesék országába 
tartozik s helyét elfoglalja az ocsmány képrau-

tatás. A titkos besugások, egymásnak a fölleb- 
való előtt való legyalázása már szinte olyan 
életszükségletet képez, mint a mindennapi ke
nyér. Az összetartó kapocs, mely pedig minden 
egyes testületnek az első és fő kelléke, ha az 
fölvirágozni akar, a helyett, hogy napról-napra 
erősödnék, mindinkább lazul s félni lehet, hogy 
ha ez még tovább is igy menni, lassacskán az 
összetartásnak még a Ilire is eltűnik s az a 
derék testület, mely hivatva lenne szerepet 
játszani a közéletben, szét fog mállani, mint 
ahogy a laza kő szétporlik az ember lába alatt.

Vannak ugyan még itt-ott elszórva tisztes 
kivételek, de bizony már csak nagyon gyéren, 
de ott, ahol megvannak, meg is látszik a szoros 
összetartás áldásos volta.

TARCZA.
------ +c+-------

V ig  v é g ű  rók afü stö lés.
Azt tartja a példabeszéd, hogy az alma nem esik 

messze fájától s az átöröklés törvényeinél fogva az 
apák jó és rósz tulajdonságai átragadnak a fiakra, sőt 
még hírneves tudósok is foglalkoztak ezzel a problé
mával, nagy vitatkozást indítván megfejtése fölött egy
más közt, a bíróságok előtt pedig igen gyakran foglal
koznak a dologgal és ha a fiatal bűnösnél bebizonyul, 
hogy az apja gonosztévő volt, ez már rá nézve enyhítő 
körülményt képez, ha pedig még azt is kisütik, hogy 
a nagy-, déd- és ük- és még nem tudom mi mindenféle 
apák is hasonló hibában leledzetek, még föl is mentik 
bűnének következményei alól, mert meg vannak arról 
győződve, hogy a bűn nem a saját hibája, hanem azt 
úgy örökölte. Az átöröklés azonban nem csak a fiakra 
szól, a természet nyilván ugyanígy játszik közre a le

ányoknál is és azért módja a magyar ember: „nézd 
meg az anyját, vedd el a lányát”.

Én a magam résziről és saját tapasztalataim 
nyomán a filozófusokkal szemben bizton állíthatom, hogy 
az átöröklés nem teljes, hanem csak részleges, mert 
teszem azt mig az én tiszteletre méltó atyám bozontos 
bajusza gyakran szétfésülhetlenül tapad össze az alasch, 
rittmeister és más ilyen ragadós minőségű sprirituózus 
folyadékoktól, melyekkel a Galicziából ide szakadt 
tisztelt honfitársaink jobban elárasztják három bérezés, 
négy folyós szép hazánkat, mint a Tisza árja az Alföld 
szép rónáit, addig az én barnásán serkedző bajuszocs- 
kámon csak a tejecske által hagyott fedér csíkot lehet 
itt-ott látni. Itt tehát az átöröklés törvénye még nem 
érvényesült, ha csak ez az örökségem az árvaszéknél 
vagy más arra hivatott hatóságnál nincsen letétbe he
lyezve, honnan majd csak nagykorúságom után fogom 
stemplis iteze, — akarom mondani nyugta ellenében 
felvehetni.

Mégis van valami, mit atyámtól örököltem s ez a
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Mi az oka tulajdonkép ezeknek a szomorú 
viszonyoknak?

A nevelés, a műveltség hiánya lehetne 
talán az egyik, de hát ezt okul éppen el nem 
fogadhatjuk, mert hiszen nyilvánvaló, hogy az 
erdészeti altiszti személyzet műveltség, képzett
ség, jó nevelés dolgában mind jobban halad 
előre s a régi időkből fönnmaradt gyöngébb 
elemek lassacskán tünedeznek, helyet adván a 
szellemi téren sokkalta erőteljesebb ifjú nemze
déknek Ma már találunk erdészeti altiszteket, 
kik a müveit körökben teljesen otthonosan mo
zognak, azokban az őket méltán megillető helyet 
kivívják maguknak s miattuk ugyan senkinek 
sem kell restelkednie. Az erdész házakból las
sacskán kiszorulnak a T atár-Péter-féle  rémhis
tóriák s helyüket elfoglalják más hasznos és 
szivnemesitő olvasmányok s ezekkel lépést 
tartva bevonul a csöndes hajlékba a felvilá
gosodás.

Mi ennek az egymás ellen való agyarkodás
nak az okát egészen másban keressük s azt 
hisszük, hogy életbölcseségünk és tapasztalatunk 
most is fején találja a szöget, ha azt állítjuk, 
hogy az ok egyrészt a kenyéririgységben más
részt a protekczióban található föl.

Az irigység az embernek vele született hi
bája, mely a világ teremtése óta származik át 
egyik nemzedékről a másikra; hiszen tudjuk,

hogy Káin is azért ütötte agyon az ő édes test
vérét Ábelt, mert megirigyelte tőle, hogy az ő ál
dozata kedvesebbnek mutatkozott az Isten előtt. 
A mai kor szelleme, a silány anyagiság folyton 
szaporítja a Káinokat és azok áldozatait, csak 
az a külömbség, hogy ma már a furkós bot hasz
nálata kiment a divatból, nem azért, mert azt 
korunk Káinjai nem szívesen használnák, hanem 
inkább azért, mert a törvény pallosa ott lebeg az 
azt használó feje fölött. Most a gonosz s z ív  

sokkal veszélytelenebb, kényelmesebb módot 
használ s ez a rágalmazás és megszólás.

Irigykedünk embertársainkra, ha azokat a 
sors bármi irányban jobban dédelgeti, ha jobban 
kedvez nekik a szerencse, ha akár szellemi, 
akár anyagi részben fölénk emelkednek s a 
helyett, hogy minden igyekezettel mi is a ma
gasba törnénk s igyekeznénk amazokat nem 
csak elérni, de még túl is szárnyalni, az egyen
lőséget úgy akarjuk elérni, hogy azokat rántjuk 
le fáradsággal, nehéz küzdelemmel kivívott ma
gaslatukról, pedig hát nem csak magunkra, de 
az egész emberiségre nézve is hasznosabb és 
üdvösebb lenne, ha az előbbi módot válasz
tanánk.

A rágalmazás, a pletyka legocsmányabb 
fegyverek minden egyebek közt. Az igazi férfiú 
soha sem hátba, hanem mindig nyiltan, 
szembe támadja ellenfelét, még akkor is,

vadászszenvedóly, mely kiirthatatlanul lángol egész 
belsőmben s azt ki kell elégítenem, ha csak legyek 
vadászása által is.

Furcsa is az a vadászszenvedély; akibe egyszer 
bele vette magát, abból ugyan nem egykönynyen pusztuj 
ki, hanem ragadja őt magával tűzön, vizen, tüskén^ 
bokron és veszedelmeken keresztül foltartóztathatlanul s 
nem nyugszik adtáig, mig tápot nem nyert s nem lett 
kielégítve.

Zsenge koromnál fogva — sajnos — a vadászat 
nemes mesterségét eddig csak gummipuskával és később 
flauberttel gyakorolhattam, most pedig már ezt sem 
tehetem, mert az első már nem illik olyan kamaszhoz, 
kinek a bajusza kezd nőni, a másikat pedig a vármegye 
szabályrendelete tiltja, igazi nagy vadászpuskához 
pedig még nem juthattam, mert atyámnak minden 
pénzit részben az „Erdészeti Ujság“ derék nyomdászának 
kell adnia, mig a másik részt — mint ő mondja tiszta 
hazaszeretetből és a mezőgazdaság fejlesztése czéljá- 
ból — a nemes árpa és komló termelés emelésére for

dítja s egyelője csak azzal biztat, hogy majd akkor 
vesz puskát, ha minden előfizetője befizeti a hátralékát, 
a mi szerinte már a legközelebbi hónap elejével be fog 
következni. Azt hiszem különben, hogy ez csak 
ravasz fondorkodás nála, hátralék nincs is, olyat csak 
az én megtévesztésemre emleget.

Ilyen szomorú viszonyok mellett módot kell ke
resnem a vadászat nemes mesterségének más eszkö
zökkel való üzésére s ezek közt legélvezetesebb s leg
hasznosabbnak találtam a rókák üldözését — fegyver 
nélkül, miben hűséges czimborára akadtam egy a gé
pészetet velem együtt tanuló pajtásomban.

Egyik ünnepnapon, midőn a gyárban, hol alkal
mazva vagyok, a munka szünetelt, már a kora hajnali 
órákban künn csatangoltam a határban, tele tüdővel 
szíva az üde reggeli levegőt s gyönyörködve a har
matos fűben itt-ott legelésző nyulacskában és a dalos 
madárkák kedves csiripeléseiben, midőn egyszerre meg
pillantok egy ravasz rókát, a mint egerészve botorkált 
az egyik szántóföldön. Egyszerre feledve lett minden
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ha ez a támadása testi épségébe, sőt életébe 
kerül.

A másik ok a protekczió, mely — sajnosán 
kell bevallanunk — egyébként bármily ocsmány 
dolog legyen is, vezető szerepet játszik korunk
ban s annyira átment az emberek természetébe, 
hogy már a saját tehetségében, képzettsé
gében alig bizik valaki s a helyett, hogy ezekre 
támaszkodnék, keresi a protekcziót, melynek el
nyerésére a legjobb mód a hízelgés, mert az 
emberi s z ív  ez előtt nyilik a legkönynyebben 
s ott, hol az igaz szó süket fülekre talál, 
amaz majd mindig készséges meghallgatást 
nyer. Másokat minél jobban legyalázni, képes
ségeiket fitymálva emlegetni, csak hogy ez 
által a saját — egyébként nem ritkán kétes — 
jó tulajdonságok jussanak előtérbe, ezt választ
ják sokan módszerül előmenetelükhöz, nem 
törődve azzal, hogy azt a világ gyakran a 
„szamár létra" kétes értékű elnevezéssel tisz
teli meg.

Arra, hogy a protekczió keresése kipusz
tulna az emberekből, nincs kilátás addig, mig 
olyanok akadnak, kik a protekcziót nyújtják, 
valamint hogy hízelgő is csak addig akad, 
amig hizelgése nyitott fülekre talál.

Ne agyarkodjunk, ne fondorkodjunk mi 
egymás ellen, hiszen úgy is annyi a mi ellen
ségünk, mint tán senkinek másnak, hanem

egyéb s egész figyelmemet erre fordítottam, óvatosan 
közeledve feléje. Csakhamar meg is közelítettem, mert 
vagy nem vett észre, vagy pedig fitytyet hányt csak 
nekem, a puska híjával szükölködőnek és csöndesen 
bandukolt tovább, mig az általam dobott kő el nem 
sivitott a feje fölött, ekkor azonban nem vette tréfára 
a dolgot, hanem lába közé kapva a világot, úgy elira
modott, mintha puskából lőtték volna ki s csakhamar 
eltűnt szemeim elől egy kis hegyoldalon.

Nem oda Buda, pajtás! — gondoltam — még 
nem végeztünk egymással. Figyelmesen követtem a 
nyomát s csakhamar ott voltam a lyuk szájánál, a hová 
bemenekült. No, most csak frissen haza a szükséges 
szerekért. Pajtásomat úgy kellett még az ágyáról lehúzni, 
de meghalgatva tapasztalataimat, nem sokáig dörzsölte 
szemeit. Csakhamar előkerült egy jó adag bányász lő
por és a háziasszonyom ásója s vig kedélylyel halad
tunk kifelé a rókalyukhoz.

A helyszínre érve első dolgom volt a terepet 
megszemlélni, mint ahogy azt a jó hadvezérek szokták

éljünk szép egyetértésben egymással s a helyett, 
hogy egymás ellen törnénk, inkább segítsünk 
bajtársainknak viselni az élet és hivatás terhes 
igáját, mert bizony mondom, hogy csak igy 
érdemeljük ki a világ tiszteletét és becsülését.

A n em es fűzek ,
azok te le p íté sé n ek  és h a sz n á la tá n a k  m ódja, 

v a la m in t az azokból n y e rh e tő  jövedelem .
A nemes fűznek, melynek ágait abroncskészitésre. 

vesszőit kosárfonásra használják, több válfaja van. — 
Ezek közé tartoznak:

1. A k ö t ő f ű z  (salix viminalis). Levelei hosszu- 
kások, keskenyek, körül íürészszerüek, fölül sötét
zöldek, alul hamvasszürkék, virága kétlaki s a porodás 
úgy, mint a termő barkákat képez. A kosárfonásra al
kalmas ágai sárgás-zöld szinüek, ha a ía silányabb ta
lajban nőtt, mig a jobb talajban diszlő egyedek ágai 
élénk zöldek s ezeket csak abroncsok készítésére szokás 
használni. Legjobban kedveli a vizek partjait s tenyész- 
határa a tenger színe fölött 300—500 méterig terjed.

2. A b i b o r f ű z  (salix purpurea). Levelei lándzsa 
alakúak, felül sötét, — alul fehér-zöldek; barkái lomb- 
fakadás előtt jelennek meg. A fiatal hajtások pirosak, 
mig a héj belső része czitromsárga, a vénebb ágak és 
a törzs kérge világos szinü. Hántatlanul hagyva hamar 
megfoltosodik s az ilyenből készített ipari czikkek 
sokat veszítenek értékükből. Tenyészhatára 800—900 
méter tengerszin fölött.

3. A k a s p i f ű z  (salix acutifolia). Keskeny és 
hosszú levelei lándzsa alakúak, fölül sötétebb-, alul

tenni s e közben mig egyrészt örvendve láttam, hogy 
a lyukból kifelé nem vezet nyom s igy róka koma még 
mindig bent csücsül, másrészt szomorúan tapasztaltam, 
hogy a lyuk szájától jobbra-balra s csekély távolságban 
még két más lyuk is van, hivatva a sikert nagy mér
tékben kocskáztatni. Ha czélt akarunk érni, nem marad 
más hátra, mint ezt a két mellék kijárást betömni s 
már ásót ragadtam kezembe, hogy azokat jól elföldel
jem, mihez nekem meg lett volna a türelmem, de nem 
úgy a pajtásomnak, ki már égett a vágytól mielőbb 
végezni a dologgal.

— Nem úgy, pajtás — mondta — az soká fog 
tartani és fáradságos is ; sokkal könynyebben és ha
marább is érhetünk czélt, ha az egyik lyukat fölső 
kabátommal dugjuk be, a másikra pedig én ülök rá, 
te pedig fölrobbanthatod a lőport.

Kissé furcsának látszott előttem a lyukaknak 
ilyen módon való betömése, de az újdonság ingere, no 
meg a miatt is, hogy pajtásomnak kedvét ne szegjem, 
beleegyeztem s mig a kisebb lyukba a kabátot bele
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világos-zöldek. A fiatal hajtás héja sötét ibolya szinü, 
mely idővel mind sötétebb és sötétebb lesz, mig végül 
majdnem egészen fekete szint vesz föl. Vesszőit csak 
abroncs készítésére használják.

4. A k ö t ő f ű z (S. pur. vin, rubra). Ez a kosár- 
és bibor fűz keresztezéséből származik. Rendkivül finom 
és szívós vesszői révén a nemes fűzek között az első 
helyet foglalja el. Levelei lándzsa alakúak éles hegy
gyei, zsönge korukban bolyhosak, majd csupaszok és 
sötét-zöldek. A fiatal hajtások piros-barnák, majd szürke 
színűek.

5. A m a n d u l a  f űz  (salix anygdalina). Levelei 
lándzsások, felül élénk zöldek, alul világosabb színűek. 
A him barkák sárgák, mig a nő barkák zöld színűek 
és henger alakúak; a fiatal hajtások vörös-barna színűek, 
törzsének és vénebb ágainak héja a komló kinézését 
mutatja.

6. A s á r g a  fűz  (salix vittelina). Hasonlít a 
fehér fűzhöz, csak fiatal hajtásai világos-sárgák. Ennek 
egyik válfaja a kitűnő fájáról ismeretes salix vittelina 
varieta aurea. melynek ágai igen szívósak. A két fajt 
leginkább rügyeiről különböztetjük meg, mert mig 
ezek az előbbinél finomabbak s a vesszőhöz lapultak, 
addig az utóbbinál vastagabbak és érdesek.

A nemes fűzek általában véve a nedves, homokos 
talajt kedvelik.

A nem es füzek telepítése,
A nemes fűzek telepítésére szánt területeket 

ősszel ssokás fölszántani, hogy igy a talajt és a görön
gyöket a téli hideg és fagy jól átjárva megterméke
nyítse, a dugványozás az igy előkészített talajba ta- 
vaszszal történik. A dugványokat már előre előkészítjük 
s rendesen csak akkor vágjuk, midőn a nedvkeringés 
még meg nem indult, ennélfogva az őszi dugványozás

gyömöszöltem, a jó fiú illő komolysággal rá csücsült a 
másik lyuk szájára, én magam pedig hozzáláttam a 
műtét végrehajtásához. A lőport s a hozzá illesztett 
gyújtó zsinórt erősen papirba csomagoltam s egy hosszú 
vessző segélyével bele dugtam a lyukba, milyen mélyre 
csak lehetett, magam pedig kissé félrehuzódtam, várva 
az eredményt.

A zsinór csöndes sistergéssel égett s a perczek 
örökkévalóságnak látszottak; orczáink égtek az izga
lomtól, mely fölért a puskával való vadászás minden 
izgalmaival. Lélekzetet visszafojtva vártunk. No 
most! no m ost!............

— Bumm! ............Nagyot dörrent a fölrobbant
lőpor s abban a pillanatban két nagy röpülő alakot 
látok, egyet jobbról, másikat balról; itt a kabát, ott 
a pajtás röpül, nagy ivet Írva le a levegőben s mig 
az egyik néma komolysággal, addig a másik kaczagás- 
sal vegyes jajgatással zuhan a szerencsére nem magas 
hegyoldal aljába, nyomukban pedig nagy karikákban 
gomolyog a büdös fekete füst.

hoz október végén, a tavaszi dugványozáshoz pedig 
február végén vagy márczius elején. Dugványoknak 
egy éves hajtásokat kell használni, a melyek éles görbe 
késsel (kaczorral) vágandók 80—40 cm. hosszúságban 
s különös figyelemmel arra, hogy a dugványnak földbe 
jutó részén legalább három-négy rügye legyen, melyekből 
a gyökerek kihajtanak.

A dugványok ültetésénél akkép járunk el, hogy 
egy fa- vagy vaspálczával, mely a dugványnál vala
mivel vastagabb, a földbe olyan mélyen beszúrunk, a 
milyen mélyre á dugványt betenni akarjuk. A dugvány 
földbe kerülő végén harántos vágást teszünk s vi
gyázva bocsátjuk be a kész lyukba, hogy a rügyek le 
ne töredezzenek. Az ültetésnél 30 cm. sor és 12—15 
cm. dugvány távolságot alkalmazunk, mely eljárás 
mellett egy holdra mintegy 120 ezer dugvány esik. 
Silányabb talajon 40 cm. sor- és 17—20 cm. dugvány 
távolság veendő, mely esetben körülbelül 70 ezer dug
vány jut egy holdra.

Az igy elültetett dugványok a gyomtól és burján
tól megóvandók, miért is azokat évente kétszer, junius 
és augusztus hónapokban megkapáljuk.

A nemesfüzek telepét legjobb a viz mentén s oly 
helyen kiszemelni, hol a viz árja évenkint többször is 
kicsap s mely terület más mezőgazdasági czélokra 
egyébként sem alkalmas.

Sűrűn ültetett s minden évben megnyesett kosár
fonó fűzeknél a legnagyobb termés átlag a 7-ik évben 
következik be s rendesen a 12-ik évig tart, mely időn 
túl a füzest tovább föntartani nem lehet s nem is ér
demes.

A nem esfűzek használatának módja.
A kosárfonáshoz minden évben, mig az abroncs- 

készítéshez minden 3—5 évben vágjuk a vesszőket s

Az elfojtott kaczagás szinte szétrepesztette mel
lemet, de nem mertem neki addig utat adni, mig meg 
nem győződtem arról, hogy a pajtásomnak az ijedtségen 
kívül egyéb baja nem esett, ekkor azonban föltartóz- 
tathatlanul magam is földre zuhantam s ott hempereg
tem olyan kaczagással, hogy hegyek-völgyek visszhan
goztak bele, az eleven löveg, a pajtásom pedig mit 
tehetett egyebet ? együtt kaczagott velem, közben 
azonban sűrűn tapogatta testének azt a részét, mely 
egyébként csak arra látszik teremtve lenni, hogy rajta 
a tanító urak vessző gyakorlataikat végezzék, no meg 
hogy legyen mit a derekünk alá tenni, mikor le aka
runk ülni.

A robbanás erejének ilyen kifelé törése után nem 
nagy sikert várva az ásástól, nem koezkáztattuk meg 
bizonytalanra a fárasztó munkát, hanem megindultunk 
hazafelé, én magam jobban megelégedve az eredmény
nyel, mint pajtásom, ki megfogadta, hogy soha többé 
nem adja oda alfelit dugónak a robbantásokhoz s még 
azután hosszú ideig párnát rakott a székire, mielőtt
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ezek mindjárt a föld színétől metszendők. Az újonnan 
telepitett fűzeseknél a kosárfonásra szolgáló vesszők 
ollóval, később görbe késsel (kaczorral) lesznek 
lenyesve. Hántott vessző termelésénél a nyesést február 
közepétől április közepéig eszközöjlük, mig a lián- 
tatlannak szánt vesszőket a levélhullás után, november 
közepétől január végéig metszlik. A kántatlan vesszőt 
azért kell levélhullás után nyesni, mert a levelesen 
metszettek a levelek táján fekete foltokat kapnak s 
ez által értékükből veszitennek, mig a bántandó 
vesszőt azért vágjuk a mondott időben, mert a nedv
keringés megindulta után eszközölt vágás a vissza
maradt tuskó termő erejét gyöngítené. A lemetszett 
vesszőket kévékbe kötve kúp alakú rakásokba rakjuk 
s félszáradásig a helyszínén hagyjuk s ezután hordjuk 
csak födél alá. A hántásra szánt vesszőket hasonló 
módon, de mintegy hét cm. mélyen vízbe állítjuk s 
tetejüket füz-vagy más kéreggel befödjük, nehogy 
azokat a nap heve érje s a hántást május elejétől 
június közepéig eszközöljük, midőn a héj könnyen 
leválik; más időben eszközölt hántásnál a vessző 
sokat vészit értékéből, mert fekete foltokat kap.

A  nem esfüzből n y e rh e tő  jövedelem .
A nemesfüzek tenyésztéséből akkor nyerjük a 

legnagyobb hasznot, ha a termelt vesszőknek legalább 
94—96 %-a fonó anyag gyanánt értékesíthető. Leg
nagyobb az értéke a lúdtoll vastagságú vesszőknek, 
azután közetkeznek az Írón és kisujjnyi vastagságúak; 
az utóbiakuál vastagabbak kosár fonásra már nem 
alkalmasak. A szakszerűen telepitett és kezelt nemes- 
fűz berkeknél a telepítés és föntartás költségeit és 
azok kamatait is tekintetbe véve évenkint és holdan- 
kint 60—80 frt tiszta jövedelmet remélhetünk, ez 
pedig olyan szép jövedelem, milyet még az első 
rendű mezőgazdasági termények sem nyújtanak.

___ _____  K r i s á n  G y ö r g y

leült volna. A kabát, az nem panaszkodott, hanem egy 
patikára való illatszer fog kelleni, mig a lőpor szaga 
elillan belőle.

I f j a b b  P o d h r a d s z k y  Emi l .

ADOMÁK.
G yónás. — Vaszil — mondja a pap a búcsún 

gyónó orosznak — mennyi szénát loptál?
— Jaj, főtisztelendő ur, ha már muszáj, akkor 

az egész boglyát bevallom, mert a legközelebbi éjszakán 
a kis maradékot is el akarom a feleségemmel hordani.

Az isko lábó l. Tanitó: Feri, te ma későn jöttél.
Feri: Igen, mert otthon egy kis babát kaptunk.
Tanitó: No jó, csak vigyázz, hogy ismét elő ne 

forduljon.

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Mint az erdészeti altisztek legigazibb pártfogójá
hoz — miről becses lapja első megjelenése óta eléggé 
tanúskodik — s a többi szorongatott altiszt társam 
példáját követve én is bátorkodom szivességéhéz for
dulni s szivem keservét kiönteni a következőkben:

A szerkesztő urnák mint mindyájunk jóakarójának 
elpanaszolom, hogy nem csak a magán erdőbirtokosok 
altisztjei szenvednek jogaik és tekintélyük csorbításában, 
de — sajnos — mi, a díszes rangot viselő, de bizony 
e mellett gyakran koplaló „m. kir.“ altisztek is sokszor 
szinte roskadozunk a különféle megaláztatások alatt, 
jóllehet, hogy minden jogaink épp úgy, mint köteles
ségeink számtalan szabályokkal és rendeletekkel kör- 
vonalozva vannak, sajnos azonban, hogy ezek közül 
csak azokat ismerjük, melyek kötelességeinket szabják 
elő, mig jogainkra nézve legtöbben teljes homályban 
tapogatódzunk s ezekről tudomással bírnunk alig 
szabad, s ha véletlenül ismerjük is, ezt említeni nem 
tanácsos, mert ez által könnyen elvesztjük főnökünknek 
(már a melyiknek) a kegyét, mely pedig korunkban ér
tékesebb — uram bocsá — az Isten kegyénél is, mert 
hiszen ha az Istent sértjük, Ő türelmességében nem jő 
bottal ránk, de bezzeg ne járjunk csak mindenben a 
főnökünk kedvében, ugyan van mit szenvedni, nem 
csak tőle, de tiszttársaitól is. Az elmondottak bizonyí
tására álljon itt egy velem történt eset, melyet óvatos
ságból hely és nevek megjelölése nélkül közlök, mig 
egy másikat, mely egy más védkerületbe történt át
helyezésemnek volt okozója, most idő hiánya és hely 
szűke miatt mint amúgy is elévültét nem említek.

Védkerületemben a védelmen és vadóváson kívül 
egyéb teendő nincs, mert a kihasználás teljesen szü
netel, mig a szomszédos két védkerületben a néhány 
év óta folyó tűzifa termelés után annyira föJszaporodott 
az erdősítési munkálat, hogy négy helyen uj, több 
helyen pedig pótló ültetés van folyamatban s ennek 
fölügyeletére az idegen védkerületekbe én és két más 
társam is be lettünk szóllitva s miután az illető erdő- 
gondnokság székhelyére, mintegy 26 kilométernyi tá
volságra berándultunk s itt nekünk a felügyeletünkre 
bízandó helyen kijelölve lettek és arra a kérdésünkre, 
hogy útiköltségeinket fölszámithatjuk - e, nem csak 
igenlő választ, de még utiszámla nyomtatványt is kap
tunk, megnyugodva távoztunk, hogy előkészületeinket 
kirándulásainkhoz megtegyük. En a lakásomtól mintegy 
36 kilométernyire fekvő egy körülbelül 180 holdnyi 
térfogatú vágás meggyürüzésével és beültetésével bí
zattam meg s ezért már másnap munkásokat tobor
zottam s ezekkel már harmadnap a helyszínre kimenve 
a munkát megkezdtem.

Nem lesz érdektelen fölemlítenem, hogy az előér- 
tekezleten két kisegítő fölügyelő beosztásával lettem 
biztatva s egy az első napon meg is jelent, de már
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másnap másfelé lett rendelve s így a naponkint dol
gozó 70—110 munkás fölött való fölügyelet teljesen 
az én nyakamba szakadt, melyet a rósz terepviszonyok 
mellett s a dűlt fákkal és egyéb lommal borított s al- 
serdénynyel erősen benőtt területen képtelen voltam 
megfelelően gyakorolni. Tettem is erre nézve panaszt 
az ellenőrzésre kiküldött gyakornok előtt s ez biztatott 
is, hogy majd intézkedni fog, de ez a munka befejeztéig 
csak üres Ígéret maradt.

így telt el egy keserves hónap, melyen át nap
palom a tudatlan munkás néppel való küzdelemben 
tölt el, éjjel pedig egy rongyos kalibában a vígan füs
tölő tűz mellett készítettem jegyzeteimet a munkások 
számáról és a kiültetett csemeték mennyiségéről.

Az április havi munkabérjegyzéket valamint uti- 
számlámat május 1-én benyújtottam, az utóbbit az 
1892 évi 10276 számú ministeri rendeletre alapítva^ 
mely nyilván kimondja, hogy az altisztek, sőt szolgák 
is székhelyüktől 16 kilométernél távolabb eső utat 
vagy szolgálatot ha teljesítenek, erre vonatkozó költ
ségeiket fölszámíthatják s igy mint ki munkáját jól 
végezte, türelmesen dolgoztam tovább május 20-ig, 
midőn azonban a munkások fizetéséhez berándultam, 
abban a furcsa meglepetésben részesültem, hogy 
utiszámlám még be sem lett terjesztve, mert — mint 
az erdész ur mondta — az erdőmester ur kint járván, 
a neki fölmmutatott utiszámlámra azt mondta, hogy 
az nem engedélyezhető, mert a sokkal rövidebb 
gyalogutat is haszálhattam volna (több hétre való 
élelemmel a hátamon?) a kerülő szekérút helyett s 
különben is a saját védkerületemben semmi teendőm 
nem lévén, tartozom díjtalanul oda menni, a hol 
éppen szükség van rám.

Többszöri panaszos kifokadásaimra azzal lettem 
biztatva, hogy csak legyek türelemmel, ha a cultura 
jól sikerül, majd bérjegyzékileg leszek valamely más 
ezimen (? ? !) kárpótolva.

Nem akarom itt a tekintetes szerkesztő ur és az 
olvasó közönség szives türelmét számtalan jogos 
ellenvetés és czáfolat fölsorolásával igénybe venni, 
hiszen ezekkel mindenki tisztába van, ha csak van egy 
kis vágottd ohánya, csak azt jegyezem meg, hogy a 
május havi utiszámlámat kérvény kíséretében akarom 
beterjeszteni s kérdem, hogy: 1., van-e jogom ezt tenni? 
2. abban az esetben, ha ügyem kedvezőtlen elintézé
sét hoznák tudomásomra és csak szóbelileg (a mi 
nálunk már tezrmészetes szokás) van-e jogom ennek 
Írásban való kiadását követelni? s végre 3., az erdő
hatóság sérelmesnek vélt határozata ellen mely fórum 
előtt kereshetek jogorvoslatot? (adl kérési jogát senki 
meg van tagadhatja s kérvényét a saját gondnoksága 
utján is beterjesztheti; ad 2., a határozatnak Írásban 
való közlését kívánhatja s kívánsága meg nem tagad
ható ; ad 3. az elutasító határozatot 50 kros bélyeggel 
ellátott felebbezésben a földmiv. ministerium elé kell

megfelebbezni, természetesen hatósága utján s a 
határozat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt. 
Szerkesztő).

Egy kincstári erdőőr.

Különfélék.
N egyven öt szúrás. Trencsén város lakosságát 

titokzatos gyilkosság tartja izgatottságban. Május 17-ikén 
egy parasztasszony a város melletti Szobluhó község 
határában egy pár apró női czipőt, egy fekete harisnyát 
és divatos napernyőt talált, ezeket a tárgyakat magához 
véve, otthon megmuttatta férjének, a ki valami bűntettet 
sejtve, rögtön kisietett a mezőre és ott kutatni kezdett. 
Egy szántóföld buzavetése közt futó patakban csak
hamar egy előkelőnek látszó nő holttestére akadt. A  
gazdaember Trencsénbe sietett és jelentést tett a 
dologról. A rendőrség kiment a helyszínére, a hol a 
hatósági orvos a szerencsétlen nőn negyvenöt, egytó'l- 
egyig halált okozó s katona oldalfegyvertől eredő szúrást 
állapított meg. A  szerencsétlen áldozat szive háromszor 
volt a szuronynyal vagy karddal keresztül döfve. A  nő 
kilétét tegnapelőtt állapították meg, a gazdag baáni 
kovács leányának személyében. A  leány Bécsből jött 
haza s valószínűleg az a katona ölte meg, a kit a vonaton 
kíséretében láttak. A vizsgálatot Trencsénben és Bécsben 
is folytatják.

A  legrövidebb ut. Budapesten két munkás 
ember megirigyelte Blondin dicsőségét, de keservesen 
megadta az árát. A Hungária-ut 196, szama alatt épülő 
ház harmadik emeletén dolgoztak éppen a mikor meg
szólalt a pallér csöngetyüje. A  kőművesek siettek le a 
lejtős állványon. Axelrath Alfréd szobafestő és Stetter 
Ferenc kőműves egyet gondolt s utána kiáltotta a 
munkásoknak:

Mi előbb leérünk, mint t i !
Azzal belekapaszkodtak a csiga kötelébe s gyorsan 

ereszkedtek lefelé. Még közepére sem értek, a kötél 
elszakadt s a két ember hanyatt-homlok zuhant alá. 
Csakugyan megelőzték a többit. A mire a munkások 
leértek, társaikat eszméletlen állapotban, vérbe fagyva 
találták. A Rókus-kórházba vitték őket. Axelrath kezét- 
lábát törte, Stetternek pedig mind a két lába törött s 
agyrázkódás is érte.

A  máramarosi erdőpanama. Marmarosmegye 
közigazgatási bizottsága a napokban foglalkozott a 
majdánkai erdőpanamával s a következő ítéletet hozta;

A  repínye-majdánkai volt úrbéresek azon cselek
ményük által, hogy a földművelési mlnister rendeletével 
megállapított ideiglenes gazdasági üzemterv ellenére 
megengedték, jobban mondva elnézték, hogy I898. évi 
május—junius hónapokban előleges engedély nélkül 
erdejük mintegy 3785‘52 k. hold területén 52’194 darab 
45‘754 köbméter tömtartalomra és 53‘750 fortra becsült 
fenyőszálfa levágassák és 81.000 darab 243 forint értékre
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becsült zsindely ugyancsak engedély nélkül termeltessék; 
továbbá, hngy elnézték, miszerint az elrendelt tilalom 
ellenére erdejük egész területén korlátlan legeltetés 
gyakoroltassák s hogy sem a legeltetés ellen tilal
mazandó, sem a védendő' területeket legeltetési tilalmi 
jelekkel el nem látták s végül, hogy az elrendelt erdő- 
sitésitéseket nem teljesítették és az erdejük széleit az 
elrendelt módon határhalmokkal nem biztosították erdő
rendészeti kihágást követvén el, s/5 részben az országos 
erdei alap 2/3 részben Ripinye, Majdánka, Felső-Bisztra 
és Sogusnya községek szegényalapja javára fordítandó 
13.000 forint pénzbüntetésben matasztaltattak el.

Úgy tudjuk, hogy nem csupán az úrbéresek nézték 
e az erdőpusztitást, hanem mások is könnyelmű hanyag
ból. Vájjon ezeket ki bünteti meg, a kik nem ellen
őrizték a közvagyon garázdálkodóit ? (Hazánk.)

H alálos szerencsétlenség vaktöltéssel. 
Bécsből jelentik. A  brucki táborban lövőgyakorlatokat 
tartottak a minap Manlicherpuskával. A  második sorban 
egyik baka oly ügyetlenül sütötte el puskáját, hogy az 
előtte álló katona vérző fejjel összerogyott és két nappol 
később meghalt. A  vizsgálat kiderítette, hogy a katona 
vaktöltéssel lőtt s abból származott a veszedelem, hogy 
elmulasztotta a dugattyút helyére tolni és nem zárta el 
a závárzatot. Érdekes ebben a szomorú esetben az, 
hogy a Manlicher-puskának inég a vaktöltése is halálos 
sebet okozhat.

A magasabb katonai tudom ány. Főhad
nagy ur Brand-Bakonyvéri éjszaka kissé zajosan mulatott, 
miközben az a baleset érte, hogy valaki ellopta a kávé
házban a fogason függött kardját, természetesen az ara
nyos kardbojttal egyetemben. Főhadnagy ur Brand- 
Bakonyvéri hajnali öt órakor mit tehetett volna egyebet, 
minthogy kard nélkül indult lakására, Ugyanezen idő
tájban őrnagy ur Zipcsák körúti lakása ablakából le
tekintett az utczára s miután a főhadnagyot kard nélkül 
látta, mérhetlen felhevüléssel ezen szabálytalan állapot 
miatt, lekiáltott az utczára:

Óberlieutenant Brand ! Azonnal jelentkezzék nálam !
Főhadnagy ur Brand-Bakonyvéri nem tehetett egye

bet, fölment a lépcsőkön, belépett az előszobába s mi
után ott az őrnagy kardját a fogason á találta, azt 
oldalára kötötte és jelentkezett:

Parancsára őrnagy ur !
Az aranygalléros ur ekkor végig nézett a már 

kardos főhadnagyon s szinte bocsánat kérőleg szólt:
Pardon kamerád ! Igyál egy pohár konyakot!
A főhadnagy megitta a konyakot, azután búcsúzott, 

de távozóban az előszobában leakasztotta derekáról az 
őrnagy kardját, Zipcsák major ur pedig ismét a távozó 
után nézett s miután azt újból kard nélküli állapotban 
látta, megint csak dühösen utána kiáltott;

Óberlieutenant Brand! Riikwerts hozzám!
A főhadnagy ismét visszaforoult, ismét fölkőtötte 

az előszobában az őrnagy kardját mire az őrnagy

megint csak megveregette vállát: Igyál még kamerád 
még egy pohár konyakot!

Brand -Bakonyvári főhadnagy megitta a konyakot, 
aztán távozott, közben természetesen leakasztva ismét 
az előszobában az őrnagy kardját s azután fesziteít tovább 
kardtalanul a József- körúton. Az őrnagy nem hitt 
szemeinek, hogy bent kardosán és künn kardtalanul látja 
a fiatal tisztet, azért odaszólitotta most már maga mellé 
ifjú, szép feleségét is és igy szólt hozzá:

Édes, látod Brand-Bakonyvéri főhadnagyot ? Ugy-e 
van kard az oldalán ?

Nincs — felelt a menyecske.
Látod, nincs igazad, felelt az őrnagy mert én előbb 

kétszer meggyőződtem róla, hogy van neki kardja.
Hja, ez a magasabb katonai tudomány — felelt a 

szép asszony álmosan, kacsintva.

A huszár m egm entője. Izgalmas jelenetet 
láttak minap délután a pozsonyi piacon sétálók. Egy 
huszárnak megbokrosodott a lova s kivetette a nyereg
ből lovasát, kinek mindkét láb a kenyelvasba szorult s 
a megvadult parika maga után vonszolta a kövezeten. 
A szegény huszár halála már-már klkerülhetetlennek 
látszott, midőn a járókelők közül előugrott egy inas
gyerek s vakmerőén megragadván a ló zabláját, meg
állásra kényszeritette s a katona életét, bár súlyosan 
megsérült, megmentette. A  derék inasgyereket Fülöpök 
Károlynak hívják,

Szerkesztői üzenetek.
E. E. u r n á k  L—ó U—r. A kért halasztást — bár való

ban nehezünkre esik — megadjuk. Mi teljesen meg lennénk 
elégedve, ha nagyobb hátralékosaink legalább részletekben 
törlesztenók tartozásukat, de hát sokan — bár megígérték- ezt 
sem teszik. Türelmünket legjobban bizonyitja az, hogy ennek 
folytán már eddig közel ezer forintot vesztettünk egyes lelket
len hátralékosoknál s ettől eltekintve most is nyolczszáz forintnyi 

í követelésünk van kint s a folyó kiadásainkat gyakran uzsora 
kamatra vett pénzzel vagyunk kénytelenek födözni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdouos 
Podhradszky Emil.

E ladó v a d á szeb ek .
A vadászattal való fölhagyás következtében el

adom a következő vadászebeket: két erdélyi vadász- 
kopót. egyik 3 éves, fekete-barna, másik 2 éves, sárgás
barna, nyúl és róka vadászatra mindkettő kitűnő; áruk 
30 frt. Eladok továbbá két tiszta angol faj nőstény 
tacskót, egyik 4 éves fekete, barna jegyekkel, kivált 
róka és borz ásásra igen jól betanítva, ára 30 frt, a 
másik még csak 8 hónapos, vadászatra nincs bevezetve, 
ára 12 frt.

Van még ezen kivül két 3 hónapos kan kopó 
kölykem eladó, darabja 5 frt.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálok.
S a n  d é r  J ó s z e f ,  Szászsebesen (Erdély).
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a RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára. i

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Két csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig és feljebb. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0-7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 , 40 kr. 0’7 „ 30 kr.
, I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0’7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, S zász-S ebesen  (Erdély).

ti.P3

•aSas^onASnoj „8J9 0̂sg; ^i^SjOzg rnnopeyi loz^iq o^iso^zig os{g“ zy

MEGJELENT

BLUM és TAKSA
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 év i augusztus
hó 11-én k e lt m agas intézkedésével,

css^günls. újólag megtolzatott
a nagytekintetti erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  r»OLOAR.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
BLUM és T Á R SA

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

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Kiváló tisztelettel
BUDAPEST IV.

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S teg m an n  Já n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Junius 14. 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 K e d d e n

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.

P u sz títsu k  a ra g a d o zó k a t!
A vadászattal, a vadóvással szakszerűen 

foglalkozók nagyon jól ismerik azokat a ká
rokat, melyeket a négylábú és szárnyas raga
dozók a hasznos vad állományában okoznak s 
keresik a módokat amazok pusztítására s ez 
által az utóbbiaknak megvédelmezésére.

A ragadozók nem ösmerik a munka
szünetet, mert hiszen náluk a gyilkolás és 
pusztítás életszükségletet képez, ez által jutván 
mindennapi eledelükhöz, mégis legveszedelme
sebbek és a legnagyobb károkat akkor okozzák, 
midőn nem csak saját maguk, hanem fiaik 
részére is kell gondoskodniok az élelemről s 
még inkább akkor, midőn ezeket a rablás és 
gyilkolás mesterségére oktatják, mert az

utóbbi esetben már nem elégednek meg 
annyival, a mennyi mindig hatalmas étvágyu
kat kielégíti, hanem pusztítanak derűre — bo
rúra mindent, a mit rósz sorsa utjukba hoz. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a tavaszi és nyári 
időszak az, melyben a ragadozók legtöbb kárt 
okoznak, mit különben annyival inkább te
hetnek, mert ekkor az áldozatok legnagyobb 
része is még gyámoltalan és védtelen vad
fiókákból áll, ezzel szemben azonban őket is 
legjobban lehet ez időtájt pusztítani.

Téli időben a fegyverrel, csapdákkal való 
pusztítás mellett hasznos szolgálatot tesz a 
mérgezés is, melynek sikere azonban bizonyos 
feltételekhez van kötve s bár miként is igye
kezzünk vidékünket a gonosz kártévőktöl meg-

TAR.CZA.

B orb an  a z  igazság .
(Németből szabadon.)

Az uradalmi épület egy külön szobájában vig 
világ volt. A függő lámpa zöldre festett ellenzőjével 
csak halvány fényt árasztott, annál vigabban villogot 
a sarokban álló hatalmas kályhában a tűz. Ott vesző
dött egy pár kutya is a már jól lerágott csontokkal, 
mig az asztal körül az urak egy része tarokkal, másik 
része hangos beszélgetéssel, valamennyi pedig nagy 
egyetértéssel a telt poharakkal volt elfoglalva. Most 
nem volt szabad elálmosodni, mert az újévet hatalmas 
„hurráh“-val akarták üdvözölni.

Vig társaság .volt ez, melyet az erdőmester meg
hívója hozott össze, ki Knapp erdész utján az év u- 
tolsó napjára egy kis vadászatra hívta meg őket. Az 
egész szomszédság erdészeti személyzete ott volt. ve
gyesen kincstári és magán uradalmi alkalmazottak,

különböző rangfokozatban. A vadászatnak jól kedvezett 
a frissen esett hó is és teljesen meg lehetek elé
gedve az eredménnyel s igy természetes, hogy a jó 
kedv egyiknél sem hiányzott. Most a háziasszony lépett 
be egy hatalmas párolgó tállal kezeiben.

— Jó estét, uraim! — szól vidáman — itt hozom 
a sylvesteri levest, ha valaki gyöngének találná, ott a 
konyak, rum, bor, segítsen magán kiki kénye - kedve 
szerint. Siess Kati lányom, csinálj helyet az asztalon. 
Úgy öregem, ide csak a teás poharakkal! Mindjárt itt 
az újév, köszöntsük rá, a mint illik.

A régi fali óra ütője megszólalt s éles, átható 
hangon konditotta le a tizenkettőt, talpra állitván hang
jával az egész társaságot. A telt serlegek összeütődtek 
s egy hatalmas „hurráh!“ után fölhangzott a másik ki
áltás is: „boldog Újévet!11

Még az öreg Hektor is egy hangos csahintással 
riadt föl álmából, miután azonban észrevette, hogy 
gazdája még nem készül elmenni, nyugodtan leheve- 
redett fekhelyére.
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szabadítani, teljesen soha czélt nem érünk, 
mert mindig marad még egy pár, hivatva 
faját a tavasz beálltával tovább szaporítani, 
igy tehát nincs időnk a pihenésre, hanem 
nekünk is kell folytatni a romboló munkát.

Legalkalmasabban pusztíthatjuk a raga
dozókat tavaszszal és a nyár elején, ha fész
keiket kipuhatoljuk, mert igy nem csak egyes 
egyedeket, de egész családokat pusztíthatunk 
ki egy csapással. A szárnyasoknál czélszerü 
már a tojást elpusztítani s ha fészke földulása 
után a vad esetleg nem is hagyja el a vidéket, 
de szaporodása abban az évben megszakadt.

A vadásznak és a vadóvással foglalkozónak 
mindig tisztában kell lennie azzal, hogy határá
nak mely részében vannak a négylábú raga
dozók üregei és a szárnyasok fészkei, mert nem 
az a vadász, aki csak azért mászkál a határon, 
hogy egy-egy ártatlan nyulacskát lepuffanthas- 
son; az igazi vadásznak figyelmét akkor sem 
kerüli ki semmi, midőn sétálni megy a sza
badba, vagy pedig bármi más teendő viszi oda.

Én magam, ki már évek sora óta állok az 
erdészet szolgálatában, mindig nagy súlyt fek
tettem a vadóvásra s azért minden kínálkozó 
alkalmat és módot fölhasználtam a ragadozók 
pusztítására.

Czikkem szűk keretében elmondom, hogy 
mikép szoktam a rókákat tavaszszal pusztítani.

Mint már említettem, első és fő gondja 
legyen a vadásznak arra, hogy a határban lévő 
minden róka barlangot ismerjen, mint a hogy 
azokat én ismerem a saját kerületemben. Ezzel 
tisztába jővén, következik a megfigyelése annak, 
hogy melyik lyukban ütötte fül tanyáját a róka
család, mi végből május elejétől egészen 
24—25-ig naponta egyszer fölkeresem ezeket a 
helyeket kora hajnalban és esti alkonyaikor; 
ilyenkor a rókafiak ki-ki bujuak a lyuk szájá
hoz üde levegőt színi s várni a haza érkező 
mamát. A barlanghoz közel levő leshelyről 
ilyen alkalommal egy jól alkalmazott lövéssel
2—3 ilyen kölyköt s nem ritkán magát a mamát 
is le lehet durrantani.

Az ilyen lyuknak közelében mérgezett hul
lákat is elhelyezhetünk, mert a kis kölykök nem 
járván még végig a ravaszság iskoláját, tapasz
talatlanságukban kapva kapnak a kitett falat 
után, annyival inkább, mert nem is igen váloga
tósak s egyszerre csak azon veszik magukat 
észre, hogy fölfordulnak.

Azt, hogy melyik lyukban akadunk róka- 
kölykökre, nem nehéz megismerni; már maga 
a lyuk bűzös szaga, a környékén található min
denféle maradék, mint tollak, csontok, uyúlkopo- 
nyák nyilván elárulják a lakmározás nagyobb 
mérvét.

Élvezetes a rókák pusztítása ilyenkor a jól

Az első pohár ürítésinél ünnepélyes volt a han
gulat. Megkezdődtek a fölköszöntők; az első az ura
dalom gazdáját, a herczeget illette, a másik pohár az 
erdőmesternek szólt, mig a harmadiknál már a főer- | 
dész az ő mély bariton hangjával rázendítette az ismert 
bordalt: „Ez a pohár bujdossák!“ stb. és csakhamar 
vele dauolt a többi is.

Mire a nagy tál negyedszer is megtelt, már a 
háziasszony is az asztalnál ült, mig a fiatalság a házi 
kisasszony, a szép Kati köré csoportosult a kályha 
mellé sa a kutyák közelsége csöppet sem látszot őket 
zavarni.

A jó kedv tetőpontját érte; folyt az adomázás, ne- 
vetgélés, tréfálkozás. A fiatal gyakornokok is bele ve
gyültek a társalgásba. A pipa, szivar és szivarka füstje 
egész felhőt képezett a társaság körül s kivált az öre
gebbeket teljesen eltakarta. A fiatalok jó kedvvel mu
lattak a kályha melletti sarokban s ezt csakhamar 
észrevette a kincstári erdőmester s nevetve mondta: 
„Minden állásnak meg van a maga öröme; vájjon nem

| irigyelnék meg azokat az ő gondtalanságukért?" —
— Dehogy nem! — szólt a másik, futó pillantást 

vetve arra felé — és mégis, mutass közülök csak egyet 
is, ki nem szívesen cserélné el hetyzetét a miénkkel 
ebben a pillanatban; hiszen valahányan, alig várják, 
hogy felelőségteljes állásunk terhét vállukra vegyék. 
Már maga az a szó: „előléptetés", pezsgésbe hozza 
ifjú vérüket, de nem is csoda, hiszen csakugyan 
eleget várakozhatnak, mig csak erdészekké is 
lesznek. Az édes mama is folyton csak azt hajto
gatja : „légy csak jó, fiam, járj kedvében elüljáróidnak 
s igyekezzél kitűnni szolgálatodban, akkor az előlép
tetés nem marad el. Bizony jól nevetnénk, ha mind
egyikünk elmondaná, minek köszönhette előmeneteleiét!

— Valóban nem rósz gondolat! Mondjuk el elő
léptetésünk történetét! hiszen egymás között vagyunk 
s a fiatalság úgy sem hallgat ide. Nem kerül még vagy 
egy tállal, anyjukom?

A háziasszony kisietett a konyhába, a társaság 
pedig összedugta fejeit az asztal fölött.
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betanított tacskóval is, mely nagy gyönyörű
séggel emelgeti ki egymásután a kis rókákat 
barlangjukból.

Én — mint említettem — már évek óta nagy 
szenvedéllyel űzöm a rókák ilyetén pusztítását 
s a folyó év tavaszán két ilyen barlangot ürí
tettem ki, mely alkalommal kilencz darab 
szenvedett vértanú halált.

Természetes, hogy az eredmény csak akkor 
elégíthet ki, ha nem csak magunk buzgólkodunk, 
hanem ugyanezt cselekszik a szomszédos te
rületek gazdái és gondozói, mert bár hogy 
pisztitsuk is ki a saját határunkban a ragado
zókat, ha azok a szomszédban elszaporodnak, 
újból benépesítik vidékünket.

Szükségesnek tartanám, hogy a siker na
gyobb biztosítása czéljából ne csak uradadalmak 
és vadászterületek jobb módú bérlői szabjanak 
kilődijakat mindennemű ragadozók pusztítására, 
hanem erre a fölsőbb hatóságok által még a 
községek is köteleztessenek, hiszen az a pár 
forintnyi évi kiadás bőven megtérül a barom
fiakban és más hasznos állatokban nyert szapo
rulat által, sőt a vadászterületek bérbeadásánál 
is kedvezőbb eredmény érhető el ott, hol a ra
gadozók buzgó pusztítása következtében a hasz
nos vad állománya fölszaporodott.

A tavaszi és nyári időszakban ne kerüljék 
el még figyelmünket a határon szerte-széjjel

csatangoló kóbor kutyák és macskák, melyek a 
kicsiny nyulak közt gyakran még a természetes 
ragadozóknál is nagyobb pusztítást visznek 
végbe, az ilyenek tehát minden irgalom és ke
gyelem nélkül lelővendők, a pásztorokat pedig 
szigorúan ellenőrizzük, hogy nyájőrző ebeiket a 
törvényszabta kölönczczel lássák el. Ha mind
ezeket lelkiismeretesen megtettük, élvezetes 
vadászatokra számíthatunk az őszi és téli idő
szakban. S z é l i  J ó z s e f

püspöki erdöőr.

A e se r k é r e g  term elés.
Közli K r i s á n György.

Az iskolák és tankönyvek arra valók ugyan, hogy 
azokban, illetve azokból tanuljunk egyet-mást, de hát 
tapasztalásból tudhatjuk, hogy ez a tanulás vajmi ke
veset ér, mert hiszen ott minden olyan szűk keretbe, 
annyira dióhéjba van szorítva, hogy az csak Útmutatóul 
szolgál arra nézve, hogy az élet iskolájában mit és 
hogyan tanuljunk s maga az elmélet, legyünk bár 
abban kitűnők, mit sem, vagy legalább is keveset ér 
tapasztalás nélkül.

A cserkéregről is alig egy pár sorban emlékszik 
meg a tankönyv s igy nem tartom fölöslegesnek egyet- 
mást arról elmondani a saját tapasztalataim nyomán, 
mert sokan lehetnek lapunk olvasói közt olyanok, 
kiknek eddig nem nyílt alkalmuk ezzel a kérdéssel 
foglalkozni, annak ismerete pedig hasznos lehet ál
lásukban.

A cserkéreg termelés az erdőnek egyik mellék- 
használata. A cserkérget szolgáltatják a kocsános és

— Hogy is volt csak, Lesniczky? — szóllitották 
az egyiket, kit hajdanában a „zöldkabátos Apolló* 
névvel tiszteltek meg szépségéért.

A megszóllitott megsimogatta szakállát s meg
kezdte elbeszélését.

— Nos hát . . . hat éve voltam már az urada- 
dalomban. Egy nap, midőn az udvaron át haladtam, 
éppen a hátam közepét találta a nevelő intézetből 
éppen akkor kikerült grófkisasszony labdája, melyet én 
természetesen udvariasan visszavittem neki. A kisasz- 
szony hosszú beszélgetésbe elegyedett velem, mit — 
úgy látszik — észrevették oda bennt s a leánykának 
szemére vetették lesz, hogy illetlen egy ifjú erdőgya
kornokkal olyan soká diskurálni. A kisasszony nem 
jött zavarba, hanem azt mondta: akkor nevezze ki a 
papa erdészszé, hogy mielőbb főerdész lehesseu s igy 
hébe-korba asztalunkhoz juthasson. Szeretek szép ar- 
czokat magam körül látni s ha neki nem szabad ide 
jönni, akkor én fogok hozzá menni.* Erre a beszédre 
— bár arra semmi okot sem szolgáltattam — el akar

tak bocsátani, mire a kisasszony sirógörcsöket kapott 
s ez elhárította fejemről a veszedelmet. Újévkor már 
megköszönhettem erdészszé való kinevezésemet s az
után már gyorsabban ment a dolog. Amint a kisasz- 
szony férjhez ment, az ő ajánlatára egy iskolatársnője 
uradalmába kerültem. Egyébként kedves, szenvedély
teljes babácska volt s nagy kedvelője a vadászatnak. 
Ez az én előmenetelem története.

Hangos kaczaj hangzott föl az asztal körül s az 
első felszólaló most egy másikhoz fordult.

— Nálad ez nem ment olyan könnyen, úgy - e, 
Nemecz?

— Isten ments! Nekem nem volt olyan szép 
klaszszikus orrom, az inkább kékbe játszott és pedig 
jobban, mint ahogy magam is szerettem volna, hanem 
a fejem és kezeim, azok használhatók voltak s igy 
mindig ott voltam, hol hasznomat lehetett venni s igy 
nem is hittak máskép, csak: „a szorgalmas cseh*. 
Szerettem mindig ott forgolódni, hol valamit eltanulni 
lehetett. Ekkor azonban nehéz idők következtek be.
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kocsántalan tölgy, a lúcz és vörös fenyő, a nyír, a fűz 
és az éger, melyekről azt a rügyfakadás után, április 
közepétől május közepéig terjedő időben, midőn a 
nedvkeringés teljes folyamában van, szokás lehántani, 
mig a lúcz- és vörös fenyő kérget a szálerdő üzemben 
nevelt magasabb értékű fákról a rendes használat al
kalmával, tehát junius hóban, a nyár elején. A többi 
fanemek kérgét azért kell az előbb említett időben le
hántani, mert ekkor tartalmaz legtöbb csersavat és a 
fa döntése után fakadó sarjaknak is elég idejük marad 
még őszig a megfásulásra.

Maga a hántás háromféle, úgymint: a fekvő hántás, 
az állófahántás és a vegyes hántás.

Fekvő hántás az, midőn a fát előbb ledöntjük és 
azután hántjuk ; ennél a módszernél különös figyelem
mel kell lenni arra, hogy egy napon több fát, mint a 
mennyit megbántani képesek vagyunk, ne döntsünk, 
mert a kéreg a döntés után csak rövid ideig hámlik 
le könnyen.

A hántásnál legjobban ajánlható eljárás az, ha a 
fát szakaszos hosszú hasábokra fűrészeljük, vagy gyön
gébb rudaknál szétdaraboljuk s az igy kerül hántás 
alá. Legkényelmesebben úgy visszük végbe a hántást, 
ha a megbántandó hasábot vagy dorongot ferdén a 
mellünknek támasztjuk s ezután a kérget késsel vagy 
baltával hosszában egyenes vonalban végig hasítjuk s 
azután részint kézzel, részint hántó fával vagy kanállal 
törzséről leválasztjuk. Ez az eljárás azonban ágtiszta 
s különben is jól hámló fánál alkalmazható, mig a ne
hezebben hámló fáknál a kérget előbb fakalapácscsal 
addig veregetjük, mig az föl nem pattog.

A fekvő hántásnak másik módja az, midőn a le
döntött törzset földarabolása előtt hántjuk meg. Ennél ! 
a törzset vízszintesen bakkokra fektetjük s hasábnyi |

Mindenütt nyugtalanság volt, politikai forrongás; a 
különféle nemzetiségek szidalmazták, gyaiázták egy
mást, végre is mindenütt a hatalmasabbnak lett igaza. 
Ebből kifolyólag röpültem ki én szegény erdőgyakornok 
egyik este a vendéglőből s nehéz sebet kaptam; ez 
rósz vért szült s a báró, az én földesuram gyorsan 
véget vetett a dolognak az által, hogy egy morvaor
szági uradalmába helyezett át. Mint erdőgyakornok 
utaztam el s mint erdész érkeztem meg oda, mi nem 
volt az én érdemem, hanem inkább az én szerencsém, 
mely különben elég sokáig váratott magára/

„Aligha olyan sokáig, mint az enyém, daczára jó 
bizonyítványaimnak — vetette oda a fóerdész fojtott 
hangon. Még tovább is tartott volna, ha atyám, tevé
keny és ügyes egy férfiú nem bírt volna egy jó tulaj
donsággal, értett ugyanis a pénzszerzéshez. Az én 
grófom mind jobban elmerült a játék szenvedélyébe és 
szinte soha sem menekült a pénzzavarból. Egyszer 
éppen alkalmas időben találkozott vele az én öregem, 
ki már régen szólni akart véle érdekemben, hogy elő

távolságban körül vágjuk (meggyűrűzzük) s azután al
kalmazzuk a hosszmetszetet, végül pedig a kézzel vagy 
hántóval való hántást.

Az álló hántás különösen Francziaországban dívik, 
melynél a törzseket az ágaiktól - -  a meddig csak 
lehet — megtisztítjuk s azután 0 3—0‘5 ctm. széles
ségben a kaczorral vágást teszünk a kérgen s az igy 
támadó keskeny szijnemü darabot alulról fölfelé leha- 
sitjuk s több darabot lazán csomagba kötve, száradás 
végett eltesszük. A kéreg többi részét a hántó kanállal 
választjuk el a törzstől s ott száradás végett csüngve 
hagyjuk. Az álló hántás munkája gyorsan halad és a 
kéreg szárítása is könnyen megy, csak az a hátránya 
van, hogy kevesedb kérget nyerünk, mert itt a sudár 
és ágak nem lesznek meghántva.

A vegyes hántásnál a törzs alsó részét 1*7 méter 
magasságig állva hántjuk meg s azután a törzs felső 
részét levágva, annak alsó részeiről fekvő helyzetükben 
szedjük le a kérget.

Hazánkban leginkább a fekvő hántást alkalmazzák, 
melynél a szárításra kiválló gond fordítandó. A szárí
tásnak legjobb módja a következő:

A földbe 1-5—2 méter távolságra egymástól két 
villás ágat szúrunk le s ezekre egy karót keresztbe 
fektetve, ahhoz támogatjuk a kérget, úgy, hogy a belső 
része befelé essék s nehogy az eső az egészet verje, 
fölül széles kéreg darabokkal födjük be.

Van a kéreg szárításának egy másik és az előb
binél jobb módja s ez az, hogy két-két karót verve a 
földbe, az igy készült bakkokra rakjuk a szárítandó 
kérget; ez az eljárás azért előnyösebb, mert igy a 
kéreg nem érinti a földet A harmadik módot, mely 
abból áll, hogy a kérget 5—lő darabban gúlákba 
rakják, nálunk nem igen szokás alkalmazni.

léptetésemet kieszközölje. Nem volt szükség sok ké
résre, a gróf maga hozta szóba a dolgot s egy parola 
rendbe hozta az egészet. A gróf jókedvűen tért haza 
s négy hétre rá kezemben volt az erdészeti kinevezés.

— Brávo! most önön a sor, Schrötter. Gondoljon 
csak kissé vissza. Egyszer volt . . . .

Az öreg erdész fájdalmasan mosolygott s aztán 
rákezdte:

— Én uraim, becsületességem és munkásságom 
daczára nem vittem sokra. Talán azt sem értem volna 
el, ha egy szerencsés véletlen közbe nem játszik. A 
szerencsének csak egy pillanata volt az, legalább akkor 
úgy látszott.

— Koczczintsunk egyet búfelejtőül, öreg, aztán 
ki vele, mi volt az?

— Hogy mi volt ? Egy nagy lakoma éppen Oculi 
vasárnapján. Már harminczegy éves voltam és még 
mindig csak erdővéd, semmi egyéb, mint uradalmi er- 
dővéd. A véletlen úgy hozta magával — éppen lesen 
voltam, — hogy az első szalonka puskám csöve elé
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A kérget három osztályba sorozzák. Az elsőt az 
úgynevezett szin kérget a 12 cm. fiatal fákról nyerjük; 
az egészen sima, zöldes szinü s a legértékesebb. A 
második osztályba tartozik a cserepes vagy rúd kéreg, 
melyet 12—27 cm. átmérőjű fákról nyerünk; ez már 
kissé meg van repedezve, színe sötétebb, értéke pedig 
ez előbbinél csekélyebb. A harmadik a durva kéreg, 
melyet a 27 ctmnél vastagabb fák szolgáltatják s ez 
értékre nézve a legsilányabb.

A hántásnál használt szerszámok: a hántófa, 
melynek hossza 30 cm. és kemény, görbe fából készül; 
egyik vége véső alakra van megfaragva, e helyett azon
ban sokkal czélszerűbb a vasból készült hántó kanál 
és még ennél is jobb a hántó kés, melynek a fokán 
egy lapos gomb van, mely a kéreg kopogtatására 
szolgál. A szerszámokhoz tartozik még a fejsze a rudak 
döntésére és a kéreg megkopogtatására és az állófák 
hántásánál alkalmazott kaczor (görbe kés).

A lábon álló erdő cserkéreg mennyiségét hozzá
vetőleg úgy tudjuk meg, ha a fatömeget ürméterekben 
felbecsüljünk, meljmek 50 %•& adja a nyerhető kéreg
mennyiséget ürméterekben, miután pedig a cser súly 
szerint lesz elárusítva, a nyert mennyiséget 110-el 
(egy ürköbméter száraz cserkéreg súlya átlag 110 ki
logramm) megsokszorozzuk s igy megbizonyosodhatunk 
a felől, hogy hány kilogramm vagy métermázsa cser
kéregre tarthatunk számot.

LEVELEZÉS.
Petrosény, 1898. évi jnnius hó 5-én. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A „Nehéz viszonyok” czimü vezérczikkhez, mely 

kedvelt lapunk 35-ik számában látott napvilágot, legyen

szabad nekem is a saját silány helyzetemből kifolyólag 
egy néhány megjegyzést fűznöm.

Én a múlt évi november hó elején lettem a pet- 
rosényi (Hunyad vármegye) védkerületbe főerdőőrré 
megválasztva, hol hét községnek nem kevesebb, mint 
30041 katasztrális hold erdejét 350 forintnyi évi fizetés 
mellett őrzöm a nélkül, hogy az egy ismeretes és 
nagyon kétes értékű hajtópénz kivételével a legcse
kélyebb mellékjövedelmem is volna, sőt ellenkezőleg 
még lakásról, tüzelőfáról, vagy ezek megváltásáról 
sincsen intézkedés téve, a hajtópénzek pedig — mivel 
vidékünkén a „szabólegények” hivatalos elnevezés alatt 
ösmert kecskéket már majd mind eladogatták, csak 
fehér holló számba mennek s bizony nagyon is csekély 
összegre rúgnak.

Szerény fizetésemet minden hó 1-én a 7 község 
részére külön-külön kiállított és a szabályszerű bélyeg
gel ellátott nyugtákra vagyok kénytelen összekéregetni, 
mert ezt az eljárást egyébnek mint kéregetésnek nem 
is nevezhetem, annál is inkább, mivel az olyan nagy 
fáradságomba kerül, hogy midőn rá gondolok, még a 
gondolattól is borsódzik a hátam. És mit tehetek el
lene? semmit, hanem szépen el kell kullognom előbb 
valamennyi bíróhoz, azután a körjegyzőhöz és pénz- 
tárnokhoz; mire mind végig járom s a házalásból nagy 
fáradtan ötödnapra haza vetődöm, azon veszem maga
mat észre, hogy már se nyugta, se pénz nincs a ke
zemben, mert az egyik penztárnok pénzszekrényébe 
bele ütött a lapos guta, másutt pedig a biró megne- 
szelvén, hogy a nyugtám utalványozása végett hozzá 
fáradok, úti lapot vesz a talpa alá s a falu másik 
végén úgy elillan az orrom elől, mint a gámfor s nekem 
nem marad egyéb hátra, mint a nyugtát ott hagyni s 
tovább menni egy házzal vagy szerencsét próbálni,

került. Egy durranás és a szép madár ott hempereg a 
fűben. Fölveszem s viszem a kastélyba, hol az urak 
még a terített asztaloknál ültek. „Csak vigye föl sze
mélyesen — vélte a komornyik — az urak jó ked
vükben vannak, lesz talán jó borravaló.” Ezzel befut 
és bejelent, intve egyúttal, hogy beléphetek. „Hollá, 
Gutyer erdész, kitűnő lövő!” Közelebb lépek a világos
ságba s alázatosan mondom : „Kegyes engedelmével
Fenség, én csak Schrötter, az erdővéd vagyok”. Mind
nyájan nevettek, ma sem tudom miért. A szalonka 
kézről kézre járt. „Valóságos mesterlővés!” ez az álta
lános vélemény. A herczegjó kedviben, valóságos bor
virágos kedvben van. „A mi még nincs, az lehet, hiszen 
valóságos vadászat intézővé vagy teremtve.” — így 
lettem én erdész s maradtam is az teljes életemben. 
Igaz, hogy sokan nálamnál okosabbak nem tudták meg
tartani szerencséjüket, a szerencsére különben is — 
születni kell.

Szomszédja, egy sasoru, magas növésű ifjú hely- j 
benhagyólag bólintott.

— Egészen az én véleményem, aki egyszer sze
rencsétlen flótás, az mindig az is marad, olyan pech-je 
azonban az urak közül egyiknek sem volt, bár már úgy 
látszott, hogy a szerencse istenasszonya kezd belém 
bolondulni. Az asszonyok szívesen láttak és a férfiak 
s. Szép testalkatom és ábrázatom, valamint ildomos 
magaviseltemért az én öreg generálisom vadászává 
tett. Ő már roskadozó agastyán volt, én tele ifjú tűz
zel, pajzán jó kedvvel s mindeü csintalanságra kész. 
Egyszer bevisz magával az öreg a városba s ad két 
órai szabadságot. Én sem voltam rest, hanem sietve 
fölkerestem egy úri dámát, ki többször kint járt nálunk 
s egyszer a lakása czimét is nálam hagyta. A mint 
már visszatérőben vagyok, „klipp-klapp” hangzik a 
lépcsőn egy faláb kopogása. Csakugyan, az én gene
rálisom ! A találkozás kikerülésére már gondolni sem 
lehetett. Ó éppen úgy volt meglepve, mint én magam. 
„Mit keressz itt, akasztófa virága?” Felelnem úgy is 
kellett, hát Isten neki, gondoltam; „Fönt jártam Excel- 
lenciádat bejelenteni.” Ettől a pillanattól kezdve nem
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vagy ezek ismétlődését tapasztalni. Az ilyen visszaha
gyott nyugtákra mindig abban reménykedem, hogy a 
pénz legalább 10—12 napra meg fog jönni, de bizony 
sokszor csal ez a reményem is. A pénztárnokok leg
jobban szeretnek azzal biztatni, hogy : „ne féljen uramr 
nem szökünk meg a fizetésével!“ mire én rendesen 
azzal vágokvissza, hogy: „hiszem uram, de már magam 
óhajtanék megszökni!8

Mező- és Hegy-Livádia két község közbirtokosaitól 
a védkerületemben levő Bányicza község határában 
fekvő 2726 holdnyi erdejük után havonta 2 írt 67 krt 
kellene kapnom, mégis ennek a csekélységnek a be
hajtása végett eddig már szinte 2 írt posta- és egyéb 
költségem volt, mindazonáltal a megválasztásom óta 
eltelt 7 hónap alatt még egy fabatkát sem kaptam s 
midőn a minap a borbátvizi körjegyzőt mint a közbir
tokosság üres pénztárának a pénztárnokát kértem a 
nála hagyott nyugtáim kiegyenlítésére, föllépésemet 
gorombaságnak nevezte s a nyugtáimat azzal küldte 
vissza, hogy menjek velük a közbirtokossághoz (tehát 
ismét két községbe házalni) s ott kérjem a járandósá
gomat, mert neki ahoz semmi köze. Természetes, hogy 
a körjegyző urnák ezt a jó tanácsát megfölebbeztem az 
alispáni hivatalhoz, de azért jól kiérdemelt fizetésem
mel még mindeddig nem verték ki a szememet. Kérdés, 
hogy mikor jut majd eszükbe a fizetés?

Bizony nehéz idők és nehéz viszonyok ezek, ked
ves bajtársaim s javulást csak úgy várhatunk, ha 
összefogva egyesült erővel teszünk lépéseket a hely
zetünk megjavítására. Lehetetlen, hogy egy olyan tisztes 
testületnek a kérelme, mint a milyen a mienk, kedvező 
és méltányos elintézést ne nyerne.

Úgy a szerkesztő urnák, mint tisztelt kartársaimnak 
vagyok igaz hívük J ob b  Antal ,  kerületi füerdőved.

szívesen látott közelében s a mikor egy távoli kerü
letben megürült az erdészi állás, vadászi méltóságom 
alól fölmentve s oda erdészszé kinevezve lettem. 
Tizenkét évig kellett abban a számkivetésben szen
vednem.

A fiatal gyakornokok üdvkiáltása hangzott most 
föl, melylyel a teástállal még egyszer belépő háziasz- 
szonyt üdvözölték s az asztalnál ülő idősebb urak is 
zajos kifejezést adtak tetszésüknek. A poharak még 
egyszer s utoljára töltek meg. — Borban az igazság — 
súgta egyik erdőmester a másiknak — s az igazság 
kimondása mindig keserű utó izü.

— Hagyjuk a fiatalságnak az utolsó szót, azoknak, 
kik még nem lettek érdészekké — szólt és poharát 
emelte a szolgálatában és becsületben immár megőszült 
férfi. Az ifjúság nagy zajjal nyomult oda s eget verő 
„hurrá8 és „éljen8 kiáltásokkal érintette poharait az 
öregekéhez.

Tapolcza 1898 funius 2.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Engedje meg, hogy egy — talán közös érdekű 
dologban panaszomat előterjeszthessem és a rajtam és 
társaimon esetr sérelem orvoslására nézve szives tanácsát 
kikérjem. Az ügy állása röviden előadva a következő :

Alulirt és 4 társam s igy összesen öten közöskérvéuyt 
nyújtottunk be a földművelésügyi m. kir, ministeriumhoz. 
melyben azt kérelmeztük, hogy a jáárási erdőőrök 
nyugdíjazásának kérdése rendeztessék. Kérvényünkre ha
tározatot eddig nem kaptunk ugyan, hanem kaptunk e 
helyet mindngyik fizetés, meghagyást bélyegcsonkitás 
czimén fizetendő 2—2 forintról, melyet nem tudjuk, mi 
alapon róttak ránk, mert hiszen mi a kérvényünket el
láttuk 50 kros bélyegjegygyel. Kérem ennélfogva úgy 
a magam, mint társaim nevében szerkosztő urat, szíves
kedjék részben útmutatással szolgálni arra nézve, hogy 
mennyi értékű bélyegjegygyel kellett volna ellátunk 
kérvényünket, más részt pedig fölvilágosítani, hogy milyen 
lépéseket tegyünk, hogy a büntetésünk elenegedtessék. 
Kérésünket egész bizalommal terjesztjük elő, tudva azt, 
hogy mint az erdészeti alltiszti szem észet előharczos 
és jóakarója bajunkon a lehetőség szerint jó tanácsával 
segíteni fog.

Egyben arról is értesítem lapunk tisztelt olvasóit, 
hogy városunkban múlt hó 25-én nagy tűzvész dühöngött, 
melynek 14 ház és 20 pajta esett martalékául.

Krisán György és Jobb Antal kartásaink fölhívására 
egyúttal beküldőm a vidékembeli községi és közbirto- 
kossági erdőőrök névjegyzékét; bát más vidékekről is 
példámat, hogy sorsunk javításán egyesült erővel munkál
kodhatnánk !

A szerkesztő urnák igaz hive
N é m e t h  F e r e n c z ,  

járási erdővód.

Panaszára röviden a következőket válaszoljuk:
Kérvényükre a bélyegtörvény értelmében ugyan

annyi 50 kros bélyegjegyet kellett volna ragasztaniok, 
a hányán azt aláírták; miután ezt nem tették, a lelet 
jogosan lett felvéve, de tulajdonképen csak négyüket 
lehetett volna a birsággal sújtani, a mennyiben az ötö
dikre nézve a bélyegilleték a kérvényen le lett róva. 
Most már nem marad egyéb hátra, mint az egyszeres 
bélyegilletéket az illetékes adóhivatalnál befizetni s az 
1 frt 50 kr. birságnak, illetve fölemelt bélyegilletéknek 
elengedését kérelmezni.

A kérvényt az illető pénzügyigazgatósághoz (a 
jegyző ur szívességből megmondja, hogy melyikhez) 
intézzék, természetesen mindegyik külön-külön s indokol
ják azzal, hogy a bélyegcsonkitás tisztán a törvények
ben való járatlanságuk folyománya s annál sem a rosz- 
akarat, sem a magas államkincstár megkárosításának 
szándéka nem vezette s hivatkozzanak egyúttal sanyarú 
helyzetükre, melynél még az egyszeres bélyegilleték 
lefizetése is nagy teherként nehezkedik vállaikra. Az
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igy megszerkesztett kérvényt adják be az illetékes 
adóhivatalnál, kérve azt, hogy rendeltetési helyére 
juttassa.

Ha eddig már a két forintokat befizették volna, 
ebben az esetben kérjék a birság visszatérítését; ha a 
fizetési megy hagyás és kérvényük benyújtása közt 90 
nap még el nem telt, biztosra vehetik, hogy kérésük 
figyelembe lesz véve. Mindkét esetben a kérvény felső 
részén Írják oda „ i l l e t é k ü g y b e n  b é l y e g m e n 
t es"  mert nem csak a kérvény, de annak melléklete 
is (a fizetési meghagyás) feltétlen bélyegmentes.

A küldött névsort köszönjük; az illetőknek la
punkból mutatványszámot küldünk abban a biztos re
ményben, hogy annak jövőben való pártolásával a közös 
ügy szolgálatába szegődnek. Egy-egy jó tanács, melylyel 
mindig szívesen szolgálunk, bizony gyakran megtéritj 
azt a csekély évi előfizetési dijat.

Hozzánk való szives bizalmát köszönjük. Kérjük 
jövőben is kétes ügyeiben egész bizalommal hozzánk 
fordulni; minket sem kényelem szeretet, sem más kö
rülmény vissza nem tart ott, hol híveinknek hasznos 
szolgálatot tehetünk. A s z e r k e s z t ő .

Különfélék.
Kérelem. Kérjük mindazokat, kiknek előfizetése 

lejárt, vagy a folyó hóban lejár, hogy részben hátra- 
lékaikait beküldeni, részben pedig előfizetéseiket meg
újítani még e hó folyamán szíveskedjenek.

A krajczár alkonya. Az egykrajczáros, vala
mint a félkrajczáros rézváltópénz a magánforgalomban 
csak I898. junius hó 30-áig fogadható el, az állami 
pénztáraknál és hivataloknál pedig 1898. évi deczember 
31-éig fogadtatnak el s ez időn túl azokat sem fizetés
képpen el nem fogadják, sem be nem váltják.

Árverés csendőrszuronyokkal. Véres árve
résnek volt szemtanúja a Dombóvár melletti Fekete
puszta. Egy ottani földművest, Szivku Jakabot árverezték 
s a végrehajtó, sejtve hogy a szegény ember nagy el
keseredésében tán valami bolondot tehet, csendőrökkel 
ment az árverésre. A mint beértek a hatóság emberei, 
szitkoKkal, káromkodva útjukat állta a gazda. A csen
dőrök vasra akarták verni, mire dulakodás támadt. 
Szivku megragadta az egyik csendőr puskáját s ki akarta 
csavarni a kezéből. A másik csendőr társa segítségére 
sietett és szuronyával megsebesítette a földmívest. Szivku 
erre kést rántott elő s a csendőrökre rohant, a kik most 
már fegyverhez nyúltak s lelőtték a szerencsétlen embert, 
a kit aztán harmadnap nagy részvét mellett temettek el.

G yilkos és öngyilkosság. Boldizsár Martonné 
sztánai lakos, roszszul bánt a mostoha fiával, Boldizsár 
Jánossal. Ez régóta keserítette a fiút, de azért soká nem 
mert szólni, mig minap Boldizsár Mártonnét, a 
gonosz mostohát fejszével agyonvágták és halva találták 
az ágyán, — a fiú pedig fel volt akasztva az istállóban 
és ugyancsak halott volt. Azt gyanítják, hogy az elkese

redett fiú -először mostohaanyját agyonvágta fejszével 
s azután felakasztotta magát félelmében. A  napokban 
volt meg ez ügyben a hivatalos vizsgálat, melynek 
megejtésére a hunyadi vizsgálóbíró járt Sztánán. A  
vizsgálat egyelőre biztos adatokat még nem derített ki.

Szerencsétlenség fausztatás közben. Az
osztrák-magyar államvasut-társaság franzdorfi erdőuradal
mában minap hajnalban nagy szerencsétlenség történt. 
Az uradalomban levő úgynevezett Klause közelében, 
hol nagyhan megy a fausztatás a Berzaván, a fürészgyárhoz 
vezető csatorna zsilipjénél a csekély viznyomás miatt 
úgy összetorlódott az usztatásban levő fa, hogy munká
sokat kellett küldeni a baj elhárítására. Mintegy ötszáz 
öl fa torlódott össze, hatalmas rakásba. Ennek a tete
jére másztak föl horgos póznákkal Brebenár Szemen. 
Hohlschwander János. Kreisl Vendelin és Raschován 
Fülöp munkások. Mialatt dolgoztak, felülről egyszerre 
erős viznyomás jött és pedig oly rohamosan, hogy az 
óriási fatőmeg hirtelen megmozdult, magával rántva a 
munkásokat, Brebenár és Holschwander csudálatos 
módon az úsztató- csatorna partjára menekültek, két 
társuk azonban a farakás alá került, mely irtózatosan 
összezúzta őket. Kreiselt nagynehezen sikerült tört tagok
kal kihúzni, Raschovánt azonban még most sem találták 
meg. A hatalmas fadarabok agyonzuzták. A hatóság 
vizgálatot indított, hogy a szerencsétlenség miatt kit terhel 
a felelősség.

V érbefult családi boldogság. Londonból 
borzalmas hirt táviratoznak. Az egyik külvárosban már 
évek sora óta boldogan élt nejével és öt gyermekével 
Hall Frigyes halász. Szorgalmas, munkás ember volt, a 
kinek a családi boldogságát példa gyanánt emlegették a 
külváros lakói. Egy éjjel azután hirtelen szörnyű vége lett 
ennek a boldogságnak. A  halász, valószínűleg hirtelen 
örülési rohamában fejszével rontott családjára és össze
vissza vagdalta nejét és gyermekeit. Az anya, három 
gyermeke — kiknek apjuk a szó szoros értelmében le
vágta a fejét — azonnal meghalt, a másik két gyermek 
pedig haldoklik. Hall a vérengzés után egy konyhakéssel 
önmagát is megölte,

Érdekes k in csle let Torontálm egyében.
Sztarcsova toronlálmegyei községben, a Duna mellett 
levő szántóföldek egyikében, érdekes kincses korsót 
találtak, a mely most az egész környék fantáziáját 
élénkén foglalkoztatja. Dragojevácz Práda sztarcsovai 
szerb ember ugyanis, a mint a szántóföldjén köröskörül 
árkot ásott, egy nehéz kőkorsóra bukkant. A korsót 
eltörte az ásójával s nagy meglepetésére ezüst pénzdara
bok gurultak ki belőle. Az egész korsó ilyen pénzzel volt 
tele. A pénzdarabok valamivel nagyobbak a régi 20 
krajczárosoknál s különböző veretüek. A legnagyobb rész 
egyik oldalán, sas, a másik oldalán felül nagy ötágú 
korona látszik. Valöszinüleg Zsigmond korabeli pénzek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos ■ 
Podhradszky Emil.

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



296 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Két esővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig és feljebb. 
Lancaster-Express-Rifle két esővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok á ra i: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0'7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0‘7 „ 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, Szász-S ebesen  (Erdély).

! P3_ 
P 3

P3.
—a
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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 fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

ciíüCgünK xajolag megtolzatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

-----------------= POLGAr .1 FLUHAK. ...........—..■■=
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 **̂ $4

Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A
BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.

. . .  .  . Ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói
SutÖ utcza 2. Szervitatér sarkán. A földnüvelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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 K e d d e n

H ird e té s i 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.

Közönyösség.
Három és háromnegyed éve annak, hogy 

először megfujtuk a riadót, melynek hangja 
hivatva volt a mély álomba merülve volt 
erdészeti altiszti személyzetet aléltságából föl
riasztani s tevékeny életre serkenteni. Három 
és háromnegyed éve, hogy lapunk szerkesz
tője éjt nappal összevetve emberfölötti^ fárad- 
sággal munkálkodik azon, hogy az erdészeti 
személyzetben életre költse azt, mire annak 
legnagyobb szüksége van, az összetartást és 
egyetértést. Valóságos titáni munka az, mit 
egyes ember, majdnem egészen magára, a 
saját testi és szellemi szerény képességeire 
utalva bámulatos kitartással végez, nem riadva

vissza semmi nehézségektől, megküzdve 
minden akadályokkal s mégis ez az óriási erő
feszítés alig képes több eredményt fölmutatni, 
mint a mennyit hajdanában Danaos görög király 
leányai mutathattak föl, kik ama vétkükért, 
hogy szépségükben az istennőkkel akartak 
vetekedni és versenyre kelni, arra lettek 
kárhoztatva, hogy egy lyukas hordóba hord
janak vizet s azt megtöltsék, a mi természe
tesen soha sem sikerülhetett, mert a mennyit 
bele töltöttek a hordóba, ugyananyi ki is 
folyt abból. Lehetne ezt a munkát még 
Sisiphus munkájához is hasonlítani, ki ismét 
arra volt kárhoztatva, hogy egy nehéz követ 
görgessen a hegyre, de a midőn azzal már 
szinte a csúcsra ért, az mindig kisiklott kezei

TARCZA.
------ -tó*-— -—-

A z élőh alottak .
Irta: Magyar Gyula. — A „Hazánk” után.

A Tavasz, a szép virágos, illatot lehelő Tavasz 
édes sejtelmeknek néz elébe. Menyasszonyi koszorúja, 
a fehér, a kedves akáczvirág elhervadt már s a 
pünkösdi rózsa, a mit a keblére tűztek, szintén herva
dóban. De azért a zöld fü, levél, mely elborít mezőt, 
erőt reménnyel biztatja, édes boldogsággal, Nemsokára 
életet ád, édes anyjává lesz az egyszülötjének, arany
sugarakban fürdő, kalászkoszoruzta Nyárnak.

Ott künt a szabadban, ott künt a ligetben a füvek 
szálai, a fák levelei mind erről suttognak. Madár erről 
dalol szerelmes párjának s a virág kelyhében sejtelmes 
tudástól csillámlik a harmat ragyogó örömben. És én 
megyek tovább a fák alatt, az ünnepi szép napon, a 
hova nem hat el az emberi zsongás, vidámság, kaczagás, 
vagy egy-egy életet kioltó fegyvernek tompa dörrenése.

Megyek a városból, maradnak a házak, utána 
elmaradt a liget s kiérek az útra. Nagy, hatalmas 
hársfák adnak hűvös árnyat s viráguk átható illata 
szinte el-el bódit, itt aztán megállók. Megállít valami 
rémséges sikoltás, a mely összezúzza az előbb szőtt 
álmákat agyamban, lelkemben. Keresem honnét jött ez 
megrázó hang, melyet követett több, tiz, húsz hasonló 
üvöltés. Egy nagy, sárgára meszelt ház bontakozik ki 
a lombkoronákból. Ah, onnét jött a hang, az a szörnyű
séges. Ez a ház az élőhalottaké, azok látogatóban. 
Abból az esetből mondom el két szegény embernek a 
históriáját.

Valamikor, úgy tizenöt éve, lent laktam ott a 
Tisza partján egy vidám városban. Vidám volt ott 
minden. Az iíja, örege, embere, asszonya, az ura, 
parasztja. Vendéglő, vagy korcsma volt minden ötödik 
ház az utczasorban, a honnét éjt s napon kihangzott 
a czigány muzsikája, a vidám tambura, meg a trom
bitaszó. Az ilyen vigságos helyzetben az emberek 
könnyen ismerkednek s ha egyet elszólit közülük a
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közül s legurult a völgybe s kezdhette a fár
asztó muukát újból és újból.

A danaidák üres hordájához lehet hason
lítani az erdészeti altiszti személyzetnek leg
nagyobb részénél nyilvánvaló közönyösséget, 
melyet megtörni szinte lehetetlen.

Az erdészeti altiszti személyzet nehéz 
viszonyait, sokszor szinte tűrhetetlen helyzetét, 
szegénységét, nem ritkán nyomorúságát minden 
figyelmes szemlélő ösmeri s bizonyosan leg
jobban érzi — ő maga, hogy mije fáj, de hát 
úgy látszik úgy van vele, mint a keleti népek, 
kik a sorsnak akár kedvezését, akár csapá
sait! egyforma közönynyel fogadják, mert meg 
vannak róla győződve, hogy az ellen küzdeni 
azon változtatni nem áll az ember hatalmában. 
Pedig hát nem úgy van. A régi latinpélda
beszéd azt mondja „quius—quis suae fortunae 
faber“, vagyis magyarul: mindenki a maga 
szerencséjének a kovácsa.

Az erdészeti altisztek legnagyobb része 
is úgy van, hogy látva élete küzdelmeinek 
eredménytelenségét, elveszti bátorságát a to
vábbi küzdéshez s nyugodtan adja meg ma
gát a szerinte változhatlan sorsának s nem 
gondolja meg, hogy tulajdonképen mért nem 
tudott eredményhez jutni, mert ha ezt tenné, 
okvetlen rá jönne arra, hogy gyöngesége a 
magára hagyottságában, a társaitól való el

szigeteltségében rejlik s hogy a mit ő maga 
a legnagyobb erőfeszitéssel sem tud kivívni, 
azt talán a hasonló czélokért és eszmékért 
küzdőkkel ha nem is játszva, de talán elég 
könnyen érhetné el.

A szoros összetartás az egyedüli eszköz, 
melylyel eredményeket elérni lehet s a mely 
nélkül minden küzdés, minden harcz teljesen 
hiábavaló.

Egy haldokló király halálos ágyához 
szólította három fiát s egy köteg vesszőt 
adott keüzkbe, hogy azt törjék el. Meg is 
kisérlették azt a derék leventék, de hiába, 
a köteg ellent állt minden erőlködésüknek s 
utoljára is ki kellett nyilatkoztatniok, hogy 
azt eltörni lehetetlen. Ekkor az ősz király 
szétoldotta a kötést s mindegyiknek egy-egy 
vesszőt adott át, hogy azt törje el, mit a 
fiák meg is tettek minden megerőltetés 
nélkül. A bölcs uralkodó ezzel a példával 
akarta jelzeni az összetartásban rejlő erőt, 
de igyekezete kárba veszett, raet halála után 
fiai között kitört az egyenetlenség s az ellen
ség a széthúzó fiakat egyenkint leverve, a 
hatalmas birodalom annak hatalmába került.

Ezt a példát szivébe véshetné az erdé
szeti személyzet is és lerázva végre vala- 
hára magáról a rideg közönyösséget, igaz 
lelkesedéssel indulhatna a sajat javának elő-

csontember: a halál, a czimborák seege muzsikaszó 
mellett kiséri utolsó útjára s búcsúztató helyett sírja 
fölött elkuzatják a megboldogultnak a kedves nótáját 
és nem rögöt dobnak a sir üregébe, hanen a leomló 
hantokat borral locsolgatják, hogy az elköltözött jó
kedvvel állítson Szent Péter elébe.

És ebbél a vigságos városból, hajh, sokan kerül
tek abba a szomorú, sárga palotába. Azok is a kikről 
most szólok.

Egy szép nyári napon az egyik czimbora, az ifjú 
Tengeressy azzal állít hozzám, hogy most már nem 
tudja, ő e nagyobb bolond, vagy pedig az apja s ezzel 
felmutatott egy szép vonással megirt, rövidke levelet, 
a melyben ez vala foglalva:

Kedves fiam Gyurka! A bécsi sorsjegyen a 
300.000 forintos főnyereményt megnyertem. Készülődj 
az útra, fölmegyünk a pénzért.

Szerető apád
idősbb Tengeressy Gyurka, 

Az öreg Tengeressy Ggyörgy ur, de aki Gyur

kából soha sem sikerült ki Györgygyé, tekintélyes 
ember volt még akkor tájt is. Polgármestere volt soká 
a városnak, aztán ügyvédkedett. Házai, földjei, érték
papírjai megértek százezer forintot. Nem kételked
hettem hát az Írásában.

Másnap aztán hallom, hogy az öreg czimbora 
vásál össze mindent. Kocsival j ár-kel üzletről-üzletre 
s halomba hordatja haza a portékát. A boltosok 
dicsérték:

Becsületes ember, nekünk is juttat a nagy nye
reményből.

Negyed nap azt hallom, hogy nagy vigasság 
vagyon az öreg Tengeressyéknél. Az udvaron a népnek 
nagy sátort csináltak; a trombitás, meg a ezigány- 
banda húzza. Vagy öt hat borral telt hordóból iszik 
boldog, boldogtalan. A tanácsosok élén a kállai kettőst 
a Felhő Sárival maga az öreg Tengeressy járja. Három 
szakács alig győzi sütni a csirkét, a töltött galambot, 
libát és malaczfélét s a mi jó és drága. Vidám világ 
van ott, a minő még nem volt ebben a században.
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mozdítását czélzó küzdelembe. Régente meg 
volt legalább a kifogása mindenkinek, hogy 
nincs hely, mely köré csoportosulni lehetne, 
ma már joggal ezt sem teheti, mert ime ki
tűztük a zászlót, melyre az erdészeti altiszti 
személyzet jólétének előmozdítása van mint 
szent jelszó följegyezve s mi évek óta hívjuk 
sorainkba a harczosokat, de szavunk gyönge, 
csak olyan, mint a kiáltó szó a pusztában s csak 
kevesen, nagyon kevesen vannak még mindig 
azok, a kik azt meghallják és követik a hivó 
szózatot s követik azzal az igaz leikedéssel, 
melyre minden harczosnak szüksége van, ha 
győzelmeskedni akar a harczban.

A zászlónk bukófélben van, mert az a pár 
lelkes híve, a ki igaz lelkesedéssel, igaz oda
adással csüng rajta, nem képes már soká fön- 
tartani s az egyedüli menekvés csak uj és uj 
hiveknek körülötte való csoportosulása által 
remélhető.

Tekintse magát minden hívünk toborzónak 
s igyekezzék uj híveket szerezni s őket meg
győzni arról, hogy csak az egyetértés, a szoros 
összetartás az, melynek segélyével valamit el
érni lehet, mig a közönyösség még a meglevőt 
is elvesztheti, mitől pedig mentsen meg minket 
a Mindenható !

Az e rd e i dud v ák .
Az erdei dudvák és gyomok, melyekkel az erdész 

lépten-nyomon találkozik, hasznos szolgálatot is tesznek, 
a mennyiben Útmutatóul szolgálnak a talajnak megis
merésére, részint pedig gyümölcsükkel üdítő csemegét 
is szolgáltatnak, mint például a málna, eper, szeder 
stb., mindazonáltal bármint álljon is velük a dolog, 
utóvégre is csak dudvák, melyek az erdésznek és az 
erdészetnek legnagyobb ellenségei, melyek ellen az ok
szerű erdőkezelésnek folyton harczolnia kell minden 
kitelhető módon és még a történelemből ismert hét 
éves háború is kevés arra, hogy a konok ellén- 
séget végkép kiirthassuk, mert ha valaminek, úgy 
a dudváknak nagyon szívós az élete és mig csak egy 
csipetnyi gyökerük megmarad a földben, addig mindig 
újból fölburjánzanak s elfoglalják uralmukat és az igy 
tart mindaddig, mig a pusztítást oly annyira nem foly
tattuk, hogy a kiirtandóknak még a csirája is kipusz
tult. Legyünk azonban igazságosak és ne törjünk mind
járt pálczát az esetleg ártatlan fölött s lássuk, hogy a 
dudvák és gyomok tulajdonképpen miben és mikép 
vétenek nekünk s milyen legyen a mértéke az ellenük 
való védekezésnek.

Szerintem fő bűnük először is szemtelen élel
mességük, melynek segélyével — mihelyt az erdő 
akár emberi kezek munkája, akár rovarok vagy ziva
tarok pusztítása által kissé megritkul, annyira, hogy a 
koronák kellő zárlatának hiányában a világosság, il
letve a napsugár a talajra lehatolhat, a legelső, a mi 
ott jelentkezik, a dudva, mely azután nagy mértékben 
akadályozza a természetes vefényülést, megnehezíti és 
drágítja az erdőművelést, túlnövése elárnyékolja és 
elnyomja a különben is igen lassú növésű, különösen

Harmadnap lett vége a nagy mulatságnak, a 
melyben együtt volt a fél város népe, urak, iparosok, 
meg aztán parasztok.. Vége lett, de hogyan? Úgy 
hajnal tájt történt. Éppen a kántor emelte poharát 
s ékes rigmusokban köszöntötte fel — már talán 
huszadszor — Tengeressy Györgyöt, az öregebbiket. 
Sikerült lehetett ez a felköszöntő, mert az öreg 
Gyurka hirtelen felállotf — s hol vette, máig sem 
tudódik, — egy hatalmas, vastag dorong-féle bottal 
úgy kólintá fejbe a dikcziós kántort, hogy az menten 
lebukott székéről. A második ütés a nagybőgőst érte. 
Ez sem bőgőzött azután három egész hétig. A har
madik csapás magát a csendbiztost, Szuszogó Fa 
Mengyit. A negyedik, tizedik, meg a hetvenedik, az 
Isten tudja, hogy kit, de tény az, hogy az egész 
vigadozó népség, ki megsebesülve, ki meg sértet
lenül veszett futással menekült az utolsó szálig, ki 
jobbra, ki balra, folyton kiabálva:

Az öreg Gyurka ur, szegény megbolondult! A 
fele sem tréfa ennek a dolognak — gondoltam magam

ban — hát meglátogattam az öreg czimborát, felté
telezve, hogy engem csak nem ver meg a sok jó 
estéért, a mit együtt tölténk.

Épp otthon találtam, együtt a fiával. Nagy 
dologban volt már. Behívott az ünnepi szobába, mely
nek közepén három vaslábra egy rézbogrács volt téve 
s alatta tűz égett, úgy hogy a füst sürü gomolyagban 
tódult a három ablakon a virágos kertbe. A bogrács, 
bán valami sürü, kékes folyadék volt, melyet az öreg 
ur, egy vastag pipaszárral, — a mely már öt-hat 
generácziót kiszolgált, — szorgalmasan kavart.

Mi lesz az Gyurka bá’?
Hm, öcsém, ebéd a fiamnak.
A fiatal Gyurka ki akart osonni, de az öreg — 

valami csodálatos éleslátással — a gondolatát is 
észrevette, mire egy élesre fent tőrt lekapott a falról 
s neki szegezte a fia mellének:

Itt maradsz, vagy meghalsz!
Ekkor már a tűz parázszsá vált a rézbogrács 

alatt és hogy felélessze idősebb Tengeressy Gyurka,
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pedig a tűlevelű csemetéket s késlelteti, nem ritkán j 
pedig teljesen lehetetlenné teszi azok fölvergődését.

Ez ugyan már magában véve is elég ok arra, 
hogy az erdész boszaukodjék, van azonban még egyéb 
rósz oldala is, mely méltán felháborít s ez az, hogy 
megakadályozza a kisebb mértékű csapadékoknak a 
talajba való behatolását, másrészt pedig a talaj ned
vességének és termő erejének a saját fentartása czél- 
jából való fölszivása által elvonja azokat az erdei cse
metéktől s ez által nagyon káros befolyással van azok 
fejlődésére, e mellett még fokozza a tavaszi késői fa
gyok ártalmasságát az ágyásokban és ültetvényekben 
s dús takaró képzésével a legkitűnőbb termőhelyét és 
fészkét szolgáltatja a különböző kártékony férgeknek 
rovaroknak, kiváltképpen pedig az egereknek.

Nehogy azonban a tisztelt olvasó előtt teljesen 
elfogultnak tűnjek föl, igyekezni fogok az általam ilye- 
ténkép befeketített szerecsent a lehetőség határai közt 
fehérre mosni és a dudváknak jó oldalait is — ha 
ugyan vannak ilyenek — fölsorolni.

A ritkás, tehát fogyatékos zárlatu erdőségekben 
— bár csak föltételesen és ideiglenesen némi hasznot 
is hajtanak a dudvák, a mennyiben a fenyőbors, málna, 
eper, szeder, lágyfű áfonya gyümölcse részint üdítő 
eledelül, részint pedig szeszgyártásra alkalmas anyagul 
szolgál s az adott viszonyok közt nem ritkán elég szép 
mellékhaszouvételt szolgáltatnak. Nem szabad figyel
men kívül hagynunk azt sem, hogy némely helyeken 
a dudvákra mint talajvédő, kötő és takaró anyagra 
nem ritkán rá is szorulunk.

A dudvák életmódjuk, talaj- és fényigényük sze
rint különböző csoportokba sorozhatok, igy vannak fű- 
nemü és fás dudvák, egy éviek és évelők, fényt igénylők 
és árnytűrők, vannak olyanok, melyek a hegyet, és

— miközben félszemmel a fiát figyelte. — kinyitotta 
az írásos szekrényét s onnét szórta a sok drága 
papirt: adósleveleket, érték-kötvényeket, köztük a ne
mesi ármálist a bogrács alatt izzó tüzes üszőkre s a 
mint a levelek gyorsan lángra gyulltak, tapsolt örömében: 

Jaj, de szépen égtek! Gyönyörűen égtek!
A mint a rémülettől meggyökeresedve néztük 

ezt az őrületes dolgot, az öreg Gyurka a hármas vas
lábról levette az üstöt s aztán odatette a fia elébe, a 
kinek egy kanalat is adott a kezébe :

No hát fiam, egyél!
Olyan arczot ember még sohasem látott, mint a 

minő képet vágott erre a szives kínálásra ifjú Tenge- 
ressy Gyurka. A félelem, a kétségbeesés, az undor s 
az apa iránti szánalom mind-mind ott volt ebben a 
tekintetben. Az öreg Gyurka pedig — kezében a 
tőrrel — szívesen biztatta:

Fiam uram egyél, mert másként leszúrlak!
Az ifjú Tengeressy reszkető kezével odavitt 

szájához egy kanálra valót abból a szörnyű kotyvalék-

ismét olyanok, melyek a völgyet kedvelik, valamint 
vannak agyagos, meszes vagy porondos talajt, a szá
razságot vagy nedvességet kedvelők. Mindezen csopor
tosulások és sajátságok megfigyelése és gyakorlati 
számbavétele az erdőtalajnak tenyésztési szempontból 
való megfigyelésére a gyakorlati embernek hasznos Út
mutatóul és vezérfonalul szolgál. így például hol 
kákát, sást, czirkot, hamvas áfonyát, hamvas hangát 
(erica tetralix) látunk, ott mindenesetre nedves, sőt 
vizenyős talajjal van dolgunk, mit kivált száraz nyáron 
csak ezeknek a növényeknek előfordulása árul el egész 
bizonyossággal, mig ellenben a málnaszeder, a szép- 
nőuye (atropa belladonna), a tüzkin (epilobium angus- 
tifolium), a csalán, télizöld, lóhere stb. erőteljes, üde, 
porhanydús talajra engednek következtetni.

Száraz, porondos talajt jeleznek többé-kevésbé az 
áfonyák, továbbá a hanga (calluna vulgáris), gyapu 
(vesbascum), egérfül (hieratium) és a keskeny levelű 
pázsit füvek. Végül friss, üde talajon a cserjéknek 
egész serege jelentkezik, mint: a galagonya, kecske
rágó, sóska borbolya és a bodzáknak egész serege, va
lamint a csalánok.

A dudvák ellen való védekezés módja többféle 
lehet. Mindenkép arra kell törekednünk, hogy ott, a 
hol szükséges, mint például á ritkásokban, azok kelet
kezését az állab zárlatának, a lomb és moha talajta
karónak kímélése által a dudvák fölburjánzását meg
akadályozzuk. Védelmül szolgál a lassú természetes 
felújítás, vagy a letarolt területeknek rögtöni mester
séges fölujitása. A tarvágásoknál a fölujitásnak több 
éven át való halogatása sok fölösleges munkába és 
még több haszontalanul kidobott pénzbe kerül éppen 
a dudvák fölburjánzása miatt.

Ha a vágást a dudvák már ellepték, nem marad

ból s azután egyszerre valami mentő gondolat esett 
az agyába.

Édes apám — szólott — én szívesen eszem, de 
elébb —mivelhogy ez már csak úgy illik — kínáljuk 
meg ebből a pompás ebédből kedves vendégünket. 
Aztán rám mutatott.

Az öreg bólintott, mire felém fordult:
Úgy illik. Persze, hogy úgy illik. Gyere öcsém 

egyél. Nem evett ilyet a jobb öreg apád sem.
Ez bolond dolog volt 1 Mivelhogy közel esett, 

egy ugrással kint voltam az ajtón, a másikkal pedig a 
virágos udvaron. Gyurka, az öregebb, kezében a 
tőtrel, mindenütt utánam, vadul kiáltozva:

Gyere pajtás egyél! Egyél, mert megöllek!
Vagy háromszor futottuk körül a nagy udvart, 

s egyszer oszt’ az öreg egy, a ház oldaláról lekuszott 
szőlő indájában megbotlott s elterült a földön. Egy 
pillanat alatt az utczán rohantam, az ifjú Gyurka is 
lihegve utánam. Futottunk, szaladtunk, hogy a lábunk 
bírta.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 301

egyéb hátra, mint kaszára, kapára kapni s ott, hol ezt 
a helyi viszonyok nem engedik, a gyomláláshoz fogni 
s ha mindezek daczára nem lehetne a nagy területet 
megmenteni, akkor megfelelő vigyázat és óvatosság 
mellett juhot, sőt szarvasmarhát hajthatunk át az ér
tésén minden nagyobb aggodalom nélkül.

Külföldön az élelmes emberek az erdei gyomokat 
hol takarmánynak, hol alomnak használják s szívesen 
megveszik s elszállítják; a kemény tüske bokrok fája 
kedves az esztergályosoknak s jól megfizetik, de hát 
nálunk még ebben a tekintetben nagyon hátra marad
tunk, soká azonban nem maradhat igy, mert a napról- 
napra fokozódó szükséglet a magyar embert is rá fogja 
szorítani ott szerezni pénzt, a hol lehet. A természet 
önkényt nyújtja nekünk ajándékait, csak a kezünket 
kell utánuk kinyújtanunk.

Vájjon megfogjuk ezt tenni?
V én p r a k t i k u s .

LEVELEZÉS.
Magyar-Cséke 1898 juniuo 19, 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Egy szomorú eseményről kötelességem úgy a te
kintetes szerkesztő urat, valamint lapunk tisztelt olvasóit 
értesíteni, mely eset ismét újabb adatot szolgáltat arra 
nézve, hogy mennyi keserűséggel teljes és miiyen ve
szélyes az erdőőri pálya.

Az eset röviden előadva a kővetkező:
Motz István kollégám folyó hó 15-én egészen gond

talanul ült családjával vacsoránál úgy este 10 óra tájt, 
midőn egyszerre lövés dördült el az ablak alatt, melynek 
lövege az ablakon át a szobába hatolva, a családapát

Az idősebb Tengeressy Gyurka pedig föltápász- 
kodva, visszament az ünnepi szobába, élesztgetve 
tovább annak a közepén fellobogó lángot. Beledobált 
mindent, a mi értékes volt. Ropogós bankókat, érték
papírjait és azt a sorsjegyet, a melylyel a háromszáz- 
ezer forintot megnyerte. Mert csakugyan megnyerte.

A tűz aztán terjedt. Belekapaszkodva a bútor
darabokba, áthatott az udvari szobába s onnét az 
ablakon keresztül fölcsapott a zsindelyes tetőre.

A szegény, öreg Gyurka leült az udvarra. Aztán 
onnét nézte zavaros szemével az ölelkező, széltől 
kuszáit lángot.

Jaj, de szépen lobog, gyönyörűen lobog! Soha, 
soha ilyen pompás világítást!

Az élőhalottak országa!
Szomorú hely nagyon az a sárga, nagy ház ott 

a hársfa- és akáczsorok között.
Odamentem egyszer meglátogatni az öreg Ten

geressy Györgyöt, mert hát a mint előre látható volt

találta. A  fegyver, melyből a lövés téve lett, előlföltő 
lehetett , mire abból lehet következtetni, mert apróra 
vágott ólom darabokkal volt töltve, melyek Motznak 
vállát, nyakát és jobb állát érték s az utóbbit össze
roncsolták, mi szegénynek irtóztató kínokat okoz. A  
súlyosan sérültet másnap kórházba szállították s most ott 
fekszik, az orvosok véleménye szerint élet-halál között 
lebegve. A  merényletet bátran lehet a románok közt 
még midig divó „cinye mintye“—nek tulajdonítani. Motz 
ugyanis ezelőtt ké évvel a tilalmi táblákkal is védelme
zett vágásban 40 embert talál marhájukat legeltetve s 
s midőn ezek látták, hogy tetten vannak érve, neki 
rohantak fölfedezőjüknek s nyilván ölési szándékkal 
fejszékkel, kapákkal és botokkal szinte félholtra verték 
s csak a jó Istennek lehetett köszönni, hogy akkor élet
ben maradt. Ebből a támadásból kifolyólag most a 
nagyváradi kír. törvényszék az illetők közül húszat vád 
alá helyezvén, bűnügyüknek tárgyálására folyó hó utolsó 
napját tűzte ki s igy nyilvánvaló, hogy a merényletet a 
terhelek valamnlyike követte el. Az áldozat életéért 
szegény neje és hat apró gyermeke remeg, mig kollegái 
az esetnek tudomásul vétele után azonnal siettek rész
vétüket kifejezni a szerencsétlen esemény fölött, mit Motz 
mint józan, becsületetes élecü s kötelességét mindig hűen 
és önföláldózón teljesítő erdővéd teljes mértékben meg 
is érdemelt.

Még egy szomorú hírem van.
A Biharvármegye magyar-csékei járásába kebelezett 

Dr.-Cséke, Sztrábocs, Bukovány, Tapess, Hosszuliget és 
Mikló-Lazur községek hátárain folyó hó 16 - án óriási 
szélvihar tombolt végig s nyomában nagy jégverés jött, 
melyben 6—7 dekagramm súlyú darabok is hullottak s 
a határok összes terményeit, a lakosságnak jobb jövőben 
vetett reményeit rövid idő alatt teljesen megsemmisítette.

— odaszállították a nagy eset után a vidám városból.
Nyári délután volt. Az útnak két szélén a virá

gos árkokból apró kis kék lepkék röpködtek körültem. 
Tiszta, szép és derült volt az égboltozat, még egy 
bárányfelhő sem tarkította megkéklő horizontját. Ma
dárdal és illat. Idekünt olyan szép volt minden és én 
beléptem a szomorú kriptába, az élőhalottak közös 
sírboltjába. Virág itt is akadt, épp úgy, mint a sírok
nak oldalán, ott az igazi temetőn. De azok a szemek, 
melyek reám néztek! Élőhalottaknak az őrület tüzében 
ragyogó szemei!

Az egyik bemerül a menyboltozatba s körötte 
idelent nem vesz észre semmit. Vajon mit kereshet 
összetörött lelke a napsugaras égen? A másik moso
lyog s ebben a mosolyban van, a mi a lelket meg- 
borzasztja, a szivet dermeszti. A harmadik térdel és 
csak imádkozik, egyre imádkozik, mig el nem száll 
homályosult lelke ahhoz, kihez röppen az imája: 
„Könyörülő Isten, könyörülj meg rajtam!“ Egy csapat 
dolgozgat, a másik beszélget. Ezek egytől-egyig lég-
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A  sürü jég a gyümölcsfáid eveleit mind leverte, sőt még 
a kérgüket is lehántotta; elpusztult az idei makktermés 
is, a szélvihar pedig rengeteg sok fát döntött ki az 
erdőkben, ez által is kiszámithatlan károkat okozva,

Adja Isten, hogy jövőben jobb hírekkel szolgálhassak.
Igaz hive

A b r u d á n  L á s z l ó  
járási erdövéd.

Különfélék.
H alálozás. B o d n á r  József, erdőőr Koritniczán, 

Liptóvármegyében egy visszaérkezett lapunk czimsza- 
lagjára irt megjegyzés szerint meghalt. A hirt csak 
föntartással közöljük, mert az ilyen czimszalagra tett 
megjegyzések nem mindig megbízhatók, annál kevésbé, 
mert már arra is volt esetünk, hogy a czimzett saját
kezűig irta oda a halálát jelző „meghalt" szót, nem is 
szólva azokról, kik hirtelen „ismeretlen helyre" köl
tözve egyszerre csak eltűnnek a föld színéről. Az utób
biak természetesen magukkal találják vinni egy csomó 
követelésünket is.

A g y o n szu rt bo rbély legény . Szabadkán a 
Betlehem-utczában néhánty suhancz sukozott pénzre s 
arramenőbén Szőllősi Jakab borbélyleyény megállóit, 
látván, hogy 15—16 éves unokaöcscse is a játszók között 
van. Szóváltás támadt közöltük, mire unokaöcscse bics
kát ragadt és Szőllősit oly erővel szúrta mellbe, hogy 
rögtön meghalt. A  vérengző suhanczot a rendőrség el
fogta, a holttestet pedig a halottas kamrába szállították.

A  v e té ly tá rsak . Két tagbaszakadt erős legényt 
kísértek be a nagyváradi kir. ügyészséghez. Mind a kettő 
azzal van vádolva, hogy egy ember életét oltotta ki. 
Az egyik. Makucz Gábor, Komádiban rálesett haragosára:

Kogyila Tógyerre, ki feleséges ember volt. Makucz egy 
hatalmas doronggal úgy ütötte főbe Kogyilát, hogy az 
mindjárt meghalt. A másik legény, ki most már az 
ügyészség fogházában ül, Tóth Imre; ez meg B--Udva- 
riban verte agyon a pajtását, Zagyva Imrét.

Szoczialista észjárás. Az egyik trafik előtt a 
szoczialista ember csak nézi, a mint egy úri ember 
kijövet a trafikból szivarokat rakosgat szivartárczájába. 
Végül már meg nem állhatta s egy köhintés után 
megszóllitja az úriembert:

— Adhatna az ur nekem is abból a szivarból. — 
Az ur elmosolyodik és odanyujtja a kért szivart.

— Barátom itt a szivar. Jó szívvel adom, de most 
mondja meg, miért kérte éppen én tőlem a szivart?

A szoczialista ránéz és azt feleli:
— Attól kérek, a kinek van.
— Úgy? — csodálkozik az ur.
— Úgy ám — volt az önérzetes válasz — mert 

én szoczialista vagyok.
A szoczialista mellett állt még egy másik parasz

tos kinézésű ember. Mikor a társa rágyújtana a szi
varra, megszóllitja:

— Komám felezzük meg.
— Van eszembe.
Az úriember rászól a fukarra:
— No ez már szép. Ha szoczialista, akkor miért 

nem felezi meg kend a magáét is?
— Az enyémet? Hiszen nem vagyok én ur. Én 

szoczialista vagyok, ez meg paraszt. Egymásnak sem
mit sem adunk.

Az á lla to k  Succija. A mi az emberek közt 
Suci, a nagy koplaló, az az állatok közt a kígyó, főleg 
egy bizonyos fajta, a keresztes vipera, (Peliás berus.)

alább ezidétt, csendesek. De hogyha elborul az égbolt, 
ha fent a magasban villámok czikáznak s földet rázó 
dörgés gurul el a légen, azt már nem bírja el agyuk 
összekuszált, gyönge idegrostja. Vadállatok lesznek, 
törni, gyilkolni kész s hangjuk, kiáltásuk, az a rette
netes, bele bődül a tomboló viharba.

Az, a kinek gyönge agya, szive, ne tegye be 
lábát a szererncsétlenek sötét osrszágába.

Végre folyosón meg oda, átkalauzolva eljutot
tam az Öreg Tengeressy Gyurka apró czellajába. 
Retten voltak együtt. Az [öreg csak nézett, azután 
megismert. Mintha tisztább lett volna most a lelki 
világa. A mint beszélgettünk, sokra emlékezett, sokat 
elfelejtett. Megkérdeztem tőle:

Különben hogy vagy Gyurka bátyám ?
Hát öcsém jól volnék, de lásd egy a bajom.
Egy?
Egy, hogy ezzel a bolondal engem összecsuktak 

— s ezzel a szobatársára mutatott, én pedig kérdőleg 
néztem rá.

Lásd az a rögeszméje a szegény embernek, hogy 
a nyereményen ő veszi meg Gibraltárt, azután ő veszi 
feleségül az angol királynőt. Pedig . . .

Pedig ?
Pedig én veszem meg Gibraltárt s az én fele

ségem lesz — majd csak azt meglátod — az angol 
királynő!

A szeme szikrázott, a teste reszketett s már ak
kor kiaszott kezével, a hogy bírta verte, egyre verte a 
fenyőfa-asztalt, vadul kiáltozva:

Nem hagyom a jussom!

Még egyszer kint jártam a szomorú házban. Egy 
koporsó volt ott, egyszerű, fekete kitéve. Fehér voná
sokkal a két oldalára az vala felírva :

„Idősebb Tengeressy György élt 68 évet."
Sem több, sem kevesebb. A koporsó mögött egy 

ifjú ember állt, halványan, zavaros szemek kel, bamba 
tekintettel. Megismertem szegényt, az ifjabb Tenge
ressy Györgyöt. Ö is idekerült.
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Succi, ha néhány hétig kibírja a koplalást, az már nagy I 
so r : a keresztes vipera bezzeg odase néz négy, hat, tiz 
havi, sőt egy évi koplalásnak. Apró, két- három hónapig 
tartó étkezési pauza meg éppenséggel meg se kottyan 
neki .Igaz hogy a kígyó hidegvérű állat, ezeknek az 
életműködése pedig sokkal lomhább, mint a meleg- 
vérüeké: mégis azonban, furcsa dolog elgondolni ilyen 
hosszas koplalást. Van kígyó a melyik rendszerint 
csak háromszor egy évben vesz táplálékot magához, ezt 
leginkább hegyes vidéken lakó emberek észlelik. De 
minden kigyón túltesz az említett keresztes vipera; ez 
fogságban minden oleséget visszautasít, mégis nagyon 
sokáig marad életben. Nemrég Vignard francia természet
búvár beszélte el, hogy egy elfogott keresztes vipera 
464 napig (!) élt nála, a nélkül, hogy egy falatot evett 
volna, csak vizet ivott időnkint. Megfigyelés kezdetekor 
a kígyó súlya 26 gram volt, közvetetlenül kimúlása után 
már csak 23‘5 gram. A  464 napos fogság alatt egyszer 
vedlett, a lehámlort bőr súlya 1.20 gram volt. Ötnegyed 
és alatt tehát a koplaló hüllő 1'30 gramnyit fogyott.

H ázasság  fe lm ondásra. Magányos idegen 
hölgyeknek szigorúan meg van tiltva, hogy Mekka 
városát meglátogassák. Ha tehát valamelyik mégis oda 
akar zarándokolni, külön e czélra egy férfit kell neki 
bérelnie, a ki amig e városban van, őrzi és védi. Ha 
aztán elhagyja a várost, akkor a házasságot is semmisnek 
nyilvánítják.

H ova p á ly ázzu n k  ? Az „Erdészeti Lapok* 
május havi füzetében a következő pályázati hirdet
ményeket találjuk:

305/1898. számhoz. — A nagy-köveresi vallásalap. 
uradalom jerszegi erdőgondnokságához tartozó (240) 
kettőszáznegyven forint évi készpénzfizetés, (18) tizen- 
nyolcz ürköbméter 1. oszt. kemény dorong-tűzifa, (2) 
kettő k. hold föld és állományszerü legelőilletmény, 
valamint természetbeni lakás élvezotevel összekötött

Az apja megbolondult, mert a főnyereményt 
nyerte. A fia megőrült, mert azt a sorsjegyet az apja 
bolond fővel elégette.

*
Most, hogy arra voltam, jutott eszembe e szo

morú történet s mig visszasiettem meghánytam-vetet- 
tem. Alkonyat táj volt már, hallgatott a szellő, nem 
susogott a lomb a Tavasz leányáról, kalászkoszoruzta, 
születendő Nyárról. A ligeten keresztül éppen oda
értem, a márvány-emlékkőhöz, melyet nem pusztított 
el sem a barbár-kéz, sem a haladásnak kemény kala
pácsa. Lehajtottam fejem a száz éves sírnál és talán 
kimondtam, talán elgondoltam:

Ember, boldog ember, ki itt alszol régen, kinek 
története csak ez a szó: Fűit.

„sojmói* IV. oszt. erdőőri állomás betöltésére pályázat 
hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cz, 37.-ik §-ában követelt szakképzettségüket, a köz
alapok szolgálatába újonnan belépni kívánók ezenfelül 
erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő- és 
hallóképességüket megyei főorvos vagy honvédorvos 
által kiállítandó bivonyitványnyal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes, a 
román nyelvnek a szolgálatban megkívánt szóban való 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt szabályszerű 
kérvényüket a f. évi julius hó 3-áig, az alulirt erdő
gondnokságnál (ph. Jerszeg, Krassó-Szörény megye) 
nyújtsák be.

Jerszegen, 1898. évi május hó 3.-án.
M. kir. közalap, erdőgondnokság

151/1898. érd. biz. — Hunyadvármegye területén 
levő Puj székhelylyel biró kerületi erdőőri állomás 
megüresedvén, ezen 250 frt évi javadalmazással egy
bekötött állomás betöltése czéljából ezennel pályázat 
nyittatik.

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen területi 
erdőőri állomást elnyerni óhajtják, hogy az erdőtörvény 
37.§-ban megszabott minősítésüket, eddigi szolgálatu
kat s had kötelezettségi viszonyukat feltüntető, testi 
alkalmasságukat igazoló hiteles okmányokkal felszerelt 
kérvényüket legkésőbb folyó évi julius 10-ig ezen 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz nyújtsák be

Hunyadvármegye közig, erdészeti bizottságától.
Déva, 1898. május 6-án.

Bt . B o r n e m i s z a ,
érd. biz. elnök.

153/1898. sz. — Dobsina r.-t. városánál (Gömör- 
megye) egy erdőőri állás üresedésben lévén, ezen 
állásra pályázat nyittatik.

Ezen állás javadalmazása évenként a következő : 
300 forint készpénz,
30 forint lakbér vagy szabad lakás,
24 kbmter lágy tűzifa fuvarral.
2 drb szarvasmarhára nyári szabadlegelő. 
Erdővédi egyenruha.
A sajátkezüleg Írandó és az alulirt czimhez folyó 

évi julius hó 15, napjáig beadandó pályázati kérvény 
kellékei: az erdőtörvény 37. §-ában megszabott minő
sítés, a magyar és német nyelvben való jártasságon 
kívül a tót nyelv is kívánatos.

Az erdőór félévi próbaidőre vétetik fel és csak 
azután véglegesittetik.

Dobsinan, 1898. április 13-én.
S z o n t a g h  Bél a ,

polgármester.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odhradszky  Em il.
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RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlaehi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét ^  
R asser József fe rlaeh i (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő feg y v erg y áráb ó l közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szere lvényekben  bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Két csővü laneaster vadászfegyverek 13—18 frtig és feljebb.
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb.

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

P a laczkborok  á r a i : Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0'7 liter 40 kr.
„ I. Magyarádi 1 „ 40 kr. 0'7 „ 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 ,, 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

F0REK RUDOLF, S zász-Sebesen  (Erdély).

•aSosujonAgnoj „aaejesg; ^peSiozg rBaopeyi jozojnj oijisojzig os[g“ zy

M E G J E 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 nagy m éltóságú fö ld m ivelesü gyi na. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

CKéígünli újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdétisztek 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  TFLTT£3lj£%J3L ■'...................
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 Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
o c i  . 1 - Ő csász. és kir. Fensége ózsef Főherczeg udvari szállítói

buto Utcza a. bzervitater sarkan. A földművelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Junius 28. 39-ik szám.

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 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.

B iztosítás.
Lapunk múlt számában adtunk liirt arról 

a szomorú esetről, mely Motz István járási 
erdőőr kartásunkat érte s melynek következ- 
ményekép, súlyos sebekkel borítva nyomja a 
kórház ágyát s nem lehetetlen, hogy midőn 
ezeket a sorokat Írjuk, hűséges lelke már el
költözött oda, a honnan nincs többé visszatérés, 
itt hagyva hűséges jó nejét s hat apró árvá
já t gyászban, nyomorúságban, egyedüli bizoda- 
lommal a jó Istenben. Adja az egek Ura, hogy 
ne legyen igy, hanem sikerüljön az orvosi tu
dománynak őt visszaadni az életnek, család
jának, nemes hivatásának!

Rövid két esztendő alatt ugyanaz a férfiú 
szolgálatának hű és buzgó teljesítése miatt |

TÁRCZA.

A z időjóslásról.
A .Hazánk* után.

Azt tartják, hogy az idő a gazda és van is benne 
valami. Tőle függ a termés, vajmi sokszor maga az 
egészség, sőt az élet is, mert egy-egy hirtelen fordu
lata ölhet, vagy eleveníthet. És ez a mindenható Ura
ság mégis csak eredménye a mindent betöltő levegő 
nyomásának, hőmérsékletének, mozgásának. És éppen 
ez az, amit messze előre kiszámítani lehetetlen; azért 
az ember némely természeti jelenségekből óhajtaná 
előre megállapítani, minő idő vár rá és a vágy 
teremtette meg az idójóslási elméleteket, a melyek va
lóban nem csalhatatlanok.

Ilyen az a föltevés is, hogy ha Grönland és a 
Spitzbergák keleti partján sok a jég, száraz lesz az 
ősz, szigorú száraz deczember és január várható, melyre 
igen meleg tavasz következik; ha ellenben a nyugoti

kétszer lett gyilkos szándékú merénylet áldo
zatává s hogy a gonosz kezek még gonoszabb 
szándéka nem sikerült, az nem nekik, hanem 
csak a jó sorsnak köszönhető.

Szórványosan bár, de azért elég gyakran 
vesz és ad hirt lapunk az ilyen merényletekről, 
természetesen csak azokról, melyek véletlenül 
tudomására jönnek, de hány az az eset, mely
ről tudomást nem veszünk, bár megtörtént?

Itt az élete, testi épsége ellen törnek az 
erdészeti altisztnek, amott marhájában tesznek 
kárt, vagy fölperzselik keservesen s hangya 
szorgalommal és sok keserű verejtékkel szer
zett csekély vagyonkáját s igy nyomorba lökik 
őt és ártatlan családját.

Megdöbbentő dolgok ezek s komoly aggo-

oldalon sok a jég, akkor erős enyhe tél, igazi télviz 
van kilátásban. Elterjedetebb időjósló axióma az, hogy 
minél előbb hullatják leveleiket a fák, annál enyhéb- 
nek ígérkezik a tél.

A tót nép időjóslása úgy szól, hogy csúnya kelle
metlen lesz az idő, ha az északkeleti szél délnyugotivá 
változik, vagy a gyertya lángja serczeg. Ez mind meg- 
eshetik a légnyomás meglazulása folytán. De már ön- 
kénytesebb időjóslás az, hogy ha január 1-én a nap 
bíborvörös felhők között kél, az évben káros szelek és 
zivatarok lesznek; ha fényes nap vau, sok lesz a gyü
mölcs és a bor. A milyen pedig az újév napja, olyan 
lesz az augusztus hónap, száraz vagy nedves.

Ha január 2-án verőfény van, az év gyümölcsöző 
lesz; és a milyen a másodika, olyan lesz a szeptember 
hónap. Remete Pál napja (január 15.) jó esztendő apja, 
ha tiszta az ég; drága lesz a gabona, ha eső vagy 
hó esik.

Fábián és Sebestyén napján (jan. 25.) borús, ködös 
az idő, a nép halálozását és a házi állatok elpusztulásán
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dalmakat keltenek bennünk; gondolkodunk, 
elmélkedünk a módokról melyekkel az ilyen 
veszedelmeknek ha nem is elejét, de legalább 
szomorú következményeiknek élit venni lehetne.

Az emberben születésétől kezdve meg 
vannak a jó és rósz indulatok egyaránt s a 
nevelés az, mely azok valamelyikét jobban 
kifejleszti s diadalra juttatja a másik fölött 
s igy mindaddig, mig hiányos házi és iskolai 
nevelés lesz, gonosz ember is akad, ki vélt 
vagy valódi ellenségén boszuját tölteni min
denkor kész.

Az erdészeti altiszt hivatásának teljesíté
sében gyakran, sőt majdnem mindig abba a 
helyzetbe jut, hogy egyes embertársaival 
ellenkezésbe jön s ez által azokat ellenségévé 
teszi, az ellenség pedig szenvedélyében vak 
s nem törődik azzal, hogy akkor, midőn 
ellenesének életét, egészségét vagy vagyonát 
elpusztítja, ez által gyakran számos tagból álló 
családot is sújt és tesz szerencsétlenné, föl
dönfutóvá.

A dolog ilyetén állása mellett csak egy 
mód, egy eszköz kínálkozik arra, hogy a merény
letek — ha már azoknak teljesen elejét venni 
egyáltalán nem lehet — legalább szórványo
sabban forduljanak elő s ha már előfordultak, 
legyenek azok következményeikben kevésbé 
súlyosak s ez az egy mód a biztosítás.

Legyen minden egyes erdészeti alkalma
zott, és pedig nem csak az altiszt, de a tiszt
viselő is — bár utóbbi a uéppel való ritkább 
érintkezésből kifolyólag kevésbé van veszély
nek kitéve — a személyére nézve baleset 
elllen biztosítva s éppen úgy biztosittassék 
jószága, háza, ingósága, terménye, szóval 
mindene, a mivel bir, biztosittassék pedig ne 
általa, hanem szolgálatadója által s tétessék ez 
kötelezővé törvény által egész hazánkban.

Az ilyen biztosításnak előnye számos. Első 
és talán legnagyobb az, hogy a merényletet 
tervező látva azt, hogy boszuját teljesen ki 
nem elégítheti, mert kiszemelt áldozatának 
vagy családjának bizonyos kárpótlásra van 
kilátása a merénylet sikerültének esetén, gon
dolkodóba esik s e közben győzedelmesked
vén benne a jó a gonosz fölött, eláll gyalá
zatos szándékától s igy a merényletek száma 
rohamosan fog apadni.

A másik és nem csekélyebb fontosságú 
előny az, hogy magát legalább anyagi oldalról 
biztosítva érezvén, az erdészeti alkalmazott 
sokkal buzgóbban, nagyobb lelkesedéssel megy 
neki nehéz föladatai teljesítésének, legnagyobb 
szolgálatot téve ez által szolgálatadójának 
vagyona fölvirágoztatása és jövedelmezőbbé 
tétele által, melyből azután játszva térül meg 
az az aránylag csekély évi járulék, melyet

jelenti; ha a köd az erdők, hegyek ormára ül, az az 
urak halála; minél magasabb a köd, annál előkelőbbek 
halnak el. Ha eső vagy hó esik. kevés lesz a termés, 
drága idők következnek.

A magyar nép időjárási közmondásai inkább 
jellemzések, mint jövedölések, azért válnak be elég 
sürü esetben.

Ilyenek: Ha Gyertyaszentelőkor (febr 2.) megje
lölöd, mennyire sütött be a nap a pitvarajtón, annyira 
ver be utóbb még a hó. Dorottya (febr. 6.) még szo
rítja, de már Julianna (febr. 16.) lágyítja az időt. Ha! 
üszögős Péter (febr. 22) ködös, üszögös lesz a gabona. 
Május 12—14 között vannak a fagyos szentek (Pon- 
grácz, Szervácz, Bonifácz); de ha baj nélkül elmúlt 
Orbán (május 25.), föllélekzik a gazda. Ha Medárd 
napján (jun. 8.) esik, 40 nap nem szűnik meg. Szent 
István napján (jun. 24.) szakad meg a gabona gyökere, 
azontúl már nem nő, csak érik. Ha a 7 alvó szent 
napján (jun. 27.) esik, akkor 7 hétig várható eső. Mérges 
Margit (jul. 20.) ritkán megy,égi háború nélkül. Lőrincz

(aug 11.) belepuskáz a dinnyébe. Szeptember 8-án van 
a fecskehajtó Kiasszony napja. Márton (uov. 11.) olykor 
fehér lovon jön.

A múlt század közepén nehány tekintélyes kolozs
vári polgár fölfolyamodást küldött a pozsonyi ország
gyűléshez és azt kérték, hogy a győri kalendáriumcsi
náló műhely helyeztessék át Kolozsvárra, vagy legalább 
állitassék ugyanolyan az erdélyi testvérhaza fővárosá
ban is.

Mivel, úgymond a folyamodás, hoszu éveknek olta 
tapasztalok, hogy meguehezedett az idők járása fölöt
tünk. A kalászt, mely még meleg napsugarat állítja, 
zordon eső veri; miglen tavaszonta úgy kimelegedik 
fölibénk az Úristen égboltozata, hogy a gyönge csirát 
mind megaszalja. Sokáig tanakodtunk, hogy mi lehet 
oka ennek a különös és szokatlan időnek, mig végre 
egy közülünk rájött a baj kútfejére.

Az egész országban csak egy tekintélyes kalen
dárium van; ez a győri, ez jövendői az országra esőt, 
napfényt, szárazságot és minden egyebet. Természetes,
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biztosítási dijakban elfizetnie kelt.
Végre nagy előnye lenne ennek a bizto

sításnak még az is, hogy a merényletek keves- 
bedésével lassacskán köznépünk erkölcsei is 
javulnának, mert tudva lévő dolog, hogy mi 
sem rontja azokat anyira. mint a rósz példa. 
Egy-egy merénylet, kivált ha tettesének sike
rült az igazságszolgáltatás elől menekülnie, 

, egész nagy vidéket képes megmételyezni s 
az amúgy is mindig inkább a roszra, mint a 
jóra hajló népet a bűn ösvényére csábítani.

A socializtnus legújabb fölburjánzásánál 
voltak és vannak vidékek, hol az elvakult, fana
tizált tömeg elöljáróinak élete és vagyona ellen 
tört és tör mert ezekben véli lenni bajainak 
— gyakran csak a képzelteknek — kutforrá- 
sát. Az ilyen exponált helyeken alkalmazták a 
hatóságok a biztosítást és az erdmény teljesen 
igazolta a mi fölfogásunkat, amerényletekszátna 
egyszerre leapadt.

Azt, hogy az erdészeti személyzet a saját 
erejéből biztosítsa úgy önmagát, mint szerény 
vagyonkáját, józan fölfogással kívánni nem 
lehet mindaddig, mig javadalmazása annyira 
silány, hogy a mindennapi kenyérre is alig 
elégséges.

Nem tartjuk magunkat véleményeink nyil
vánításánál csalhatatlanoknak s igy nem kíván
hatjuk, hogy azok véglegesen elfogadva és

hogy a győri ember úgy igazítja az időt, hogy Győrött 
jói esik, csakhogy a mikor a Dunán túl már az esőt 
várják, Erdélyben akkor még nagyon elkel a nap és 
megfordítva. Legyen tehát külön kandáriom csináló, a 
ki az erdélyieknek erdélyi időt csináljon.

A velenczei arzénál admiráljának meg kellett es
küdnie, hogy mig a tenger-eljegyzés ünnepség le nem 
folyik, szélvész nem támad; hivatala köréhez tartozott 
tehát az időcsinálás is. Nankingban hosszas szárazság 
után kiadta a hatóság, hogy senki húst ne egyék, mig 
eső nem lesz és mig az idő meg nem változott, még a 
halevést is betiltotta.

Tudósok is bele mennek az időjóslásba. Klinker- 
fuess rettenetes száraznak jövendölte az 1893—1896. 
évek közé eső időszakot a napfoltok sörü előjövetelé- 
ből és nem lett igaz. Az 1894. júniusi hideg időjárást 
annak az üstökösnek rótták föl, mely a nap tányérja 
előtt vonult akkor el a koronáján keresztül és mivel, 
mint mondják az üstökösök hőmérséklete — 150°, több 
millió mértöld hosszú csóvája tehát lehűthette a felénk

szentesítve legyenek, de arra mindenesetre jók 
hogy velük kísérletek tétessenek s meg va
gyunk győződve arról, hogy az elősoroltaknál 
a jövő nekünk adna igazat.

A só lym ászat.
A vadászatnak ez a neme, mely a régi időkben 

királyainknak és főurainknak a legnagyobb élvezetet 
nyújtotta, Európában csak a Hunnok bejövetelével lett 
ismeretes. Azelőtt csak Ázsiában gyakorolták s igy 
nyilvánvaló, hogy azt itt őseink honosították meg, 
ez tehát kiválóan magyar vadászati mód, melyet elő- 
deinknál kivált Nagy Lajos és Mátyás királyaink, a 
németeknél pedig Rőtszakálu Frigyes császár űztek 
nagy szenvedéllyel s vájjon ki merné állítani, hogy 
magukban ezekben a nagy fejedelmekben is ne lett 
volna nagy mértékben kifejelődve a ragadozási vágy? 
Én legalább nem. Később, kivált a keresztes háborúk 
idejében a német birodalmon és honunkon átvonuló 
francziák is megismerték s megkedvelték a sólymá- 
szatot s azt visszaérkezésük után hazájukban is el
terjesztették. — Hazánkban az anjoui házból szárma
zott királyok idejében dívott leginkább a sólymászat 
a nagyúri körökben s nem egy viszálynak, sőt véres 
összeütközésnek is volt okozója, mig ellenben az sem 
volt ritka eset, hogy egy-egy jól idomított sólyomnak 
az ajándékozásával a legelkeseredettebb perpatvarok 
is elsimítva lettek. Az is megesett, hogy a hírnévre 
vergődött valamely sólyomnak elvesztése vagy eltulaj
donításából származott peres ügyekben még maga 
Mátyás az Igazságos sem tudott a feleknek teljes igaz 
ságot szolgáltatni.

útnak eredő meleg sugarakat. — 1894/5-re a telet szi
gorúnak jósolták, mivel a fenyves rigók tömegesen vo
nultak a csehországi Érezhegységbe, de ennek oka az 
volt, hogy Szibériában mostohán ütött ki a fenyőmag 
termése. Mivel a méhek 1885. szeptemberben erősen 
ragasztgatták be lakásaitkat, az a jóslat kelt szárnyra, 
hogy az 1885—86-iki tél igen szigorú lesz. Egyik sem 
következett be. Erős telet szokás várni, ha a mezei 
egerek és a hörcsög korán vonulnak az ember köze
lébe; ha a vadludak és kacsák korán hagyják el a 
norvég partokat: a fák levelei gyorsan hullanak. Viszont 
enyhe lesz a tél, ha a fenyők újra kezdenek virítani, a 
borz hanyagon készíti el téli lakását.

A növények is időjós hírben állnak az ember 
előtt. —

Ha nagy a levegőben a páratartalom, fölemeli 
bugáját a Trifolium pratense; szirmait összerakja az 
Anágallis arvensis, Calendula officinalis, Convolvulus 
arvensis, Stellaria média. Csavaros termőjőket egye
nesre nyújtják az Avena fatua és a Geránium cibonium..
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Arra nézve, hogy milyen nagy fontosságot tulaj
donítottak hajdanában a sólymászatnak, legjobb bizo
nyítékul szolgál az, hogy 11-ik Frigyes király könyvet 
irt róla, a mi abban az időben egy uralkodó fejede
lemnél nem csekély dolog volt.

Bár a sólyomvadászatra minden gyors röptű 
ragadozó madár alkalmas volt s a keleten a sasok 
különböző fajait használták is erre a czélra, Európában 
csak is a sólymok, ölyvek és karvalyok igénybevételé
vel gyakorolták a vadászatnak ezt a nemét, mint 
olyanokkal, melyek még sem annyira nehézkesek, 
mint a sasfélék.

Tekintettel arra, hogy a fészekből zsenge korban 
kiszedett sólymok nem voltak olyan kitartók és ügye
sek, mint a szabadban fölneveltek, ennél az oknál fog
va a solymászat legfontosabb és leglényegesebb részét 
a szükséges sólyomnak a befogása képezte s a szabad
ból fogott sólyom annyira értékes volt, hogy annak 
ára fejében egy-egy telket is szívesen adtak. A fogás 
csalétekkel — melynek áldozatául rendesen egy szelíd 
galamb esett, — és egy már betanított csalogató sólyom 
segítségével történt a szabadban olyan módon, hogy 
midőn a vad sólyom lecsapott a kitett áldozatra, azt 
hirtelen hálóval beborították s ilyen módon foglyul 
ejtették; az ölyveket és karvalyokat szinte csalétekkel, 
de csapdákba fogták.

A foglyul ejtett sólyom betanítása meglehetős 
nehézségekkel járt s eleinte abból állt, hogy az ido
mító bal karjához lánezolt sólymot a jobb kéz segélyével 
galamb — vagy sovány marhahús falatokkal etette s 
igy szoktatta magához, mindaddig, mig az végtére a 
kisebb távolságra kitett húst maga vette el s helyére 
visszatért; ez után következett az élő állatra való 
vadászás betanítása, mely czélból zsinegre kötött kisebb

madárkákat engedtek el a szobában bizonyos helyhez 
megerősítve s erre azután a sólymot rá szabadították, 
mely azután lecsapva a kis ártatlanra, addig vagdosta 
csőrével feje búbját, mig azt kilyukasztva agyvelejét 
kiszedegette s elfogyasztotta. Hát bizony ez az oktatás 
meglehetős türelmet igényelt s elég borzalmas volt 
arra, hogy a korunkbeli vadászok nem szívesen fog
lalkoznának vele.

Ez a gyakorlat később hasonló módon a szabadban 
lett megtartva mindaddig, mig a sólyom teljesen be
tanult, melyek után az erősebbek a magas röptű gémek 
és vakvarjak, a gyöngébbek pedig az alacsonyabban 
röpködő foglyok, tűrjek és császármadarak vadászására 
lettek begyakorolva.

A sólymok között leghíresebbek voltak a norvé
gjai, islandi és a grönlandi fajok, valamint a vándor 
solyom jérezéje. Minden egyes sólymot egy bizonyos 
vad vadászására gyakoroltak be, a mi az eredmény 
biztosságára volt szükséges. Voltak olyanok is, melyeket 
elejtett és zsineg segélyével huzgált nyulakon ezeknek 
vadászására szoktattak, erre a czélra azonban sokkal 
alkalmasabbaknak bizonyultak az ölyvek és karvalyok.

A sólyommal való vadászás kellékeihez tartoztak: 
a fejkötő vagy sólyom-kupak a fejre, a rövid és hosszú 
bilincs, a sólyom-szij, a madár hordásához szükséges 
kalitka, a solymászó táska és a keztyü.

A magas röptű vadakra a solymászat rendesen 
lóháton történt úgy, hogy a fölvert vad után a mindig 
figyelő és éber sólymot a rövid béklyóról eleresztve 
föliökték s ez nyíl sebességével tört a kiszemelt áldo
zatra s annak fej búbjára körülröpködése közben addig 
mért súlyos csapásokat erős csőrével, mig azt elkábi- 
totta s ekkor bele vágva éles körmeit, vele együtt 
lebegett le a magasból. Most kezdődött azután a vadász

Nagy Imre azt irja (Tudományos Gyűjtemény 1818. 
VIII. 44.), hogy a növények közül némelyek, minek 
előtte esni kezd, a virágaikat megnyitják, példának 
okáért a varjufű (Riscus trionum), a Csábaire (Pim- 
pinella).

A baranyai bükkök néphiedelem szerint 3 nappal 
előre erős zúgással jelentik meg a készülő esőt. Mete
orológus az Eryngium is; időjósló a Stellaria Media 
Vili. tyúkhúr, — nem csalhatatlan, de elég biztos. 
Derült időben reggel 9 óra tájt ég felé irányozza fehér 
piczi virágait és ez irányban feszítve tartja délig, — 
de ha borult az ég, vagy épen eső közelit, nem bon
takozik ki, mintha menyegzős ruháját féltené és tudná, 
hogy annak egyszerű pompáját barátságos napsugár 
köszönteni nem fogja.

Időjósló az Ambrus precatorius is, melynek kerek 
korálpirosan fénylő és fekete ponttal ékesített magvai 
ismeretesek mint olvasószemek, úgyszintén mint éke- 
sités a tengeri fürdőkön árult csigaszekrényekről. Olcsón 
szérezhetők be füszerkereskedésekben, krajezárba alig

kerül párja. Leveleinek időjelző mozgása vagy egy 
század óta áll figyelés alatt, kultúrája azonban nem 
könnyű a szobában, mert sok meleget kiván. Legköny- 
nyebben megeshetnék a tenyésztése úgy, ha kettős 
bádog-edény közé vizet önt a kertész és azt borszesz- 
láng segítségével egyenletes melegen tartja, hozzá 
pedig olyan palaczk alá rejti, a melynek feneke levált. 
(Humboldt, Monatschrift, 1888. 477.)

Növény-meteorológus a Hura crepitans is, melyet 
Jamaika szigetén porzótartó fának neveznek, ennek idő
váltózáskor fölpattanak tojásdad nagy magtartói és 
egész robajjal szórják szét apró magvaikat.

Barza kaszatta néven ismeretes Keletindiában a 
játék, melyet jónak látott az angol kormány eltiltani, 
mert nagyon hazard alakot öltött. Esős időben arra fo
gadnak, sok lesz-e a csapadék vagy kevés? E végből 
a házak terraszain vagy erkélyein csövekkel ellátott 
víztartók vannak berendezve s mihelyt a lehullott viz 
bizonyos fokot elért, kezd a csővön lefogni. A foga
dások zivatar kezdetén történnek és az eredmény oly

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 309

teendője ; gyors lábú lován a helyszínére száguldva kez- 
tyüs kezével szétválasztotta az élet-halál harczot vivő 
állatokat s miután a sólymot ismét bilincsbe verte, a 
prédát a nyeregkápán függő tarisznyába helyezte.

Igaz, hogy a vadászatnak ez a neme kegyetlen 
s valóságos állatkínzás, de érdekfeszitő s izgalmas 
voltát letagadni még sem lehet s igy nem csoda, ha a 
középkor vadabb erkölcsű népei gyönyörűségüket lel
ték benne.

A magas röptű madarakat természetesen csak 
tágas térségeken lehetett űzni, hogy a vadász a viaas- 
kodókat nem csak szem elől ne tévessze, hanem hogy 
azokat paripáján akadálytalanul követni is birja, mire 
annyival inkább volt szükség, mert néha a drága 
sólyom maga is nehéz sebeket kapott a küzdelemben 
s ha a harcznak a kellő pillanatban vége nem szakad, 
életét is veszthette.

Az alacsony röptű madarakat és a nyulakat 
gyalogszerrel is vadászták s ez már nem annyira 
kedvtelés, mint inkább pecsenye szerzés czéljából 
történt.

A sólymászat kedvencz foglalkozása volt a 
középkor úri asszonyainak s ezek szenvedélye sokszor 
a férfiakén is túltett. A vadászatnak eme nemével 
egészen a múlt század végéig találkozunk, ekkor 
azonban a lőfegyverek folytonos tökéletesítése követ
keztében mind jobban háttérbe szorult s ma már csak 
a régi krónikákban olvassuk érdekes leírásait őseink 
eme hagyományának.

így kezd kiszorulni lassacskán a bizony szintén 
nem igen nemes agarászat is, melyre nemsokára szinte 
rámondhatjuk majd, hogy csak volt, mint a czigány lova.

Vén praktikus.

LEVELEZÉS.
Petrosény, 1898, évi junius hó 26-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !
Nem tartom fölöslegesnek egyről-másról a szer

kesztő urat, valamint lapunk tisztelt olvasóit értesí
teni ; különben alig van nap vagy hét, hogy valamit 
Írni nem lehetne, de hát sokan vannak olyanok, kik 
vagy nem szeretik megfigyelni az eseményeket, vagy 
pedig sokkal inkább kényelem szeretők, mint hogy 
azokat másokkal is közölnék. Én nem tartozom az 
utóbbiak közé.

A salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat bir
tokán, a Tája nevezetű havasról fenyőfát úsztatnak 
most a Zsil folyón a bányák részészére. A napokban 
az usztatás alatt levő fa összetorlódott s az usztatásnál 
alkalmazott Grecsán Lázár és társai hozzá fogtak a 
torlasz szétbontásához; alig fogtak hozzá ehhez a ve
szélyes munkához, egyszerre csak a jóval föllebb levő 
vizíogót minden előzetes jelzés nélkül megeresztették 
s az abban fölfogva volt nagy vízmennyiség olyan ro- 
hamjosan zúdult alá, hogy az összetorlódott nagy fa
tömeget magával ragadta, de elsodorta a torlasz szét
bontásával foglalkozó Gecsán Lázárt is, ki a farakás 
alá került s itt nyomban halálra zúzódott. A szeren
csétlenül járt szegény munkást özvegye és öt 
árvája siratja. A hatósági bizottság nyomban kiszállt 
Pujról kipuhatolni, hogy kit terhel a felelősség a sze
rencsétlenség miatt.

Szerény véleményem szerint a hiba abban rejlik, 
hogy a társulat nem alkalmaz szakképzett erdészeket 
és erdőőröket az erdei munkálatoknál és az usztatásnál, 
hanem mindenféle szakképzettség nélkül való egyéneket,

izgatottságot kelt. hogy a bennszülöttek'között miatta 
véres verekedések támadnak, az pedig nem áll sem a 
közrend, sem a meteorológia érdekébén.

Az 1896-iki nyári nagy viharok és hűvös augusz
tus után Habenicht azt jósolta, hogy novemberbe át
nyúlik az enyhe ősz, utána kemény havas tél lesz; 
Falb ellenben szeptember és októbor hónapokra foly
tonos esőket és utánok jövő enyhe telet helyezett ki
látásba egész február végéig.

Lovdéy 40 év óta foglalkozik a meteorológiával 
és Angliában már évtizedeken át komoly figye
lemben részesitik időjóslásait. Ö az 1897/8-iki tél
ről azt jelezte, hogy november 2-ik felétől deczember 
közepéig esős lesz; 4 hét alatt annyi viz hűl le, hogy 
a folyók árviz-veszedelmet okoznak. Deczember köze
pén olyan hideg áll be, a minőre csak Szibériában 
számíthatni. Január első napjaiban enyhére változik 
és az is marad márczius elejéig, mikor hóval és esős 
fagygyal kemény utótél áll be; márczius végétől május 
közepéig ismét enyhe, de akkor Európa sok vidékén

fagy lesz, a melynek hideg fuvallata végig vonul az 
egész földrészen.

De úgy jár az időjós gyakran, mint a székely le
gendabeli Szent - Péter. Azt mondta Krisztus Urunk 
egyszer, hogy mivel megint rosszak az emberek, nem 
ad esőt egy esztendeig. Erre lesietett Péter az öcscsé- 
hez és azt modta neki: Ne vess, kárba vesz a magod, 
nem lesz az idén eső. Mikor Péter később arra megy, 
csodálkozva látja, hogy eső nélkül is mindenki vetése 
szép, csak az ő öcscse földje ugar. Elpanaszolja 
Krisztus Urunknak s azt a mondást kapja válaszul, 
hogy az eső csak egyik eszköz az áldáshoz, lehet siker 
olykor a nélkül is.

A nagyon messze időre előirányzott időjóslásra 
ráesküdni nem lehet mindaddig, mig a levegő járása 
minden izében mint ok és okozat az ember tudása 
előtt teljesenvilágos nem lesz.

H a n u s z  I s t v á n .
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kiknek talán fogalmuk sincs a munkának miként való 
vezetéséről. Nyilvánvaló ez abból is, hogy a minap be
mentek vágásukkal a petrillai urbariális erdőbe s ott 
200 darab fenyőt vágattak le, más oldalon pedig egy 
uradalmi erdőből százon főiül levő darabot. Más alka
lommal ismét a mérésnél ugyancsak a petrillai erdőben 
körülbelül kétezer darab fát döntöttek s most mint er- 
dőkárositók várják megérdemelt büntetésüket. Szak
képzett egyének alkalmazása mellett ilyenek aligha tör
ténhetnének, pedig hát az ilyenek tartására kötelezi az 
erdőtörvény 17. §-a.

Petrillán a napokban meggyilkoltak egy embert 
s a szobájába zárták, hol egy hétig íeküdt halva s 
már teljesen föloszlásnak indult, midőn ráakadtak.

A folyó hó 25-én vidékünkön elvonuló nagy zápor 
annyira megrongálta az utakat és a vasúti töltést, 
hogy a közlekedést csak nagy bajjal lehetett helyre
állítani. Községünkbe olyan vizár zúdult, hogy a há
zakba is behatolt, igy Szabó József itteni asztalosmester 
piacztéri műhelyébe és konyhájába olyan erővel tódult, 
hogy a konyha hátsó falát kellett áttörni s itt adni 
utat a víznek, nehogy az egész épület összedőljön.

Lapunk 38-ik számában pályázat van hirdetve 
egy erdőőri állásra Hunyadvármegye területén Puj 
székhelylyel. Ez talán tévedés lesz, mert a puji kerü
leti erdőőri állomás be van töltve egy derék erdőőrrel, 
ki hivatásának buzgón és fáradhatlan kitartással telel 
meg s ez saját nyilatkozata szerint nem készül el
hagyni állomását.

(Mi a pályázatot a hivatalos jellegű „Erdészeti 
Lapok" s igy teljesen megbízható kútforrás nyomán 
közöltük; lehet, hogy egy uj állomás lesz ott rend
szeresítve. Szerk.) Kr i s án  György.

Különfélék.
Lapunk mai számával az abba helyezett külön 

czédulákon értesítjük tisztelt olvasóinkat előfizetésük 
lejártának idejéről s olyanoknak, kiknek előfizetése már 
lejárt, vagy pedig legközelebb lejár, utalványlapokat is 
mellékelünk a pénz beküldhetése végett, mit a jövő hó 
folyamán okvetlen teljesíteni kérünk. A lap szétkül
dése eme fáradságos munka miatt egy kissé késik 
ugyan, de hát kénytelenek vagyunk vele, mert további 
fönállása csak úgy lehet biztosítva, ha mindenki ele
get tesz kötelezettségének. Azoknak, kik már egy 
vagy több év óta és többszöri Ígéreteik daczára sem 
fizettek, kénytelenek leszünk a helybeli kir. járásbíró
ság által fizetési meghagyásokat küldetni, mi tekinté
lyes fölös költséget fog nekik okozni, miért is figyel
meztetjük az illetőket, hogy ezt megelőzendő, julius 
hó 10-ig egyenlítsék ki tartozásaikat

Postagalam bok versenye. Bécsből táviratoz
zék : Az első osztrák baromfi-tenyésztő és a bécsi 
qaromfi tenyésztő egyesületnek e hó 9-én rendezett közös

postagalamb- versenyén Würzburgtól Béssig (610 km. 
légvonalban) az első galamb 6 óra 20 perez alatt érkezett 
Bécsbe. A többi 52 galamb majdnem mind 7 óra 40 
perez alatt érkezett meg. Ugyanaz nap rendezte a bécsi 
első osztrák haromfi-tenyésztő egyesület saját posta- 
galamb-versenyét, mint jubileumi versenyt, Krakóból 
Bécsbe, a mely versenyre a földmivelésügyi ministerium 
állami érmeket, a hadügyministerium és a bécsi község
tanács pedig tisztelet-dijakat adományozott. A 71 posta
galamb közül az elsők a szembefuvó erős szél és a nagy 
esőzés daczára 8 óra alatt érkeztek meg Bécsbe.

Tiz éves életm entő. Késmárkon az elmúlt 
szombton több gimnáziumi tanuló fürdött a Poprád folyóban. 
Az egyik közülök örvénybe jutott és már közel volt a 
megfuladáshoz, mikor Linczényi Pál 10 éves gimnazista 
társa utána a vízbe ugrott, s szerencsésen partra hozta. 
A  fiatal életmentőt tettéért nagy üneplésben részesítették.

N agy  szerencsétlenség egy  hajó vizre- 
bocsátásánál. Londonból távirat ózzák, Ma bocsátották 
vízre az „Albion" czirkálóhajót a yorki herczeg jelen
létében Blackwall-ban. A keresztelést a yorki herczegné 
végezte. Midőn a hajót a folyóra bocsátották, oly hir
telen szorította ki ja vizet, hogy a közönség számára 
épített nagy emelvényt egy nagy hullám elborította és 
mintegy 300 embert a vízbe sodort. Eddig 10 halottat 
találtak meg. Attól tartanak, hogy legalább ötvenen 
lelték halálukat a hullámok között.

Este tizedfél óráig 30 halottat találtak meg a black- 
walli szeréncsétlenség áldozatai közül. Az apály beállta 
előtt lehetetlen a halottak számát megállapítani. Azt 
hiszik, hogy körülbelül 60 ember vesztette életét. Majd
nem mindnyájan a munkás-osztályhoz tartoztak s a hajó
gyár közelében laktak és a partot védő gáton gyűltek 
össze, hogy megnézzék a hajó vizrebocsátását. A hajó 
vizrebocsátása szerencsésen ment végbe. A  viz által 
elsodortak jajgatását úgyszólván elyomta a nézők taps
vihara, valamint a közelben levő gőzhajók zaja és füttye.

M eggyilkolta a flát. Junius 14-én reggel —  
mint Jászberényből írják — gyorsan terjedt el az a bor
zalmas hir, hogy egy ember vadállatias kegyetlenséggel 
meggyilkolta tulajdon fiát. A hir valónak bizonyult, mert 
csakhamar a hatóság is megállapította, hogy a gyilkosság 
elkövetője csakugyan az áldozat apja volt. Kedden reggel 
őt ólakor lélekszakadva futott a jászberényi rendőrségre 
Várkonyi Gábor jászerényi lakos 15 esztendős Teréz 
nevű leánya és ott bejelentette, hogy öcscsét, a 14 éves, 
siketnéma Lajost megölte az apja. Reggel 3 és 4 óra 
között felébredt a leány és a konyha mellett levő kama
rából hőrgést hallott. Nem tudta elgondolni, hogy mi 
történhetik ott. Be akart menni. Éppen akkor ött elő 
apa, kinek vérrel borított karjait megpillantva rosszat 
gyanított. Várkonyi, a mint meglátta, hogy leánya ébren 
van, rárivallt, hogy azonnal távozzék hazulról. A leány 
azonban előbb bement a kamarába, a hol iszonyú ije
delemmel látta öcscsét egy nagy vértócsa közepett. A
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szerencsétlen fiú arczára bukva feküdött, karjai hátra 
voltak kötve, nyakán óriási seb tátongott, melyből patak
zott a vér; mellette feküdt a nagy kés, melylyel gyilkosa 
átvágta a torkát. A leány halálra rémülten futott a 
rendőrséghez, hol sirva, zokogva jelentette be, hogy öcs- 
csét atyja megölte. A rendőrség kiment a helyszínére, 
hol megállapította, hogy a leány igazat mondott. A  fiút 
ott találták egy nagy aludt vértócsában, hátrakötött ke
zekkel, átvágott torokkal, holtan. Azonnal megtették a 
szükséges lépéseket a tettes kézrekeritésére, és pedig 
sikerrel, mert elfogták a Jákóhalma félő vezető utón. 
Vallatóra fogták s hamarosan be is ismerte tettét. Iszonyú 
bűnének elkövetésére az a sok baj és kellemetlenség vitte, 
melyet a megholt fiú rakonczátiankodásával okozott 
neki. Ugyanis Lajos fia igen gyakran követett el a 
szomszédok kárára kisebb betöréseket és lopásokat, a 
miért azután mindig Várkonyi Gábornak kellett kár
térítést fizetni. A rendőrség a gyilkost átkisértette a jász
berényi királyi járasbiróság fogházába.

G yilkos az erdőben. Nagykanizsáról Írják hogy 
Mandó József és Harczinyák József miháldi lakosok 
junius 1-én reggel Miháldról a nagykanizsai vásárra 
menőben a técsei erdő útja mellett egy férfi holttestére 
akadtak. Az arczot az ütések teljesen eltorzították, de 
azért a halottban felismerték Pálfi György miháldi gazda
embert. Az esetről jelentést tettek a nagykanizsai tör
vényszéknek. A  gyilkosokat nyomozzák.

H alálra hurczolva. Megrendítő szerencsétlen
ség hírét írják Pancsováról. Ponics Péter 24 éves va
gyonos parasztgazda a napokban megfürösztötte a lovát s 
minthogy meleg volt az idő, ő maga is belement a vízbe. 
Kifelé jővet a derekára erősítette a kötelet a mely a lóra 
volt kötve, az állat azonban megvadult valamitől s őrült 
vágtatásba kapva, magával hurezolta a szerencsétlen 
fiatalembert, a ki idomitalan husfömeggé vált, mire meg
állították a lovat.

Ártatlanul a katonai börtönben. Husvét 
hétfőjén történt, hogy Sopron mellett meggyilkolták 
Brause nevű kintornást, a ki igen féltékeny volt fele
ségére. A gyilkossággal az asszony egyik udvarlóját, 
Schicha Móricz 76. gyalogézredbeli káplárt gyanúsították, 
a ki a polgári életben kereskedelmi utazó Schichát a 
katonai bíróság vizsgálati fogságba vetette, a honnan 
azonban a napokban szabadon bocsátották, mert igazolni 
tudta alibijét s így kiderült az ártatlansága.

A daáli vérengzés. A kolozsmegyei Daál 
községben nehány oláh paraszt jobb legelő hijján a 
tilosba hajtotta marháját. A  csendőrség neszét vette a 
dolognak s rögtön kivonlut, hogy a tilosba jutott marhá
kat elkobozza s a gazdákat töivény elé állítása. A  
csendőrök csakugyan el is értek a helyszínére, El akarták 
kobozni a marhákat, de a parasztok, a kiknek ez a 
néhány állat minden vagyonuk, ném akarták engedni, 
hogy megfoszszák őket. Szóváltás, dulakodás támadt. A  
csendőrök erőszakkal iparkodtak a marhát kézrekeriteni.

A parasztok szintén erőszakhoz nyúltak, a miből nagy 
verekedés támadt. A csendörök végre fegyverükhöz 
nyúltak s rálőttek a parasztokra. Hat ember rémes 
halálkiáltással lebukott a fűre. A többi szétfutott. A hat 
elbukott közül három rögtön szörnyet halt. A másik 
három nehéz sebekből vérzett. Súlyosan megsebesülve 
vitték őket a községbe s hozzáláttak az ápolásukhoz. 
Kevés remény van arra, hogy fölépüljenek.

L éghajó  K átóton. A veszprémmegyei Rátóton 
tudvalevőleg már igen sok nevezetes dolog esett meg. 
Itt húzták fel a bikát a toronyba, hogy a párkányon 
kinőtt fűvet lelegelje, itt verték agyon az órát a ketyegő 
fene gyanánt és itt pörkölte meg a nemes Raky-esalád 
két okos sarja a saját édes öreg apját. Hanem azért 
olyan dolog még sem esett meg a régmúltban Rátóton, 
mint a minő megtörtént junius 12-ikén. A falu tornya 
bogárhátu házai fölött ugyanis egy léghajó tűnt fel a 
levegőben. Az emberek kifutottak az utczára s úgy ta
nakodtak, hogy mi lehet az?

— A holdvilág öescse — vélekedett a kurátor.
— A garabonczás diák — erősítette az öreg biró.
Ekközben pedig a léghajó rohamosan szállott le

felé s a félénkebb rátóti benszüllöttek a pinczékbe 
menekültek a veszedelem elől.

Pedig az a léghajó semmi veszedelmet sem rejtett 
magában. Mindössze három katonatiszt: Schmidt Gy. 
főhadnagy, Baumann Félix és Heller Ernő hadnagyok 
ültek benne, a kik junius 8 án Bécsben indultak a légi 
utazásra s a kiket ide a Bakony tövébe sodrott a lég
áramlat. A rátóti ut mentén le akartak szállni s köte
leket eresztettek le, de a mezőn dolgozó rátótiak nem 
nyúltak egy világért sem hozzá s egymást rémitgették.

— Meg ne fogd, mert megüt a tüzes istennyila!
Végre is két gulyásbojtár kapaszkodott a kötélbe

s a mint annyira lehúzták a léghajót, hogy a kosár a 
földet érte, az öreg gulyás bicskájával hirtelen bele
vágott a gömbbe, fölkiáltván:

— No ez sem röpüli többet.
A széltől ingó gömb erre természetesen lecsilla

podott s a tiszt urak kényelmesen kiszólván, egy ropo
gós tizesbankóval honorálták meg ezt a sikerült ope- 
ráczióját a kanásznak, a mit ezúttal nem csikón, hanem 
léghajón hajtott végre a rátóti gulyás. — A három 
katonatiszt a fél 3 órai vonattal bejött Veszprémbe s 
onnét másnap délelőtt a 11 órai vonattal utazott 
vissza — a megrongált léghajóval együtt — Bécsbe. 
Rátóton tehát a gulyás a legfelvilágosultabb férfiú.

Szerkesztői üzenetek .
K r i s á n  G y ö r g y  u r n á k  P e t r o s é n y .  A beküldői

teket föl fogjuk használni. Atározát — ha egyébként megfelel — 
szívesen közöljük. Köszönet buzgölkodásáórt, bár példáját mások 
is követnék.

Z s i l v ö l g y i n e k .  A „Röpirat" eddig részben nagy el
foglaltság, részben, sőt legnagyobbrészt a még mindig nyilvánuló 
részvétlenség miatt nem látott napvilágot, de erős a bizalmunk, 
hogy szerzője — ki nem más, mint lapunk szerkesztője — a 
lap előfizetési hátralékainak a jövő hóban reméuylett befolyása 
révén abba a kellemes helyzetbe jut, hogy a csakugyan idő
szerű s föllötte szükséges milvecskét a saját koczkázatára kiad
hatja. Az ára 1 frt. — Községi, közbirtokossági stb. erdőörök 
névjegyzéke még nagyon hiányos és kedves szolgálatot tesz 
nekünk és a közügynek mindenki: aki velünk eme alkalmazottak 
neveit és pontos lakezimét közli. A felhívást magunk fogjuk 
megszerkeszteni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odhradszky  Em il.

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



Va
s-,

 f
űs

ze
r- 

és
 

bo
rke

re
sk

ed
és

.
312 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

|  RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Két csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig és feljebb. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
részié tfizetes

mellett is szállítok.
Bofraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0’7 liter 40 kr.
„ I. « Magyarádi 1 , 40 kr. 0‘7 a 30 kr.
a I. , Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, Szász-Sebesen  (Erdély).

•oSas^onASnoj „ojyjosg in^Sfozg reno^yi jozyjni oijisofztg ősig" zy

M E G J E L E N T
SSÜ

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,

czógüiiK újólag meglDlzsatott
a nagytekintetti erdétisztek 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 -fp g
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
, , , Ó csász. és kir. Fensége ózsef Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

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 K e d d e n

Isten-ostora.
Súlyosan végig suhintott hazánk nagy ré

szén a haragvó Isten ostora. A csapás nyomán 
fájdalmas jajszavak emelkednek az éghez, a 
földet pedig stlrün omló könynyek zápora áz
tatja. Nem százak, vagy ezrek, hanem milliók 
jajgatása, könynyezése az.

Az egymást követő sok ínséges esztendő 
után az idén Isten áldása látszott bekövet
kezni s az orczája verejtékével földet túró 
gazda és munkás ember nagy lelki gyönyörű
séggel szemlélte fáradságos munkája gyümöl
csének gyönyörű fejlődését s miközben az 
önmaga munkáját dicsőítette, vajami kevésnek 
jutott eszébe dicsőíteni azt, kinek áldása az

egyedüli, mely az emberi gyarló kéz munkájá
nak az eredményt biztosítani képes.

Kihalt az emberek legnagyobb részéből a 
nemesebb érzés, elölte azt a rideg anyagias
ság, a gyatra sóvárgása a testi élvezeteknek. 
Isten nevét nem fohászba, csak ocsmány 
káromkodásokba szokás manapság szőni; még 
a pap is nem egy csak úgy veszi a szájába, 
mint a munkás ember a kapa, kasza nyelét, 
nem egyéb az nála sem silány kenyérkere
setnél.

Az imádkozás immár szégyen s az abban 
buzgólkodó csúfságára szolgál az embernek, a 
káromkodás nemes virtus, melyet megbámulnak. 
Az istenkáromló bámulatra ragadja a gyermek
sereget s mintaképül szolgál annak. Kevés a

TARCZA.
----------- -iO f-----------

D éli p ihenőm .
Azt fogja rá a tisztelt olvasó mondani: „mi közöm 

nekem a te déli pihenődhöz ?“ s talán igazsága is lenne, 
ha ez a pihenő csak az én csekély személyemé lenne 
ilyen, de hát világot vet az arra, hogy milyen az erdé
szeti altisztek pihenője általában. „Ab unó disce om- 
nes“ mondja a latinok híres költője, mi magyar nyel
vünkön annyit tesz, hogy: egyből ismerd a többit.

Tizenkettőt mutatott az órám mutatója, midőn 
fölértem a magyar Erczhegység egyik kimagasló csú
csára. Azt különben, hogy dél az idő, tudtam én az óra 
nélkül i s ; az életet szabadon töltő magamfajta ember
nek a nap vagy a csillagok járása elég pontos idő
mutató, de figyelmeztetett arra gyomrom is, melynek 
korgása nem maradt messze hátra a közelgő zivatar 
távoli dörgéseitől. Lábaim is megunták már a mere
délyek mászását, fáradt testem pihenés után vágyott, j

Arczom verejtéke záporként hullott alá s igy a gyomor 
korgásával egyesülve hű mása volt egy szinpadi eső
nek s idején valónak láttam az ebédelést, mert hiszen 
meg vagyon Írva: a te orczádnak verejtékében fogod 
enni kenyeredet.

A nap erősen tűzött, árnyék után kutattam hát, 
mit hamar találtam is egy törpe, de dús lombozatu 
nyírfa tövében s leheveredtera az alatta diszlő puha 
gyepre.

A természet megkönyörült rajtam, egy-egy szél- 
rohammal segítve leszáritani izzadságomat, de — 
sajnos — nem tette ingyen, mert a nyírfa egyik ágára 
akasztott sipkámat játékszerül vette magához s vitte 
volna tudja Isten hová, ha nem akad útjába vagy száz 
lépésnyire egy terebélyes tölgyfa, mely dús lomboza
tával fölfogta a szökevényt.

A már fanyársra tüzködött szallonnát egy kőhöz 
támasztva megindultam a hűtlenné lett fejfődöm után, 
a helyszínre érve azonban sajnosán tapasztaltam, hogy 
nem lesz valami könnyű dolog hozzá férni s alig marad
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pénzünk a testet, lelket egyaránt ölő szesznek 
nevezett pancsra? nosza, rajta, takarítsuk meg 
ott a filléreket, ahol lehet; vonjuk meg azokat 
az Isten dicsőítésére szolgáló egyházaktól s a 
megtakarítotok egyházi adók árán öblögessük 
torkainkat: legyünk felekezet nélküliek. Ráz
zuk le nyakunkról a vallásosság, az istenfé
lelem igáját s legyünk szabad gondolkozásunk, 
fölvilágosodottak. Fussunk a hamis prófétákhoz, 
hogy álitsanak nekünk látható isteneket, mert az, 
aki láthatatlan, tulajdonképen nincs is; szégyen 
és gyermekesség olyat hinni a mit nem lá
tunk, mit fölvilágosodott elménkkel fölfogni 
képesek nem vagyunk.

Midőn pedig eme elbizakodottságában 
legjobban tobzódnék a nép, midőn hitetlen
ségének szava immár az egeket ostromolja, 
akkor megnyilik azok kapuja s kinyúl rajta 
a régóta türelmes, de végre türelmét vesztett 
s haragvó Isten keze s végig suhint ostorá
val a hitetlen, lázongó népen s dörgő hangon 
oda kiáltja neki, hogy: „vagyok!“ és meg
hallja dörgő szózatát még a süketségben 
született is.

Ami már kipusztult az emberi szívből, a 
minek a neve elnémult már régen az emberi 
a jkon , az egyszerre lesz. Milliók ajakán 
hangzik föl egyszerre fájdalmas sóhajtás: 
„Istenem! “ „Istenem ! “

egyéb hátra, mint fölkuszni a fára, ami pedig, tekintve 
annak nagy méreteit, magas törzsét nehéz dolognak 
látszott. Gyermekkoromban ügyes mászó hírében álltam 
s nem volt határunkban gyümölcsös, melynek gyürnöl- 
csét nem én kóstoltam volna meg hamarább, mint a 
gazdája; igaz, hogy néha elég drágán megfizettem 
érte, mert a tetten érő gazda suhogóval a kezében 
vajmi hamar megtalálta testemnek azt a részit, melyet 
nem a nevével, hanem csak ügyes körülírással szokás 
jelezni. Jobban fizette ki magát ennél a másik mászás, 
melyre falunk derék erdőőre buzditgatott, mondván: 
„no Pali öcsém, jer velem, kiszedjük a madarakat”, 
már tudniillik a ragadozókat s ennél, ha eredményre 
jutottam, nem hogy verést nem kaptam, hanem inkább 
minden egy pár lábért egy krajczárt s igy nem egy
szer tettem szert pompás falat krumpliczukorra.

De mi volt nekem akkor 9—10 éves korommal 
egj'-egy fát megmászni? Bezzeg most, midőn — ha 
még soká halasztgatom a becsületes emberek sorába 
való lépést — ide-oda bejutok az agglegények sorába,

Az aranykalászszal ékes rónaságnak ku
száit sártömeggé kellett válnia, hogy a nép 
ajkán fölhangozzék az Isten neve. A gazdag
nak, hatalmasnak nem kell az Isten, ő azt 
élvezeteiben leli föl, a nyomorultnak az ínséges
nek Isten az egyedüli menedéke, annak pana
szolja baját, attól vár segedelmet, hogy azt 
uj jólétre vergődve újból elfeledje.

„Legyen egyenlőség!“ orditja a socia- 
listák serege s kész neki indulni egyenlőn 
megosztani vagyont, feleséget. A hatalmasak, 
a gazdagok megriadnak s fegyvert kérnek a 
gonosz lázongás elnyomására és vagyonuk 
megvédelmezésére. Vájjon sikerülni fog meg
akadályozni az egyenlőséget? Nem ! az egyen
lőség immár hazánk nagy részében megvan, 
koldus lett abban szegény és gazdag egy
aránt, az Isten ostora, mely vihar, felhőszaka
dás és jég képiben jelent meg, egyenlővé 
tette azokat.

„Ha csak egy igazat találsz abban, nem 
pusztítom el,“ szólt Isten a jámbor Lóihoz, 
czélozva Sodorna és Gomorha városokra és a 
városok elpusztultak, mert egy igazat nem 
lehetett találni azokban. Vájjon hazánk is oda 
jutott volna már, hogy egy igaz nincsen benne 
többé s pusztulnia kell az egész népnek?

Nehéz jövőnek nézünk elejbe. Az ország 
nagy részét, a leggazdagabb, legtermékenyebb

növésnek induló poczakom már nem igen biztat ilyen 
testgyakorlatokra. A szakiskolában is testalkatom miatt 
derék tanárom medvének nevezett, mit csintalanságra 
mindig kész társaim fölkapva, tisztes nevem helyett 
„Ursus névvel ruháztak föl, a szakiskolai önkénytes 
tűzoltó glédában pedig nem kerültem a mászók közé, 
hanem a szivattyúhoz, mi módot nyújtott arra, hogy 
csúfolkodó társaimon boszut vehessek s nem egyszer, 
midőn gyakorlaton a tetőkön mászkáltak — nehogy 
oda égjenek — jól lelocsoltam,

Azt soha sem tudtam fölfogni, hogy a szakiskolai 
tűzoltóknál mért mondják az egy emberre, hogy az 
öt s hogy még jobban el is higyjék az emberek, azt 
még ki is Írják a mellére ilyen módon: Ö. T. — A 
gyöngébb elméjüek ebből azt akarják kisütni, hogy az 
önkénytes tűzoltót jelent, de hát nem lehet az, mert 
ha már valami a szakiskolai tűzoltó, akkor az nem 
öt, hanem káté, ugyan nem az, melyből a tisztelendő 
ur a vallást tanítja, hanem ilyenforma: K. T., a mi 
szerintem annyit jelentene, hogy: köteles tűzoltó.
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részt tönkre tették a napokban végig zajlott 
viharok, égiháboruk s a csapást milliók fogják 
megsintleni. A nép reménytelenül tekint a jövő
be s nem tudja mihez fogjon, csak siránkozik 
tehetetlenül. Mibe vesse bizodalmát? Az Istentől 
megvonta már régeu s helyezte a saját gyarlót 
erejébe, a mely most megtörve, ellankadva 
segíteni nem bir.

Térjünk vissza Istenhez, a minket még 
haragjában is szerető közös atyához s vessük 
abba minden bizalmunkat. Ő bizonyára nem 
forditja el fényes ábrázatát megtévelyedett de 
megtérő gyermekeitől, hanem enyhíteni fog 
nyomorúságunkon, erőt ad annak elviselésére.

A nyomorúság a hit próbaköve.

A gom bák .
Többször volt alkalmam tapasztalni, hogy szám

talan erdészeti altiszt van, ki nem tudja a megehető 
gombát a mérgestől megkülönböztetni, pedig nagyon 
sajnos, hogy ennek a növénynek tanulmányozását oly 
sokan elhanyagolják s kellő figyelmükre nem méltatják, 
mert hiszen az az erdőgazdaságnak egyik mellékhasz
nálatát képezi s már mint ilyet is szükséges alaposan 
ismernünk, de szükséges ez azért is, mert a gomba 
kitűnő élelmi czikket képez akár fris, akár szárított 
állapotban s a különben is nagyobbrészt anyagi gon
dokkal küzdő erdészeti altiszt ugyancsak rá van utalva 
arra, hogy a természet ajándékait ott fogadja el és 
vegye igénybe, ahol azok szinte maguktól kínálkoznak.

A gombák szedése által nem csak konyhánkat láthat
juk el itt-ott Ízletes és egészséges eledellel, de a fölös
legből még szép mellékjövedelemre is tehetünk szert, 
mert soha annyit nem gyűjthetünk belőle, hogy az 
szárított álapotban vevőre nem találna.

Ilyen körülmények között nem tartom érdektelen
nek röviden megismertetni ama jeleket, melyek által 
az ehető gombákat a mérgesektől megkülömböztetjük.

A mérges gombák nedves erdőrészekben s legin
kább olyan helyen tenyésznek, a hová a fris levegőnek 
nincs elegendő behatása. Színük többnyire fehér, kék, 
zöldes, vagy világos-barna. Némelyeknek tőnké (törzs
alja) üres, fölepe nyálkás, piszkos anyaggal van be
vonva s ha összetörjük, ragadósak és kellemetlen sza
got terjesztenek s bűzös genyedtséggé alakulnak.

Megfőzve a mérges gomba kemény s majd kék, 
majd fekete szinü lesz. A legmérgesebb gombák fajai 
ezek: a légyölő galócza és a tüztinórú sárgászöld, mely
nek húsa törés után megkékül; a ganéj-galócza. Álta
lában véve mérgesek mindazok a gombák, melyek kel
lemetlen szaguak és világos-barna színűek.

Az ehető gombák ennek ellenében kellemes illat
tal és ízzel bírnak; a fölepük ezeknek is ragadós 
ugyan, de tiszta s azon majd sötétebb, majd világosabb 
foltok láthatók. A megehető gombák közé tartoznak: 
a ripacsos gomba (szarvas gomba), a kucsma gomba, 
a kalap tálán palánka, melynek sima, sárgás tüskéje 
szétágazó, a tinoru, domború kalappal, a csirke gomba, 
melynek karimája később tölcsér alakúvá lesz, végül 
az ízletes vörös galócza, vagy ridzike, mely csak feny
vesekben terem.

Önkénytes ott nincs is, mert nem képzelhető olyan fntó 
bolond, aki vasárnap délelőtt a heti fáradalmak után 
jól megérdemelt pihenés helyett háztetőket saját jó
szántából menjen mászni.

De bocsánat! hiszen én minden egyébről beszélek 
itt, csak nem az én déli pihenőmről. Térjünk tehát 
vissza a tárgyhoz.

Keservesen bár, neki fohászkodtam a mászásnak 
s keblemre öleltem a 70 cm átmérőjű derekat, térde
imet pedig neki támasztottam, de hiába, a mennyit 
egy perczben fölfelé, annyit haladtam a másikban le
felé s az eredmény utoljára is kiszakadt nadrág, no 
meg az volt, hogy elcsigázva, megizzadtan még mindig 
a fa alatt voltam. Kétségbeesetten néztem körül va
lami mentő eszköz után s vizsgálódó szemeim csak
hamar találtak is olyat egy dűlt fenyőfa képiben, 
melynek elszáradt ágai kitűnő létrául ajánlkoztak. Óh, 
te bolond fej, hogy ez nem jutott hamarább eszedbe 1

Egy kis erőlködéssel oda vonszoltam s föltámasz
tottam a fenyőt és már most olyan vigan másztam a

rögtönzött létrán fölfelé, akár csak egy igazi Ö. T. 
Már-már czélhoz értem, már nyújtottam kezem jogos 
jószágom után, ekkor — egy újabb szélroham és a 
sipka vigan kalimpál a levegőben a völgy felé s tudja 
Isten, hol lett maradása.

Az árgyélusát! hát mégis csak födetlen fővel 
kell nekem ma haza mennem, ha csak kendőt nem 
kötök menyecske módra a fejemre, hasonlatossá téve 
ezzel magamat a nagy hírre vergődött szegedi bajuszos 
asszonyhoz, kit minden vásáron bódéban mutogatnak 
egy-egy piczuláért.

Bosszúsan tértem vissza nyírfám alá, hogy leg
alább a fáradozás által még fokozódott éhségemet 
csillapitsam.

Tyű! lánczos, lobogós! hová lett az én szalon
nám? Azt bizony jó étvágygyal ott a közelben fo
gyasztja egy bundás komondor. Elvitte az nyársastul 
s most mint a ki jól végezte dolgát, jóllakott bendő- 
vel odébb akar állni, ott hagyva a körülnyalogatott 
nyársat, hogy egyem azt meg én. No megállj, te
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A tulipánfa.
A tulipánfa külföldi fanem, melynek hazája 

Északamerika s nálunk még ritkaságszámba megy. 
Magam is kísérleteket téve vele, indokoltnak látom 
tapasztalataimat itt röviden előadni.

A tulipánfa magja apró, zöldes-fehér szinü, me
lyet télen át nedves homokban rétegezve tartunk el s 
tavasszal elvetve augusztus hónapban kel ki. A föld
ből kibúvó szára fényes világoszöld s a földszine fölé 
jutva azon előtűnik a szegletes, három karéjjal ellátott 
sötétzöld levél s a levélnyél alján kicsiny mellék 
levelek jelennek meg.

Egy szépen felnőtt példány van a görgényi erdő- 
őri szakiskola parkjában, mely a neki kedvező termő
helyen 15 méternyi magasságot és 40 cm. vastagságot 
ért el. Törzse kilencz méter magasságig ágtalan, kérge 
sötét-szürke szinü, nagy, fényes levelei szegletesek s 
három karéjjal bírnak. A levélnyél 40 ctm. hosszú és 
az alján apró mellék levelekkel van ellátva. Zöldes
sárga virágai tulipánszerüek és júliustól augusztus 
közepéig bújnak elő az ághagyeken. Gyümölcse tobzos 
és október vége felé érik. Az apró, zöldes-fehér szinü 
magvak a tobozpikkelyek végében vannak elhelyezve. 
A magot legczélszerübb érés után azonnal elvetni, ha 
azonban ez nem lenne lehetséges, akkor télen át 
nedves homok közé rétegezve tartjuk el s tavasszal 
vetjük. Eme eljárás mellőzésével a tavaszszal elvetett 
magnak csak egy része kel ki a vetés évében.

A tulipánfa kiváló díszét képezi a parkoknak s 
igy érdemes annak nevelésével foglalkozni.

Közli
K r i s á n Györ gy .

K ön yörü letesség .
Másnak baján segíteni, másokat bánatukban vigasz

talni olyan nemes érzés, mely minden tiszteletet ér
demel. A mai anyagiasságnak alávetett korban ez 
a nemes érzés kezd nagyon kiveszni az emberek szi
véből, de hála Istennek még nem mindegyikéből. 
Vannak még mindig fenkölt, nemes lelkek, melyek más 
embertársaiknak nem csak örömében, de bánatában is 
szívesen megosztoznak s örömükre szolgál, ha szerény 
falatjukat a szükölködővel megoszthatják. Különben 
mindig igaz marad az, hogy a jóllakott nem hisz az 
éhezőnek és hogy a szegény ember búját, bánatát leg
jobban megérti és átérzi az, aki maga is szegény s 
az élet több tövist nyújt neki, mint rózsát.

Egy kis lapocska jutott kezünkbe, tenyérnyinél 
nem nagyobb, rajta Írott betűk. Kevés az irás, de tar
talma annál nagyobb, annál megragadóbb. Egy kora 
özvegységre jutott asszony a maga és hét árvája ne
vében kér föl minket arra, hogy köszönetét mondjunk 
mindazoknak, kik újabban a feledhetlen férje elhunyta 
fölött érzett fájdalmában részt vettek s kik vigasztaló 
szavuk mellett — talán maguk is szükölködők — hozzá 
járultak ahoz, hogy kicsiny árváinak a mindennapi ke
nyeret megadhassa.

Istenben boldogult kartársunk, Flepsz Frigyes öz
vegyének levele az, mely elmondja, hogy újabban a 
következő urak adományait vette.

1. Biró Sándor úrtól egy zsebnaptárra beküldött 
80 krt az „Erdészeti Ujság“ szerkesztősége révén. 2. 
Répay Albert úrtól 50 kr. 3. Duba Sándor úrtól 50 kr. 
4. Kuth Ignácz úrtól 50 kr. 5. Podolcsák András ur 
küldeményét 3 frtot, mely összeghez hozzájárultak a 
beküldendő ur 1 frt, Zsigó Imre erdőőr ur 50 kr.,

hunczut! Fölkapom puskámat, dörren annak csőve, 
bődül a komondor: „igy fizet a világ!* Még egy nagyot 
rúgott s kiadta páráját.

A száraz kenyérrel kellett csillapitnom öreg ét
vágyamat. A fejem födetlen, gyomron félig'teli; roppant 
dühös voltam. Hogy menjek most haza?

Tudja Isten, meddig gondolkoztam volna, de föl
riaszt egy nesz mély ábrándozásból. Csörtetés hallatszik, 
arrafelé nézek, hát jön ott egy ember, kinek szürkan- 
kója bekötött ujjai megrakva gombával. No megálj, te 
tolvaj! csak hogy mégis akad, kin mérgem tölthessem. 
De ezt már megcsípjük.

Neki rugaszkodtam és egy pár ugrással mellette 
termettem. Hatalmas szökéssel menekülni vágyott, hej, 
de mindhiába, egy otromba tuskó került az útjába s 
azon bukott által. A kankó gallérja csakhamar mar
komban. — Hogy hínak? te tolvaj!

Búsan mondja nevét, én meg vigan irom a fe
kete könyvbe. Nem megyek födetlen fővel haza immár! 
Kalapját zálogba vettem a tolvajnak s tettem a fejemre.

Hát tessék most, milyen pihenőm volt nékem. 
Négyszer megizzadtam, testem fölkarczoltam, nem 
ettem egyebet, csak száraz kenyeret, szalonnámat 
kutya, szél elvitte sipkám.

Ilyen pihenésünk van nekünk nem ritkán !
M a c h a y  P á l  

urad. főerdőör.

ADOMÁK.
Ö tletek . Az idő siet, mert tudja, hogy sokan 

vannak, a kik agyonütik.
*

Azért szokás drága emlékekről szólni, mert több
nyire viszonozni kell őket.

*
Csak fiatal korában részegedhetik meg az ember, 

a nélkül, hogy innék.
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Petrovits Antal főerdőőr ur 50 kr., Sebők Vilmos er
dőlegény ur 50 kr. és Csib Gusztáv erdőőr ur 50 kr.

Kötelességünket vélnők mulasztani, ha a nemes 
adakozóknak az özvegy által nyilvánított hálás köszö
netéhez mi is hozzá nem járulnánk.

Nem vagyunk addig elhagyatva, mig mi magunk 
nem hagyjuk el egymást!

L E V E L E Z É S .
Tenke, 1898. juuiuo 27, 

T e k i n t e t e s  s z e r k es z t ő ur!
Folyó hó 24-én a Biharvármegyében levő tenkeivéd- 

kerületemen nagy zivatar vonult végig, mely — sajnos — 
emberáldozatot is követelt, még pedig olyan különös 
módon, hogy azt ritkaságánál fogva nem vélem érdek
telennek közölni.

Eme zivatar alkalmával ugyanis a villám a szomszé
dos Vasánd község határában két embert agyonsujtott, 
egy nőnek a szemevilágát vette az erős fény, egv 
embert pedig annyira megbénított, hogy nem bir ha
jolni s beszélő képességét is elvesztette. A szeren
csétlen áldozatok kilenczed magukkal tengerit kapál
tak s egy sorban voltak fölállítva s itt történt a való
ban* csodálatos és rendkívüli eset, hogy a közéjük 
lecsapott villám a harmadik és az ötödik kapást súj
totta halálra, mig az ötödiken túl levők közül kapta a 
már említett súlyos sérülést a férfi és a nő.

Ugyanez a zivatar alkalmával a Beél-Fenyér 
község határában agyonsujtott a villám egy lópásztort, 
midőn a lovait legeltette a mezőn. A villám a szegény 
embert fején érte s miután szalmakalapját foszlá
nyokra tépte, hátgerinczén és lábszárán végig futott 
le a földbe s a mi különös a dologban, hogy mig 
hátán az inget elégette, addig mellénye sértetlen 
maradt.

A vasándi esetnél az egyik agyonsujtott emberen 
ugyszólva semmi sérülés sem volt látható, csak a 
feje búbján pörzsölődött le a haja mintegy két ujnyi 
szélességben. A másik embert nyakszirten érte a csapás 
és lehaladt a hátgerincz közepéig, innen pedig áthatva 
a hasra, a bal lábszáron jutott le a földbe s útjában 
megpörzsöite a bőrt.

Adja Isten, hogy jövőre örvendetesebb hírrel szol
gálhassak lapunk tisztelt olvasóinak!

A szerkesztő urnák igaz hive
V e s z e l o v s z k y  I s t v á n  

püspöki urad. erdöőr.

Különfélék.
Halálozás. Mint egy visszaérkezett lappéldány 

czimszalagjára tett megjegyzésből értesültünk, aLiptó- 
vármegyei Koriniczán székelő Bodnár József erdőőr

elhalálozott. Az illető a közös ügj’nek és lapunknak 
elejétől fogva buzgó és kitartó hive volt. Nyugodjék 
békével.

G yilkos zivatar. Borzasztó zivatar dühöngött a 
napokban Eszternek és Cservenka községek környékén. 
Először iszonyú jégeső keletkezett, mely elverte és tönk
retette az egész termést. Utána nagy felhőszakadás volt, 
mely elöntötte a két községetés határát. A házak kirl- 
téseit elvitte, fákat tövestől szakított ki az ár, Az iszonyú 
zivatarnak emberáldozata is volt. Egy férfit és egy gyer
meket elragadott az ár, kik a vízben lelték halálukat. 
Sok háziállatot, lovat, tehenet magával ragadott. A  két 
község lakossága a legnagyobb nyomorba jutott.

Értékes k incslelet. Költse somogymegyei köz
ség határában egyszerre két értékes kincslelet bukkant 
föl a föld alól. Egy napszámos ember gyógyitó gyöke, 
reket ásott s eközben az ásója körülbelül 30 czentiméter 
mélyen egy fazékba akadt, a melyben 360 darab ezüst 
pénz volt, taliérnagyságu. A pénzdarabok Lipót 
király idejéből valók. Ugyanazon a tájon Illés János 
rigolózás közben egy 35 czentiméter magas szentségtartót 
és egy 25 czentiméter magas ezüst keresztet talált a 
föld alatt. Ezek valószínűleg Mátyás király korabeliek. A  
kétrendbeli leletet Bóka Jenő községi jegyző beküldötte 
a szoígabirói hivatalhoz Azt hiszik, hogy a leletek helyén 
nagyon sok régiség van elásva s érdemes volna rend
szeres ásatásokat rendezni

Rablógyilkosságok. Decsen junius 27-én éjjel 
Mózes Péter 75 éves halászembert földjén levő kis nádas 
kunyhója előtt agyonverve találták meg. Hajnalban 2 és 
3' óra között kellett történni a gyilkosságnak, mert 
lakásáról valamivel 5 óra előtt indult el a kunyhóhoz 
kis élelmiszerrel és pálinkával, hogy hálóját a kunyhóból 
elvive, halászathoz fogjon. Társai, kikkel naponta halász- 
gatni szokott, a megbeszélt idő elmúltával, 3 óra felé a 
kunyhóhoz mentek, hogy megnézzék, nem aludt-e el a 
Péter bácsi s ekkor fején több szúrással s melle bezúzva 
már aludt vérében feküdt a szegény öreg ember. Erős 
gyanú van egy fegyveres csavargóra, ki ezen a környé
ken a munkások élelmiszereire szokott rájáini, a kit 
most erősen nyomoz a csendőrség.

Egy másik rablógyilksságról a következőket Írják.
A Nagyváradhoz nem messze fekvő Csúcsa község 

határán vakmerő postarablás történt. A  sziiágy-somlyói 
postakocsis este a rendes időben megjelent a csúcsai 
vasúti állomáson, hogy a Nagyvárad felől érkező posta- 
küldeményeket átvegye. A  40 kilométernyi utón kocsi
postával eszközük a küldemények szállítását. A  meg
rakott kocsi a szokott órában indult az állomásról. Kedden 
hajnalhasadtával az országúton hajtó fuvarosok a posta
kocsit a községi erdő alatt, az ut közepén felfordulva 
találták. A kerekek össze voltak törve, a duplazár a 
vasajtóról le volt erőszakosan feszítve s a postakocsis 
pár lépésnyire a kocsi romjaitól az árokban hevert holtan, 
véresen. A jelekből következtetve, egész biztosra veszik,
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hogy rablógyilkosok támadták a postakocsist, kit minden 
valóssinüség szerint orvul ütöttek le, mert a fegyverét 
nem használta, A vizsgálat széles mederben folyik.

A  tím ár m esterség. Tímárnak lenni jó, noha 
a szomszédok többnyire más nézeten vannak. Jó pedig 
azért, mert nemcsak hogy jövedelmező mesterség, hanem 
egészséges is. A  tímárokat ugyanis a csersav, a mely a 
timár-mesterségben nagy szerepet játszik, baktériumölő 
tulajdonságánál fogva mintegy fertőtleníti mindennemű 
ragadós betegség, főleg kolera ellen. így például az 
1892-iki hamburgi kolei a - járvány dühöngésekor azt 
tapasztalták, hogy azok az emberek, a kik timármü- 
helyekben dolgoztak, alig vagy éppen nem voltak kitéve 
a megfertőzés veszedelmének.

V ilágító  fagolyó. A kolumbiai egyetem nagy 
könyvtárába különös világítási mód van bevezetve, a 
mely az olvasóknak az izzólámpák fénye által elgyöngült 
szemére valóságos jótétemény. Ez a világítási mód 
halványfehérre mázolt, mintegy 6 láb átmérőjű fagolyón 
alapszik. Mihelyt besötétedik, a terem négy sarkában 
gondosan elrejtett 8 hatalmas ivlámpának sugarai a 
golyóra vettetnek, úgy hogy a teremben levők sem a 
széncsucsokat, sem a közvetetlen fénysugarakat nem 
láthatják. Ez az eljárás oly világosságot ad, mely 
a nélkül, hogy a szemet a legkevésbbé is megtámadná, 
mégis elég erős ahhoz, hogy a könyvtár minden részében 
dolgozni lehessen.

H alálos baleset lopás közben. A kőbányai 
Dreher sörfőzőben Steinkovics nevű munkás az éj 
csendjét arra akarta fölhasználni, hogy sört lopjon. A 
harmadik számú erjedő pinczébe mászott egy ablakon 
át az udvarról. Két palaczkot vitt magával, a melyeket 
megtöltött sörrel és aztán visszajött azon az utón, a 
melyen a pinczébe jutott. Midőn azonban az ablakot 
akarta elérni, belekapaszkodott ruhájával az ablak 
mellett forgó vaskerékbe, a mely felcsavarta magára 
a szerencsétlen tolvajt és aztán ledobta az öt méternyi 
mélységbe, a hol reggel a sörfőzők holtan találták. 
A rendőrség a szerencsetlen ember holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállította, a hol fel 
fogják bonczolni.

Paraszt-tragédia. Laskó községben lakodal
mat tartottak. A nagyszámú násznép közt ott volt Molnár 
Sándor is, a biró fia, a ki szerelmes volt a falu egyik 
szép leányába, Joó Boriskába. A legyény szomorúan 
nézte, hogy a leány mással jobb kedvvel tánczol, mint 
vele. Egyszer azután odaszólt hozzá:

— Nem tánczolnál velem is ?
— Várj a sorodra.
Molnár Sándor várt a sorára, s mikor félkezével 

átölelte Joó Borcsa karcsú derekát, a másik kezével 
markolatig döfte éles kését a leány szivébe, a ki hol
tan rogyott a földre. A muzsika elhallgatott, a biró 
fiát vasra verve vitték a lakodalomból a börtönbe.

N egyven k ét öngyilkos honvéd. Az elmúlt 
esztendőben a magyar királyi honvédség csapattesteinél 
nem kevesebben, mint negyvenketten követtek el ön- 
gyilkosságot s kísérletet tizenegyen. Az öngyilkosságok 
a létszámnak l -4 ezrelékét teszik ki, azaz minden 600-ik 
honvéd lett életunttá. Az öngyilkosságok száma a leg
nagyobb volt az I. (Budapest) kerületben, hol 19-en ve
tették el az életet maguktól, második helyen áll e 
szomorú rendben a IV. (Pezsony) kerület, hol tizen
négyen váltak meg életüktől. Legkevesebb volt az ön- 
gyilkosságok áldozata a III, (Kassa) és VII. (Zágráb) 
kerületekben, hol ketten-ketten ölték meg magukat. 
Azok közül, a kik öngyilkossági kísérletet követtek el, 
legtöbben képtelenek lettek hadi szolgálatra. A  múlt év
ben 31.036 betege volt a honvédségnek. Ezek közül ki
gyógyult 29.020, javult, de szolgálatra képtelen lett 1927, 
meghalt 84, Tehát a természetes halál csak kétszer annyi 
áldozatot szedett, mint az öngyilkossság s még e számból 
is le kell vonni nyolczat, a kik véletlen baleset folytán 
vesztették életüket.

Az utolsó akkord. Szokatlan szerencsétlenség 
tartja lázban Szurdok község lakosságát. Vészterhes 
felhők sötétítették a látóhatárt. Ősi — rossz — szo
kás szerint felmentek a toronyba zivatarok elébe ha
rangozni: Lala Mihály, Vészé János, Petrika Flórián 
és János falubeli legények. Távolról tompán, ijesztően 
hallatszott az ég zengése, néha-néha vakító villám czi- 
kázott. Egyszerre — úgy négy óra tájon — siketitő 
recscsenés, roppanás hallatszott; a templom felől vékony 
füstgömöly kerekedett, a harang szava elnémult . . . 
A halálra rémült emberek futottak a szentegyház felé, 
a honnét keserves sirás, jajveszéklés hallatszott. A to
ronyba vezető tölgyajtót fölfeszitették és megdöbbentő 
volt, a mit láttak az emberek A haranglábnál ott fe
küdt a négy legény: kettő kínosan nyögött, sirt, a 
másik kettő meg se moczczant. Jóván Péter községi 
törvénybiró látta, hogy a villám járt azon a helyen és 
hozzálátott a mentéshez. Lala Mihályon már nem le
hetett segíteni: halott volt. — Borzasztóan leperzselte 
eléktelenitett testét a villám. Vészé Jánosnak tisztára 
feketék voltak a tagjai, de volt még benne lélek, de 
szemevilágát és hallását örökre elveszítette. A két 
Petrika fiúnak a rettentő ijedtségen kívül mi baja se 
történt. A harang a villám tüzében alaktalan tömeggé 
olvadt. A halálra sújtott Lala Mihály utolsó mozdulata 
csalta ki belőle az utolsó akkordot.

A  v ilág  legnagyobb erdőségeivel kétség 
kívül az amerikaiak és afrikaiak dicsekedhetnek. Újabb 
mérések szerint a québeci és ontarioi erdő Canadában 
2700 km. hosszú és 1000 km. széles. Az Amazonfolyam 
völgyeit 3300 km. hosszú és 2000 km. széles erdőség 
borítja. A leghatalmasabb erdő azonban Afrika belsejé
ben van, mely erdő 4800 km. hosszú és kb. 2—3000 
km. széles.

H ogyan látnak a vakok? 1728-ban Ches- 
sedelm Vilmos angol orvos egy fiatal ember szeméről 
vette le a hályogot, a ki csak a sötétet és világosat tudta 
megkülönböztetni és születésétől kezdve vak volt. A  
műtét sikerült. Az orvos megfigyelte paciensét. Mikor 
először vette le szeméről a kötőt a vak tágra nyílt 
szemmel nézett maga elé,de hirtelen lezárta pilláit s
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hátrahökkent, mert úgy érezte, mintha az előtte álló 
emberek horzsolnák a szemét, A távolságról nem tudott 
Ítéletet alkotni, hosszú ideig, valamint alakról és nagy
sárról sem. Tudta, hogy a szoba a háznak egy részé, de 
azért nem tudta elképzelni, hogy az egész ház nagyobb
nak lássék a szobánál. A kutyát és macskát mindig össze
tévesztette ; már szégyelte megkérdezni, hogy melyik a 
kutya, ezért egyszer a macskát megfogta, behunyt szem
mel megtapogatta, azutan hosszasan és merően megnézte 
Ezentúl már megismerte a macskát. Nagyon csudálkozott 
azon, hogy nem azok a tárgyak tetszenek neki legjob
ban a miket vak korában Kellemeseknek és szépeknek 
gondolt, valamint nem azt a gyümölcsöt találta legszebb
nek ami neki legjobban Ízlett. Érdekes kísérlet volt, a 
mit'vele képekkel tettek. Az hitték, hogy azonnal föl
ismeri, mit ábrázolnak, de nem úgy volt. Összevissza 
festett lapoknak gondolta. Csak két hónap múlva vette 
észre, hogy a képek alakokat ábrázolnak. Mikor aztán 
megérintette a képeket, azon csédálkozott, hogy hogyan 
lehet laposnak érezni azt, a mi gömbölyűnek látszik s 
megütközve kérdezte, hogy az ujja csalja-e meg vagy a 
szeme ? Annyira megtartotta vak korában fölvett szoká
sait, hogy p. o. este világosságot nem kivánt, hanem a 
sötétben járt-kelt a szobákban.

H ibaigaz ítás . Lapunk hirdetési rovatában 
Forek Rezső szaszsebesi kereskedő ur áltál közzé tett 
hirdetménybe sajnálatos hiba csúszott be. A vadász- 
fegyvereknél ugyanis az vau mondva, hogy „kétcsövű 
lancaster vadászfegyverek 13—18 írtig es teljebb," 
mely hiba számos tévedésre adott alkalmat, a mennyi
ben többen küldtek megrendelést 13 í'rtos ketcsovü 
lancaster fegyverre. Mint a mai számunkban megjelent 
hirdetésből, látható, 13—18 írtig egy csővü. 18—30 
frtig pedig két csővü lancaster fegyverek kaphatók. 
A fegyvereket személyesen is megtekintettük s meg
győződtünk arról,, hogy azok úgy csinos kiállításuk, 
mint jóságuk által az igényeknek teijeseii megfelelnek. 
Több beérkezett tudakozódásra még arról is értesítjük 
a tiszteit megrendelőket, hogy a r é s z l e t f i z e t é s r e

való megrendelésnél egy a közvetlen fölebbvaló 
jótállásával s pecsétjével elláttott, utóbbinak híján 
pedig a községi elüljáróság által elöttemezett kötelező 
okirat vagy váltó küldendő be. Nagyon természetes, 
hogy a részletfizetésre vett fegyverek ára némi- 
csekély összeggel emelkedik.

M egkövesedett fák. Márvány, gránit és egyéb 
nemesebb kőzet surrogátumául használni ezóija egy 
Dél-Dakotában, az Egyesült Államokban alapított rész
vénytársaságnak. Ezen társaság egy Holbrockban felfe
dezett nagy megkövesedett erdőnek köszönheti kelet
kezését. A fa-kőnek tüzetesebb megvizsgálásánál tűnt 
ki, hogy könnyen fényezhető, achát-keménységü és hogy 
asztallapok stb előállításra nagyon alkalmas. A fa söté- 
tebb szinü erezete előnyösen tűnik ki.

Szerkesztői üzenetek .
N a g y - S o m k u t .  Legczólszeriibb lenne, ha valamely 

kincstári erdőhatósághoz folyamodnék napibéres segédörré való 
fölvétel végett; ezt Írásából és irályából következtetett ügyes
sége és képzettsége mellett nem lesz nehéz elérnie, kivált ha 
fölsorolt tevékenységéről jó bizonyítványt tud fölmutatni. Igaz, 
hogy ilyen esetben 60 kr. napibórnól többre nem számíthat, de 
hát azt tartja a közmondás, hogy „szegény ember vizzel főz.* 
Ha már egyszer oda bejutott s annak idején a vizsgát is siker
rel leteszi, Júnevezósét hamarosan várhatja. Aki közel van a 
tűzhöz, jobban melegszik.

V a r g a  V. A n t a l  urnák. Előfizetése az év végéig van 
rendezve.

K i s s  P á l  urnák I l y e  f a l v a .  A beküldött 1 frttal már- 
czius 31-ig rendezte az előfizetését, az év végéig e szerint még 
3 frt jár.

M. I. urnák. A névmagyarosítás ügyében forduljon Telkes 
Simon úrhoz, a névmagyorositó egylet titkárához (Budapest, Fe- 
rencziek tere) s Írja meg neki, ki vagy kik azok, kik nevüket 
változtatni óhajtják s vannak-e köztük kiskorúak, ö majd meg
adja a leghelyesebb útbaigazítást minden dij nélkül.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
PodJaradszky Em ii.

LESJOBB HiRWEvFfeRAjlZLoC^iMASYARHÜÍÍ ELSŐ, LE8BAGY0BB

Képes' árjegyzék' bérwsntve. JavíHsoR poaSosen cazfcSzSlteiBek.
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320 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0’7 liter 40 kr.
* I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0’7 „ 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0’7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, Szász-S ebesen  (Erdély).

I

•8.§9SíjonAgnoj „0J9j8sg pujuSjozg renopeyi fezojni ojisojzig os[g;“ zy 6

M E G J E L E N T

BL|UM és TÁRSA
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 e lt m agas intézkedésével,

oas^günü újólag megUizsatott
a nagy tekintetű erdétisztek 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 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. elsőrangú egyenruha, készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége ózseí Főherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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E R D É SZ E TI U J S ÍG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 frt — tr.
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

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.

Eeee saeerdos magnus!
A „Beszterczebánya és Vidéke* czimü he

tilapnak folyó évi junius 30-án külön kiadásban 
megjelent száma egyebek közt még a következő 
pár sort is tartalmazza:

„Dr. Rimélyi Károly beszterczebányai 
egyházmegyei püspök ur ő méltósága arany- 
misés jubileuma alkalmából 50.000 koronából 
álló hét rendbeli alapítványt tett, melyből (a
3-ik helyen) egy püspöki uradalmi erdőörnek 
a beszterczebányai apáczáknál nevelendő le
ánya számára 6000 koronát engedélyezett.* 

Megilletődve, nagy lelki gyönyörűséggel 
olvastuk ezt a hirt, mert eddig tudtunkkal 
páratlanul áll a maga nemében. Alapítványokat

eddig is tettek főpásztoraink s egyes nagyuraink 
kulturális és emberbaráti czelokra s ezeknek 
nagy részére szinte rá lehetett huzni, hogy szól
nak az erdőőri személyzetnek is, a mennyiben 
oda van például téve az alapitó levélbe, hogy: 
„szegénysorsu gyermekeknek valláskülömbség 
nélkül* stb., de az ilyen általánosan tartott ala
pítványoktól erősen elüt és nagyban különbözik 
a beszterczebányai föpásztor ő méltóságának a 
6000 koronát kitevő alapítványa, mert ebben 
már egész határozottsággal ki van mondva, hogy 
annak egyedüli czélja „egy erdőőr* leánykájának 
a nevelését elömozditani, lehetővé tenni.

Már többször volt alkalmunk rámutatni 
azokra a nehézségekre és akadályokra, melyek
kel az erdőőri személyzetnek gyermekei nevel-

TÁRCZA.
----------+c+----------

A  P e h e ly k a e sa .
Jeles kútfők nyomán közli: Balogh Béla m. kir. erdőaltiszt.

Mint az édes anyatermészet őszinte bámulójának 
s a vadászat nemes szenvedélyének örökös rabjának 
mindig örömtől dagad a keblem, valahányszor az erdő 
szűzi rengetegét bújhatom, az örök természet titkos 
erőinek műkedését szemlélhetem s boldog vagyok, ha 
mindezek mellett még a vadászat testet felüditő, lelket 
elragadó élvezetében is részesülhetek. —

Fájdalom azonban, sorsom e tekintetben igen 
mostoha, mert eltekintve attól a néhány élvezetes 
naptól, mit máramarosi szolgálatom alatt átéltem, ma 
már csak a múlt emlékei maradtak számomra, melyeken 
elmerengni, melyekről álmodozni is jól esik.

Itt a délvidék fojtott levegőjű városába, asztalhoz 
szögezve és csendesen körmölgetve, sokszor elönt a 
keserűség. Mintha hiányoznék valami életemből, mintha

rabszolga láncz szorítaná karjaimat, oly nyomasztó érzés 
nehezedik lelkemre. — Eszembe jut vadregényes, bérezés 
fészkem Mármaros, és ilyenkor nem fog a munka.

Leteszem a tollat, meghimbálom székemet és 
gondolkozom! Puska, erdő, vadászélet sorra fölmerül
nek ábrándjaim ködében, s űzöm a vadat félálom
ban. — Egy-egy pillanattal hosszasabban időzöm a ked
vesebb emlékeknél s tova engedem repülni, hogy helyt 
adjon egy másiknak, mint a hogy a .laterna magica* 
bűvös fénye újabb és újabb képeket varázsol a falra.

Fáj, hogy négy fal közé szorított rab vagyok, 
s igy nem csoda, ha fel-felujuló szenvedélyem csilapi- 
tásául előszedem a vadász-irodalom minden megkapa- 
ritható termékeit és szorgalmasan, mondhatnám oly 
élvezettel olvasom, hogy minden csekélységre vissza 
tudok emlékezni.

Különösen lekötötték figyelmemet az észak-sarki 
tudományos utazók, mint pl. Brehm A. és Hermann 
Ottó híres müvei.

Annyira érdekfeszitő és hű képet adó munkák
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tetősénél, iskoláztatásánál megküzdenie kell. | 
Az erdőőrök legnagyobb része ugyanis ha nem j 
éppen kint az erdők mélyében, távol minden 
emberi laktól, de mégis nagyobbrészt a hegy
ségek, erdők közé beékelt kis falucskákban 
kénytelen lakását fölütni, mert terhes szolgá
lata ezekhez köti őt. Az első esetben azután 
gyermekeinek éppenséggel nincs iskolája, a 
másodikban van ugyan (ha van), de csak olyan, 
melyben minden egyebet kap a gyermek, csak 
alapos nevelést nem, lévén még sok helyütt 
ma is olyan silány javadalmazása a tanítói ál
lásoknak, hogy azokra csak egyes elzüllött 
mesteremberek vagy minden előtanulmányt nél
külöző obsitos káplárok pályáznak.

A jobb iskolákban neveltetni a gyerme
keket, távol a szülői háztól, az csak a módosabb 
embereknek adatott, kik az ezzel járó tekin
télyes költségeket is képesek viselni. Ilyen 
viszonyok között az erdőöri személyzet gyer
mekeinek legnagyobb része arra van kárhoz
tatva, hogy minden műveltség hiján lépjen ki 
az élet liarczmezejére, melyen nem képes sze
rencsésebb sorsban nevelkedett embertársaival 
való küzdelemben a keztyüt fölvenni, hanem az 
egyenetlen harczban előbb-utóbb elbukik.

Elhagyatott volt eddig az erdészeti altiszti 
személyzet, úgy látszott, hogy azzal nem törődik 
senki. Most ime egy fenkölt szellemű főpászto-

ezek, hogy a mig olvastam, teljesen megfeledkezve 
környezetemről jó magam is a jegek országába utaztam 
s hógörgetegek, mélységes szakadékok és repedező 
jéghegyek között oly hűen kisértem őket, hogy daczára 
a 25—30 fokos hidegnek (északon) csak úgy szakadt 
rólam a verejték a szobában

Északon vagyunk, Skandináviában. — Alpesi világ 
mint Svájcz vagy Tirol és mégis mi véghetetlen más, 
mint ezek! Skandináviának is megvannak a magas 
bérczei, zugó patakjai, csendes tükrü tiszta hegyi tavai; 
ott vannak a sötét fenyvesek, a magasban a világos 
nyiresek, a lejtőkön és völgyekben a hegyi majorok 
mint az Alpeseken: és mégis mi más itt minden. — 
Ki mind a kettőt látta, a külömbséget azonnal ész
reveszi. —

Skandinávia általános képe komoly és vidám is 
egyszersmind. — A zordonnal párosul az enyhe, a ko
morral váltakozik a vidám, a holttal egyesül az ele
ven. — Fekete sziklaóriások emelkednek ki a tengerből 
s széthajladozva, szétrepedezve fenyegetően hajlanak

runk abból az alkalomból, hogy ötven éves ál- 
í dozárságának örömünnepét üli, visszatekint 

fényesen megfutott pályájára s fölmerül lelki 
szemei előtt az, hogy ama fényes polczot,melyre 
az Isten kegyelme őt kiválasztotta és meghivta, 
szorgalmas tanulás által fejlesztett fényes te
hetségeinek köszönheti s ez a tény buzdítja arra, 
hogy gondoskodjék szegénysorsu embertársai 
gyermekeinek neveltetéséről is és midőn ezt 
teszi, pillantása rá esik az emberi társadalomnak 
egyik eddigelé legelhanyagoltabb osztályára, az 
erdőőri személyzetre s látva annak küzködését 
gyermekei nevelésénél, igyekszik azon köny- 
nyiteni.

Önkénytelenül is fölmerül itt a kérdés, mi
kép jutott eszébe a nemes főpásztornak olyan 
alapítványt tenni, milyen még más jótékony 
emberbarátnak figyelmét elkerülte s itt nem 
vélünk csalódni, ha azt hisszük, hogy a nemes 
cselekedetnél nagy szerepet játszott a főmagas- 
ságu püspök ur erdészetének vezére, a püspöki 
uradalmi erdőknek igazgatója.

A magas állásokat Isten kegyelméből be
töltő egyének földi hivatása annyira terhes, 
gondjaik annyifelé oszolnak, hogy teljes lehetet
lenség figyelmüket mindenre kiterjeszteni s ezért 
szükségük van olyan környezetre, mely emléke
zetükbe hozza, hogy hol és mi a tennivaló.

Már az elmúlt időben értesültünk volt egy

el és tetejökön mértföldekre terjedő, egész vidékeket 
beborító jégtömegek terülnek minden életet száműzve 
maguk köréből a patakokat kivéve, melyeket ők maguk 
szülnek, — s melyek a sötét szírieken kígyózva rohan
nak lefelé, vad dübörgéssel zuhoguak alá a sziklapár
kányról, visszhangot támasztva a túlsó hegyfalon.

Ezek fakasztanak némi életet a legborzalmasabb 
vadonban, hol csak sziklát meg eget lát az emberi 
szem. — Ezek tulajdonképen a pehely-kacsa hazájára 
a jellemzők.

Mikor az ébredező tavasz első lehelete érinti e 
tájat s a bilincsekbe vert természet rázni kezdi ma
gáról fagyos terhét, e vidék is megélénkül. — A tenger 
immár uj gyermekeket küld kebléről, hogy az öblöket, 
szorosokat és szírieket benépesítsék és esakhammar 
millió meg millió fényes madárszem tekint le a tengerre 
azokról a szíriekről és szigetekről, melyeken még rö
viddel azelőtt az élet teljesen kihaltnak látszott.

Valóban megható vonás, valamennyi igazi ten
geri madár életében, hogy csak két ok késztetheti őket
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rövidke levélből arról, hogy a beszterczebányai 
püspök ur ö főmagassága erdőmesterének buzgó 
közbenjárására az erdészeti altiszti személyzet 
helyzetét javítani, annak állását helyesebb ala
pokra fektetve szervezni szándékozik. Arról, 
hogy ez teljesedésbe ment-e, vagy nem, értesülést 
nem vettünk, de már maga a jó szándék is biztos 
jel arra nézve, hogy a most ismertetett alapitvány 
megtételénél nagy szerepet játszott a püspök ur 
erdőm estere és az alapítványok tételénél irány
adó volt az ö javaslata is.

Bármint legyen is a dolog, mi eltitkolhat- 
lan örömmel iktatjuk be ide a megtörtént tényt 
s hálát adva a Mindenhatónak, egyúttal köszöne- 
tünket nyilvánítjuk a főmagasságu püspök urnák 
nemes cselekedetéért s tesszük ezt a hazai 
összes erdészeti altiszti személyzet nevében, mint 
azt összetartásunk meg is követeli.

Azt mondja a példaszó, hogy a jó példa 
ragadós, ez tehát azzal a reménynyel kecsegtet, 
hogy ez az alapitvány ne marad soká magára, 
hanem mihamarább más vidékeken is társai 
keletkeznek.

Sorainkat azzal fejezzük be, a mivel kezdtük 
s az egész haza hallatára rázendítjük a dics
himnuszt :

„Ecce sacerdos magnus!“

a szárazföld felkeresésére, a minden tavasszal újra 
ébredő szerelem és családalapítás édes érzete és a 
közelgő halál komor sejtelme. — Nem a tél örök éj
szakája, nem hidege, nem vihara kergeti őket a szá
razföld felé, mert hiszen ők megvannak edzve a magas 
észak minden viszontagsága ellen és megvannak szokva 
a magas hullámokon vagy hullámok allatt keresni élel- 
mőket. — Ok a szárazföldet, pl. a magános szigetet 
a tengerben csak hébe-korba és mindig csak rövid 
időre keresik fel, hogy tollruhájokat alaposabban zsí
rozzák be, mint a vizen szokták.

Mikor azonban a félévig tartó nyári nap először 
felvirrad, felfakad az ő szivükben is a szerelem; öreg 
és ifjú törekszik ismét oda, hol a napvilágot legelőször 
megpillantotta, ha mindjárt ezer meg ezer mértföldet 
kell is átúsznia, átrepülnie. És ha a tengeri madár a 
tél közepén érzi szivében a halál tőrét, mikor a fész
kelő helyek hónapokon át sivárok, lakatlanok; akkor 
is igyekszik, siet, mig ereje el nem hagyja, szülőföldje 
felé, hogy ott haljon meg, hol bölcsője ringott.

P á ly á z a ti h ird e tés
az erdöőri szakiskoláknál megüresedett helyek 

betöltése tárgyában.
38844/98. sz. földm. min. — A görgény-szent- 

imrei, királyhalmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. 
erdőőri szakiskolákba — melyeknek tanfolyama két 
évre terjed a f. évi október havában kezdődő tan
folyamra, részint állami, részint saját költségen több 
tanuló fog felvétetni.

A felvétetni kívánok igazolni tartoznak, hogy:
1. tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték, 

illetőleg az intézetbe való belépés napjáig betöltik, és 
harminezöt (35) évnél nem korosabbak;

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás 
viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal és külö
nösen jó látó, halló s beszélő képességgel birnak, mely 
kellékek igazolására kincstári erdészeti orvos, honvéd
orvos, vagy vármegyei orvos bizonyitványa szükséges; 
megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett 
tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet
orvosa által, a jelentkezés alkalmával tüzetesen felül- 

vizsgáltatik és az, akinek szervezete hiányos, vagy aki 
valamely ragályos, vagy az intézeti foglalkozás mellett 
könnyen nem gyógyítható betegségben szenved, az 
intézetbe be nem fogadtatik;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyé
konyan Írni, jól olvasni és a közönséges négy szám- 
mivelet szerint jól számolni tudnak;

4. erkölcsi magaviseletük jó ;
5 katonaikötelezettségben állnak-e, igenlő eset

ben kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni.
A folyamodók kérvényükben megjelölni kötelesek 

jelenlegi foglalkozásukat és bejelenteni tartoznak,

Megszámlálhatatlan madarak milliói azok a fészkelő 
helyeken, mik e vidéket hónapokon át leírhatatlan 
módon megelevenítik. Miként maguk a tengeri madarak, 
úgy külömböznek a gyülekezetek is és külömbözők a 
helyek illetve a hegyek, melyeket benépesítenek. — 
Némelyek olyan tereket választanak fészkelő helyűi, 
melyek a hullám járás határán csak épen hogy túle
melkednek s legfeljebb annyi növényzetet táplálnak, a 
mennyi a tenger által kivetett hiuárban kapart fészek 
szegényes kibéleléséhez elegendő; másoknak ellenben 
olyan szigetekre van szükségük, a melyek meredeken, 
több száz méternyire emelkednek ki a tengerből és 
vagy tele vannak kiugrásokkal, párkányokkal, odúkkal, 
hasadékokkal s más eféle rejtekekkel, vagy elturfáso- 
dott növényekből álló vastag takaró borítja.

Az alacsony helyeket, a melyeken kiváló gonddal 
ápolja a normann ember a legbecsesebb tengeri ma
darat, a pehely - kacsát, magyarul „kacsasziget“-nek 
mondhatnék; ellenben az úgynevezett „ madárhegyek *- 
nek általában csak a magasabb, a tengerből meredeken
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hogy kérvényükre a válasz mely czim alatt, illetve 
mely vármegyébe, vagy mely hivatal utján és mely 
postaállomásra küldendő.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azok a pályá
zók, kik saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért 
és az intézetben való tartózkodás idejére adott ruhá
zatért évi 150: egyszázötven forintot előleges félévi 
részletekben fizetni kötelesek; ehhez képest a fel
veendő tanulók, esetleg azok szülei, gyámjai vagy 
munkaadói, kir. közjegyző előtt kiállított okmányai 
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 erdőőri szakiskolát a tanfolyam teljes 
bevégzése előtt önként elhagyja, vagy az intézeti 
szabályzat értelmében elbcsájtatik, a reá fordított 
költségeket, egy évre 150 forinttal számítva, az 
államnak megtéríteni kötelesek és erre nézve, hogy 
azt az illető szakiskola igazgatóságának felszólítása 
után legkésőbb hat hét alatt teljesitik, szintén kir. 
közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni.

Az újonnan felvett növendék a szakiskolába való 
belépés alkalmával tartozik magával hozni: 6 inget, 6 
lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczaruhát vagy 
harisnyát, egy pár, az erdőjárásra alkalmas, erős 
bagaria csizmát és pedig valamennyit uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében 
figyelmeztetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába 
felvétetni óhajtannak, hogy sajátkezüleg irt és kellően 
felszerelt kérvényüket — melyhez az állami ellátás 
mellett felvétetni óhajtók a szüleik, esetleg a maguk 
vagyontalanságát igazoló hiteles községi szegénységi

bizonyítványt mellékelni tartoznak — közvetlenül, 
azok pedig, akik akár magán, akár állami erdészeti 
szolgálatban állanak, mindig elöljáró tisztjük vagy 
hatóságuk utján legkésőbb f. évi julius 31-éig a föld- 
mivelésügyi ministeriumhoz nyújtsák be.

Budapest, 1898. évi junius hó ó-én.
Földmivelésügyi m. kir. minister.

LEVELEZÉS.
Borgó-Besztercze, 1898. julius 4-én.

T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!
Szorgos hivatalos teendőim nem engedték eddig, 

hogy a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság erdészeti 
altisztjeinek a fizetétésük fölemelése iránt támasztott 
mozgalmáról lapunk tisztelt olvasóit értesítsem, mely 
mulasztásomat most helyre akarom hozni.

Folyó évi junius hó 12-én Borgó-Prundon tartott 
gyűlésen egy 10 tagból álló választmány lett kiküldve 
oly czélzattal, hogy az egész altiszti testület nevében 
a fizetés felemelés érdekében a szükséges lépéseket 
megtegye.

Ez a választmány junius 26-án Beszterczén meg
jelenvén, Imre Lajos m. kir. főerdőőr vezetése alatt 
tisztelgett nagyságos Leitner Elek m. kir. erdőigaz
gatóurnái s élénk szavakkal, meggyőzően vázolta ott az 
erdészeti altiszti személyzet türhetlen helyzetét, keser
ves állapotát, kérve egyúttal az erdőigazgató urat, 
hogy mint ezeknek a föltárt bajoknak közvetlen isme
rője a helyzet megváltoztatása és javítása érdekében 
hathatós szavát fölemelni kegyeskedjék.

Az erdőigazgató ur válaszában kiemelte, hogy az

kiemelkedő szigeteket értik, a melyeken főképen az 
alkák és sirályok milliói laknak és fészkelnek.

Bámulatra ragadja az embert e madarak tömén- 
telensége és életüknek sajátszerü volta, de én mind
ezek felett a pehely-kacsát szeretem, az ő sajátságos 
tulajdonságaival, kedvességével, s igy csak róla fogok 
szóllani.

E kacsák tollazatának színe hű képe a magas 
észak tengerének. — Nyakszirtje és háta, egy szalag 
a szárnyán és egy-egy folt a farka táján fehér mint a 
hullámok habja; a nyakán és begyén fehér alapon 
rózsaszín lehelet van, mintha az éjféli nap remek fü
zéből maradt volna valami rajta; arczát olyan gyöngéd 
zöld szalag ékesíti, mint a szirtek jege; melle és hasa, 
szárnya és farka pedig fekete, mint maga a tenger 
mélysége. — Ilyen díszruhája azonban csak a kácsér- 
nak van; a tojó, mint valamenyi kacsa fajnál már sze
rényebb, bár nem kevésbbé megnyerő ruhát visel. — 
Az uralkodó rozsdaszinü, többé vagy kevésbbé barnába 
játszó alapot vonások és czikornyás rajzok ékesítik oly

finomságban és változatosságban, hogy az ember nem 
talál szavakat e rajzolatnak hű leírására.

Egyetlen más kacsa faj sem oly igazi tengeri 
madár, mint a pehely-kacsa; egyik sem tipeg nehéz
kesebben a szárazon, egyik sem oly kevésbbé jó re
pülő, de egyik sem úszik sebesebben, egyik sem bukik 
ügyesebben és egyik sem vadabb, mint ő. — Ötven 
méter mélységre is alámerül eledelért és öt perczig is 
kitartja a viz alatt, de nagyon kevés ember mond
hatja, hogy a költés idején kívül csak egyet is lőhetett 
volna belőlük.

A költés idején kivül vagy soha sem hagyja el 
a tengert, vagy csak számba nem vehető kivételes ese
tekben, akkor is inkább szeszélyből, mint szükségből. 
A rajok, melyeket e faj alkot, már a tél vége felé pá
rokra oszlanak és csak azok a kácsérok úszkálnak 
még kisebb-nagyobb falkákban, a melyeknek nem sike
rült feleségre szert tenni.

A házastársak között boldogító egyetértés ural
kodik; minden cselekedetöket egy akarat vezérli —
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erdészeti altiszti személyzet irányában mindig jó indu
lattal vislkedett, annak érdekeit szivén hordta és hordja 
és hogy előterjesztett kérésüket teljesen méltányolja s 
mint azt a tapasztalat bizonyítja, segítségét ott, hol 
arra szükség volt, soha meg nem vonta. Az előterjesz
tett kérést ő már maga saját kezdezményezéséből 
megelőzte és fölterjesztést tett a nagyméltóságu föld- 
mivelésügyi m. kir. ministeriumhoz, melyben az erdé
szeti altiszti személyzet fizetésének javítását kérelmezte, 
kéri ennélfogva az előtte megjelenteket, hogy abban 
a nem várt esetben, ha az ő felterjesztése kedvezőtlen 
elintézést nyerne, indokolt kérésüket hozzá nyújtsák 
be újból való fölterjesztés végett, mely esetre annak 
pártolását már előre is kilátásba helyezte.

Az erdőigazgató urnák ebben a válaszában a vá
lasztmány annál is inkább megnyugodott, mert annak 
adóját mindig úgy ismerte, mint az erdészeti altiszti 
személyzet igazi, önzetlen jóltevőjét. Bár adná az Isten, 
hogy az erdészeti altiszti személyzetnek sok ilyen de
rék pártolója lenne, akkor biztosak lehetnénk benne, 
hogy igaz ügyünk mihamarább jobbra fog fordulni. A 
Mindenható sokáig éltesse a mi ügyünk legderekabb 
pártolóját, Leitner erdőigazgató urat!

Végül azzal a kéréssel járulok tisztelt szaktár
saimhoz, hogy csoportosuljanak, legyenek összetartok 
s együttesen működjenek közre közös jólétünk előmoz
dításán ; tegyék már végre — valahára félre a tehetet
len nemhánomságot és egyesitett erővel törjenek a ki
tűzött czél felé, hiszen jóformán a mi testületünk az 
egyedüli, melynek ilyen küzdelemre szüksége van.

Tisztelettel vagyok a szerkesztő urnák igaz hive
Wé b e r  Mihály,

m. kir. erdőőr.

Különfélék.
K itüntetett eidőőr. A m. kir belügyminister 

Kmetty János m. kir. erdőőrt a zólyomvármegyei 
Pallós községbe ideiglenes minőségben anyakönyv
vezetővé nevezte ki. Gratulálunk lapunk buzgó hívé
nek szép kitüntetéséhez!

Hol tartózkodnak? Utóbbi időben több lap
példány érkezett vissza azzal a megjegyzéssel, hogy 
„czimzett elutazott." Miután részben nekünk az ille
tőkkel, részben azoknak velünk szemben vannak 
kötelezettségeik, felkérjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
velünk a következők tartókodási helyéről adjanak 
felvilágosítást: 1. Baszarab János Munkács város 
erdőőre. 2. Tomeszku József volt erdőőr Bozsúron. 3. 
Misula István Ajnácskön (Gömör megye) 4. Mezinka 
József erdőőr Monstoron (u. p. Bozsúr) 5. Szabó János 
erdőőr Vadaskerten (u. p. Boros-Sebes) 6. Monostori 
János, kinek lakása ezelőtt Kis-Kun-Majsán volt. Ezeken 
kivü Papp Sámuel karfásunk Nagy-Lucskán (Bereg 
megye) kéri mindazokat, kiknek tudomásuk lenne 
Ember Lajosnak, ki ezelőtt Egerben tartózkodott, 
mostani lakhelyéről, hogy azt vagy közvetlen, vagy 
lapunk szerkesztősége utján vele közölni szíveskedjenek.

Hova pályázzunk? Az „Erdészeti Lapok" 
junius havi füzetében a következő pályázatokat találjuk:

Tordaváros (Erdély) tanácsánál egy erdőőri 
állomásra pályázat nyittatik,

Pályázóktól meg kívántatik: az erdőőri szak
vizsgáról szóló bizonyítvány bemutatása.

Az erdőőr járulékai: évi 280 írt fizetés havi 
utólagos részletekben, természetbeni lakás, 3 k. hold 
kaszáló, 16 ürköbméter kemény tűzifa, az eladott öl
fák után ölenként 10 kr őrzési dij.

természetesen az asszonyé. Ha felszáll a viz színéről, 
utánna repül a kácsér is; ha a mélységbe merül, 
utánna bukik a férje is ; akár merre, akár hova fordul, 
hűségesen követi őt élete párja mindenüvé, szóval; a 
hölgy minden gondolata megfelel a férje kívánsá
gának is.

Május havában mind jobban és jobban közeled
nek a párok a szirtek töve s ezzel a part felé. — A 
tojó kebelében anyai gondok kezdenek fakadozni s 
ezeknek alárendeli a többit mind. Kinn a nyílt tengeren 
annyira bizalmatlan, annyira vad volt a pár, hogy ha
jónak, csolnaknak közeledését soha sem várta be és az 
embertől jobban félt, mint bármely más teremtménytől; 
most a szigetek közelében viseletök teljesen megvál
tozik. A tojó egyedül az anyai ösztönt követve, vala
mely fészkelő sziget felé úszik s az emberekre ügyet 
sem vetve, kitipeg a szárazra. — Aggódva ugyan, de 
most is követi őt a kácsér, bár nem anélkül, hogy áu, 
áu szavakkal folyvást ne figyelmeztetné, nem 
anélkül, hogy mindig feltűnőbben és feltűnőbben

ne késlekednék, hogy olykor olykor el ne maradozna 
és sokáig ne töprendeznék, mielőtt a továbbraenésre 
elhatározná magát. A tojó minderre rá sem hederit. 
Ó semmivel sem törődik az egész világon, hanem 
tovább biczeg a szigeten, hogy valami jó helyet ke
ressen a fészeknek. Amilyen akaratos természetű, semmi 
esetre sem elégszik meg az első hínár halommal, a 
melyet a tenger vetett a szárazra, sem az alacsony 
gyalogfenyő bokorral, melynek földön heverő ágai 
biztos rejteket nyújtanának neki; nem a félig törött 
ládával, mit a sziget-lakók tettek ki védő hajlékül 
számára: ö megy egyenesen, félelem nélkül, mintha a 
házi állatokhoz tartoznék, az ember lakása felé; beti
peg a belsejébe, végig méri a folyosót, meglepi a házi
asszonyt a konyhában, a szobában, félszemmel bámul 
rá s kérőleg sápog — talán a milyen önfejű — épen 
a siitókemencze belsejét szemeli ki magának fészkelő 
helyül, arra kárhoztatván a háziasszonyt, hogy kenyerét 
heteken át más helyen süttesse.

Szemmel látható borzalommal követi őt a hű

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



326 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Az erdöőr tartozik fizetéséből egy szolgát tartani, 
ki az erdőlegényi teendőket végezi.

Felszerelt kérvények folyó évi julius hó 30 - áig 
Torda város Tanácsához (Erdélybe) nyújtandók.

Tordán, 1898. április 14-én.
Torda város Tanácsától.

817/98. sz. — A znóiváraljai egyetemi alap. 
uradalmi erdőgoudnoksághoz tartozó vriczkói II. számú, 
évi kettőszáznegyven (240) frt fizetés, szabad lakás, 18 
ürm.3 kemény dorongtüzifa, két hold föld és a szabáy- 
szerü legeltetés élvezetével egybekötött IV. oszt. 
erdőőri állomás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 
Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
törvényczikk 37. §-ában követelt szakképzettségüket, 
állam szolgálatba ujan belépni kívánók pedig ezen
kívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és hallóképességüket megyei főorvos, vagy 
honvéd-orvos által kiállítandó bizonyitványnyal í továb
bá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes, a tót nyelvnek a szolgálatban meg
kívánt szóban való bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényükét folyó évi szeptember hó 1-éig 
alulirt erdőgondnokságnál (Turóczmegye nyújtsák be.

Az állás folyó évi október 1-én elfolalandó.
Znióváralja, 1899. junius hó 24.

M. kir. közalap, erdőgondnokság.
A Heinzelmann-féle hisnyóvizi vasgyár-bánya- 

társulatnál megüresedett és folyó évi augusztus hó 
1-én betöltendő famester-segédi állásra ezennel pályá
zat nyittatik. Javadalmazás: évi 480 frt fizetés, ter
mészetbeni lakás és házhoz szállított 30 ürm. tűzifa 
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. 
§-ában előirt szakképzettségüket, 35 évnél fiatalabb

kácsér, a meddig lehet; ha azonban a tojó az ő véle
ménye szerint minden biztosságot teljesen figyelmen 
kívül hagyva arra vetemedett, hogy az emberrel egy 
fedél alatt lakjék, nem küzd tovább szeszélye ellen, 
hanem egyszerűen ott hágj-ja a faképnél és a legrövi
debb utón kiszáll a biztos tengerré, várton-várva a to
jónak napi látogatását. — A mi tojónkat ez legkevésbbé 
sem zavarja; ő czipelgeti magának a rozsét, a gizgazt 
s szivesen megengedi, hogye műveletében a normann 
ember is támogassa, nem gondolván arra, hogy e se
gítséget mily busásan kell megfizetnie. Az összehordott 
anyagot,, a rozsén kívül különösen a tengeri hínárt 
szépen egymásra rakogatja, két lábával gödröt kapar a 
halomban és folytonosan forogva benne, sima mellével 
kigömbölyiti; végre elkezdi a tulajdonképeni bélést 
előteremteni s a fészekbe bekebelezni. Egyedül csak 
magzatjaira gondolva, tépi melléből a drága lágy pely- 
het, szövetté csömöszöli s az egész gödröt kikárpitozza 
vele, a peremén még akkora koszorút alkotván belőle, 
hogy a fészek elhagyásakor takaróul használhassa, a

| életkorukat, nős állapotukat, továbbá a magyar 
nyelvnek legalább szóban való bírását, végül eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmánymásolatokkal fel
szerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket a „Heinzelmann- 
féle vasgyár igazgatóságához" czimezve folyó évi 
julius hó 22.-ig alulírott kezeihez küldjék be.

Azon pályázók, kik valamely nagyobb szerelési 
üzemnél már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.

Hisnyóviz, (Gömör) 1898. junius 25.
B i l ’g l i n g  Gy u l a ,  társulati famester.

G yorsvonat lokom otív  n é lk ü l. Kolozsvárról 
érdekes és nem mindennapi vasúti baleset hírét hozza a 
B. H. Szombaton éjszaka, úgy éjfél felé egy tehervonat 
indult el a kolozsvári pályaudvarból a közeli Egeres 
állomásra, a hol hat teherkocsit akartak hozzá csatolni. 
Miközben a tehervonat lokomotivja a hat kocsi felé 
indult, ezek hogy, hogy nem, meglódultak és egyre 
fokozódó sebességgel kezdtek futni a lejtó's pályán 
Kolozsvár felé. A lokomotív, a melyhez szintén néhány 
kocsi volt csatolva, azonnal utánuk eredt, de a hat kocsi 
olyan szédítő sebességgel száguldott végig a pályán, hogy 
lehetetlen volt utolérni őket. A  lokomotív fölhagyott az 
az üldözéssel, a teherkocsik pedig föltartóztatlanul rohan
tak tovább az éjszakában. Az egyiken, a legutolsón 
ember is volt: Miklós fékező a kinek a válságos pillanat
ban már nem volt ideje leugrani. Az esetleges katasz
trófa elhárítására azonban ő sem tehetett semmit, mert 
a kocsin nem volt fék. Helyzete igen veszedelmes volt, 
mert az egyik ütközőn ült, Egeres álllomásáról ezalatt 
végig táviratoztak az egész vonalon, minden egyes 
állomásra, hogy tartóztassák föl valahogy a gazdátlan 
vonatot. 1 vasúti örök a jelzésre talpfákat dobáltak a 
sínekre, torlaszokat emeltek, de hiába volt mint fáradság: 
a lokomotív nélküli gyorsvonat elementáris erővel hárított

mely tojásait a legnagyobb hideg ellen is megvédel
mezi. Fészkének kibélelését még be sem végezte teljesen, 
már elkezdi sima héjú, szürkés - zöld és aránylag kis 
tojásait rakni, mig a hat-nyolez tojásból álló fészekalja 
nem teljes.

A normann ember csak éppen erre várt. — Nem 
azért tette ő ki a törött ládákat, rőzséket, nem azért 
segített a fészek rakásnál és nem azért fogadta ő szi
vesen vendégül a kacsát, mintha valamely állatvédő 
egyesület tagja lenne, hanem csupa haszonlesésből. — 
A vendégszerető gazda most rablóvá válik. Minden lel- 
kiismeretfurdalás nélkül szedi ki a tojásokat s markolja 
ki a fészekből a drága pehelybélést. — Huszonöt-har- 
mincz fészek egy kilogramm pelyhet szolgáltat, a mi
nek értéke helyben legalább is 25 forint. — Ezek a 
számok jobban megmagyarázzák a normann eljárását, 
mint bármi más fejtegetés.

Elszomorodott szívvel látja a kacsa, hogy idei 
reménye megsemmisült; egészen megzavarodva, lel
kében megborzadva repül a tengerre, várakozó férjéhez.
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el, tört össze minden akadályt és folytatta vészes útját 
az egyre lejtősödé! pályán Kolozsvár felé. Itt lázas gyorsa- 
sággal iparkodtak szabaddá tenni a sínpárokat. Még be 
sem fejezték a munkát, még néhány teher kocsi ott 
állott a síneken, a mikor már, hamarabb, mint hitték, 
borzalmas sebességgel berobogott a hat elszabadult kocsi 
és a pályaudvaron tehetetlenül álló emberek rémülten 
látták, mint rohannak neki a síneken maradt teherkocsik
nak. Irtóztató recsegés, ropogás hangzott. A hat kocsi 
közül az első, a síneken állók közül pedig három izekre 
zúzódott. Az utolsóról e pillanatban egy halotthalvány 
ember ugrott l e : Miklós fékező. A  pályaudvaron levő 
emberek ijedtséggel vegyes csodálkozással néztek rá : a 
borzalmas utón, sőt még az összeütközés alatt sem 
történt semmi baja, mindössze a lámpája aludt ki. 
Nyugodtan lépett a főnök elé és miután jelentkezett nála, 
arra kérte, hogy a reggeli gyorsvonattal küldjék vissza 
Egeresre, mert ott felejtette a holmiját.

A hat kocsi körülbelül tizennégy perc alatt futotta 
be az Egerestől Kolozsvárig húzódó, tizennégy kilométer 
hosszú pályát. Nagy szerencse, hogy útközben vonattal 
nem találkozót, mert ebben az esethen nagy katasztró
fának lett volna okozójává. Annak kiderítésére, hogy a 
kocsik miképp szabadultak el, megindították a vizsgálatot.

A  legöregebb katona sírem léke. Hatvanhét 
esztendeje, hogy meghalt Uj-Aradon a világ legöregebb 
katonája: Skulréty László, a szász-koburg-góthai huszár
ezred zászlótartója, Halálakor 96 éves volt, 81 évig 
szolgált és 22 csatában harczolt. Vénségében már lóra 
kötözve ugyan, de még mindig vitézül tartotta a zászlót. 
Gróf Eszterházi ezredes annak idején emlékkövet emelt 
sirszobrot készíttettek neki az uralkodóház, a katonaság 
és a közönség adakozásából, s leplezték le nagy katonai 
parádéval. A temetőben — a hol az egész aradi hely-

Vajjon a férje szemére hánja-e most intő szavait, 
meg nem mondható, annyi azonban bizonyos, hogy 
hamar meg tudja vigasztalni. Még tavaszi kedv forr, 
még tavaszi gyönyör ég mindkettő szivében: csak 
nehány nap s a mi kacsánk újból kitipeg a szárazra s 
mintha mi sem történt volna vele, második fészkét 
kezdi megrakni.

Valószinü, hogy most kerüli az előbbi helyet és 
megelégszik az első alkalmas hinárhalommal, a mely 
még nincs teljesen elfoglalva. — Megint gödröt kapar, 
kigömbölyiti és megint elkezd kotorászni a saját tol
lazatában, keresve a finom pelyhet, melyet ő feltétlenül 
szükségesnek ítél a költéshez.

Hanem bármennyire erőlködik is, akármilyen 
hosszúra nyújtja nyakát s akármerre is hajtogatja 
kigyómódra: nem tud magán segíteni, nincs már mez
telen bőrén lágy pehely; az ő tárháza kimerült.

(Folyt, köv.)

I őrség megjelent — Kristofcsak esperes mondott misét, 
Milenkovics tüzérőrnagy, Seheffer főszolgabíró és Fehér 
községi jegyző pedig emlékbeszédet mondtak. Az ünnep
ség után bankét volt,

M eghalt a kacsáiért. Szétmorzsolt asszonytest 
vérétől piros a siofok-ujpusztai sínpár. Azujpusztai őrházban 
lakó pályafelvigyázó felesége ugyanis a délelőtt 10 órakor 
Nagykanizsa felé robogó gyorsvonat előtt megpillantotta a 
kacsáit a síneken. Albeli rémületében, hogy a vonat a 
lassú járású ruczákat elgázolja, a sínek közé rohant, 
hogy a szárnyas seregett onnan elterelje, A következő 
pillanatban a vonat maga alá gyűrte s alaktalen hus- 
tömeggé roncsolta a szerencsétlent. A  kacsák egytől- 
egyik megszabadultak.

Prekup. a vasgyuró. Popa Prekup szerbesti 
oláh legény már katonáéknál híres volt a nagy erejéről. 
Legendák szálltak róla messze környéken : az ölbeli gyerek 
is tudta, hogy Popa Prekup félkézzel kihajigál nyolcz 
nekibokrosodotl legényt a korcsmából, meg hogy a fogá
val arasznyira fölemeli az esztendős csikót. Csütörtökön 
este a vasgyuró nagy fogadást kötött a legényczimborái- 
val. Sok-sok liter boritalba ment a fogadás, hogy Prekup 
a fogával felemel a földről egy mázsa búzát s keresztül- 
hajitja a fején. Fele falu összecsődült a nagy látványos
ságra. A  nagyerejü legény pár korty pálinka bekeblezése 
után átlóditolta a rengeteg zsákot a koponyáján.

Nem gilt, nem áll 1 kiabáltak erre a legények. 
Többféle kifogása is volt a zsűrinek. Popa Prekup nem 
igen teketóriázott, még egyszer meglóbázia fogával a 
a nagy terhet. A  mint a fejét hátrahajtotta, irtóztatóan 
elorditotta magát a legény, öszszeroskadt s pár pillanatnyi 
vonaglás után meghalt. Megszakadtt szegénynek vala
melyik ere. Muzsikaszóval vitték ki a temetőbe.

Ijedtében m egném ult. Böhm Sándor lőcsei 
lakos kiment a mezőre a munkásaival. Hazamenet 
útközben zivatar kerekedett erős menydörgés és villám- 
lással.Egy hajszálnyira mellette lecsapott villára s annyira 
megijesztette a siető embert, hogy rögtön megnémult.

Szerkesztői üzenetek.
A. B. urnák V a s k ó  h. A 2 frt beérkezett s jól estek 

mentegető szavai. Bár sok ilyen hívünk lenne! A lapot tovább 
is küldjük.

G y u l a y  J á n o s  u r n a k T ö v i s f a l v a .  Rasser József 
fegyvergyárosnak itt Szászsebesen is van nagy raktára. Tessék 
a hirdetményt közzétevőhöz Forek Rudolf kereskedőhöz fordulni.

N y i k a  L u k á c s  urnák B i h a r - K r i s t y o r .  Igazsága 
van, előfizetése most már szeptember végén jár le. Köszönet!

Z s i d a y  J á n o s  urnák Szt .  - J a k a b .  A szolgálat nélkül 
álló szakviszgázott erdöörök vadászfegyverei nem adómentesek. 
Az adómentességhez okvetlen szükséges, hogy az illetőnek ke
zében legyen a hatósági eskübizonyitványa, már pedig ezt a 
szolgálatból bármi oknál fogva bekövetkezett kilépés alkalmával 
az azt kiállító közigazgatási hatóságnál beszolgátatni köteles.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odhradszky  Em il.
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RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab, ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
részletfizetés

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 07 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 07  „ 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0’7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, S zász-Sebesen  (Erdély).

•0g8S5iQuA2noj „0j ^ 0sg  ^ i^ S p zg  ren o^ x jozoíjui o}iso!jzig o s ig “ zy

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

C25ógü.nli újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdétisztek 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.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemm el eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni “f Q
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
ó csász. és kir. Fensége ózseí Fóherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2 . Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- ás hordó borok raktára.
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II. év fo lyam . S zászseb es, 1898. Ju lius 19. 42-ik  szám.

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 K e d d e n

H irdetési d ija k :
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.

C serben  h a g y v a
Az idei nyár úgy látszik a csapások 

nyara. Az ország nagy részét viharok, felhő- 
szakadások, jégverések, árvizek, tüzek dúlták 
föl, nyomort és ingséget hagyva mindenfelé 
maguk után, Kevés az a boldog halandó, ki 
elmondhatná magéról, hogy őt a sok közül 
egy csapás nem érte.

Az általános veszedelemből lapunknak is ki
jutott a maga része, nem ugyan a jégverések, 
vagy másnemű elemi csapások révén, hanem 
az által, hogy az első félév végével hívei (?) 
közül számosán hűtlenekké lettek hozzá, mi 
uygan még nem lenne pótolhatlan veszteség, 
mert a példabeszéd azt tartja, hogy egy fecske 
nyarat, egy zsidó vásárt még nem csinál s a

támadt hiányt utó végre is pótolják mindig az 
előfizetők sorába újonnan belépők, de az való
ban nagy csapásnak mondható, hogy a meg- 
futamodottak tekintélyes része a szükséges 
útiköltséget tőlünk szerezte, magával vivén ki 
kevesebb, ki több előfizetési hátralékát még 
csak szándékot vagy jóakaratot sem nyilvánít
ván arra, hogy azt valamikor még megfizetni 
hajlandó lenne, vagy pedig hogy akár szegény
sége, akár más ok alapján annak elengedését 
kérte volna. Az egyeseknél ilyen módon elmaradt 
2—3 sőt több forintnyi összegek ilyen formán egy 
csomóba gyűjtve százait teszik ki az elveszett 
forintoknak.

A jól kiérdemelt munka jutalmának az el
vesztése vagy meg nem kapása mindig fáj-

TÁR.CZA.
------ +c+-------

A  P e h e ly k a c sa .
Jeles kútfők nyomán közli: Balogh Béla m. kir. erdőaltiszt.

(Folyt, és vége.)

De mikor nem tud magán segíteni egy anya, ha 
még kacsa alakban is jár a földön, ha arról van szó, 
hogy magzatáról gondoskodjék? — A mi kacsánk is 
tud magán segíteni. — Neki már nincsen pelyhe, de 
van a férjének; az ő pehelyruhája sértetlen a mellén 
és a hátán is ; most a férjem uramnak kell helyt ál
lam. És akármennyire szabódik, tiltakozik, akármilyen 
élénken merülnek is fel lelkében legénykori napjainak 
emlékei: ő a férj, az asszony meg a feleség, a mi azt 
teszi, hogy a kácsér engedelmeskedik.

Kíméletlenül megy neki a gondos anya a kácsér 
tollazatának s rövidesen ép úgy megkoppasztja, mint 
magamagát megkopasztotta volt. Hogy a kácsér ilyen 
elbánás után kereket old, mihelyt szerét teheti és a

sik tengerre szállva ennek utána hónapokig csak ma
gához méltó kácsérokkal társalog, tojáson ülő felesé
gével meg a jövendő ivadékkal mit sem törődve, az 
igen természetes. — És ha valaki a kotló rucza mellett 
kácsért lát ácsorogni, az csak olyan férj lehet, a kit 
felesége még meg nem tépászott.

A kacsa most buzgón ül fészkén és e foglalko
zásában házi ruhája az egyedül alkalmas, egyedül le
hetséges a mit viselhet. — A fészket környező hínár
ban, gizgazban teljesen eltűnik meg a sólyom vagy a 
sas éles szemének is. — Nem csak általános színezete, 
hanem színezetének minden pontocskája, minden vonása 
egyezik a száraz hínárral annyira, hogy ha a fészken 
ülő kacsa a fejét lehúzza és szárnyait kissé elteríti, 
teljesen beleolvad környezetébe.

Sokszor megesett Brehmmel és Hermann Ottóval 
is, hogy a fészkellő szigeten járva, a vadász és termé
szet búvár gyakorlott szemével keresték a költő kacsát, 
pedig a lábuknál ült s csak akkor vették észre, mikor 
— hogy eltuszkolja őket — csizmájuk szárát babrálgatta.
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dalmasan érinti az embert, de mennyivel 
fájdalmasabb az, mikor azt kell tapasztalnia, 
hogy az, a mi őt jogosan megillető kerese
tétől megfosztotta, nem egyéb czélzatos, terv
szerű fosztogatásnál, gonosz szándékosságnál.

Nem is az fáj tehát annyira nekünk, 
hogy pénzünket elvesztettük, hanem inkább 
az, hogy abban a testületben, melyet sze
münk fényének tartottunk, melynek jóvoltá
ért a küzdtérre léptünk s melyért félre téve 
kényelmet, nyugodalmat — annyi kitartással 
és oly sokat dolgoztunk, még mindig sok a 
laza erkölcsű ember, ki egy pár forintért be
csületét, jó hírnevét kész áruba bocsátani.

Azt hiszik az ilyenek — már akár tudat
lanságukban, akár pedig szivük gonoszságában 
— hogy távolról hazudni, bűnt elkövetni sza
bad, ezért nem kell szégyenkezni, sőt szinte 
mérget lehetne rá venni, hogy nem egy fennen 
dicsekszik jól kiészelt s tervszerűen véghez
vitt csalásával s neveti a jó bolondot, kinek 
türelmességével visszaélve, magának ezt a 
tréfát megszerezte.

Módunkban lenne az ilyen urakat (?) tar
tozásaik lefizetésére pörös utón szorítani s 
nekik ez által költségeket és kellemetlen
ségeket okozni; módunkban lenne a jogosan 
kiérdemelt keresetünktől minket igy meg- 
fosztókat a szégyenpadra ültetni, őket nyil

A ki tudja, mily nagy odaadással költenek a kacsák, 
egy csöppet sem csodálkozik azon, hogy a fészken 
ülő kacsát annyira meg lehet közelíteni, hanem az már 
tapasztalt természettudóst is méltó bámulatra ragadja, 
ha látja, hogy a fészken ülő pehely-kaesa megengedi, 
hogy az ember kezével a hasa alá nyúljon s tojásait 
megtapogassa; hogy a költésben az sem zavarja meg, 
ha az ember a fészekről leveszi és ismét vissza teszi, 
vagy nem mesze tőle a főidre teszi, utóbbi esetben 
azt a kedves jelenséget szerezvén meg magának, hogy 
látja, mint döczög vissza a fészkére.

A pehely-kacsa szülői odaadása, anyai boldogsága 
azonban más tekintetben is kitűnik. Minden pehely- 
kacsa s talán általában valamennyi kacsa, nemcsak 
arra a boldogságra törekszik, hogy gyermekei legyenek, 
hanem arra is, hogy anyai szemét lehető sok pelyhes 
kis kacsán pihentethesse. Ennek az a következménye, 
hogy szomszédjait amennyire hozzájok fér, minden té
tova nélkül megkárosítja

Akármily buzgón ül is tojásain, egyszer napjában

vánosan pellengérre állítani, társaik gunyjának 
és jól megérdemelt megvetésének kitenni s 
talán ilyen eszközökkel követelésünknek leg
alább egy részéhez jutni s mégis mindezekből 
mit sem teszünk, hanem — fájdalmasan bár — 
belenyugszunk a minket ért eme véletlen és 
csakugyan nem remélt és nem várt csapásba.

Annak pedig, hogy ilyen megtorló intéz
kedéseket nem alkalmazunk, hogy a nyil
vánosság utján nem igyekszünk a minket jog
gal megillető javainkhoz jutni, meg van a 
maga oka.

Az erdészeti altiszti személyzet becsületé
nek és jó hírnevének napfénynél tisztábban, 
ragyogóbban kell állnia a világ előtt, ahoz 
szentségtelen kézzel nyúlni senkit sem enge
dünk s az ez ellen merényletet elkövetőt vala
mint eddig, úgy a jövőben is kíméletlenül osto
rozzuk.

A legtisztább búzában is van konkoly s 
nincs olyan szép rét, melyben hellyel - közzel 
gyom és tövis fejét föl nem ütné s igy nem 
csoda, ha egy olyan nagy testületben, mint a 
mekkora az erdészeti altiszti személyzeté, 
szinte találunk kivetni valót s valamint hogy 
az egy pár szem konkolyért nem öntjük szemét
dombra az egész zsák búzát és a amint egy pár 
gyomért nem szántjuk föl a ré te t, azonképen 
senkinek sem szabad egy egész testület fölött

mégis el kell mennie fészkéről, hogy ellássa magát táp
lálékkal s közben sokat szenvedő tolláit megtisztogassa, 
bekenegesse és rendbe szedje. — Mikor a maró éhség 
talán már régen gyötri, gyanúsan tekintve jobb szom
szédnőjére, bal szomszédnőjére, felemelkedik fészkéről 
a délellőtt korai óráiban, oda áll a fészkéhez és csőrével 
gondosan behajtogatja, terengeti a pehelygallért, hogy 
a tojásnak védő takarója legyen; azután sietve száll 
a tengerre, többször mélyen alábukik, megtölti hirtelen 
begyét, nyelő csövét egész a torkáig kagylókkal, fürdik, 
tollászkodik beolajjozza tolláit, visszatér a szárazra és 
szalad, útközben még folyvást szárongatva, simogatva 
tolláit, a fészekhez.

Mind a két szomszédja oly ártatlan, olyan szende 
ábrázattal ül a fészkén, mint azelőtt, pedig a mig é 
távol volt, legalább egyikök tolvajkodott.

Amint ő elrepült, a gonosz szomszéd is leszállóit 
fészkéről, oda lopódzott a fészekhez, a pehely takarót 
felemelte s lábaival egy, két, három tojást hamarosan 
a saját fészkébe gurított, a takarót gondosan a mara-
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pálczát törni azért, mert annak kebelében a sok 
ragyogó és tiszta erkölcsű ember között néhány 
olyan is akad, kinek jó hírnevén némi folt esik, 
ha még nem is egészen elziillött, de erkölcsei 
lazák.

Az élet viharai azok, melyek az igazi férfi 
erőt nem megtörik, de edzik, melyek nem sújtják 
le a hőst, hanem azt fölemelik. Annak a fara
kásnak, melyből a selejtest kiválogattuk s ki
dobtuk, mindig nagyobb az értéke, mint angak, 
melyben vegyest van a jó a selejtessel.

Az a hadsereg, melynek egy része gyáva 
és erkölcstelen, bár számszerint nagyobb, soha 
sem ér annyit, mint a kisebb sereg, melynek 
hősiességéhez, lelkesedéséhez a gyanúnak még 
csak árnyéka sem fér s mely helyét bármily 
veszedelmekben is hűségesen betöltve méltán 
megérdemli a dicsőség koszorúját.

Megfogyatkozott a mi seregünk is, leolvad 
azoknak a száma, kik hivatva vannak nem csak 
a saját érdekeikért, de a közös érdekekért küz
deni, de vigasztal minket az a tudat, hogy azok, 
akik még megmaradtak a kitűzött zászló alatt, 
ahoz mindvégig hűek is fognak maradni s azt 
elhullani végső lehelletükig nem engedik, a 
zászlótartó pedig látva az ilyen bár kicsiny, de 
lelkes sereget, életét veszti el, mintsem a közös 
drága kincset, a kitűzött zászlót elhagynia, abban 
a biztos tudatban, hogy a megfutamodottak is

dékra borította és egész boldogan ült rá az ellopott 
tojásokkal gazdagított fészkére. A hazatérő kacsa bi
zonyára észreveszi, miféle csínt követtek itt el a fészkén, 
hanem a legkevésbé sem árulja el, mi forr benne; in
kább csak nyugodtan ráül a fészkére, gondolva magába : 
Várj csak, várj szép szomszédasszony, lesz még szőllő, 
lágy kenyér, majd elmégy te is a tengerre; és valóban 
az egymás mellett lévő pehely-kacsa-fészkekből foly
tonosan vándorol a tojás egyikből a másikba. Vájjon 
azután a boldog anyai kebel melegétől életre ébredő 
kis kacsák az ő édes gyermekei-e vagy idegenek, avval 
a pehehely- kacsa nem törődik, — csak mennél több 
legyen az apróság.

Huszonhat napig ül a kacsa, mig a kicsinyek a 
tojásból kibújnak. — A normann ember, ki okosan ren
dezi dolgát, most szabadjára hagyja és nemcsak meg 
nem háborgatja, hanem óvja is, a mennyire teheti, a 
mennyiben minden ellenséget és csendháhoritót elker
get a szigetről. Ő ismeri a maga kacsáit, ha nem is 
személyesen, de annyira minden esetre, hogy körülbelül

látva a kitartó küzdelmet s annak bekövetke
zendő sikereit, még — szégyenkezve talán — 
vissza foguak térni a küzdők sorába s ha már 
nem is a küzdelemből, de a kivívott sikerekből 
bizonyára követelni fogják a maguk részét.

Szomorú dolog az, hogy ilyeneket is 
kell írnunk, de hát keservünk kiontása enyhít 
szivünk fájdalmain s az esetleg más hü szi
vekben keltett részvét enyhe balzsamként hat 
azokra.

Adjon Isten nekünk erőt és kitartást 
további küzdelmeinkhez!

Az áska irtása a csem ete- 
kertben.

Az áska (grillus grillotalpa) egyike a legkártéko
nyabb rovaroknak s igy nem fölösjeges arra egy kis 
figyelmet fordítanunk s megvitatnunk a különféle mó
dokat, melyek alkalmazásával csemetekertjeink eme 
garázdálkodó és veszedelmes ellenségét elpusztíthatjuk.

Az áska (néhol földi medvének is hívják) barna 
szinü, széles, lapos és erős körmökkel ellátott előlábai 
vannak, csápjai hosszúak és hegyesek, szárnyai rövidek. 
Az előlábaival lyukat ás magának a földbe s már eme 
munkája közben is nagy kárt okoz a csemeték közt az 
által, hogy gyönge gyökereiket megrágja s összetépi. 
Legnagyobb kárt és pusztítást tesz az erdei-, lúcz- és 
jegenyefenyő csemetékben.

Pusztításának módja többféle s a többi közt az 
egyik az, hogy a csemeték közé több helyen félig vizzej

tudja, mikor bújnak ki ebben vagy amabban a fészek
ben a kicsinyek és mikor indulnak útnak a mamák 
apró seregükkel a biztos tenger felé. Ezen ut közben 
sok kis pelyhes jószág jár szerencsétlenül. Nemcsak a 
szigeten fészkelő vagy ellátogató sólymok, hanem talán 
még nagyobb mértékben a hollók, a rabló- és más ten
geri sirályok is lesik a kis kacsák első sétáját, útköz
ben rájok törnek és sokat elrabolnak.

Ennek akarja a sziget gondos gazdája elejét 
venni bizonyos sajátszerű módon, a mely a külömben 
rendkívül vad és félénk, a költés idején azonban való
ságos házi szárnyasokká váló pehely-kacsák viseletére 
szintén jellemző. — A költés idejének vége felé minden 
reggel bejárja a szigetet, hogy az anyáknak segítségére 
legyen s hogy a második pehely - aratást betakarítsa. 
Hátán jókora kas, karján tágas kézi kosár van.

így jár kel egyik fészektől a másikhoz, felemel 
minden kacsát és megnézi, kibujtak-e a kicsinyek, jól 
megszáradtak-e már? Ha igen,- az egész nyüzsgő tár
saságot kézi kosarába rakja, azután gyakorlott fogással
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telt edényeket sülyesztünk a földbe, melybe azután az 
áska ide-oda mászkálása közben beleesik és belefúl a 
vizbe. Az áska pusztításának ezt a módját leginkább 
Németországban alkalmazzák.

A francziák ellenben egészen más és talán any- 
nyival többet érő módszert alkalmaznak, mert azzal 
még a csemetekertek egyéb veszedelmes ellenségeit is 
elpusztítják. Ez a módszer abban áll, hogy vízzel hígí
tott petróleummal (kőolajjal) locsolják a megtámadott 
területet, illetve kapával követik a túrás menetét s 
midőn a fészekhez érnek, ilyen vegyitéket föeskendenek 
be, megölve vele nem csak az anyát, de számos iva
dékát is.

Ha 10 százalékkal telitett rongyokat ásunk el 
szétszórtan a csemetekertben, ezzel nem csak az áskát 
üldözzük el, hanem egyúttal kipusztitjuk a pajodokat 
és egyéb kártékony rovarokat is. Ez a mód azonban 
fölötte költséges, mert hogy a védelelem sikere telje
sen biztosítva legyen, sűrűn és sok ilyen áztatott ron
gyot kell elhelyezni a földbe, úgy, hogy azt szinte pet- 
roleumos rongygyal való trágyázásnak nevezhetnők, 
melynél egy hektárnyi, vagyis mintegy két holdnyi te
rületre körülbelül 4—5000 kilogramm anyagot számít
hatunk, mi által ilyen területnél a költségek mintegy 
112 forintra rúgnának.

A kártékony rovaroknak ilyen költséges pusztí
tását tehát csak kisebb területeken és értékesebb cse
metéknél alkalmazzuk.

Van az áska pusztításnak egy sokkal egyszerűbb 
s aránylag kevesebb kötséggel járó módja s ez abban 
áll, hogy a megtámadott helyek közelében szeptember 
hó elején nagyobb lótrágya rakásokat helyezünk el; 
az áskák az ilyen rakásba nagyon szeretnek befura
kodni, hogy azokban téli tanyájukat fölüssék s ha az

markolja a fészek pehelybélését, ahátán függő kasba 
dobja és tovább ballag. Bizalmasan döczög utánna, 
vagyis inkább csipogó fiai után a kacsa. így végez a 
második, harmadik, tizedik fészekkel s általában addig 
folytatja ezt a munkát, a mig a kézi kosár megtelik 
apró kacsával. Az utánna tipegő kacsához hozzásze
gődnek sorban a többiek is, élénken trécsélve egymás
sal útközben. Amint az ember a tengerhez ér, kosarát 
felfordítja és az egész apróságot egyszerűen kizúditja 
a tengerbe. Egyszerre valamennyi kacsa utánna rohan 
sipogó fiainak; szóllitgatja, hívogatja őket valamennyi 
s az anyai gyöngédség minden jelével úszkál közöttük, 
mind azon igyekezve, hogy mennél több pelyhes jó
szágot édesgessen magához mindenik. Szemlátomást 
büszkelkedve úszik im az egyik, hosszú kiséretnek állva 
az élén; hanem csakhamar átszeli az utánna húzódó 
rajt egy másik, egy kevésbé szerencsés és azon van, 
hogy annyi kis kacsát csatoljon magához, a mennyit 
csak lehet; és megint jön egy harmadik azzal a szán
dékkal, hogy néhányat ő is elcsábítson a maga számára.

után deczembertől februárig ezeket a rakásokat több
ször fölbolygatjuk, bennük nagy mennyiségű áskát 
fogunk találni s könnyű szerrel elpusztíthatjuk.

Ugyanígy pusztíthatjuk az áskát, ha a csemete
kertekben a gyomláló ösvényekbe tavasszal helyenkint 
60 cm. hosszú, 40 cm. mély és ugyanilyen széles ár
kokat ásva, azokat töltjük meg érett lótrágyával, me
lyeket azután hetenkint fölbolygatva, az azokban meg
húzódott áskákat elpusztítjuk.

Az ártalmas rovarok pusztításában vannak nekünk 
természetadta hű társaink és segítőink s mi mégis 
gyakran inkább pusztítjuk, semmint kíméljük ezeket.

Olyan helyeken, kol a különféle férgek és rovarok 
által okozott károsításoknak ki vagyunk téve, kíméljük 
a kígyót, sünt, varangyos békát és a vakondot, mert 
ezek legkitűnőbb segítőink eme ellenségeink pusztítá
sában s élelmük megszerzése alkalmával kiszámithat- 
lanHl hasznos szolgálatot tesznek az erdőgazdaságnak 
s közülök egyedül a vakond az, mely turkálásával 
minden hasznossága mellett is némi boszuságot okoz s 
gyakran ki is túr egy pár csemetét, de hát itt ismét 
figyelembe kell vennünk azt, hogy ő leginkább ott 
tartózkodik és turkál, hol legtöbb a pondró, pajod és 
más kártékony féreg.

Az erdészeti alkalmazottaknak az elmondottak 
alapján első és fő kötelességük lenne tehát a köznépet 
is a rovar pusztító állatok kímélésére figyelmeztetni 
és szoktatni, megmagyarázván nekik az abból kelet
kező mérhetlen hasznot.

Németalföldön, Belgiumban, Hollandiában, sőt 
más európai államokban már egész nagy telepek vaa- 
nak arra a czélra, hogy azokon varangy békákat te
nyésszenek, melyeket azután a kertészek magas áron

így úszkál hápogva, sápogva, hívogatva, biztatva vala
mennyi mama össze-viszza, mig végre mindegyiknek 
megvan a maga serege: vájjon sajátja-e vagy nem, 
ki tudná azt? Maga a kacsa bizonyára nem tudja, ha
nem ez az ő anyai örömét nem csökkenti: hiszen mind 
gyermek, a mi utánna úszik.

Persze élete első órákban még az ilyen szedett- 
vedett népség is hűségesen követi édes vagy nevelő 
anyját. Az auya legelőször olyan helyekre vezeti fiait, 
a hol a csemege kagylók a legalacsonyabb apály vo
naláig ülnek a sziklákon; leszaggat belőlök annyit, a 
mennyi neki és családjának kell, a legkisebbek héját 
összetöri és a belsejét fiainak adja. A kicsinyek életök 
első napjaitól fogva tudnak úszni és bukni s egy te
kintetben túl is teszek szüleiken abban, hogy a szá
razon sokkal ügyesebbek s meglepően tudnak futkosni. 
Ha valamely sziget közelében kifáradtak, anyjok a 
szigetre vezeti őket és ők szaladnak akár a fiatal 
foglyok; az első figyelmeztető szóra egyszerűen lela
pulva oly kitünően el tudnak rejtőzni, hogy az ember
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vásárolnak s kertjeikbe bocsátanak, hogy ott a külön
féle ártalmas rovarokat pusztítsák.

Kíméljük tehát a rovarpusztitás terén ingyen 
szorgalmatoskodó munkatársainkat!

Kr i s án  György.

L E V E L E Z É S .
Nagy-Záblat, 1898. juliuo 9, 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Szíveskedjék kérem eme pár soromnak kedves 

lapunkan helyet szorítani, hogy belőlük kartársaim meg
tudhassák, hogy én, — miután 14 évi hűséges és oda
adó erdőőri szolgálatom alatt a vadorzóknak legnagyobb 
és legfélelmesebb ellensége voltam, — miként lettem 
magam is vadorzóvá s miként lettem ezen a ezimen a 
letenyei szolgabirói hivatal által megbüntetve.

1897 év május havában, midőn még az alsó 
lendvai főbérlet szolgálatában voltam, a főnököm 
három kis tacskó kölyket bízott rám, hogy azokat a 
rókalyukakra szoktassam, mit a mikor csak időm és 
szolgálatom engedte, hűségesen meg is tettem; a dél
előtti időben mindig ölfa szállítással lévén elfoglalva, 
ilyenkor a kicsiny tacskók gyakran unalmukban a ker
tekbe vették magukat s ha itt valahol egérlyukra ta
láltak, azt szép versenyben megugatták. Ilyen kirán
dulásaik alkalmával egyszer átrándultak egy a szom
széd faluban lakó földbirtokos (menesztett gazdatiszt) 
közel levő földjére, mire ez a három ártatlan és való
ban semmi kárt nem okozó kis jószágot lelövöldözte. 
Ilyen előzmény után egyetlen kopó-kölyök kutyámat 
eladtam, nehogy kellemetlenségem támadhasson, ez 
azonban a vevőtől negyednapra megszökött s engem 
az ölfák közt vezető utón föltalálva, hozzám csatlakozott.

csak hosszú kereséssel bírja őket meglelni. Ha a szi
getektől távol úszva fáradtak el, anyjok kissé kiter
jeszti szárnyait és ezeket, meg a hátát ajánlja fel nekik 
pihenő helyül. Minthogy szükséget soha sem szenved
nek, rendkívül gyorsan nőnek; két hónap leforgása 
alatt már majdnem anyányiak s a felnőttek ügyességeit 
mind elsajátítják.

Most közéjük kerül az apa is s ezentúl a család
dal, többnyire sok más családdal, olykor ezreket szám
láló seregekkel egyetemben tölti a telet.

A rendkívül finom pehelyuek nagy, évről - évre 
emelkedő ára a legbecsesebb tengerri madárrá avatja 
a pehely-kacsát. Ezer pár már vagyont tesz, a melyet 
számba vesznek. A legtöbb kacsa-szigeten azonban leg
alább három-négyezer pár költ és több ily népes költő
hely szerencsés birtokosa olyan jövedelmet húz e ma
dárból, hogy némely földbirtokos bizony megirigyel
hetné.

A pehely kacsán kívül még kagylószedő lilék és 
dalos alkák is fészkelnek a szirteken, a melyek tojásait

Miután a kutyát el nem zavarhattam, vele jártam 
tovább körül védkerűletemet s midőn egy tisztásra ki
értem, azon két kóbor macskát vettem észre, de ész
revette őket a kutya is és nekik rohant, az egyik 
macska azonban szembe szállt vele, mire azt ugatni 
kezdte, én pedig kétszer rá lőttem ugyan, de biz az sze
rencsésen elinalt.

Az előbb említett urnák az átellenben levő hegy
oldalon van birtoka s ott dolgozó három cselédje el
mondta gazdájának, hogy én alighanem nyulat lőttem, 
mert dupláztam, no meg a kutya is ugatott, mire az 
nem is késett befogatni s engem a szolgabirói hivatal
nál vadászati kihágásért följelelenteni.

A följelentésnek meg volt a foganatja, mert 1897 
évi julius hó 14-ére meg lettem idézve az említett 
szolgabirói hivatalhoz s midőn oda értem, akkor már 
a három tanú ott állt a hivatal előtt, a panaszos ur 
pedig bent szivarozott a szolgabiró urnái. Behivatván, 
először is a tanukat halgatták ki s ezek egyaránt azt 
vallották, hogy látták a „vörös0 kutyát nagy ugatva 
nyulat hajtani s oda is hajtotta hazzájájuk úgy 50 
lépésnyire s ők még fát is dobáltak feléje; itt a nyúl 
megfordult s egyenest nekem szaladt, mire én kétszer 
lőttem s erre a kutya az ugatást elhagyta, miből 
nyilvánvaló, hogy a nyúl eleset; lehettem tőlük vagy 
300 lépésnjnre.

Ilyen orczátlan hazugsággal szemben védelmem 
ez volt: először is nem igaz, hogy ők vörös kutyát 
láthattak volna hajtani, mert ilyen szinü kutyáimat 
gazdájuk már egy héttel előbb lelövöldözte; a velem 
volt kutya nem vörös, hanem fekete-fehér tarka s ha 
hajtott is valaha vadat, soha sem csaholt, távolság 
pedig köztünk nem 300, de 1300 lépésnél is nagyobb 
volt, nyulra nem lőttem, hanem kóbor macskára, mi

kiszedik, hónapokon át mindenféleképen eledelül hasz
nálják és messze földre szállítják. Azonkívül néhol a 
fiatal madarakat télire besózzák s a maguk részéről a 
kopár, soha nem termő, hideg szigeteken is dúsan arat
nak, miért is szigorú felügyelet és külön törvények 
védelme alatt állanak.

ADOMÁK.
A kaszárnyábó l.

Ő r m e s t e r :  InfanterisztNagy, mondja meg ne
kem, mire való a bakának a feje?

I n f a n t e r i s z t  Na g y :  Nem tudom, jelentem 
alássan.

Ő r m e s t e r :  Maga szamár, üljön le ; hát azért, 
hogy a kravátlija ne csússzék föl. Hát a csákón a 
simléder mire jó?

I n f a n t e r i s z t  Nagy:  Azt sem tudom.
Őr me s t e r :  No hát megmondom én. Azért, hogy 

a fölötte levő kétfejű sas az orrára ne csunyitson.
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hez nem csak jogom van, de az kötelességem is, a 
tanuk vallomása pedig nem lehet mérvadó, mert a 
föjelentőnek szegődött cselédjei, kiknek uruk parancsa 
szerint kell vallaniok, miért fölmentésemet kérem.

Ezután kezdték csak a tanuk vallomását jegyző
könyvre venni, kik már most azt mondták, hogy a 
kutya csakugyan olyan volt, mint a milyennek én 
mondtam (de hogy milyen, azt még ekkor sem tudták) 
s vallomásukra hitet is tettek, mire el lettem marasz
talva 10 frt pénzbírság megfizetésében, nem fizetés 
esetén 2 napi elzárásban és 9 frt 80 kr. eljárási 
költség viselésében.

Panaszos megnyugodott az Ítéletben, de nem úgy 
éü s közbevetett fólebbezésemre az alispáni hivatal csak
ugyan föloldotta az egész Ítéletet s uj tárgyalást 
rendelt el annak a kiderítésére, hogy kinek a vadász- 
területén s kinek az engedélyével vadásztam, valamint 
azért is, hogy esetleges egyéb mentségeimet terjesz 
szem elő.

Az eredményről majd annak idején a szerkesztő 
ur szives engedelmével éresiteni fogom tisztelt kartár
saimat. (Kérjük. Szerk.).

Melyek után kartársi üdvözlettel maradtam 
igaz hive H e r m á n  F e r e n c z

urad. erdőór.

Különfélék.
Szem élyi h irek . A zsarnóczai m. kir. erdőhi

vatalnál előléptetve, illetőleg kinevezve lettek: Bozóky 
István II. oszt. famesterré; Hraskó József I. oszt. 
erdőszolga II. oszt. erdőlegénynyé; Pleuka Ágost vég
zett szakiskolai növendék I. oszt. erdőszolgává. Maruska 
Lajos II. oszt. m. kir. erdőlegény a zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatalról pedig a m. kir. közalapítványi erdőkhöz 
Pilis - Szent - Lélekre (Esztergom mellett) erdőőrré ne
veztetett ki. Gratulálunk.

V asu ti szenzációk. Stefenzon ideáját a gondolat 
sebességével tökélesitik manapság a gépészmérnökök. 
Újabban két-kürtö lokomotivokat járatnak az angol és 
amerikai vonalokon. Az uj szerkezetnél egymás mögött 
van a két kürtő elhelyezve és ovális pléhtokba foglalva, 
melynek keresztme tszeti tengelye a kazán hosszúsággá irá
nyába esik. A füstszekrény vízszintes fallal két részre 
van osztva. Az alsó részből nyúlik ki, a felsőn áthaladva, 
az egyik kürtő, előidézve az alsó tiizcsövek leghuzamát, 
mig a felső tüzcsöveken áthaladó égéstermékek a máso
dik kürtőn át jutnak a szabadba. Az amerikai lokomo- 
tivoknál, a melyek a S--Lous-Chicago.St.-Paul vasúton 
járnak, egymás mellé vannak a kürtök helyezve és szin
tén egy közös csővel körülvéve. A  füstszekrény e loko- 
motivoknál azonban nincsen két részre osztva, úgy, hogy 
a két kürtő csak a középső és szélső tüzcsövek huzamát 
egyenlíti ki. Érdekes találmány a szél által hajtott vasút 
is, a melylyei most kísérleteznek a Kanasas-Pacific vasút 
vonalain. Minden kocsin három méter magas árboc és

vitorla van. A kísérleti vonat elé egy tartalék- lokomotív 
is volt csatolva , azonban erre nem volt szükség, mert a 
vasút a nélkül is 64 kilométer óránkinti sebességgel 
haladt, bár a görbületek azon a vonalon nagyon erősek. 
Európa leggyorsabb vonata most a francia északi vasút
nak Páris és Amiens, illetve Calais között járó vonata, 
mely a Páris és Amiens közti utat 1 óra 25 perc alatt 
futja be, vagyis óránkint 92 ]/2 kilométert tesz meg. A  
vonalnak egyes könnyebb szakaszain a vonat óránkinti 
120 kilométer gyorsasággal fut. Eddígelé a skótországi 
express, Flying Scotchman volt Plurópa leggyorsabb 
vonata, mely óránkint 94 kilométert tesz meg, Amerika 
leggyorsabb vonata az Atlantik City Railroad, melyen ex- 
presz vasút az ntat hamarabb teszi meg, mint a hogy az elő 
van írva. Ezek a nagy sebességeket temészetesen csak oly 
mozdonyokkal érhetik el, melyek a legnagyobb igényeknek 
megfelelnek. E vasútnak P027 számú mozdonya, az ilyen 
gyors meneteknél páratlan eredményt mutatott föl. Az elért 
óránkint való gyorsaságok 100—130 kilométer közt válta 
koznak. A lokomotivnak négy pár kapcsolt kereke van 
a két első pár meglehetős alacsony, azonkivl még két 
kerékkel van a kazán alátámasztva.

A ly u k as  ezüstfo rin to s a lkonya. A lyukas 
ezüstforintos számára siralomház ez a viliág. Halálos 
ítéletét 1896. július hónapjában mondotta ki a pénz- 
ügyminister, kijelentvén, hogy 1897. évi julius 15-éig 
még be lehet váltani az állampénztárban a lyukas ezüst
forintost, de azután már a Wertheim - szekrényben 
nincsen számára hely. Kevéssel a végső nap előtt vá
ratlanul kegyelmet kapott a lyukas ezüstforintos, egy 
esztendőre, vagyis az idén julius 15-éig. Végső órája 
azonban ezen a napon sem fog ütni. A hivatatos lap 
egyik számában ugyanis ismét kegyelmet kap egy esz
tendőre, vagyis jövő évi julius 15-éig. Ez alatt az idő 
alatt még beváltja a lyukas ezüstforintost súly szerint 
és anyagértékben az állampénztár, egy óv múlva azon
ban már nem lesz hová menekülnie, pengő pénzből 
lesz kongó fém.

Az u j okm ány  bélyegek. A magyar korona 
országai területén 1891. évi ápr. 1. óta forgalomban 
levő magyar okmány bélyegek helyett 1898. évi julius 
hó 1-től kezdve korona értékre szóló uj bélyegjegyek 
hozattak forgalomba különféle színekben. A  jelenleg 
forgalomban levő okmány bélyegek juh 1-je után csak 
augusztus végéig fognak árusittatni, mig a készletek 
megapadnak, azután forgalmon kívül helyeztetnek. 
Szeptember hó 1-től kezdve tehát csakis az uj bélye
geket szabad használni és elárusítani.

Ó riás h a jk a tasz tró fa  a Compágnie Transatlan- 
tique odavaló irodájába az a hir érkezett Halifaxbol, 
hogy a társaságnak Bourgogne nevű személyszállító 
gőzöse e hónap 4-én hajnali 5 órakor vagy 90 mértföldre 
Sable - Islandtól, összeütközött a Cromartyshire nevű angol 
teherszállító hajóval és elsüyedt. Négyszáz ember a tenger
be fűlt.
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A katasztófa borzalmas részleteiről a következő 
telegramot küldték Londonból:

Az a gőzös, a mely szombaton (julius 2-án éjjel) 
indult el Newyorkból 502 személylyel — utasokkal, 
matrózokkal, — e napon öt órakor hajnalban Halifax 
és Sable-Island közt, nem messze Nevyorktól, sürü kődben 
összeütközött a Cromariyshire angol gőzössel, a mely nagy 
mészrakemánynyal útban volt Dunkerqueből Filadelfia 
felé. Az összeütközés rettenetes volt. Az angol gőzös 
a franciát derékon kétfelé metszette; a Bourgogne 
eleje azonnal elsülyedt, a hajófar még egy darabig a viz 
fölött tartotta magát, úgy, hogy egy pár mentő-csolnakot 
le lehetett még ereszteni. Ezeken azonban mindössze 170 
utas és 30 (más szerint 20) matróz menekülhetett csak, 
a többi 300 ember a bugyborékolva és rémséges 
gyorsasággal sülyedő hajofarral odaveszett, Bourgogne- 
nak összes tisztjei vizbefultak, köztük a kapitány is Delouche 
a hasonnevű volt francia képviselő fivére, Pichard helyet
tes kapitány. Delinge, Rempler tisztek, Scot hajóbiztos, 
Delpech hajóorvos, Dalido mérnök. Durand, a másik 
hajóbiztos, valamint 3 fütő megmenekült. A  mikor a 
rengeteg örvényben a Bourgogne hatalmas teste elsülyedt, 
vérfagyasztó volt a szegény vizbefulók jajveszéklése. 
A  Cromartyshire is erősen megsérült, azért nem igen 
segíthetett. A csolnakokon megmenekülteket azonban 
mégis sikerült fedélzetre vennie; Halifaxnál partra tette 
őket.

A Bourgogne egyike volt a Compagnie Trans- 
atlantipue legszebb hajóinak, 1896-ban épült több millió 
frank költségen, tonnatartalma (déplacement) 7795 tonna 
volt, hossza 170 méter, szélesége 15 5 méter, 800 lóerejü 
volt. Egyszer már több napig semmi hir sem érkezett 
felőle s már azt hitték, odaveszett, a mikor aztán várat
lanul mégis előkerült. Vihar érte, ez hajtotta el utjából, 
a melyet rendszeresen Nevyork és Havre közt szokott 
megtenni.

Hosszt! é le tű  m agyarok . A Természettudo
mányi Közlöny júliusi számában Lengyel Bálint 
érdekes cikkelyt közöl a Magyarországon ismert hosszú 
életű emberekről. Elsőnek említi a sorban Brassai Sámuelt, 
a nemrég elhunyt öreg tudóst, a ki Kolozsvárt meg
érte a száz éves kort; ott halt meg 1830-ban a száz 
éves Toplerné. utóbb a 105 éves Kendermezei görög 
keleti plébános. A  medgyesi Szász-szék Sáros nevű 
falujában élt egy 91 éves parasztasszony, a ki számos 
ivadékáról lett nevezetessé. Hatvannégy évi házasélet 
után öt gyermeket, 31 unokát és 48 dédunokát látott 
életben. Békésben egy urasági vadász százkét évet élt 
meg, száz éves korában fiatal leányt vett feleségül s 
két év múlva meghalt. Még két évvel nagyobb korban 
ment férjhez Fehérmegye Bogárdi helységében 1781-ben 
egy öreg asszony, még pedig fiatal legényhez. Az asz- 
szonynak első házasságából egy 76 esztendős fia volt. 
Ugyanabban a helységben és évben egy 107 éves asz- 
szony is élt a kinek gyermekei és unokái 187-en voltak 
összesen. A múlt század utolsó évében halt meg Pesten 
egy 105 éves invalidus katona, a kit közönségesen Vo- 
gelsinger-nek neveztek, mert a kanári és pacsirta énekét 
kitünően tudta utánozni. Különben madártanitással kereste

kenj?erét. Ugyancsak Pesten 1893-ban hunyt el a 108 éves 
Emmerlingné Berg Borbála is s két évvel előbb Gömör- 
ben a 106 éves Mihály Zsigmond megyei biztos és esküdt, 
a kinek utolsó éveiben is ép volt a hallása és mindkét 
fogsora, — A 114-ik esztendőt érte el 1827-ben 
Stosicában (Liptómegye) Málik Zsuzsanna, Vitális földesur 
szakácsnéja. Zemplénben a 115 éves Kiss Mátyás 75 évi 
házasság után 18 éves leányt vett újra feleségül. Popin 
szegedi generális anyja 117 éves volt. Mózes korát élte 
meg Erdélyben Nagy-Almáson 1828 körül egy gör. kel. 
asszony, a ki 120 éves volt. Vele egykorú volt Hunyad- 
megyében Floreszka Anuska. E leányzó egymaga három 
nagy pestisjárványt ért meg. Fiatal korában híres szép 
leány volt s teimete öt láb és hat hüvelyk volt. A leg
hosszabb életet hazánkban Rovín (Robi) János és Zárt 
Péter érte el. Az első Szadalon (Bánát) született, 172 
éves volt és 147 évet élt együtt 164 éves hitvesével. Zárt 
Péter szinte két évszázadot élt m eg; 1539-ben született 
Nagy-Köveresen és 1724-ben halt meg; tehát 185 éves 
volt. Halálát 95 éves fia gyászolta.

H úszán  egy e llen . Egy fiatal, széparcu cseléd
leány összetört lábbal, veszedelmes zuzódásokkal 
nagybetegen fekszik a szent János-kórházban, a hová 
későjeste került. Szarvas Erzsi a neve s a balszerencse 
akkor érte, a mikor kiugrott a budai Flórián-kaszárnya 
egyik első emeleti ablakából. Bognár József 79-es baka 
minap délután a kaszárnyába csalta s ott azzal akart 
boszut állni hűtlenségén, hogy húsz legényt uszított 
reá. Szarvas Erzsi nem ment egyedül, hanem Kis 
Julcsa barátnőjével. A mikor észrevették, hogy Bognár 
mint rohan feléjük a sereg katonával, hirtelen magukra 
zárták a szoba ajtaját. A katonák eleinte szép szóval 
kérték a leányokat, hogy jöjjenek ki a szobából, nyis
sák ki az ajtót. Mikor ez mit sem használt, fenye- 
getődzni kezdtek. Pár óra múlt el igy, a legények az 
ajtó betörésével fenyegetőztek s már hozzá is kezdtek 
a feszegetéséhez. E percben Szarvas Erzsi kinyitotta 
az utcára nyíló ablakot, hogy kiugorjon. Kis Julcsa 
rémülten visszatartotta, de Szarvas Erzsi erősebb volt:

Hagyj e l! Nekem úgy is végem van i Én miattaam 
jöttél ide, legalább neked nem lesz bajod; te ne gyere 
utánam; téged akkor már nem mernek bántani! . . .

Mialatt ezt mondta, kiszakította magát a barátnéja 
keze közül s a következő pillanatban egy rémes sikol
tással kiugrott az ablakon. Igaza volt. Kiss Julcsát 
erre hamar szabadon eresztette Bandi őrmester, a ki 
úgy látszik, eddig mulatott a lányok kétségbeesésén, 
most pedig, a mikor látta, hogy baj van, könyörgött 
a leánynak, hogy csak az ő nevét ne említse, minden
nek Bognár az oka. A rendőrség értesítette a mentőket, 
a kik a jajgató, vérző leányt bevitték a János-kórházba. 
A katonai hatóság is megindította a vizsgálatot. A 
sérült leányt a kórházban két katonatiszt kihallgatta.

Szerkesztői üzenetek .
M. F. urnák D o r n a v ö l g y .  Szives fölvilágositása alap

ján a tévedést kiigazítottuk, ezek szerint előfizetése f. évi szep
tember végéig rendezve van. Köszönet a szives útbaigazításért 
és szívélyes üdvözlet!

H e r m á n  F e r e n c z  urnák N a g y - Z á b l a t .  A jelzet
teket — ha beküldeni szives lesz — használhatjuk. Üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.
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3 RASSBR JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0'7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0‘7 * 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, Szász-Sebesen (Erdély).

•oS^onASnoj „Gazosa ug^Sjozg rencrpe}! józanul oifiso^zig os[g“ zy

M EGJELENT

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. ‘"̂ 13
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 e lt m agas intézkedésével,

ossógüiili újólag megt>í25atott
a nagytekintetíi erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

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

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

régi vevőinket félrevezetni -Ip J
Kiváló tisztelettel BLUM és T Á R SA

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
„ , , 1 - Ó csász. és kir. Fensége ózsef Főherczeg udvari szállítói

Suto Utcza 2. Szervitater sarkan. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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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 K e d d e n

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.

Pisztrángos patakok berendezése.
Közli K r i s á n  G y ö r g y .

A haltenyésztés kevés költséggel es fárad
sággal jár s mégis nagyobb jövedelmet hajt 
bármely más mezőgazdasági vagy iparágnál és 
eme előnyei daczára hazánkban — bár a hozzá 
való minden kelléknek bőviben vagyunk — még 
mindig nagyon el van hanyagolva. A halnak 
pusztításához értünk s ebben a mesterségben 
már annyira mentünk, hogy olyan folyóink is, 
mint a Tisza, melyről hajdanában azt mondták, 
hogy több benne a hal, mint a viz, nemsokára 
a halat már csak mint ritka vendéget fogja 
ölében ringathatni, de hogy a halaknak fön- 
tartásáról szaporításáról valaki komolyan gon- 
kolkoznék, arról — kivéve egyes nagyobb

uradalmakat — alig lehet szó. A törvényhozás 
meghozta ugyan a halászatról szóló törvényt, 
mely hivatva lenne a halat a pusztítás elöl 
megoltalmazni, szaporadását elősegíteni, de hát 
ez a törvény is jóformán csak úgy segített a 
bajon, mint annak a bizonyos embernek a 
köpönyeg, midőn azt az eső után vette ma
gára : meglett a törvény, mikor már alig maradt 
óvni való s midőn már alig volt, a mi 
szaporítson.

Pedig hazánk a halak legkülönfélébb 
nemeinek volt hazája; viza, harcsa, tok kézségé, 
ponty, márna, csuka bőven volt mindenfelé, 
a hegyi patakok hemzsegtek a pisztrángoktól 
s a balatoni fogas becsületet s tiszteletet szer
zett hazánknak nemcsak a honi, de a világ-

TARCZA.
------------K +-----------

Medvevadászat Herczegovinában.
(Irta J. Cservicsek. .waidmannsheil* után.)

Kedvesen lepett meg egy Travnikról érkezett 
távirat, melyben Lipot Salvátor kir. herczeg ő fensé
gének kamarása, Szabadhegyi százados ur egy május
3.-án Mostarban megtartandó medvevadászatra hitt meg. 
Medvevadászat — már e szó maga elegendő volt fól- 
villanyozásomra és az eredménynek már annyiszor ta
pasztalt csalóka reménye ismét rózsás színben tüntette 
föl a jövőt s a jó kedvre kerekedtem. Ő fensége május 
2.-án érkezett Zenicába, mig téhát eddigi kísérőm H. 
tisztviselő Zágrábból a »Borja planina“ hegységbe 
ment vadászszerencséjét a kakasoknál kipróbálandó, 
magam a fenséges ur kíséretéhez csatlakoztam, mely 
a regényes Boszna völgyön át Serajevoba igyekezett, 
honnan azután külön vonat röpítette a társaságot Mos
tarba. Az általam már régebben ismert pompás hegy

vidék, melyeken fogaskerekű vonatunk haladt, kevésbé 
érdekelte a társaságot, mintsem megérdemelte volna; 
sokkal nagyobb figyelmet szenteltek nehány társunk 
tarokk játékának. Késő éjjel, midőn a társaság leg
nagyobb része a hálókocsiban élvezte az álom jótékony 
hatását. Elcsodálkozva dugtam ki fejemet a kocsi ab
lakán, a mint megláttam a „Velezs“ hegynek hóval 
borított ormait, mig ellentétül a fügefán már szép 
gyümölcs lógott.

A társaság most gyorsan kocsikra szállt, melyek 
jó lovai vígan szágultak velünk Mostaron, a zöldben 
pompázó Narentán a teljesen elkopárosodott „Podve- 
lező“-en át Miricáig, mintegy 10 kilométernyi utón, hol 
már egy csoport erdőőr és csendőr, valamint 150 hajtó 
várta megérkezésünket s a csapat derék vezére, Bulbuk 
erdőgondnok nyomban megtette ő fenségének azt az 
örvendetes jelentését, hogy az alig 1000 lépésnyire 
levő „Visoka“ szakadékokkal és barlangokkal teli ol
dalán két közép erős hirn medvét és egy anyamedvét 
két idei bocsával nyomoztak ki. A jelentés után a
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piaczon is. Poprád vizében még a lazacz, ez 
a kiváló csemegebal sem ment ritkaságszámba. 
A tengermelléki vidékek szép példáját szolgál
tatják annak, hogy a halászat milyen kitűnő 
jövedelmi forrás, mert itt milliói a népnek 
egyedül halászattal foglalkozván, nem csak 
hogy napról-napra élnek, de sőt mondhatni jó
létnek örvendenek. Az ottani halak friss álla
potban, füstölve, szárítva, páczolva, besózva 
nem csak a vidék lakosságát látják el Ízletes, 
egyészséges és állandó eledellel, hanem sok 
millió forint értékben elárasztják az egész 
világot. Maga a héring-fogás fél millió embert 
foglalkoztat s ugyanennyinek biztosítja minden
napi kenyerét.

Nem czélon azonban nekem a bolond 
asszony példáját követni, ki a szomszédba 
söpört s a saját portáján ott hagyta a szeme
teit, hanem pár szót akarok szólni a pisztráng 
fontosságáról s tenyésztéséről hazánkban.

A pisztráng tulajdonképeni tanyáját és 
tartózkodási helyét a havasalji és előhegységi 
erős folyású, tiszta vizű patakok képezik s 
ezekben minden nehézség nélkül megtelepithető 
s tenyészthető, ha egyébként azok mentében 
elég ivó hely található, no meg ha a meg
felelő élelem nem hiányzik. Hol ezek hiányoz
nának, ott azok létesítéséről még a pisztráng 
megtelepítése előtt kell godoskodnunk.

társaság nyomban az apró de biztos járású hegyi lovak 
nyergeibe vetette magát, miközben a hajtóknak az a 
része, melynek a legnagyobb kerülőt kellett tennie, az 
erdőörök vezetése alatt indult el, a másik rész a va
dásztársasághoz csatlakozott, mig a harmadik, melynek 
a legkisebb utat kellett megtennie, még visszamaradt. 
A völgyben levő kertek kőkerítései között vivő rövid 
ut után csakhamar megkezdődött a kapaszkodó, előbb 
mérsékelt, majd mind élesebb meredéllyel, mely em- 
bermagasságnyira mogyoró, bükk és akácz bokrokkal 
volt benőve, egészen föl a Komié és Orlica közt elte
rülő nyeregig. Köröskörül, a mennyire csak a szem 
ellátott, kopárok meredeztep az égnek s csak a leg
közvetlenebb közelben lehetett látni az okupáczió óta 
meghonosított erdőmivelés áldásos nyomait, kivált pedig 
a szabad legeltetés korlátozása által virulásnak induló 
erdősülést.

Egy órai lovaglás után fölértünk a nyeregre. Mily 
nagyszerű látvány kínálkozott itt a vadász szemének! 
Kelet felé a 1969 méter magas Yelezs szirtfalai szinte

Első sorban az ivó hely a legfőbb kellék, 
mert ez segít elő a halnak tovább szaporodását. 
Ivó helyül a pisztráng legszívesebben a zsombos 
helyeket választja, tehát következtében zuhatag 
sás, káka s más ily vizi növények által borí
tott patakszéleket, melyekben ikráit lerakhajta. 
Ilyen helyek majd minden patak mentén 
bőven találhatók s igy azoknak mesterséges 
utón való előállításáról alig szükséges gondos
kodnunk. Egészen máskép áll azonban a dolog 
az úgynevezett leshelyeknél.

A pisztráng ugyanis különös előszeretettel 
van bizonyos helyek iránt, melyekről ösztön- 
szeriileg tudja, hogy ott bővebb táplálékra s 
e mellett jó búvóhelyre is talál. Az ilyen 
helyek leginkább ama mélyedések, melyek 
egyes zuhatagok által lesznek képezve. A 
zuhatagok köztudomásúlag leginkább ott kép
ződnek, hol a szoros helyen sebesebb folyást 
nyert patak futásában valamely akadályra ta
lál s ezt meg nem kerülhetvén, vize föltorlódva 
zuhan alá, esése által mind nagyobb mély
edést sodorva. Itt gyülemlik meg leginkább 
a v íz  által folytában elsodort különféle táp
lálék is mely azután a pisztrángnak dúsan terí
tett asztalt szolgáltat. Ilyen zuhatagokat ott, 
hol ezt a természet meg nem tette volna, 
magunk is játszva alkothatunk, ha a patak 
folyását valamely szűk helyen szikladarabokkal

kézzel elérhető közelségben, hómezőkkel megszakgatva 
meredeznek a magasba, mig alul a leggyönyörűbb zöld
ben pompázó völgy terült e l ; észak felé a kopasz Prenj 
és Csorsztnicza-planina szürke szikláival élet ellentétet 
képeznek Narenta gyönyörű ligetei. A vadász tapasztalt 
szeme első pillanatra fölismeri itt a zergék kedvencz 
tanyáját és csakugyan ez a nemes vad nagy számban 
található ezen a vidéken, kivált mióta a tilalmazás be 
lett hozva, az itteni állomány erőben és súlyban túltesz 
az alpesi egyedeken.

Rövid pihenő után megkezdődött a rendkívül fá
rasztó mászás egy nagyon meredek kapaszkodóra, de 
az ehez szokott hegyi lovak rövid egy óra alatt ezt is 
legyőzték s a társaság följutott a hegygerinczre. A 
lovakat innen vissza vezették, mig a vadászok hosszú 
lánczolata megindult a keskeny gyalogsövényen, óva
tosan megkerülve minden követ, mely könnyen legurul
hatott volna; a mostari tüzes nap sugarai erősen tűz
tek le, mig végre, vagy félórai gyaloglás után elértük 
a jobboldali első állást, melyet Kellner kerületi elüljáró
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vagy ágas-bogas fatörzsekkel elrekesztjük, az 
utóbbiakat természetesen a tovasodortatás el
len kövekkel megfelelően megerősítvén. A föl
tartóztatott víz csakhamar földuzzadván, átcsap 
az akadály fölött s zuhanásában mélyedést 
váj, az akadályul oda gördített kövek vagy 
tuskók pedig kitűnő buvó helyül szolgálván, 
biztosak lehetünk benne, hogy ezt a helyet 
a patakban úszkáló pisztrángok csakhamar 
föl fogják találni s tanyájukat ott ütik föl.

Szükséges még a pisztrángok táplálékának 
szaporításáról is gondoskodnunk, mit legczél- 
szerübben úgy tehetünk, ha a patak mentén levő 
posványos, mocsáros helyeket keskeny árkocs- 
kák segítségével a patakkal összeköttetésbe 
hozzuk s igy az azokban bőven tenyészni szokott 
különféle férgeknek és bogaraknak a patak 
vízbe való jutását elősegítjük, mely műveletnél 
azonban lehetőleg ügyelnünk kell arra, hogy 
az ilyen helyek természete és jellege nagyobb 
változást ne szenvedjen

A rovarvilágnak a patak mentén való el
terjedést különös figyelemre kell méltatnunk, 
hogy igy megismerve a legjobb tenyészhelyeket, 
azoknak föntartásáról és esetleg még más uj 
helyeknek létesítéséről is gondoskodhassunk.

Az előadottakból nyilvánvaló, hogy egy kis 
utánjárással, csekély fáradsággal minden na
gyobb költség nélkül pompás pisztrány állo

mányt biztosíthatunk magunknak, mely nem 
csak hogy a saját konyhánkat látja el Ízletes 
falatokkal, hanem mint kiváló piaczi áru még 
szép mellékjövedelmet is hajthat.

Számos példát tudok arra, hogy egy-egy 
hegyi patak évenkint és kilométerenkint 30—50 
kilogramm pisztrángot szolgáltatott a nélkül, 
hogy állománya csökkent volna, sőt az meg
felelő gondozás és óvás mellett még gyarapo
dott s igy egy ilyen csekély terület hasznát 
50—100 fotintra is becsülhetjük.

Bergmann Hugó kiváló szakiró „Die Fi- 
scherei im Walde" czimü jeles müvében a 237- 
ik lapon egy példát hoz föl, mely szerint 7 évi 
följegyzések bizonyították, hogy az említett 
területen az évi hozam átlaga 49—50 kilo
gramm volt s e mellett nem lehetet észrevenni 
az állomány csökkenését.

Mi erdészeti altisztek annyira szegények 
vagyunk, a sors oly mostohán gondoskodott 
megélhetésünkről, hogy minden kínálkozó alkal
mat meg kell ragadnunk helyzetünk javítására.

íme egy mód, mely alig kerül költségbe 
és mégis czélhoz vezet.

A m egroh an t la p szerk esztő .
A magas Tátra egekik nyúló ormai alól lapunk 

egy régi barátjától levelet kaptunk, melyet — bár nem 
a leghilzegőbb kifejezésekkel él irányunkban, — nem

foglat el. A többi vadászok most a gerincz oldalában 
sorban foglalták el helyeiket, az elsőtől 40 lépésnyire 
Pichler tanár, 30 lépéssel tovább én, mellettem a ka
marás és ezután egy 20 méter magas kőszikla tövében 
a fenséges vadász ur, mig magára a szikla csúcsára Hoff- 
mann főerdész kapaszkodott föl, hogy innen beláthassa 
és figyelemmel kisérhesse az egész hajtást. Vagy 300 
lépésnyi hosszban ettől a sziklától húzódtak a meredek 
sziklafalak, melyeken a vadászok bal szárnya foglalta 
el állását. A legmagasabb csúcson néhány herczego- 
vinai állt, hogy innen jelezzék a hajtők egyes csoport
jainak a hajtás megkezdését. Az egész, mintegy 5000 
lépés hosszú és 1200 lépés széles hajtásterületet négy 
oldalról kellett megtámadni, és pedig balról kezdve, 
mert a jobb szárnyon a vadászok a hajtóknak majdnem 
közvetlen közelében voltak fölállítva, mig a távolabb 
fekvő szomszédos hajtóknak megfelelő időközben kellett 
a hajtásba vegyülniük. A bal szárnyon lett fölállítva a 
csendőrség és az erdőőrök része is, egyrészt hogy a 
hajtők közt a rendet föntartsa, másrészt pedig, hogy a

visszatörni akaró vadat lövéseivel visszariassza. — 
Körülbelül fél 9 órakor már az összes állások 

el voltak foglalva s a hajtás megkezdésére megállapí
tott időig még egy egész óra volt hátra, mely időt 
arra használtam föl, hogy az állásomon a lövésre al
kalmas nyiladékokat, valamint szomszédjaim állásait 
tanulmányozzam. A lövésre ugyan kevés szabad hely 
mutattkozott, mert körülöttem mintegy 10 lépésnyi ke
rületben sürü fiatalos zárta el a kilátást s csak egy 
méternyi szélességű és vagy 15 lépés hosszúságú nyi
ladék volt jobbról-balról, melyen némileg biztos lövést 
volt lehetséges tenni az esetleg ott menekülni kíván
kozó vadra. Eme megfigyeléseim után azonban gyorsan 
behúzódtam a nap forró sugarai elől egy jó árnyékot 
nyújtó bokor alá, honnan úgy a vadászatot intéző s a 
magas köszirten álló főerdészt, valamint a fölső vadász
vonalat figyelemmel kisérhettem. No ott fönt melege 
lehet nem csak a puskásoknak, hanem az ott kitörő 
medvéknek is, mert a vadászok kivétel nélkül kitűnő 
ismétlő fegyverekkel voltak ellátva, már pedig — nem
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csak a benne található némi igazság, hanem a miatt 
is egész terjedelmében közlünk, hogy — ha nem is a 
levél Írója által követett modorban, hanem valamivel 
s a mennyire csak szerény tudásunk eDgedi — simábban 
arra megfelelhessünk s álláspontunkat raegvédelmez- 
hessük.

A levél szövege szóról-szóra a következő:
Igen tisztelt szerkesztő ur!
Az „Erdészeti Újság, 38-ik számában azt Írja, 

hogy Bodnár József m. kir. erdőőr meghalt, mit Ön 
csak fentartással közöl, azon oknál fogva, mert hogy 
sokan maga mágáról megírták ezt, hogy szabaduljanak 
a hátralékuk alól.

S miután ha X. tolvaj, nem következés, hogy Y. 
és a több az legyen, ez azt hiszem természetes. Ennél
fogva ezen rágalmat és gyalázatos gyanúsítást a többi 
velem egyetérhető kincstári erdészeti altisztek nevében 
határozottan visszautositom s nem engedem meg, hogy 
ily általános gyanúsítással éljen.

Megengedem kérem, hogy egyik — másik elő
fizetője s jólehetet talán épen a mi hivataluk alól való 
ezt meg is tette, t. ill. hogy a czimszalagjára a „meg
halt" szót használt, de akkor kérem ki vele. Tessék 
őt megnevezni, hadd lássuk őt és nem pedig az összes 
előfizetőit gyanúsítani és rágalmazni.

Az ez után való számban azt mondja: Bodnár 
József m. kir. erdőőr — a mint azt a visszaérkezett 
czimszolgájáról kivettük, meghalt. Tehát akkor már 
el tetszik hinni? ?

Én szándékoztam a nevezettnek a halálhírét 
tisztelt szerkesztő úrral tudatni, de miután már többször 
megesett velem, hogy a beküldött dolgozatomra nem 
is felelt, elálltam a szándékomtól mit most — bár 
elkésve — mégis közlöm, hogy Bodnár József m. kir.

II. oszt. erdőőrt junius 2-án a liptó - oszadai teme
tőbe helyeztük el őzök nyugalomra, a sirjáinál pedig 
ide ■/• alatt csatolt beszédet mondottam.

A második megjegyezésem a hátralékok lefize
tésére szól s itt inkább tanácscsal — ha teszik elfo
gadni — szolgálok. Mondhatom nagyon rosszul esik 
azt a sok figyelmeztetést, intést és járásbírósággal 
való fenyegetődzést minduntalan olvasni, szerény véle
ményem szerint úgy kéne eljárnia a t. szerkesztő urnák, 
mint a többi lapok hivatalai is : az előfizetés lejártát 
a czimszalagon tudatni s megtörténte után még egy, 
és legfeljebb két lapszámot az illetőnek küldeni s ha 
az előfizetését még ezután sem újította volna fel: a 
lap járását az illető egyénre végkóp beszüntetni, 
illetőleg addig, a mig újból elő nem fizet. így mentve 
lesz a t. szerkesztő ur attól, a mi úgy szólván a leg
sarkalatosabb.

A sok figyelmeztetés mondhatom rósz vért szül 
az előfizetőiben — de az olvasóiban is haszonlókép.

Hátralékom törlesztésére kettő forintot küldök, 
kérvén fentieknek b lapunkban való szives közlését.

Maradtam szerkesztő urnák hive
Liptó-Oszadán 1898 julius hó 18-án.

P a u l i n y i  Gy u l a  
ra. kir. erdőőr.

íme, itt a levél az ő egész terjedelmében, az ő 
igazságaival és tévedéseivel egyetemben. Igazság az, 
hogy lapuk 38-ik számában a „különfélék" rovatában 
szóról-szóra ez áll:

„Halálozás Bodnár Józef, erdőőr Koritniczán,Liptó- 
vármegyében egy visszaérkezett lapunk csimszalagjára 
irt megjegyzés szerint meghalt. A hirt csak fon- 
tartással közöljük, mert az ilyen czimszalagra tett 
megjegyzések nem mindig megbízhatók, annál kevésbe,

tehettek róla — ezeket a vadászaton nagyra be
csülöm.

A herczegovinai éppen integet a turbánját képező 
lepedővel a hajtás megkezdésének jeléül s csakugyan 
pont fél 10 az óra; a hajtás megkezdődött, én azonban 
nyugodtan maradtam jótékony árnyékomban, mert 
hiszen ez a görgetegekkel teljes hely nagyon alkalmas 
volt arra, hogy a medve közeledését már 100 lépés
nyiről árulja; figyelmesen hallgattam már vagy egy 
óra hosszat, de semmi hang nem hallszott, kivéve a 
balszárnyon hébe-korba eldördülő riasztó lövéséket.

Egyszerre jobbról előttem, bennt s lővonalban 
föltűnik egy fehér sastollas kalap s az alatt az én 
vadász szomszédom, a tanár egy kis sziklacsucson s 
hiába való az én „pszt" figyelmeztetésem, nem mozdul 
helyéről, Vitatkozásnak sem helye, sem ideje nem 
lévén, az én szomszédom megmaradt a helyén, de 
nem az ő szerencséjére.

Balról hatalmas lárma baliszik; a hajtők fölső 
vége át jött a hegygerinczen; több riasztó lövés dördül

el s egyszerre látom, a mint a tisztelettudással helyet 
engedő hajtők közt egy nagy sárgás tömeg visszavált, 
egy hatalmas medve, bizonyára még a régi jó idők 
tanúja. Újabb jelre a hajtők ismét rendbe álltak az er
dőőrök és csendőrök erélyes biztatására; a másik 
szárnyvonal is átjött a gerinczen s most az egész 
tömeg eltűnt a sűrűségben. A hajtők legalsóbb vonala 
is jelentkezett már és még mindig semmi; a lárma 
mind nagyobb lesz, a jobb szárny is előnyomul. Úgy 
látszik, valamennyi medve kitört . . .

Egyszerre az alattunk lévő szakadékokból hatal
mas mozgás, fuvás hallatszik, egyenes irányban előttem. 
Az irigylésre méltó kilátáson álló főerdész most le
szól: „Vigyázni, kettes és hármas szám!" s figyelmez
tetése megremegteti idegeimet. Most a vad vagy száz 
lépésnyire alattam figyelve megáll, de egy uj figyel
meztető hangra a magasból újra megindul föl a hegy
nek. Most valami sárgás, majd egy barna, majd ismét 
több sárgás mozgó tömeget látok a sűrűségen át-átvil- 
lanni. Valóban, mind medve lenne az? . . .

(Folytatása következik.)
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mert már arra is volt esetünk; hogy a ezimzett saját
kezűig irta oda a halálát jelző „meghalt” szót, nem, 
is szólva azokról, kik hirtelen „ismeretlen helyre” 
költözve egyszerre csak eltünek a föld színéről. Az 
utóbbiak természetesen magukkal találják vinni egy 
csomó követelésünket is.”

Nincs azonban igazsága levélíró urnák akkor 
midőn azt állítja, hogy erről a dologról „az azután 
való számban* bármit is irtunk volna erről a dologról 
és hogy azt ekkor már el is hittü volna, mert a 38-ik 
szám után megjelent lapjaink egyikében sincs többé 
erről a dologról említés téve. Az sem igaz, hogy a hir- 
ben a „m. kir.” jelzést használhatuk volna, mit nem 
is tehettünk, mert magunk sem tudtunk vájjon az 
illető kincstári, vagy pedig más egyéb a alkalmazásban 
áll-e.

A megjegyzésünkre azt mondani, hogy az „rágal
mazás és gyalázatos gyanúsítás”, kissé merész dolog, 
mert az semmi esetre sem volt az immár biztosan 
elhunytra alkalmazva, hanem csak általánosságban 
tartva, bizonyítékául annak, hogy bizony nagyon sok 
fura eset történik meg ezen a világon. Sértő szándé
kunk tehát sem az Istenben boldogult, sem pedig 
senki más irányában nem volt s ilyet a föntebb idé
zett sorainkból az azokat figyelmesen elolvasó és fölöt
tünk komolyan gondolkozó föl sem födözhet.

Levéliró urnák a hátralékokat említő megjegy
zésére nézve röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy 
minden lap, mely magát saját erejéből tartja fönn, fi
gyelmezteti hátralékosait tartozásaik befizetésére; nem 
szorulnak erre a bárki által subvenczionált lapok, me
lyeknél a befolyó előfizetési dijak már tiszta jövedel
met képeznek. Tudjuk mi azt igen jól, hogy czélszerü 
dolog az előfizetés lejártát a czimszalagra Írni s tettük 
is ezt egy időben, de megjártuk vele, mert néhány ér
zékeny olvasónk ezt egyenesen sértésnek vette s tilta
kozott ellene; ekkor a nyilvánosságot elkerülendő, az 
előfizetés lejártának idejét jelző czédulákat a lap bel
sejébe rejtettük, gondolva, hogy igy nem lesz baj. — 
Dehogy! ismét kaptunk egy csomó levelet, amelyben 
az Írók tiltakoznak az ilyen figyelmeztetés ellen.

Beszüntetni a lap küldését az előfizetés meg nem 
újítása esetén? Levéliró ur úgy veti ezt oda, mintha 
nem is ismerné az erdészeti altiszti személyzet külön
leges viszonyait s nem tudná, hogy vannak olyanok is, 
kik nem heteken, de hónapokon keresztül sem jutnak 
abba a helyzetbe, hogy a postára elmehessenek s igy 
előfizetési dijaikat még a legjobb akarat mellett sem 
küldhetik be. Ha azután az ilyeneknél a lap küldését 
beszüntetjük, ezt a személyük iránt való bizalmatlan
ságnak veszik és kész a harag, mi pedig a helyett, 
hogy uj híveket toboroznánk ügyünknek, még a meg
levők nagy részét is elriasztanók. Maga levéliró ur is 
levele végén bevallja, hogy hátraléka törlesztésére két 
frtot küld s mi teljesen meg vagyunk győződve arról, 
hogy ha annak idején nála a lap küldését beszüntetjük,

ezt személyére iránt való bizalmatlanságnak vette volna.
Igenis, most már oda jutottunk, hogy 52 olva

sónknál nem kevesebb, mint 275 frt 19 kr. követelésünk 
van, a lap további küldését mindaddig beszüntetjük, 
mig tartozásukat ki nem egyenlítik s a tovább küldést 
nem kívánják, sőt — fájó szívvel bár — megtorló lé
péseket is teendünk ellenük.

Ha mi a körülményekkel nem számolva bármely 
évnegyed kezdetével minazoknál beszüntetnék a lap 
küldését, kik előfizetéseiket meg nem újítják, akkor 
azt véglegesen beszüntethetnék, mert olvasóinknak csak 
nagyon csekély százalékát teszik azok, kik teljes pon
tossággal előre fizetnek. Természetes, hogy a már 
előbb fölhozattaknál fogva a kevéssé késedelmezőket 
teljesen elitélnünk nem lehet, mert soknál a hiba nem 
ő benne, hanem a körülményei és viszonyaiban rejlik.

Múltkor közöltük volt egy pár „elutazott” nevét 
s kértük t. olvasóinkat, hogy azok tartózkodási hélyét 
velünk közöljék, de mindeddig eredménytelenül, pedig 
alig hihető, hogy annyi olvasónk között ne akadna 
olyan, ki fölvilágositással szolgálhatna.

Higyje meg levéliró ur, hogy sokkalta könnyebb 
és kényelmesebb dolog a szerkesztőt támadni és neki 
tanácsokat adni, mintsem szerkesztőnek lenni kivált 
pedig olyan szerkesztőnek, kinek olvasóin kívül egyéb 
támasza nincs és ki függetlenségét minden irányban 
éppen olvasóinak és az általa szolgált ügynek érdekében 
föntartani kívánja. Aki nem hiszi, ám próbálja meg!

A s z e r k e s z t ő .

E m lék b eszéd
tartotta B o d n á r  József m. kir. erdöőr sírjánál P a u l i  n y i  

Gyula m. kir. erdöőr.

Ti s z t e l t  gyászo l ó  közönség!
Előttünk egy nyitott sir és egy koporsó, benne 

kiterítve nyugodtan fekszik egy jó barátunk, a ki visz- 
szaadván lelkét teremtőjének lerótta közös tartozásunk 
adóját. — Ki hitte volna, hogy ily erőteljes életnek 
ily gyorsan vége szakad. — Nem gondoltad te sem 
kedves barátunk, hogy ily gyorsan bevégzed életed 
pályáját, nem* gondoltad, hogy ily lefolyása legyen 
kezdetben oly csekélynek látszó bajodnak.

Férfikorodnak delén ragadott ki téged a rideg 
halál. Hisz e földön keveset, 40 esztendőt, 2 hónapot 
és 15 napot töltötted. Mi, kik közelebbről ismertünk 
téged, megdöbenve láttuk fogyni testi erődet. Nagy volt 
benned az élet akarat, nagy a íentartási ösztönöd, de 
nem rajtad múlt, hogy nem te lettél a győztes, mert 
az isteni gondviselés, ki mindnyájunk felett őrködik és 
mindenki élete pályáiét kiméri, másképen határozott.

Életed a kötelesség teljesítése volt. — Buzgó 
voltál a szolgálatban, fáradságot, kimerülést nem ismer
ted, csak egy lebeget előtted: a pontosság és lelkiis
meretesség. — Igazságos voltál és őszinte. Tudjuk azt 
mi, és tudják azt azok, a kikkel érintkeztél. Őszinte
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fájdalom tölti el szivünket, hogy téged ezentúl nélkü
lözni kénytelenek leszük. — Elhagytál bennünket ked
ves barátunk, elhagyod szereted nődet és leányodat. 
Elváltál tőlünk örökre, de emlékezeted köztünk marad 
és élni fog.

Össze gyűltünk sírodhoz, hogy tiszteletünknek, 
melylyel irántad viseltünk, még utoljára kifejezést ad
juk, és elbuesuzzuk tőled. — Igazán szép szokás az 
az emberek között, hogy egyes esetekben üdvözlik 
egymást.

Ha a nyílt tengeren két hajós találkozik üdvözli 
egymást. Ha a főid mélyében érczet kereső két 
bányász összejön: üdvözli egymást, azért áldott legyen 
az, a ki e szokást az emberek közt behozta.

Kedves Barátunk! mi is ma sírodnál találkoztunk, 
de fájdalom utoljára, e földön való viszontlátás re
ménye nélkül s igy annál is inkább ne üdvözöljük egy
mást? Ne kivántsuk egymásnak Isten hozzád?

Bizony igen!
Kedves Barátunk búcsúzunk tőled. Búcsúzik tőled 

első sorban a fájdalomtól és bútól megtört özvegyed 
gyermeked, búcsúznak tőled kedves rokonaid, búcsúzik 
tőled szeretet főnököd és barátaid és búcsúznak tőled 
az imerőseid, a kik jelen vannak és mindnyájuk ajkáról 
azon fohász száll a Mindenhatóhoz: Isten veled!

Különfélék.
Szem élyi hírek. A soóvári m. kir. erdőhivatal

nál folyó hó elsejével a következő előléptetések tör
téntek : Lahner Gyula I. oszt. famesterré; Ringer János 
II. ö főerdőőrré; Túró István, Szuhár Károly, Fehér Géza 
és Schiffer Antal III. oszt. főerdőőrökké; Klein Péter, 
Rosko József, Lamos Lajos, Guth János 1. oszt. erdő
őrökké ; Szavila Ede, Zöld István, Novotni Róbert, 
Klauzenberger István, Vatt Béla, Varga István II. oszt. 
erdőőrökké; Erdélyi György. Fuchs István, Bellánszky 
Bertalan, Forgács János, Hornyánszky Ede, Kulcsár 
Lajos, Ringer József és Truhan István III. oszt. erdő
örökké. Az előléptetések a sorrend betartásával lettek 
keresztülvive.

Eljegyzés. M a c h a y  P á l  uradalmi főerdőőr s 
lónyabányai raktárkezelő eljegyezte Mikula Anna kis
asszonyt, Mikula György hrboltói kátortani bájos és 
kedves leányát. Lapunk eme fáradhatlan és buzgó hí
vének őszinte szívből kivánunk sok szerencsét kötendő 
frigyéhez!

Iszonyú szerencsétlensg. Három veszély 
ellen nincs eredményes oltalma még a föl hatalma
sainak sem; a vérmégezést okozó rovarcsípés, a föld
rengés okozta szerencsétlenség s a villámcsapás ellen. 
Az idén nyáron emez utóbbi veszély máris párját rit- 
kitólag szedte áldozatait. Csak néhány hát előtt esett 
áldozatul a villámcsapásoknak több ember Boroszlóban; 
mostan pedig a hét elején a Gácsországban fekvő

Koscielke faluban ütött be a villám az ottani templomba, 
még pedig éppen istentisztelet alatt 5 embert meg
ölvén, 17-et súlyosan, 8-at pedig könnyebben sebesit- 
vén meg. A templomban ájtatoskodó közönség soraiban 
persze borzasztó riadalom támadt, és valódi csoda, 
hogy a szűk templomajtón kitóduló tömgeben nem 
történt agyonnyomás. Ugyancsak Gácsországben történt, 
hogy Ulaskowce (a hol a maguk nemében legsaj át
lagosabb híres országos vásárokat tartják) egyik 
„Otanyájá*- n az erős zivatar közben a csűrbe csapott 
a villám és az egymás mellett szorongó 5 férfiúkat 
agyonsujtotta; egyúttal fölgyujtván a csűrt, a melynek 
hamuvá égett romjai alól a zivatar elvonulta után 
csakis már elszenesedett csontvázaikat bírták elővon
szolni, Ugyanakkor a közeli orosz határszélen fekvő 
falakban is két helyen gyújtott a beütött villám.

Három szerencsétlenség. Három vármegyé
ből három szerencsétlenség hire érkezik. Turcza sáros
megyei község fölött nagy viharjvonult keresztül. A 
förgeteg künn a határában érte Bernád András földes 
gazdát és néhány munkását, kik gazdájukkal együtt 
egy terebélyes fa alá menekültek a zápor elől. A vil
lám beleütött a fába és a gazdát agyonsujtotta, a mun
kásokat pedig többé-kevésbbé veszedelmesen meg
sebesítette.

A második szerencsétlenség Czigánd zemplén- 
megyei község mellett történt, a Tiszán. Friedmann 
Gyula.czigándi bérlő több barátjával csónakon halászni 
mont. Egyik kisérője puskát is vitt magával. Friedmann, 
ki nem tudta, hogy a puska meg van töltve, a kezébe 
vette és rátámaszkodott. A fegyver e pillanatban elsült 
és a serét úgy összroncsolta a bérlő kezét hogy am
putálni kellett. Azonkívül arcán is összesebezte. A 
szerencsétlen fiatal embert most a sátoralja-ujhelyi 
közkórházban ápolják mert sebei igen veszedelmesek.

A maga nemében ritkább a harmadik szerencsét
lenség, melynek hírét a pestmegyei Domonyvölgy köz
ségből küldik. Zaborszky Ferenc otttani molnármester 
lova megbokrosodott és az istállóban eltépve a kötelet, 
kirohant a mezőre. Egy falubeli tizenhárom esztendős 
paraszt gyerek, Czorny Miyály földmives fia utána 
eredt és meg akarta fogni. A ló azonban, mikor a fiú 
közelébe ért, elkapta a lábaszáránál fogva és tovább 
nyargalt, szájában hurcolva a szerencsétlen gyermeket. 
Csak nagy nehezen tudták megfékezni, de akkor már 
késő volt, a paraszgyereket úgy összeharapdálta, hogy 
halálán van.

A  m egjósolt öngyillkosság Két fiatal magyar 
leány: Köhler Erzsébet és Brünner Teréz öngyilkos lett 
idegenben. Egy vasmegyei kis községből mentek el szol
gálni nehány hónappal ezelőtt Klosterneuburgba. Rajongó 
barátsággal csüggtek egymáson. Nagy hajlandóság volt 
bennünk a rejtelmes, mistikus dolgokra s gyakran el- 
járogattak kártyavevőnőhöz, hogy jövendöltessenek maguk
nak. A  minap is voluak egy ilyen népbolonditó vén
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asszonynál, a ki azt jósolta nekik, hogy a hullámokban 
fognak meghalni. Ez, úgy látszik, nagy hatással volt 
a beteg lelkű leányokra, sorsuk sem folyt a legjobban 
és igy a jóslat beteljesült. Tegnapelőtt ugyanis — mint 
bécsi tudósítónk jelenti — két leány holttestét húzták 
ki utászkatonák Klosterneuburg mellet a Dunábot. A  két 
test zsebkendőkkel volt egymáshoz kötve. A  vizsgálat 
később kiderítette, hogy a két leány a huszonkét eszten
dős Köhler Erzsébet és az alig húsz esztendős Brünner 
Teréz. —

M áglyára íté lt  kis leány. Gyukity bács- 
bodrogmegyei községből rémes történet hirét küldik. Jak- 
sics Uia falubeli gazda felesége néhány esztendővel ez
előtt hirtelen megörült. Nem volt dühöngő elmebajos, 
csak csendes őrült, a ki nem ártott senkinek, azért hát 
férje ott tartotta a háznál. A  minap azután — az ura 
nem volt Otthon — szörnyű gondolat fogamzott meg 
az asszony elborult elméjében: máglyára ítélte három 
éves leánykáját. Az udvaron összehordott egy nagy 
csomó rozsét, meggyujtotta, azután felkapta a kis 
leányt és beledopta az égő rőzsébe. Ebben a pillanatban 
érkezett oda véletlenül a szomszéd béresné, a ki persze 
azonnal kimentette a leánykát a lángok közül, melyek 
még csak kissé sebezték meg.

M egszurta az őrmesterét. Nagyváradon a 
honvédlaktanyában majdnem emberhalál történt a 3. 
honvédezret 3. századának egyik őrmestere, Balázs 
György, azt vette észre, hogy valaki ellopta a keféjét. 
Menten íelforgatta az egész kaszárnyát s az őrszobában 
felállittotta a legénységet, hogy majd kutatja őket. A  
legtöbb honvéd alávetette magát a motozásnak, csak egy 
pestmegyeí fiú, Fehér Lajos közhonvéd ellenkezett. Oda- 
állt az őrmester elé s indulatosan verte a mellét.

Engem az Isten se vizitál meg. — mondogatta 
önérzetesen.

Balász őrmester megmaradt szándékánál s a legény 
bőröndjét akarta felkutatni. Fehér Lajos erre rákiáltott 
az őrmesterre.

Hát nyúlj ide, ha mersz, kutya oláh!
A fenyegetés nem használt, mert az őrmester csak

ugyan felnyitotta a böröndött. Abban a pillanatban Fehér 
kirántotta az oldalfegyvert s háromszor sújtott Balász 
felé, a kit az egyik csapás a halántékon ért. A négy 
czentiméter hosszú vágás a csontig hatolt s az őrmester 
vértől borítva eszméletlenül terült el. a merénylő hon
védet Aulich ezredes azonnal elfogatta.

Bőröndjében azonban nem találták meg az őrmester 
elveszett keféjét.

A  fej élete a lefejezés után. Számos tapasztalat 
bizonyítja, hogy a fejben a testtől elválasztva is marad 
még jó ideig bizonyos élet. Döntő bizonyítékot szolgál
tattak e tekintetben egy 1863-ban Boroszlóban kivégzett 
gyilkosnak, Troernek fejével tett kísérletek. Wendt dr. 
boroszlói orvos azonnal a lefejezés után átvette a fejet a 
hóhér kezéből és egy galvánkészülék zinklemezét az át
metszett izomhoz tartotta. Érré az izmok hirtelen össze-

rándultak. Azután a gerincvelőt izgatta, mire az arczon 
nagy fájdalom kifejezése volt észrevehető. Wendt dr. 
ekkor kezével közeledett a fej szeméhez, mely hirtelen 
bezáródott. A nap felé fordítva szintén lecsukta szemét. 
Mikor erős hangon kétszer a fülébe kiáltották nevét 
mindannyiszor kinyitotta szemét és arra fordult, a honnan 
a hang jöct és száját mozgatta, mintha beszélni akarna, 
tehát a fény és hang iránt érzékeny volt. Csak két perc 
és negyven másodperc után csukta be lassan a szemét 
és nem nyitotta ki többé. Az állatoknál ismeretes, hogy 
a fej a tésttől vaó elválasztása után is még sokáig 
mozog. Egy pulyka feje másfél percig adott életjelt a 
lefejezés után. A törzsök fölkelt, néhány lépést tett és a 
lábbal és szárnynyal csapott a nyak felé, Commodus 
császárról említik, hogy élvezetet talált abban, hogy 
struccokat futásközben hirtelen lefejeztetett és azok fej 
nélkül jó darabig tavább futottak. Hogy a teknősbékák 
feje napokig él, azt már sokszor megfigyelték. Egy 
francia természettudós egy szarvasbogár levágott fejét 
három napig a napon hagyta, mikor az újra életre kelt 
és érzékenyen megcsípte a tudóst

N yolcz ember pusztulása Az elmúlt héten 
Szilágy-Cseh környékén borzasztó vihar dühöngött. E hó
nap 7-én a Szilágy-Csehhez közel fekvő Mutus község 
határán a zivatar elől hét gyermek és három férfi az 
erdőben egy tölgyfa alá menekült, a villám éppen abba 
a fába csapott s hét gyermek és egy férfi szörnyet halt; 
két férfi pedig a halállal vivődik.

Halálos légycsipések. Egyszerre két szeren
csétlenségről is kapunk hirt, a melyeket veszedelmes légy- 
csipés okozott. Debreczenben özvegy Szabó Istvánná 
munkásasszonyt a dohánygyár előtt levő farsoban meg
csípte egy légy. A szegény asszony arcza feldagadt s 
harmadnapra iszonyú kínok között meghalt. — Hajdú- 
Böszörményen pedig Tischler Dávid ottani lakos 17 éves 
leányának kezét csípte meg egy mérges légy. A  viruló 
szép leány most a halállal vivődik.

Szerkesztői üzenetek.
H o r v á t h  S á n d o r  urnák, N e m e s - P é c s e l .  A 2 frt 

beérkezett s igy előfizetése az év végéig rendezve van.
S z o b o s z l a y  E n d r e  urnák T r e b u s a .  A röpirat 

tárgya az erdészeti személyzet helyzetének leírása, fölsorolva 
javításának módjait i s ; ezen kívül az erdészeti altiszti személy
zet czim- és lakjegyzékét is hozzá akarnók fűzni. A mű meg
jelenését késleltette a szerző családjában előfordult nagyobb 
betegedés. mely a munkakedvet nagyon megbénította. A név
jegyzék is még mindig igen hiányos, pedig ha már hozzá fogunk 
valamihez, lehetőleg tökéleteset szeretnénk előállítani. A röp- 
iratra — mely ez évben okvetlenül meg fog jelenni — 1 írttal 
lehet előfizetni.

T ó t h  P e r e n  e z  urnák R á e z o k-R é v e. Adományát 
eljuttattuk az elhagyott özvegy kezéhez. — Köszönet az ő és a 
magunk nevében is 1

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podhradszky Emil.
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M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

pfp-* legújabb árjegyzéke. -*^p|
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 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czógilnli újólag megtoizatott
a nagytekintetti erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  f»o l g Ar .i  r u h 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
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  csász. és kir. Fensége ózsef Főherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkan. A földmivelés m. kir. inisteriuni szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1898. Augusztus 2. 44-ik szám.

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 évre . ..........................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

K ellem es v isszh a n g
Lapunk 41-ik számának vezérczikkében 

megemlékeztünk volt arról a nemes lelkű ala
pítványról, melyet dr. Rimély Károly besztercze- 
bányai püspök ur ő magassága egy erdőőri 
leánygyermeknek a felsőbb leányiskolában 
leendő neveltetésére tett. Alig hangzott el 
czikkünk hangja, ime már megérkezett a vissz
hang, még pedig olyan kellemesen hangzó, 
hogy bűnnek tartanók azt tisztelt olvasóinktól 
és a nagy közönségtől elvonni.

Ez a visszhang nem egyéb, mint a beszter- 
czebányai róm. kath. püspökség uradalmi erdő
mesterének, nagyságos Székely György urnák

hozzánk intézett levele mely a mellett, hogy 
egy újabb örömhírt tartalmaz, egyúttal éles 
fényt vet magának az erdőmester urnák nem
csak szerénységére, de kivált am jóindulatára, 
melylyel erdészeti altiszti személyzete iránt 
viseltetik s erősen kidomborítja egyúttal 
azokat az előnyöket, melyeket a hivatása 
magaslatán álló erdészeti altiszti személyzet 
után az emberiség és a haza nyernek.

A mi toliunk gyenge ahoz, hogy mind
ezeket megfelelő formában ecseteljük s igy 
egyszerűen arra szorítkozunk, hogy az erdő
mester urnák levelét arra a helyre, mely 
tartalmánál és irányánál fogva méltán megilleti, 
tehát lapunk elejére szószerint beiktatjuk s 
s mely kedves levél hangzik a kővetkezőképpen:

------- +c>j--------

Medvevadászat Herczegovinában.
(Irta J. Cservicaek. „waidmaimsheil“ után.)

(Folyt, és vége.)

A sürü bokros akadályozza a biztos lövést; a 
a medve csoport tőlem jobbról 16 lépésnyire megáit, 
csak alig pár lépésnyire szomszédomtól. Egy barna 
medve látszik legnagyobbnak lenni a csoportban.

Egy gömbölyű golyóval tett lövésemre a füst- 
nélküli lőpor mellett világosan látom, hogy a medve 
fólbukik s egyúttal fülhártyámat több medvének az 
orditása remegted meg; a második lövést a tömegbe 
bocsátva, egy sárga medve elesik, ismét fölegyene
sedik s az egész csoport szomszédom felé rohan, 
kinek állásából szinte eldördül egy hatalmas lövés, 
melynek füstje az egész kilátást eltakarja. Gyorsan 
töltöm fegyveremet, abal csőben bent van már a töltény, 
ekkor alig négy lépésnyire tőlem egy körülbelül három

éves közép erős szürke medve vált át a meredélynek; 
a puskám csöve szinte érinti, — p a k k ........... a töl
tény csütörtököt mond, mire a medve egy hatalmas 
ugrással kimenekül a hajtásból. Mig újabb töltéshez ké
szülődöm, hogy a menekvő után egy golyót küld- 
hessek, észreveszek egy hatalmas példányt alig tiz 
lépésnyire tőlem a meredélyre kapaszkodni. Irtóztató 
ordítással igyekszik fölfelé s támadásra készül ellenem: 
most lebukik a meredélyen; az ebben a pillanatban 
hasznavehetlen töltetlen fegyvert bal kézre fogva, job
bom a vadászkést markolja meg az esetleg szükséges 
védelemre, de a kés megcsillámlására a vad hirtelen 
irányt változtat s két hatalmas szökéssel menekülve 
egyenesen a fenséges úr állása felé tart s a sűrűség
ben eltűnik szemeim elől. Gyorsan kivetem a csütör
tököt mondott haszontalan töltényt és sietve töltöm 
meg fegyveremet.

Egy tompa lövés a fenséges ur állásáról, melyet 
a hatalmas anyamedve nyomban nyugtázott, majd a 
főerdésznek magas álásáról tett két lövés, melyeket
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Lutilla 1898. évi július 22-én 
T i s z t e I t  S z e r k e s z t ő  Úr !

Tisztelt lapjának az „Erdészeti Újság" f. évi jul. 
12-iki 41-ik számában közölt vezérczikke oly tárgyat 
ölel fel, melynek nem méltatása valóban egy lenne a 
hálátlansággal, s a méltatás megkritizálása egyenesen 
provokálná a jobb Ízlést.—

Jelen szerény soraimnak nem is ez az alapja, 
hanem igen is, miután azon ezikk egy részében reáin 
is — kevésbbé érdemesre — történik hivatkozás, hogy 
részint a valót közöljem, részint azt az ott el nem 
mondottakkal kiegészítsem. —

Tény, hogy a beszterezebányai püspöki széket 
betöltő nagy főpap Dr. Rimely Károly püspök Úr egy 
püspökségi erdőőri leánynak iskoláztatására 6000 koronás 
alapítványt tett; de sántikál azon következtetés, hogy 
erre őt erdőigazgatójának vagy csekélységem javaslata 
bírta volna. —

Erdőigazgató nincsen, tehát nem tehette azt, 
— ám az uradalmi főfelügyelő Úr, a püspök Úr unoka- 
öcscsének nemes szive tényleg örvendett, midőn 0 
méltósága ezen magas elhatározását vele közölte; én 
magam pedig legfeljebb annyival járultam a magasztos 
cselekményhez, hogy a nagylelkű főpásztor, kegyes 
Urunknak figyelmét arra kértem ki, méltóztatnék meg
győződni, miszerint a sokszor pusztaságokon kénytelen 
vegetáló errdőőri családok mily culturális munkát 
fejtenek ki az exponált helyeken maguk között, — 
hogy mig apa — anya alig, vagy csak törve beszéli 
a magyar nyelvet, addig gyermekeik már magyarok 
és jeles tanulók. —

Erről győződött meg Ő méltósága és arról, hogy 
az erdőőrök a csekélyebb javadalmazás mellett is

tényleg azok, kiknek festettem, hogy miudegyikők 
tehetsége szerint meg akar felelni. —

Ennek próbáját állotta ki a 3,000 holdas közepén 
egyedü lakó Draposat József vizsgázott erdőőröm 
Teréz nevű, annak idején 11 éves jelenleg 14 éves 
leánya, kinek okos feleletei és tiszta magyarsága 
annyira meglepte egy erdei sétája közben a nemes 
Főpásztort, miszerint ez vonta a nagy alapitváanyt 
maga után. —

Tehát nem nekünk az intéző személyeknek kö
szönhető a főpásztori figyelem; — hanem a „csak sast 
szülnek a sasok" elv alapján a nagy alapitónak, s 
ezután önmaguknak az erdőőröknek, a kik rászolgál
tak, — s kivánom magamnak is, hogy a jövőben is 
rászolgáljanak. —

Ez az érem egyik oldala, a mivel helyreigazitás- 
képen tartoztam, a másika talán még fontosabb. —

Ugyanis a Beszterczebánya és Vidéke" helyi lap 
nemcsak ezen alapítványt közli, mely a 3-ik pont 
alatt van, hanem az 5-ik pont alatt ismét 6,000 koro
nát, mely a kir. kath. nagy gymnasiumban lévő 
alumneumnak szól; és itt magyarázatul a püspök Ur 
Ő méltóságának saját szavait idézhetem: hogy „ezt 
azon czélból tettem, miszerint annak, kamataiból az 
erdőőröknek jól tanuló 6 fia évenkint alumneumban 
részesüljön, esetleg, ha ilyennek nem volnának, úgy 
más uradalmi alkalmazotté, — kiket a 6-ik latin el
végzése után, a mennyiben kedvük van és jól tanul
nak. a papi rendbe felvenni szándékom “! —

Ennyi az, a mivel a t. czikküket kiigazítani és 
kiegészíteni kötelességemnek tartottam; talán nem 
szorul ez a magyarázatra és megjegyzésre az, hogy 
az alapítványokra igen is vannak érdemesek, s már 
is örvendve látom, hogy alig 3—4 év múlva papi

ismét irtóztató bődülés követett, s látom a vadat le
hajtott derékkal lassan és ingadozva a meredélyen 
lefelé haladni. Most átmentem szomszédomhoz. Szent 
Hubert! hogy nézett ez ki! A bal arcza egészen fe
kete, a homlokon egy könnyű karczolásból vér szivárog, 
a zöld vadászkabát merő egy por, a fegyverzávárzat 
épp úgy, mint az arcz egészen fekete a füsttől a fegy
vertusa összekarczolva, a bal cső behorpadva s gyú- 
szöge eltörve, ő maga azonban a bal kar némi zuzó- 
dásától eltekintve egyébként sérülés nélkül van. Amint 
ezt ő maga nekem elbeszélte, még a hegyre való lo
vaglás közben ejtette le fegyverét s ez akkor sérült 
meg. Ö a medvéket — az ő állítása szerint számsze- 
rint hatot, mig én csak ötöt láttam — a világosabb 
bokrosban jobban láthatta, mint én ; állítása szerint az 
én első lövésemre az egyik medve rögtön 
tűzben esett össze, mig a második lövésre az egyik 
megsebesült s az egész csoport erre feléje tört, mire 
ö egy lövést tett, mellyel szerencsétlenségére egy 
bocsot megsebzett s ez keservesen bőgött; a másik

lövése szerencsére nem sült be, mert a behorpadt 
csövet bizonyára szétrobbantotta volna; ekkor az 
egyik medve közvetlen mellette rohant el s a professor 
magas állásáról legurult s vele együtt szoros ölelésben 
valami sárgás tömeg, mire azonban egy bokron fönn
akadt, csak ő volt ott, meg a fegyvere, mig a medve el
tűnt. Daczára a helyzet komoly voltának önkénytelenül 
is nevetnem kellett, látva a tiszteletreméltó tanár ur
nák két színben pompázó arczát; az egyik piros a 
zuzodásoktól, a másik fekete a porondtól, mindamellett 
tisztelettel kellett adóznom bátorságának, mert meg
vallva az igazat, korunkban már kevés olyan vadászt 
lehetne találni, ki egy megsérült fegyverrel egy egész 
csoport medvének szeme közé merne nézni. Miután 
szerencsét kívántunk egymásnak a szererenesés kime
netelhez siettünk, ismét állásainkat elfoglalni, mert a 
hajtás még mindig tartott s a hajtők már a vadász
vonalhoz közeledtek.

Az állásomnál megtaláltam be nem sült tölténye
met, egy fényes, szép töltényt s láttára megfogadtam,
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köntöst vehet föl a nagy alapitó bizonynyal legnagyobb 
örömére 3 erdőőrömnek egy-gy fia. —

Segélje úgy Isten erdőőreink gyermekeit, s éltesse 
Isten a besztercebányai nagy püspököt, mint kegyes 
Urunkat addig, mig egyházunkat legalább 50-ven erdő
őri családból származó taggal meg nem ajándékoz
hatja, — ki mint a legelső magyar gyermekeinek 
egykori nevelője gondjaiba fogadta az erdők árváinak 
gyermekeit.

Tisztelt Szerkesztő Úrnak
üdvözlettel 

Sz é ke l y  Gy ö r g y  
piispökségi erdőmester.

íme a beszterczebányai püspöki uradalmi 
erdőmester ur levele teljes szövegében. Az 
igazán meleg hangon irt sorok minden betűjé
ből kiérzik nem csak egy derék emberbarát 
szeretete, hanem kivált az a gyöngéd figyelem- 
mely szórványosan bár, de mégis itt — ott 
az elüljárókban alantasaik irányában kifeje
zésre jut.

Mi szívesen elhisszük, hogy a főmagasságu 
püspök urat nemes elhatározásában egyedül 
jó szivének sugallata vezette s arra ebben az 
irányban befolyást senki nem gyakorolt, de 
ismét elvitázhatlan tény az, hogy a főpásztor 
ur erdészeti altiszti személyzetének derék voltá
ról, áldásos működéséről legjobban ama férfiú 
utján vehetett tudomást, ki ennek a működés
nek leközvetlenebb megfigyelője s ez nem 
lehetett más, mint a közvetlen elülj áró.

A levélből félreismerhetlenül kirí ama 
boldogság, melyet az erdőmester ur altisztjei
nek derék volta fölött érez, de százszorta 
boldogabbnak érezheti magát ez a személyzet 
tudatában annak, hogy elüljárójában nem 
tisztán rideg föllebbvalót, hanem szerető atyát 
adott neki a sors. Szerencsés azonban maga 
az uradalom is, a melyben az elülj árót az 
alantassal kölcsönös szeretet fűzi együvé, mert 
itt az áldásos együtt működés szép eredményei 
el nem maradhatnak.

Szolgáljon czikkünk buzdításul nem csak 
a beszserczebányai püspüki uradalmi erdészeti 
altiszteknek, de széles e hazában valamennyi
nek s aczélozza meg munkakedvüket, hűsé
gűket, tudásvágyukat, mind olyan tulajdon
ságokat, melyek hivatvák részükre nem csak 
elülj áróik, de az egész világ tiszteletét és 
szeretetét kivívni.

Az igen tiszteit erdömester urnák pedig 
itt, a nyilvánosság előtt fejezzük ki hálás 
köszönetünket azért az atyai szeretetért, érdek
lődésért, melylyel alantas személyzete iránt 
viseltetik.

A  te ju t.
(A „Budapesti Hírlap* után.)

A júliusi éjjelek legremekebb látványa minden
esetre az az ezüstfényü hatalmas iv, mely az égbolt

hogy ilyen vadászatokhoz inkább magam készítem meg 
töltényeimet a jövőben, mintsem a kereskedésekből régi 
vagy nedves árut vásároljak. A hajtők bal szárnya 
most kezdett jelentkezni; most egy lövés dördült el, 
majd ismét egy másik, azután az ismétlő fegyverek va
lóságos gyorstüze s ez mind egy fiatal medvebocsra 
esett, melyet azután Hollinek főhadnagy szerencsésen 
el is ejtett. Természetes, hogy ez egész figyelmemet 
lekötötte s szinte elszaasztottam volna egy bocsoti 
mely a kapaszkodón egyenesen felém tartott. A hegy- 
ről rá irányított lövésem csak horzsolta a kis feneva
dat, mire ez visszafelé tört, mig végre Komadina fő
mérnök golyója leteritette.

A fenséges ur e közben a főerdósszel egyetem
ben a sebzett anyamedve nyomán indult el, mely a 
szúrós, tövises sűrűségben több száz lépésnyire a hegy
ről lefelé vezetett. Fáradságos mászás után s fölhúzott 
fegyverrel a kézben, mert a sebzett vad támadásától 
minden lépésnél félni lehetett, végre ráakadtak a még 
mindig élő medvére, melyet azután a fenséges ur biztos

keze egyetlen s kapásból tett lővésvel leteritett, éppen 
szerencsés pillanatban, mert már a hajtők egész közel 
voltak s a sebzett vad támadását el nem kerülhették 
volna. —

No de ezek legalább idejében jöttek, hogy az el
ejtett vadat a hegyre fölczipeljék.

E közben a vadászok és hajtők minden oldalról 
az én állásomhoz sereglettek össze, mind nagy örömben 
a mai vadászat sikere fölött; az egyik hajtó elhozta 
az én medvémet a mintegy 30 lépésnyi távolságról s 
most a legjobb hangulatban indult meg a menet a 
szakadékon át a hegygerinczig, hol e közben gályákból 
sátrat rögtönöztek, melyben az éhes, de még inkább 
szomjas vadászok részére kitűnő ételek és az örök 
hóval borított ,Velezs“ havában hütött italok lettek 
fölszolgálva. Eddig azonban a társaságból a fenséges 
vadász ur hiányzott, mert arról a helyről, hol az anya
medvének a kegyelemlövés megadta a följárás a nagy 
meredély és sűrűség miatt i<*en nehéz volt s az erősen 
tűző nap sugarainál nem egy csöpp izzadságba került.
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sötét azúrján húzódik végig és magába zárja a csilla
goknak egész miriádjait.

Ez a fényes iv, a tejut, körülövezi a mi egész 
látható mindeségünket. A tudósoknak még nem sikerült 
a tejut problémáját megoldaniok. A legutóbbi években 
több önálló munka jelent meg, mely az égnek ezzel 
a csodás alkotásával foglalkozik.

Annyi bizonyos, hogy ez a fényöv a többi csillag
gal és a mi napunkkal együt csilagrendszerünket al
kotja. Azt nem mondhatjuk meg, hogy hány tagból 
áll ez a rendszer.

Egyesek száz, mások kétszáz millióra becsülik 
a számukat. Ennyi csillagot láthatnak legaláb a világ 
legnagyobb messzelátójával, a chikagói Yerkesi féle 20 
méteres távcsővel. A párisi 1900-diki világkiállításra 
készülő 60 méteres tubussal sem fogunk sokkal többre 
meDni.

Ha e gigantikus műszerek valamelyikét ugyanis 
a tejutra irányítjuk a látható csillagok miriádjai között 
még mindig változatlanul szűrődik át ez a sajátságos 
tejszinü világosság.

Ez a tömérdek, piciny és egymáshoz oly közel 
álló csilag, valóságban óriási távolságban keringenek 
egymástól, tüzes, égő gömbök, a mik egyenkint vagy 
másfél milliószorta akkorák, mint a mi lakóhelyünk, a 
főid.

A nap is egy ilyen csillag, nem is a legnagyobb, 
sem a legtüzesebb vagy legfényesebb. Az a világos
ság, melegség vagy villámosság, a melylyel a nap a 
földet és bolygótestvéreit elárasztja, nem megy veszen
dőbe, hanem teremtője és fentartója az e világokon 
nyüzsgő életnek, a mit lépten-nyomon tapasztalunk.

Ha a többi napoknak nincsenek földjeik, akkor 
az a tömérdek eréiy, a melyet sugaraikkal szétküldenek,

Végre megpillantottuk a főherczeg ur sugár ter
metét, amint ruganyos léptekkel hágta meg a meredek 
hegyoldalt s a „Komic* hegy oldalai dörgő „hurráh!“ 
és egyéb üdvkiáltásoktól visszhangzottak, mit ő han
gos köszönettel viszonzott s közbe kalapja csóválásával 
üdvözölte a társaságot. A herczegóczok csodálattal el
telve tekintettek a királyi herczegre, ki minden más 
védelem nélkül, egyedül biztos kezébe s kitűnő fegy
verébe bízva, nyugodtan várta be a hatalmas anyamed
vét s féltérdre ereszkedve 20 lépésnyi távolból meg
adta neki a halálos lövést. Ez volt a fenséges ur ne
gyedik s bizonyára legnagyobb fáradsággal elejtett 
medvéje.

Az a pusztítás, a melyet most a vadász népség 
az ételekben végbevitt, bizonyára minden takarékos házi 
asszonyt kétségbe ejtett volna; a kitűnő szerajevói sör 
s a mostari tüzes fehér bor kiváló pártolásban része
sültek. — A vadászok pompás jó kedve, fokozva az 
által, hogy mindegyik, ha nem is ejtett el medvét, de 
legalább lőtt rá, nem egy jó, vagy rósz viczczben

veszendőbe megy. Ezt nem tehetjük fel. A többi 
napoknak is, legalább nagyrészt, vannak bolygóik. A 
külöböző sugárzó csillagok közül több mint ezer millió 
bolygó mindmegannyi tanyája a pezsgő élet sokféle és 
változatos formáinak, a melyek itt a földön mind 
ösmeretlenek. Mely idegenszerü és bizarr világok kö
vethetik a tejut napjait végtelen pályájukon! Megszám- 
lálhatlan világok, megszámlálhatlan civilizációk. Majd a 
jövő korszakokFlammarionjai fogják elmondani e csilag- 
lakosok groteszk külsejét, furcsa szokásait, elragadó 
műveltségét, idegen eszményi törekvéseit. El fogják 
mondani, hogy öröm és bu, gond, keserűség és fájdalom 
nemcsak a mi siralomvölgyünkben létezhetik, hanem 
ott fenn az ég tájékain is, a melyekről a régiek azt hitték, 
hogy az üdvözült lelkek tartózkodási helyei. Bohó 
emberiség az ő kicsinyes küzdelmeivel, mely azt hitte 
magáról, hogy középpontja a teremtésnek, melynek 
nagyságáról még ma sincs fogalmunk.

A mi világunk, a mi tejut-rendszerünk egymaga 
akkora, hogy az egyik végén föladott sürgöny csak 
3000 év múlva érné el a másik végét, pedig a villámos 
szirkra egy másodperc alatt is akkora utat tesz meg, 
mint a föld egyenlítőjének hosszoa tízszer véve. A 
világ pedig még azontúl is kiterjed, tovább, tovább 
egészen a végtelenségig.

A mi tejutunk az ő hatalmas rendszerével nem 
az egyedüli. Ilyen rendszer még miriád számra lehet 
az űrben, bár a fényök nem érkezik el hozzánk.

Mondják, hogy egyes ködfoltok is ilyen külső 
tejutak, a mik közelebb állanak hozzánk, mint 
a többiek. De ezeknek a távolságáról sem alkot
hatunk forgalmat. Egy ködfolt, melynek nagysága lát
szólag akkarra, mint a holdkorong átmérőjének harmad
része, mig valóságos kiterjedése megfelel a mi csillag

nyilvánult, melyek legnagyobb részének éle a pórul 
járt tanárt érte. E közben a zsákmányt is leszállították 
a völgybe; a hatalmas anyamedvét, egy két éveset 
és két idei bocsot, melyek különben már szépen föl
cseperedtek, oly eredmény, mellyel nem csak a vadász- 
társaság, de kivált a vadászat vezetője teljesen meg 
lehettek elégedve, tekintetbe véve, hogy a valóban nehéz 
hajtásban levő hét medve közül négy elesett, egy 
pedig megsebesült és csak kettő menekült meg ép 
bőrrel.

A leszállás a ,Han Miricza“-ig gyorsan ment s 
itt az egész társaság a zsákmánynyal együtt le lett 
fényképezve. A Mostarig való utazás valóságos dia
dalmenethez hasonlított s kivált a szépen földiszitett 
szekér, mely a zsákmányt vitte, volt az melyet a nép 
élénk taglejtésekkel kisért csodálkozássak és üdv
rivalgással fogadott s egész a vasúti állomásig kisért. 
Az utczák és terek a rendőrség minden erőlködése 
mellett zsúfolva voltak néppel, mert hát az ilyen vadá
szati eredmény még Bosnia és Hercegovina híres
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világunk kiterjedésének 9 kvintillió kilomérter távol
ságban. Ez érthetlen, elképezhetlen szám.

Nem fejezem ki magamat világosabban akkor 
sem, ha azt mondom, hogy a fény, mely másodpercen- 
kint 300.000 kilométert halad, ezt a utat 1,000 200 év 
alatt teszi meg. Mert mi egy millió esztendeig tartó 
időszakot sem vagyunk képesek fölfogni a mi liliputi 
történelmünkkel.

Mi úgy látjuk most az ilyen ködfoltokat, a milyenek 
azok a föld születésekor voltak. Mialatt a röpke fény
sugár megtette útját a világok sokaságán keresztül, a 
föld izzó felülete teljesen kihűlt, megszülettek rajta 
egymásután az óriás növények, a kocsonyás !testü 
állatok, a fantasztikus gyilkok és undok hüllők, végül 
a madarak, az emlősök s legutoljára ez ember.

A csillagrendszerünk csillagainak fénye is ötöd- 
féltől egész háromezer évig terjedő utat tesz meg, 
mig a tejuttól vagy más égi vidékektől leér a földig. 
De hagyjuk el az ég feneketlen mélységeit és mér
hetetlen magasságait. Térjünk vissza a tejut világból 
oda, a honnan ezeket a csodadolgokat megbámuljuk, 
a mi jó, öreg földünkre.

Kicsiny világ, az igaz, de csakis ezen érezhetjük 
magunkat jól, mert az egyedüli, mely szépségeivel és 
gazdagságaival a mi számunkra rendeltetett.

LEVELEZÉS.
Ürmös, 1898. juliua 14. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Midőn az elmúlt félévre szóló előfizetési hátralé

komat beküldeném, egyúttal engedelmet kérek, hogy 
azzal ilyen sokáig késedelmeskedtem; ha tehettem

medvevadászatain is ritkaságszámba megy. Én a ma
gam részéről biztos vagyok abban, hogy nem csak a 
vadásztársaság minden tagja, de maga a fenséges 
királyi herczeg is mindig örömmel fog visszaemlékezni 
erre a vadászatra s mindenki kívánsága ebben a pár 
szóban nyer kifejezést: .Viszontlátásra a jövő évben!*

ADOMÁK.
S u h a n c :  (Mihaszna Andráshoz): Nézze csak! 

Ott a szögleten két asszony verekedik.
M. A n d r á s :  Eredj a pokolba, te rücskös és

nizz a magad dóga után!
8 u h a n c : De az egyik a maga felesége ám, 

András bácsi!
M. A n d r á s :  (Mozdulatlanul): Akkor az Isten 

legyik irgalmas annak a másiknak!

volna, bizonyára előlegesen küldtem volna be, de az 
elmúlt télen át uralkodott és még most is uralkodó 
nagy drágaság mellett ezt gyönge javadalmazásom 
tenni nem engedte, mert bizony abból a szerény havi 
20 forintból családostól élni, ruházkodni, sőt még lak
bért is fizetni nem csekély föladat.

Most az aratás küszöbén azt hittük, hogy Isten 
jóvoltából sorsunk javulni fog s a természet bő áldása 
majd kárpótol az elmúlt év szenvedéseiért, de hát más
kép volt a sors könyvében megírva. A sok esőzés kö
vetkeztében az Olt vize iszonyú karokat okozott, el
öntve Szász-Magyaros, Bölön, Apácza, Nagy-Ajta, Ürmös, 
Miklósvár, Köpecz, Agostonfalva és Baróth községek 
határait s elpusztítva ez egyszer valóban szép remé
nyekre jogosító veteményeket.

Nagyküküllő vármegye Homoród és Kacza közsé
geinek határait ismét a jégverés pusztította el annyira, 
hogy a szó szoros értelmében semmi sem maradt 
meg a szépnek mutatkozó termésből.

Ilyen csapások után bizony aggodalommal tekin
tünk a jövő elé s félve gondolunk arra, mikép fogunk 
ismét egy hosszú esztendőn át megélhetni, midőn még 
a múlt esztendő csapásait sem hevertük ki. Kérem en
nélfogva szerkesztő urat, hogy előfizetésem megújítá
sára nézve türelemmel lenni szíveskedjék s tisztelettel 
maradtam igaz hive

L e n g y e l  A l b e r t  
erdöőr.

Különfélék.
H alálozás. Lapunk egy barátjának rövid pár 

sorából megrendítő halálesetről veszünk hirt. A tudó
sítás szerint Pichovszky János IV. oszt. m. kir. erdőőr 
a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál Berlebáson f. 
év julius 28-án hevenylázbán elhalálozott, áldott álla
potban levő özvegyet s egy kis gyermekét hagyva 
hátra nagy szomorúságban. A boldogult temetése nagy 
részvét mellett ment végbe: Két pap adta meg neki a 
végtisztességet, a temetésre pedig a rahói erdőtisztek, 
a rahói és bogdáni altisztek, valamint az összes szegő
dött munkások gyászlobogó alatt vonultak ki. A meg
boldogult igen képzett altiszt s lapunknak is elejétől 
kezdve buzgó és kitartó hive volt. Nyugodjanak porai 
békében s adjon Isten elhagyott özvegyének s gyerme
kének vigasztalást!

P u sz tító  zivatar. Borzasztó katasztrófa Ilire 
érkezik Versecről. Hosszas szárazság után m. hó 30- 
án este 6 óra tájban elsötétült a menyboltozat, szörnyű 
orkán támadt, amely sürü homokfelhővel töltötte meg 
az utcákat, a szélvész kitépte a fákat és letépte a 
házak tetejét. Csakhamar megeredt a jéggel vegyes 
sürü záporeső. A kiket a szabadban ért az orkán, 
azokat elragadta, embereket, állatokat a földre terített 
sőt még a terhes szekereket is fölforditotta. A honvéd
kaszárnya egyik raktárának tetejét és falát az utcára
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dobta a vihar. Az omladék maga alá temeltett több 
honvédet, kik a gyakorlótérről menekültek haza, Matisz 
Gyula honvédszázadost és a legénységet úgy ásták ki 
a törmelék alól. A századosnak a lába törött el, azon
kívül fején, arcán és kezén nagy sebeket kapott. A 
honvédek közül egy őrsvezetőt agyonsujtott az omladék, 
Popovics sosdi ilietőségü honvéd pedig belehalt 
sebeibe- Jorga honvéd haldoklik. Veszedelmesen meg 
vannak sebesülve Schönborn és Pápai honvédek. A 
Pescha-féle házban az összedült fedél agyonzuzta 
Maringov szamodenai bolgár kertészt és még többeket 
veszedelmesen megsebesített. Azonkívül számosán szen
vedtek sérülést a városban. Az orvosok alig győzik a 
sérültek ápolását. Nincs egyetlen épület, a mely valami 
kárt ne szenvedett volna. A keményitő-gyár egy nagy 
istállóját pozdorjává törte a vihar, a katolikus templom 
födelét félig letépte. A kolostor tornyának tetejét és 
a vilámvilágitási központi telep tetőzetét szintén föl
nyitotta az orkán. Megrongálódott a városháza és az 
állami főreáliskola épülete is. A határban, de különösen 
a kertekben óriási a kár. A legvastagabb fákat tőből 
tépte ki a vihar és ledöntötte az utcákra, utakra. A 
buzakazlakat, kereszteket szerte sodorta. Sok állat 
is elpusztult. Hire jár, hogy a szomszédos községekben, 
Temesvár felé igen nagy a kár s több ember elpusztult. 
A verseci sebesültek száma megközelíti a negyvenet. 
Több ember haldoklik. A kár nagyságát eddig még 
megközelítőleg sem lehetett megállapítani. Minden ház 
tele van delibláti futóhomokkal, melyet ide söpört az 
orkán.

A já sz fé n y sza ru i harangozok . Ketten vannak, 
azaz hogy voltak a jámborok, a kik Jászfényszaru köz
ségben kongatták a harangot. Az egyik Réz Antal, a 
másik Réz Tóbiás, mindketten évek óta gyakorolják a 
mesterségüket s érfenek is hozzá, A napokban azonban 
cserben hagyta őket a harangozói virtus. Nem tudták 
kiharangozni a jégesőt, pedig a derék jász község hagyo
mányai szerint a harangozásnak nem csak az a czélja, 
hogy az időt, misét, temetést jelezze, hanem hogy el
űzzön a falu határából minden veszedelmet, Mikor tehát 
nemrégiben sötét felhők látszottak az égbolton, a falu 
bírája elküldte a kisbirót harangozó Rézékhez:

Menjenek kentek a toronyba, s harangozzák ki 
a vihart meg a.jégesőt, Ezt izeni a bíró ur.

Mindkét kentek Réz Antal is, meg a Tóbiás is illő 
tisztelettel viseltetnek a biró ur hivatalos rendeletéi irá
nyában, de azért még sem szeretik a külön harangozást. 
Most is kitekintettek az égre s elégülten jövendölték:

Nem lesz ebből eső. minek kelljen a harangozás 
És nem is harangoztak. A jégeső pedig elvitte a 

község egész termését. Természetes, hogy Jászfényszarun 
minden parasztember szentül meggyőződött, hogy a haran
gozok hanyagsága hozta reájuk az elemi csapást. Ha 
idejében harangoztak volna — mondták uton-utfélen — 
úgy nem lett volna jégeső. A felháborodás olyan nagy 
volt, hogy a község képviselőtestülete rendkívüli köz

gyűlést tartott s ezen annak rendje és módja szerint 
hivatalvesztésre ítélték a két harangozót. Most még 
komolyan beszélnek arról, hogy kártérítést követelnek 
tőlük a jégkárért.

A  fa to lvaj. A kalocsai érseki uradalomhoz tar
tozó sükösdi erdő kezességénél a minap rendezeres lo
pásnak jöttek nyomára. A tolvaj Ammer Károly uradal
mi erdővédö. ki már körübelül kétszázötven ői kemény 
tűzifát szólított el egy bajai kereskedőhöz. A  kereskedő 
Ammernek több Ízben kölcsönzött pénzt és a hűtlen 
erdővédő ennek fejében szállította a lopott tűzifát, persze 
jóval alul a rendes áron. Az uradalmi intezőség Ammert 
rögtön elmozdította álásából és a bajai bíróságnál meg
tette ellene a bünfenyitő följelentést. A hűtlen erdővedő 
körülbelül 1500 forint ára fát lopott el. (Bp. H.)

E gy  g y erm ek  trag éd iá ja . Jómódú gazdaember 
Mislina zemplénmegyei községben Rimár Mihály, mégis te
her volt neki a kis, hatéves Juliska leánya. Már régeb
ben elhatározta a feleségével, hogy az ártatlan gyerme
ket elpusztítják. Egyik éjszaka maguk közé vették és 
fojtogatni kezdték a kis gyermeket, de a kis Juliska va
lahogyan megszabadult kezük közül s az éjszakát idegen 
háznál töltötte. Másnap, mikor a kis Juliska hazatért a 
mezőről, egy liba észrevétlenül elmaradt az utón. Rimár 
meg akarta büntetni a gyermeket, de az futásnak eredt. 
Mikor a kis Juliska anyja ezt meglátta, rákiáltott a 
férjére:

— Fogd a puskát és lődd le!
Rimár engedelmeskedett a feleségének és gyorsan 

a puska után kapott. Célzott és a másik percben a 
szerencsétlen gyermek holtan bukott a porba. A rettene
tes szülőket a csendőrség letartóztatta.

M egölte a szü le it. Jász-Apátiban m. hó 30-án 
hajnalban borzasztó gyilkosság történt. Hubay István 
gazdálkodót és feleségét ugyanis a házinép halálra 
sebezve találta meg a pitvarajtóban. A szerencsétlen 
emberek künn aludtak a konyha ajtaja előtt, és a tettes 
alvó állapotukban támadta meg és sebezte meg őket. 
Az asszony lőtt sebe következtében már meghalt, a 
férfi pedig a halállal vivődik. Alig hogy az esetnek 
hire ment, megjelent a tett színhelyén Fekete vizsgáló
bíró, ki már hajnali fél ötkor felvette a jegyző
könyvet és megindította a nyomozást. A gyanú az 
áldozatok fiára, Hubay Miklós nős gazdálkodóra irányul, 
a ki már régóta zaklatta az öregeket, hogy adjanak 
neki 300 forintot és mikor ezek megtagadták, azzal 
fenyegetődzött, hagy agyonlövi őket. A vizsgálatot 
folytatják.

H e tv en h á ro m  éves rab lógy ilkos. Zsombo
lyán a múlt héten egy öreg asszony véres testére 
akadtak. Az asszony még élt, de eszméleten kívül volt 
s nehány óra múlva a zsombolyai kórházban meghalt. 
A vizsgálat s a bonezolás alatt kiderült, hogy az 
asszony, kiben iratai nyomán Weisz Jakabné született 
Grosz Eugénia basahidi ilietőségü kéregető asszonyra
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ismertek, bűntény áldozata lett. A csendőrség meg
indította a nyomozást és e hó 21-én a tetteseket 
Glamaz Simon hetvenhárom éves és Szabó Juliánná 
hódmezővásárhelyi illetőségű csavargók személyében 
kiderítette. Glamaz ugyan konokul tagadja tettét, de a 
vele vadházasságban élő Szabó Juliánná teljes beis
merésben van, hogy férje a gyilkos. A haldoklóra Rusz 
János tehénpásztor figyelmeztette a csendőröket és 
következőképp adja elő a gyilkosság lefolyását: 0 
— tudniillik Rusz — végignézte, mikor Weiszné az 
országúton Kis-Komlós felé tarott. Egyszerre csak ki
jött a kukoriczásból egy öreg ember, ki csavargónak 
látszott és megtámadta az asszonyt, a ki kétség- 
beesetten védekezett, mire a csavargó kést rántott és 
azt az asszony gyomrába szúrta, aztán elmenekült. Az 
egész dolog oly gyorsan történt, hogy ő már segít
ségére sem érkezhetett a megtámadottnak. Glamaznál 
a csendőrök egy véres kést és 99 forintot találtak, a 
mi arra enged következtetni, hogy a gyilkos ki is 
rabolta áldozatát. Glamazt és társnőjét letartóztatták.

A  v illam os fa. India őserdeiben egy nagyon kü
lönös tnegmagyarázhatlan tulajdonságokkal biró fát fedez
tek volna fel. Ezen fa levelei t. i. villamosak, úgy hogy a 
kéz, mely azokat megérinti, azonnal erős ütést érez. A  
mágnestűre is nagy hatással van ezen Philotacea electra 
névre keresztelt fa, a mennyiben 20 m.-nyi távolságról 
is elhajlitja. Áfa villamos feszültsége a napszakok szerint 
többször változik, a legerősebb a déli órákban, mig 
éjféltájt majdnem egészen eltűnni látszik. Esős időben is 
vészit villamos erejéből, úgy hogy mágnestűt egészen 
Közelébe lehet hozni a nélkül hogy az elhajlana. Az 
állatvilág úgy látszik ismeri ezen fa tulajdonságát, mert 
még soha madarat, vagy más állatot nem láttak ráülni.

A leírás olyan megmagyarázhatlan, hogy annak igaz 
voltán kételkedni kell. Hogy ha a dolog tényleg úgy 
áll, akkor a villamos fa egyike a legbámulatraméltóbb 
természeti jelenségeknek.

Jégverés. Nagylakon hatalmas zivatar és párját 
ritkító jégverés volt. A vihar délután öt óra tájban tört 
ki. Sürü fekete felhők sötétítették el az eget, melyek 
csakhamar megeredt a zápor. Az esőcseppeket egy
szerre jégszemek váltották föl. Egy percig mogyorónagy- 
ságu volt a jég, de azután dió, sőt tyúktojás nagyságú 
jégdarabok hullottak mintegy tizenkét percig. A jég oly 
sűrűn esett, hogy a förgeteg után arazsnyi magasságban 
borította a földet A nagylaki meteorológiai észlelési 
állomás udvarán a jégesömérő egy négyzetméternyi 
fölületére 13 perc alatt öt-hat centiméter magasságban 
3455 jégdarab esett, melyek közül 15 darab egyenként 
többet nyomott 500 gramnál s e tizenöt darab közül 
csak három fért be egy literes edénybe. A  jégszemek 
átlagos súlya harminc dekagram volt, alakjuk pedig 
egészen szokatlan, buzogány forma. A rettenetes för
geteg, mely nagy rémületet keltett a lakosságban, ter
mészetesen óriási kárt okozott nemcsak benn a városban 
de a határban is, különösen a nyugoli részen. A házak 
cseréptetejét összetörte a jég, az ablakokat bezúzta, a 
vihar elől menekülő emberek közül pedig többeket 
súlyosan megsebesített. A  mezőt, a kerteket, réteket 
valósággal letarolta a jég, a kerti szőlőlugasokat meg
semmisítette, a fák pedig lombtalanul állanak. Sok mada
rat is agyonzuztak a jégdarabok.

Szerkesztői üzenetek .
L a s z t o v i c s k a  Ferencz. B i r ó  Sándor, S z i l á g y i  

Antal, K u t s  Imre uraknak. A nyilvántartást megfelelően kija
vítottuk. G- é c z y  István urnák, Agris. Előfizetése az írottak sze
rint rendben van. Az ottani altiszti személyzet névjegyzékének 
beküldését kérjük a lakás és utolsó posta megjelölésével.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odhradszky  Em il.

RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
R asser Jó zse f fe rlach i (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő feg y v erg y áráb ó l közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szere lvényekben  bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csövű lancaster vadászfegyverek 13 — 18 frtig; két esővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két esővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s s l e t f  i z e t e s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el vau látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

P a laczkborok  á ra i:  Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 07 liter 40 kr.
,, I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0'7 „ 30 kr.
„ I. Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

F0REK RUDOLF, Szász-Sebesen (Erdély).
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M E G J E L E N T

BLTJM és TÁRSA
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
h.0 11-ón k elt m agas intézkedésével,

csüéígtinK újólag megDizatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

„ ...-------= = POLGÁRI ----------
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 «*^Pj
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
. , 0  csász. és kir. Fensége ózsef Főherezeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. A ugusztus 9. 45-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 K e d d e n

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.

Segély  egy le tek  a lak ítá sa .
Ott, hol idegen segítséget nem várhat az 

ember, legokosabban teszi, ha önmaga ipar
kodik segíteni magán, mert a példaszó is azt 
tartja: „segíts magadon s az Isten is megsegít."

Az erdészeti altisztek az emberiség minden 
rétege közt talán legjobban vannak ráutalva 
arra, hogy magunknak önsegítő egyesületeket 
alapítsanak, melyek rendkívüli nyomor esetén 
(mert hiszen amolyan közönséges nyomorban 
folyton benne vannak) vagy véletlen balese
teknél, halálozásoknál a sújtottat segélyezzék 
s végleg elesni ne engedjék.-

Ennek szükségét eddig már sok helyütt 
belátták s alakultak is már egyes segítő egye

sületek, igy tudtunkkal a beszeterczebányai m. 
kir. ereőigazgatóság és az ungvári m. kir. 
erdőhivatal altisztjei körében (utóbbinak csak 
most jóváhagyott alapszabályait az ottani buzgó 
híveink jóvoltából lapunkban leendő közlés 
végett a napokban kaptuk meg s mai szá
munkban hozzuk) most legújabban pedig a 
kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság köz
ponti altiszti személyzete körözvényt bocsá
tott ki a többi kincstári hivatalok központi 
altiszti személyzetéhez, melyben egy segély
egyletnek saját kebelében leendő alakítását 
— illetve az alakítás szándékát adja hírül s 
egyúttal kéri azokat, kik már segélyegyletet 
alakítottak, hogy megerősített alapszabályai
kat bocsássák rendelkezésére. Midőn eme kiván-

TÁRCZA.
-------------+C +-------------

A sá rg a  k e r e sz te k  k ö z t
(A Magyar Hírlap után.)

Irta: B á r s o n y  I s t ván .
A buzakeresztek egyenletes soraira rásüt a nyári 

alkonyat napja; olyan sárgának s fényesnek látszik 
attól a széles, learatott búzatábla, mintha aranyból 
volna.

Előttem, kelet felé, üres a sikság jó darabon. 
Egy félkörbe hajló szikestó fehér lapja terül, itt, a 
tavon innen, szelíd, zöld sáv fut a megművelt földek 
széléig; túl pedig egy fehér tanya látszik, nagy el- 
hagyatottságban, mélységes ünnepi csöndességben. Még 
messzebb, nagyon messze, látni két-három ilyen fehér 
tanyát. Beleolvadnak az ég kékjébe; a fakó környék
ből, ahonnan kivillan fehérségük, merőn néznek el a 
nagy világba. Ablakukra ráesik a nyugvó nap sugara 
s meg-meg csillan az üvegen. Olyankor mintha egy

nagy, fehér, álmos arcz két bágyadt szeme pislantana.
Mögöttem száll a nap; beleereszkedik lassan az 

égalját boritó homályba. Talán köd az, vagy titkon 
emelkedő felhő. Ha felcsúszik lassan az ég tetejére, 
megbarnitja a puszta világos éjszakáját.

A buzakeresztek közt moszatolok, buvó helyet 
keresek, két keresztből csinálok egyet s fészket göm
bölyítek a közepén magamnak. Eltűnődve, szemlélőd
ve mesterkedem. Ráérek, nem sürgős a dolgom. A 
lármás vendégek, akikre várok, jó ha félóra múlva 
kezdenek mozogni. Azalatt nyugton hallgathatom, ho
gyan zizeg a megtört buzaszalma, amint visszahajla
dozik, visszakivánkozik a maga helyére. Közte nagy- 
fejű, kurtatestü, izmoslábu zöld szöcskék mászkálnak. 
Amint meg akarom fogni az egyiket, oly erővel rúgja 
ki magát, hogy ott hagyja vastag czombját az ujjaim 
közt.

Az esti verőfény csudálatosán megszépíti az 
egész környéket.

Akit a déli nap tüze ér itt utói: lát egy gazdagon
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ságukat az eredmény biztosabb okáért itt 
nyilvánosan mi is közzétennők, egyúttal idő
szerűnek tartjuk egyletük megalakítására nézve 
saját egyéni véleményünket nyilvánítani.

Az erdélyi részekben sem a kincstári, sem 
más erdészeti altiszti alkalmazottaknál tudtunk- 
kal még segitő egyesület nincs, pedig hogy 
ilyenre valamennyinél szükség lenne, azt tagadni 
nem botorság volna. A kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság Erdélyben a legfőbb erdészeti 
hivatal s igy vezérszerep vitelére van hivatva, 
melyből kifolyólag most, midőn a segitő egye
sület megalakításának nemes eszméjével foglal
kozik derék altiszi személyzete, időszerűnek 
véljük, ha a sors által neki juttatott vezér
szerepéhez híven ezt az alkalmat megragadná 
s a kívüle még Erdélyben székelő beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság és a szászsebesi m. 
kir. erdőhivatal, nem különben a már eddig 
állami kezelésbe vett és még veendő községi 
erdők altiszti személyzetét csatlakozásra hívná fel 
s ezekkel egyetemben megalakítaná az „Erdély- 
részi erdészeti altiszti személyzet segélyegye- 
sület“-ét, egyben pedig kidolgozandó alap
szabályaiba még azt is bevenné, hogy az 
egyesületnek bizonyos föltételek szem előtt 
tartásával a magán erdőbirtokok altisztjei is 
tagjai lehetnek, szóval ha fölölelné az Erdély
ben alkalmazott összes erdészeti altiszteket.

Ez az intézkedés nem csak társadalmilag,

de anyagi szempoutból is rendkívüli horderővel 
bírna, mert azt az igazságot letagadni nem 
lehet, hogy az erő a tömörülésben, az össze
tartásban rejlik és a szétforgácsolt erő meg
szűnt erő lenni.

Nem kételkedünk benne, hogy az egyes 
erdőhatóságok főnökei nem csak hogy maguk 
szívesen bele fognak egyezni az ilyen tömörü
lésbe, de a magas ministeriumnál is fölemelik 
hathatós szavukat a helybengagyás érdekében 
s támogatásuk és bölcs tanácsaik mellett az 
eredmény nem föd elmaradni s a mihamar 
megalakulandó egylet már a következő év 
elejével megkezdheti áldásos és sok jót Ígérő 
működését.

A megalakítandó egyletnek azonban szerény 
véleményünk szerint nem lenne szabad csak 
tisztán egy temetkezési egylet jellegével bírnia, 
hanem fői kellene ölelnie a szükségben nyúj
tandó segélyek egyéb módozatait is, hogy pedig 
ezt megtehesse, arra kellend törekedni, hogy 
anyagi helyzete minél fényesebb legyen, mit 
ismét csak a tömörüléssel és szoros össze
tartással lehet majd elérni.

Az igazgatás és vezetés súlypontja minden
esetre Kolozsvárra helyzetetnék s a többi 
hivataloknál fiékok szerveztetnének, melyek 
hivatása lenne egyúttal a kerületükbe eső 
magán alkalmazottakat is bevonni. Ilyen eljárás

fizető síkságot, amelyen nagj' egyhangúsággal hever 
a még be nem hordott élet. Ha egyet sóhajt a szél, 
mindjárt porfelhő száll az égre. A szik fehér foltjai 
táján galambsneffek raja kavarog s aztán leszál a sok 
madár a sáros iszapos érbe, hüsölni. Ott gunnyaszt a 
sneff a forróságban órahoszat, ha meg nem zavarják. 
Nagy, buta tökekaesák libbennek meg a gyér sás 
között s alig akarnak fellszállni a tocsogóba kívánkozó 
szarvasmarha elől, amely az ér zöldszélü szalagján 
legelget.

Alkonyat felé élénkebb a kép. A vakító fény 
elmúlt; felséges, szelíd ragyogás csillog helyette min
denen. A mező zöldje üdébb, tisztább. A galambsnef
fek fürgék s szakadatlauul húznak, kavarognak a 
pusztán. A szikes tó sarkától kezdve legelő emelkedik, 
a zöld part olyan, mintha ki volna mohosodva. A bár
sonysima apró füven ürgék surrannak el, fakószürke 
testük úgy hajlik, mint a gyiké. Felálnak két lábra, 
majd újra lecsücsülnek; úgy játszadoznak, mint a mó
kus. Közben bibiczek sírása liallik. Az apró légy rajok

ban kavarog fölöttem; felsodorja tánczos csapatát a 
magasba. Mintha orsó körül perdülne valamennyi; az
tán lefele igyekszik egyszerre mind-mind, hanyat- 
homlok, rezegve, ide-oda villanva, soha egymásba 
nem ütődve.

Csudálatos játék ez. Ki nem fáradok a nézésében. 
Olyan hihetetlen, hogy százezernyi parányiság hogyan 
járhat légi tánczczal ily őrült kalamájkát, folyvást 
ugyan egy keskeny oszlopban, hogy egymást soha ne 
érintse, soha ne zavarja. Mintha buja, szenvedélyes 
tarantellákat lejtenének. Mintha mindegyik szeretője 
volna a másiknak s valamennyi halálosan féltené 
egymást a többitől: ezer üdvözlet, hajladozás, tetszel
gő fordulat, röppenő mozdulat, szemmel alig követ
hető helycsere és bukfencz járja köztök. Mintha 
egyik sem győzne mindegyikhez elég közel jutni, de 
egy másodpercz tizedrésze alatt már valamennyit más
hová vonja parányi szive vágya.

Aki látta, amikor az ezernyi ezerből álló sere
gélycsapat kering-csapong az alkonyati égen, hol el-

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 3 0 D

mellett elérhető lenne az, hogy az alakí
tandó egyletnek legalább is ezer tagja lenne, 
olyan szám, melyre a társadalomnak is súlyt 
kellene fektetni, s az magát a humánus 
czélokat követő egylet támogatása elöl ki 
nem vonhatná.

A szászsebesi m. kir. erdőhivatal köz
ponti altiszti személyzetének megbízásából és 
fölkérésére lapunk szerkesztője szívesen vállal
kozott arra, hogy az előadott irányban ala
kítandó segélyegylet alapszabályainak terveze
tét kidolgozza, sőt annak megfelelő számban 
való sokszorosításáról is gondoskodjék, 
hogy majdan a megtartandó alakuló gyűlésen 
alapfonalul szolgálhasson.

A kidolgozott tervezet közlését már lapunk 
jövő száma megkezdi s igy erdélyrészi bará
tainknak módjában lesz azt megismerni, ahoz 
hozzá szólni, a fölösleget benne törölni s a 
hiányt pótolni és a megtartandó gyűlésen 
már igy fölfegyverkezve megjelenni.

Igaz, hogy még eddig a legfőbb dologgal nem 
számoltunk, azzal ugyanis, hogy a kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatóság hatósága és annak 
személyzete beleegyezik-e a másokkal való 
szövetkezésbe, de tekintve az ilyen együlés 
nagy korderejét és elvitázhatlan előnyeit, 
egészen bizonyosra vesszük, hogy az eszme 
keresztülvitele elől elrárkózni egyikük sem

sötétülve mint a füstgomoly, hol kivilágosodva, mint 
a bárányfelhő: az feligmeddig tudhatja, minő az apró 
légyrajok mulatsága. Csakhogy a seregély legalább 
mind egy irányban röpül, akár le, akár fel, akár oldalt. 
Ha fordul, ha egyenest vág ki, mint a nyíl: az mind 
egyszerre, egyértelemmel, egy akarattal van, úgy, 
hogy bele lehet szédülni a megérthetlenül egyforma 
mozgás követésébe. De az apró légy egymás fejetete- 
jén dobálja keresztül magát; ki felfelé tör, ki “lefelé, 
egyik szinte ugrálva röpköd, a másik szinte keringőzve 
fordul: és soha sem alkalmatlan a másiknak egyik 
sem. —

*
Egy sor fekete pont látszik az égen, messze.
Onnan elmosódott, de azért éles hangok szállnak 

errefelé. „Gá — Gá-gá! gágágá!“
Egy csapat vadliba vált át a pusztán. Éppen 

azokat várom.
Aratás után, amikor a keresztekbe rakott termés 

jogosulttá teszi a terített asztal hasonlatát, megjönnek

fog, mely reményünkben megerősít kivált az 
erdőigazgatóság főnökének általánosan ismert 
emberszeretete.

És még egyet.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" folyó 

évi rendes közgyűlését éppen Erdélyben, Sepsi- 
Szent- György városában fogja e hó 25—27 
napjain megtartani, melyen szokás szerint meg
jelennek hazai erdészetünk legelőkelőbb ténye
zői. Ezt az alkalmat kellene megragadni s az 
„Erdélyrészi erdészeti altiszti segélyegylet" 
előkészítő gyűlését ugyanott és ugyanakkor 
megtartani, melyen magát minden egyes hivatal 
saját kiküldöttjei által képviseltetné, ezenkívül 
azonban szabadságában állana minden érdeklő
dőnek azon megjelenni. Igaz, hogy az idő már 
rövid, de hát lapunk utján a meghívó hamarosan 
és még idejekorán eljuthatna Erdély minden 
vidékére, mely czélból az azt tartalmazandó 
számot szívesen megküldjük a hozzánk érkező 
minden czimre.

így legalább alkalom lenne a vezérférfiak 
jóindulatát megnyerni és támogatásukat ki
kérni s hisszük, hogy a siker nem maradna el.

Isten segedelme legyen velünk !

ezek a nagy, szürke, gágogó vendégek s követelik a 
magok dézsmáját. A mi legnagyobb vadludunk, a nagy 
tőkelud, az anser cinereus ez, amely itt költ nálunk. 
A mi nádasainkban; a mi félreeső, embert minél rit
kábban látó mocsarainkban. A többi vadlud, a vetési, 
meg a lilik, a gyöngyvér, mind nem igazán a mienk. 
Azok rendszerint idegen földön, messze északon él
vezik a családalapítás boldogságát Amint melegszik 
tavaszszal az idő, mennek innen. Nem is jönnek meg 
előbb, mint ősz derekán; ritkaságképpen szeptember 
végén, rendesen csak október folyamán, amikor van 
már nekik való vetés. Csak ez a hatalmas testű tő
kelud siet itt elpárzani márcziusban, s aratás idején 
már hozza az uj generácziót, tapasztalatlan fiókokat 
a keresztek közé, a szikes tavak környékére, ahol ki
választanak egy-egy táblát s arra rájárnak hűségesen, 
kitartásai, mohón.

Napközben nem igen látni nagy mozgásukat. 
Minél melegebb az idő, annál szívesebben maradnak 
meg a tavaikon, ahol tollászkodnak, fürdőt vesznek,
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Az ungvári m. kir, főerdohivatali kerület altiszti 
személyzetét segélyzo egyesület alapszabályai.
l. Az e g y e s ü l e t  n e ve ,  s z é k h e l y e  c z é l j a  és

e n n e k  e l é r é s é r e  s z o l g á l ó  e s z k ö z ö k .
1. §. Az egyesület neve: „Az ungvári m. kir. fő- 

erdőhivatali kerület altiszti személyzetét segélyzo egye- 
sület.“ — Székhelye: Ungvár. — Czélja: Anyagi 
segélynyújtás a rendes egyesületi tagok részére 
szolgálatképtelenség, tartós betegség vagy balese - 
tekben, különösen pedig elhalálozás esetén a te- S 
metkezési költségek viselésére. E segélyek a tagdijakból 
és adományokból gyűjtött tőke kamataiból nyernek 
fedezetet.
II. Az e g y e s ü l e t  s z e r v e z e t e ,  a t a g o k  j o g a i  

és k ö t e l e s s é g e i .
2. §. Az egyesület tagjai rendesek és pártolók.
3. §. Rendes tag csak az lehet, a ki az ungvári

m. kir. főerdohivatali kerületben mint erdészeti altiszt 
vagy szolga van alkalmazva.

4. §. A rendes tag igényt tarthat az alapszabályok 
1. §-ának harmadik bekezdésében meghatározott anyagi 
segélyezésre; részt vehet az egyesületi közgyűléseken 
s ott tanácskozási, inditványozási és szavazati joggal 
bir, választ és beválasztathatik az egyesület ügyvezetői 
közé és a választmányba, s ott mindazon jogokat gya
korolhatja, a melyeket jelen alapszabályok megállapí
tanak. —

5. §. A rendes tag köteles évi hat forintot havon
kénti egyenlő részletekben nyugbéreztetése napjáig az 
egyesület pénztárába tagdíj fejében fizetni és megen
gedi, hogy az ungvári m. kir. főerdőhivatal pénztára 
azokat e czélra fizetéséből havonként levonja.

Az egyesületi rendes tagok a nyugbéreztetés nap
jától tagdijakat fizetni nem tartoznak; azonban ennek 
daczára mindazon jogokai gyakorolják, melyeket az 
alapszabályok 1. §-a és 4. §-a a rendes tagok részére 
biztosítanak.

6. §. Oly rendes tag, ki a saját kérelmére avagy 
hivatalból más erdőhatóság kerületébe helyeztetik át, 
még az által nem szűnik meg tagja lenni az egyesü
letnek. Az ily tag rendes tagsági jogait csak az esetben 
veszti el, ha az egyesület irányában hat havi tagdíj 
hátralékkal marad tartozásban.

7. §. A rendes tagok jogai megszűnnek:
a) önkéntes lemondás,
b) halál,
c) az alapszabályok 6. §-ában szabályozott azon 

esetben, ha hat havi tagdij tartozással maradnak hát
ralékban.

d) ha a közerkölcsbe és tisztességbe ütköző oly 
cselekényt követnek el, a mely az egyesületből való 
kizárásukat vonja maga után.

8. §. Pártoló tag az, a ki legalább egy évre egy 
forint vagy ennél magasabb dij fizetésére magát 
lekötelezi.

9. §. A pártoló tag az egyesületi közgyűléseken 
tanácskozási és inditványozási joggal bir, de ezeken 
kívül semmiféle egyéb jogokat nem gyakorolhat s az 
anyagi segélyezésre igényt nem tarthat.

10. §. Halálozások esetén a temetkezési költsé
gekre segélyképen az egyesület csakis az alábbi maxi
mális összegeket adhatja u. m.:

a) húsz frtot o. é. ha a rendes tag kiskorú 
gyermeke halt el.

b) harmincz frtot o. é. ha a rendes tag neje 
halt el, és

egymással diskurálnak Hanem a kora reggeli s kivált 
a késő délutáni órák elcsallogatják őket a „ terített 
asztal “ vidékére.

Az a csapat nem ide érkezett. Annak máshol 
lehet megtérítve. Olyan magasan liuz el oldalvást, 
hogy a szárnyasuhogásából semmit sem hallani. Csak 
a „gá-gá‘ , tárogatója zendül végig a pusztán, tarlón, az 
én buvó helyemig.

Hogy a szemem elől végképpen eltűntek, meg
fordulok. Addig folyvást kisértem őket a tekintetem
mel. Most a fehér, néma tanya körül tűnik fel valami, 
ami nem volt ott mostanig. Egy piros vonal az, amely 
halad. Valami asszonyféle jött ki a tanyából s megy 
a legelő irányába. Bizonyos, hogy fiatal, különben nem 
virítana úgy. Talán a gazda feketehaju, barnaarczu, 
kékszemü leánya. Találgatom — egyre találgatom s 
magam elé képzelem a formás, hajlós, szótalan pusztai 
virágszálat, amint félig mosolyogva, félig durczásan 
süti le a szemét, ha messzóllitja az ember. Már a legelő 
tetejét tapossa. Isten tudja, hova igyekszik; talán a

belső tanyára, de hogy oda jusson, meg kell kerülnie 
a szikes tavat. A belső tanya mögött, akis szőlőkért 
sarkán legeltet kora délután az egyik juhászbojtár. Ott egy 
csoport hüset tartó lombos akáczfa van, alatta puha a fü.

Milyen bolondul neki tudja magát adni az ember 
a képzelődésnek . . . Még messze vannak egymástól 
és én már látom őket együtt.

„Gi-g’á!“
Ohó, ez a jeladás visszahoz oda ahol vagyok, a sárga 

keresztek közé.
Egy suhogó nagy állat jön erre nyílegyenest. 

Egy óriás gunár. Midakét szárnyából hiányzik egy 
pár toll; az üres közök miatt úgy zug a röpülése, 
mint a griffmadáré.

Ez az előőrs, vagy há jobban tetszik: a kém,
Eljött széjjel nézni; megbizonyosodni, hogyan áll 

a bál itt, a rendes vacsorázó tanyán. Jöhet-e a sereg 
Nem fenyegeti-e veszedelem.

Mikor elzuhog fölöttem, még a szememet is lehu
nyom, úgy lapulok. Holttetem vagyok. Mozdulatlan és
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c) ötven frtot o. é. ha maga a rendes tag halt el.
A segélyösszeg a rendes tagnak, ha pedig ez elhalt 

volna, annak kezeihez, utalandó ki, a ki a temetkezési 
költségeket viseli.

11. §. Szolgálatképtelenség, balesetek és hosszabb 
ideig tartó betegségek esetén az egyesületi rendes 
tagok anyagi segélyre tarthatnak igényt, mely minden
kor a fennforgó viszonyok mérlegelése után állapí
tandó meg.

III.  Az e g y e s ü l e t  i g a z g a t á s a .
12. §. Az egylet igazgatását

a) az ügyvezetőség,
b) a választmány,
c) a közgyűlés végzi.

13. §. Az ügyvezetőség áll:
a) egy elnökből,
b) egy alelnökből,

-c) egy pénztárnokból,
d) egy pénztári ellenőrből,
e) egy jegyzőből, kiket három évre a közgyűlés 

a rendes tagokból szótöbbséggel választ meg.
14. Az elnök képviseli az egyesületet úgy peres, 

mint a perenkivüli ügyekben. Összehívja a közgyűlé
seket és azokon elnököl. Szavazategyenlőség esetén 
dönt. A segélyösszegek iránt javaslatot tesz és azok 
jogérvényes megállapítása után utalványoz.

Tizenhat rendes tagnak vagy a választmánynak 
írásbeli kivánatára rendkívüli közgyűlést és négy egye
sületi rendes tagnak kivánatára választmányi gyűlést 
tartozik 15 nap alatt összehívni. Vezeti a gjúilóseket 
és a rend fentartásáról gondoskodik.

Az ügykezelésről és pénztár állapotáról meggyő
ződik és szükség esetén vizsgálatot tart, melynek ered
ményéről a választmányi gyűlésnek jelentést tesz.

A közgyűlés és választmány határozatait végre
hajtja és minden jegyzőkönyvet és kiadványt aláír.

Őre az egyleti pecsétnek.
15. §. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök 

van hivatva mindezen teendőket végezni, a melyek az 
alapszabályok 14 §-a értelmében annak hatáskörébe 
tartoznak.

16. §. A pénztárnok a bevételekről és kiadásokról 
pontos könyveket vezet. Bevételez, kiad és a nyugtákat 
kiállítja. A befolyt pénzeket és értékeket gyümölcsöző- 
leg elhelyezi. Összeállítja az évi kőlségvetést és évi 
zárszámadásokat és elkészíti az évi mérleget és azokat 
megállapítás végett a válásztmányhoz beterjeszti.

A pénztári állapotról legalább minden negyedév
ben egyszer jelentést tesz a választmányhoz.

Őre az egyleti pénztár pecsétjének.
17. §. A pénztári ellenőr a pénztári ügykezelést 

és a pénztárt ellenőrzi és a pénztárnokot minden reá- 
bizott teendőkben támogatja, különösen pedig felügyel 
arra, hogy jogérvényes határozat nélkül sem fizetések, 
sem kiadások ne történjenek.

18. §. A jegyző vezeti a közgyűlések és választ
mányi gyűlések jegyzőkönyveit; végezi az egyesület 
minden Írásbeli teendőit és a jegyzőkönyveket aláirja.

19. §. A választmány kilencz rendes és három 
póttagból áll, kiket a rendes közgyűlés a rendes tagok 
sorából szavazatlapok utján három évre szótöbbséggel 
választ meg.

A választmány rendes és póttagjainak megválasz
tásánál figyelem fordítandó arra, hogy minden az ung
vári m. kir. főerdőhivatal alá tartozó erdőgondnokság
nál alkalmazott erdészeti altisztekből legalább egy tag 
képviselve legyen a választmányban.

tehetetlen. Alig nehány másodpercz múlva újra hallom 
a hátam mögött: gá-gá! — gá g á ! — De milyen mesz- 
sziről jön a jól ösmert hang! A vén gunár valahol a 
százholdas tábla túlsó végén jár már. Nem baj. Majd 
visszajön. Csak csend és nyugalom. Egy moezezanás 
se; egy mukkanás se !

Hallom újra az erős, rekedt, gá-gát. Már kanyarodik 
a vén szálláscsináló. Újra megpillantom, amint félkör
ben elsuhan előttem, ereszkedve, szárnyát kissé meg
szegve, behajlitva. Most már bizonyos, hogy leszáll. 
Zuhogó, nehéz szárnycsapkodás előzi meg azt a pillnaa- 
tot, amikor főidet ér a nagy madár lába. Aztán meg
elégedett, csendesedő, de azért messzireszálló zsebegést 
hallani a keresztek közül.

Itt van az öreg ur mögöttem. Nem látom, de 
azért bizonyos vagyok benne. Ha hirtelen kiemelked
ném búvóhelyemről, talán lövésre kaphatnám. Isten 
őrizz attól. Valamennyi vonuló csapat másfelé venné 
akkor az útját.

Pedig már jön is egy. Hallani a gagyogó szóla

mokat; látom a messze égen a gyorsan közeledő fekete 
vonalat. Hogy még bizonyosabb legyek, az előőrs elkezd 
lármázni torkaszakadtából: „gá-gá! erre-erre!‘ Azok 
felelgetnek neki: Jövünk már, jövünk, gágái“

És jönnek. De hogyan! Gyönyörű azt nézni. 
Nekinyujtózva szállnak, látni rajtok, mily türelmetle
nek; beszélgetnek, ujjongnak, örvendeznek; már nem 
is tanácskoznak, csak rohannak, vakon. Még messze 
vannak, egy pár száz lépésnyire, amikor kezdik a 
magas égből való lehullást. Hirtelen Összébb szorítják 
szárnyokat és rézsutosan zuhannak lefelé. Mint egy-egy 
ágyúgolyó, úgy süvít mindegyik. De még le nem száll. 
Még fordul kettőt, keresi a helyet, hol lenne jobb.

Már megoszlik a csapat; kettesével, hármasával 
szakadozik szét s úgy kering. Ezek bizonyosan itt 
maradnak. A vén gunár, a kém, biztatja őket: „gyer
tek no, jól van no, kutyabaj, a mienk a világ!“ És 
mialatt az első csoport részletenkint leereszkedik, a 
messze levőknek is ráér jelt adni: gi-gá, ide-ide.

Az ég szelíd, vékony ködfoszlányai közt csakugyan,
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20. §. Az ügyvezetőség tagjai (alapszabáloyk 13 
§-a) egyúttal tagjai a választmánynak is.

21. §. A választmány és ügyvezetőség tagjai mű
ködésükért sem fizetést, sem tiszteletdijakat nem igé
nyelhetnek.

22. §. Ha a választmány rendes tagjai közül vala
melyik lemond, avagy meghal, helyébe a nyert szava
zatok többségének sorrendjében póttag hívandó be.

23. §. A választmány intézi az egyesület összes 
ügyeit. Megállapítja az évi költségvetést és évi zár
számadásokat. Vezeti és ellenőrizi az ügy vezetőség ügy
kezelését és megvizsgálja a pénztárt s ezekről a köz
gyűlésnek jelentést tesz. — Az egyesületi tagokat föl
veszi és az alapszabályok 7. §-ának c) és d) pontjai 
alapján kizárja.

A tagok felvétele és kizárása titkos szavazás utján 
szavazatlapok segélyével történik.

A tagok felvételéhez a szavazatok többsége, — 
azok kizárásához a beadott szavazatok 3/4 résznyi több
sége szükséges. — Megállapítja a segélyösszegeket. — 
Őrködik az ügyvezetőség tagjai felett és azokat az elnök 
és alelnökön kívül felfüggesztheti és helyökbe a leg
közelebbi közgyűlésig más rendes tagokat alkalmazhat.

Érvényes határozathozatalra az ügyvezetőségi 
tagokon kívül legalább négy választmányi tag jelenléte 
szükséges.

24. §. A választmányi gyűlés jegyzőkönyvét az elnök 
és a választmány által kiküldött két választmányi tag 
hitelesíti.

25. §. Az egyesület ügyeit végérvényesen a köz
gyűlés intézi. Rendes közgyűlés minden évben egyszer 
január hó folyamán tartandó.

26. §. Rendkívüli közgyűlést a választmány, avagy 
tizenhat egyesületi tag Írásbeli kivánatára az elnök leg
később tizenöt nap alatt összehívni tartozik.

uj meg uj fekete vonalok, uj vadlibarajok tűnnek elő. 
Most már megindult a nagy mozgalom. Most a puszta 
csöndjét lármás gyűlés váltja fel. Az egész keleti ég, 
hoszu félkörvonalban, fekete pontsorokkas kezd tarkál- 
lani. Jönnek ötével, tizével; némelyik vonalnak kampója 
is van, abban harmincz negyvenvadliba suhog erre felé.

Meglátják társaikat, amelyek már vigan legelész
nek, dézmálgatják a sárga kereszteket. Most már 
vége az óvatosságnak. Most csak minél gyorsabban le 
a tarlóra, hogy el ne egyenek azok ott mindent, a 
terített asztalból.

A kisebb csapatok, amelyek könnyebben mozognak 
egymás mellett, szinte kanyargó csigavonalakat Írnak 
le, mialatt vilámgyorsan a földre ereszkednek. Amelyik 
kettesével, vagy magában jön, az úgy csapong, mint 
a játszó bibicz és hallik aközben, hogy zug a szárnya: 
„sziu-sziuu!“

A nagy gyülekezés egyre tart, a lakmározók száma 
folyvást szaporodik. Már lehetetlen volnafürgére, szöcs
kére, piros viganóra ügyelnem. Most a sok gá-gá 
beszélgeti tele a fejemet. — Itt a nagy pillanat.

Mint a menyét, oly halkan csúszom, emelkedem

27. §. A közgyűlés határnapja a tárgysorozat meg
jelölésével körözvény utján közlendő az egyesület tag
jaival.

28. §. A közgyűlés határozatképességéhez az egye
sületi tagok két harmad részének jelenléte szükséges. 
Ha a közgyűlésre a tagok határozatképes számban meg 
nem jelennek, ez esetben 15 nap alatt uj közgyűlés 
hivandó össze, mely közgyűlésen a tagok a jelenlévők 
számára való tekintet nélkül érvényesen határoznak.

29. §. A közgyűlés szótöbbséggel határoz. — Sza
vazat egyenlőség esetén az elnök dönt.

30 §. A közgyűlés őrködik az alapszabályok pontos 
betartása felett. — Határoz az alapszabályok megvál
toztatása, vagy módosítása felett. — Az alapszabályok 
megváltoztatására hozott közgyűlési határozat jóvá
hagyás végett a nagymélt. m. kir. belügyminisztérium
hoz felterjesztendő.

Választja titkos szavazat utján szavazatlapok 
segélyével az ügyvezetőségnek (alapszabályok 13. §-a) 
és a választmánynak rendes és póttagjait.

Végérvényesen megállapítja az egyesület évi 
költségvetését és évi zárszámadását. — Felülbírálja 
a választmány évi tevékenységét tartalmazó jelentést.

Végérvényesen határoz a választmánytól hozzá 
fellebbezett ügyekben.

Elhatározza az egyesület feloszlását.
Határoz mindazon indítványok felett, a melyek 

a közgyűlés napját megelőzőleg 24 órával hozzá be
adattak.

Felmentést ad a pénztárnoknak és pénztári 
ellenőrnek a pénztár kezeléséért és számadásokért.

31. §. A közgyűlési jegyzőkönyv az elnök és a 
közgyűlés által kiküldött három tag által a közgyűlés 
megtartásának napjától számított három nap alatt 
hitelesítendő.

ki a kereszt közepéből, csak éppen annyira, hogy 
valamit lássak.

Ó, bolond érzéki csalódás, hogy megcsalt a 
fűlem Egyetlen egy liba sincs jó lőtávolban; pedig a 
nagy lármából bizonyosra vettem, hogy legfeljebb, ha 
ötven lépésnyire vannak tőlem.

Éppen itt jön megint egy magányos gunár a 
fejem fölött. Ereszkedik. Ezt már nem bocsátom tovább, 
nem én! Ki tudja, jön-e más helyette ilyen jól?! . . .

A puskadörrenésre a nagy madár egyet kalimpál 
a levegőben s búgva ereszkedik a többi közé.

Ah, de a többi! mint a fergeteg, úgy kap hirtelen 
szárnyra.

Még gágogni is elfelejtenek rémültökben. Egymás
hoz verik a szárnyokat, bolond zavarral keverednek 
össze, felfelé emelkednek; csak egyetlen egy marad 
odalent: az enyém.
Szárnyát kiterjesztve fekszik a tarlón s nem mozdul. 
A temérdek liba rá sem hederit az elesett pajtásra 
Sietve menekül mind.

Csak mikor nehány száz lépésnyire vannak a 
szerencsétlenség színhelyétől, akkor szólal meg a 
vezér-gunár: „el innen, el! — gá-gá! — szorítsd job
ban szorítsd!” . . . .
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IV. Az e g y e s ü l e t  f e l o s z l á s á r ó l .
82. §• Ha az egyesület a jelen alapszabályokban 

körvonalozott hatáskörét áthágva, céljának többé meg 
nem felel, avagy megfelelni képtelen, ez által az 
egyesületi tagok érdekeit veszélyezteti, ez esetben 
feloszlatandó.

Feloszlatás esetén az egyesület vagyona vala
mely jótékony cél javára fordítandó, mi iránt a felosz
lató közgyűlés a nagyméltóságú m. kir. belügyminister 
ur jóváhagyása mellett határoz.

33. §. Az esetben, ha az alapszabályokban meg
határozott célt és eljárást, illetetóleg hatáskörét meg 
nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben további 
működésének folytatása által az állam vagy az egyleti 
tagok vagyoni érdeke veszélyezetetnék, haladéktalanul 
felfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is 
oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt kötelez- 
tetik.

34. §• Jelen alapszabályok jóváhagyás végett a 
nagyméltóságu m. kir. belügyministeriumhoz és a 
nagyméltóságú m. kir. földművelésügyi minisztériumhoz 
fel térj esztendők.

Kelt Perecsény, 1897. évi szeptember hó 19-én
Tó t h  K á r o l y  s. k.,

66844. szám. ni. kir. főerdóőr elnök.
V/b
Látta a m. kir. belügyminster.
Budapesten, 1898, junius hó 24-én.

(P. H.) A minister meghagyásából:
Sza bó  L á s z l ó  s. k.

ministeri o.-tanácsos.

Különfélék.
H ova p á ly ázzu n k ?  Az „Erdészeti Lapok“ jú

lius havi füzetében — mely sajnos, csak f. hó 6-án 
került kezünkbe — a következő pályázati hirdetményt 
találjuk:

Az alólirott m. kir. erdőhivatal kerületében üre
sedésben levő egy III. osztályú faraktárőri, egy IV. 
osztályú és két III. oszt. erdőlegényi, előléptetés esetén 
két Il-od és két III. osztályú erdőlegényi állomásra az 
állományszerü illetményekkel ezennel pályázat nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázni kívánók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. ,t. ez. 37. §-ában előirt szak- 
képzettségüket, az államerdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók azonfelül ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincs
tári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, va
lamint a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt

és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1898. évi szeptember 
hó 1-ig az alólirott m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be. 
Apatinban, 1898. julius hó 1-én. M. kir. erdőhivatal.

E lp u sz tu lt község. Múlt hó 16-án — mint Írják, 
szomorú nap virradt fel a nógrádmegyei Vadkert köz
ség lakosaira. Orkánszerü északi szél dühöngött, midőn 
délutáni két óra körül megkondultak a harangok. A 
hosszú két sorban települt község közepén egy szatócs 
háza mellett levő szűk zsellértelken tűz támadt az 
odahelyezett petroleumos hordóktól. A tűz átterjedt a 
szalmatetőzetü zsellérházra s ezzel továbbra megszűnt 
minden védekezés és minden oltási kísérlet. A község 
felső részéről mentés végett tömegesen átszaladt lakosok 
a vésztől fenyegetőitekkel egyetemben kizárólag az ér
tékesebb háziszerek megmentésére szorítkozhattak. A 
csekély számú cseréptetőzetü házak kivételével alig 
egy negyedóra múlva már tüztengerben úszott vagy 
negyven ház, a cseréptetőzetüek szalmafödelü gazda
sági épületeivel együtt. — Az átelleni sor két háza is 
lángba jutott csakhammar. A gazdasági épületek kivéte
lével leégett száztíz nagy ház.

Száz család  nyom ora. Ó-Becsén a község mel
let levő szérüs-kertben, a hova a lakosság a cséplésre 
szánt gabonáját összehordta, tűz ütött ki, a mely a nagy 
hőség által megszáritott gabonát félelmetes gyorsasággal 
hamvasztotta el. A nagy hőség miatt a tűzhöz közel sem 
lehetett férni s igy két cséplőgép is a lángok martaléka 
lett. A tűzoltók tehetetlenek voltak a dühöngő elemmel 
szemben s a lakosság is kénytelen volt tétlenül nézni, 
mint pusztul el sokat Ígérő termése. Mintegy száz tulaj
donos károsult meg 25—30 ezer forinttal s a dologban 
az a legszomorubb, hogy a lakosság könnyelműsége foly
tán alig volt valami biztosítva. A tűz keletkezése felől 
több verzió kering és nincs kizárva a boszu sem, a miért 
is a csendőrség megindította ez ügyben a viszgálatot. 
A  szegényebb gazdák közül a tűz miatt többen teljesen 
tönkrejutottak.

A  M an n lich e r k ö n nyebb  lesz. Katonáéknak 
megint pénz kell puskára. Nehány millió póthitel alkal
masint elkel majd arra a czélra, hogy a Mannlicher súlyát, 
mely eddig 4'40 kilogramm volt 3'30 kilogrammra 
könnyítsék. Az osztrák Landwehr hivatalos lapjának úgy
szólván ápró hirdetései, a helyi érdekű vasutaknak szóló 
utasítások közé eldugva találjuk báró YVelsersheimb 
Landwehrminister rendeletét, mely az uj fegyver behoza
tala felöl intézkedik. Katonai körökben fontosnak tartják 
az újítást, mert azz 1 az osztrák-magyar hadsereg fegy
vere a legkönynyebb lesz, még a német hadseregénél 
is 70 grammal könnyebb. Ez a változás — a mint nyíltan 
bevallják — nem annyira a legénység Terhének csökken
tése végett történt, hanem inkább a fegyver lövőképes
ségének emelése czéljából. Eddigelé ugyanis 110 töltényt, 
mig ezentúl 130 darabot lőhet el minden egyes katona. 
A régi Manniichereket pedig erre az uj szerkezetre nem 
lehet átalakítani.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h radszky  Em il.
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1 RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab, ferlachi fegyvergyárának főraktára.

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
R asser József fe rla ch i (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő feg y v e rg y áráb ó l közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és sze re lvényekben  bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csővü lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
részletfizetés

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

P a laczkborok  á ra i:  Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0’7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0'7 ,, 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, S zász-S ebesen  (Erdély).

„ojyjosg; jnj^Sjozg tunojuyt lazaRR ojisojzig os[[j“ zy f i
HU

MEGJELENT

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. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

cz;é!günli újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdétisztek 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 mindenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM és T Á R SA

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
„ ó csász. és kir. Fensége ózsef Főherezeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. inisterium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

H ird e té si 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.

N eh á n y  szó  a szem itésrő l.
A szemités olyan helyeken, hol megfelelő 

iparvállalatok vannak, egyike az erdőgazdaság 
legjövedelmezőbb ágainak, már csak azért is, 
mert ennél a vékonyabb faanyagot is érté
kesíthetjük, mely különben mint tűzifa a ki
szállítással összekötött költségek következ
tében piaczi értékkel alig bir.

A szenitésnél többféle módot szokás alkal
mazni, többet között a kemenczében, veremben 
való szenitést, mig nálunk leginkább a tótok, 
németek és olaszoknál dívó mód, a boksákban 
való szenités van elterjedve.

A szenités fontosságát tekintve nem árt, 
ha annak különféle módjairól egyet — mást el
mondunk, mert sokan lehetnek lapunk tisztelt 
olvasói közt olyanok, kiknek a gyakorlatban 
még nem volt alkalmuk az erdőgazdaság eme 
ágával foglalkozni. Ezeknek a soroknak szerény 
írója a kérdéssel nem csak az elméletben, de 
a gyakorlatban is foglalkozván a kérdéssel, 
készségei bocsátja csekély tapasztalatoit mások 
rendelkezésére s örömére szolgálna, ha a 
kérdéshez mások is hozzá szóllanának s tapasz
talataikat elmondanák, mert hiába: több szem 
többet lát.

Vegyük tehát a szemitésnek különféle 
módjait egyenkint bonczkés alá, természetesen 
csak annyira terjeszkedve, a mennyire ezt 
lapunknak — sajnos, még mindig — szűk 
keretei megengedik.

A kemenczében való szemitésnél a fát 
légmentesen elzárható falazott vagy vas kemen- 
czékbe helyezik, mely kemenczéket azután 
kívülről addig hevítjük, mig az azokban elhelye

zett fa megszenesedik. A szenitésnek ez a 
módja azonban részint a kemenczék fölállítása, 
részint pedig a fának szállításánál fölmerülő 
nagy költségeknél fogva csak akkor jöhet 
alkalmazásba, ha a szénen kívül még faeczet, 
kátrány, vagy egyéb melléktermény előállítását 
is óhajtjuk, mert a szenités eredménye soha
sem biztos annyira, mint a boksákban való 
szenitésnél s igy nem is tartom érdemesnek 
most a kivitel módzataival bővebben foglal
kozni.

A verem — szenitésnél olykép járunk el, 
hogy jó kemény földbe egy méter mélységű 
és tölcsér alakú vermet ásunk, melybe elő
ször rozsét hányunk és azt benne elégetjük, 
mire a vastagabb fa beliányása és elégetése 
következik mindaddig, mig a verem izzó zsa
rátnokkal megtelt, mire az egészet elföldeljük, 
hogy a tűz kialudjék, mi rendesen csakhamar 
bekövetkezik s 1—2 nap múlva már a kész 
faszenet kiemelhetjük. Ez a szenitési mód 
amilyen egyszerű, épp oly káros az erdőgazda
ságban, mert a levegőnek a tűzzel való köz
vetlen érintkezése folytán részint kevesebb 
mennyiségű, részint pedig roszabb szenet kapunk.

Nem vélek tévedni, ha a szenitési módok 
között legczélszerübbnek és legjobbnak a 
hazánkban általánosan elterjedt boksákban való 
szenitést tartom s igy ezzel szándékozom 
kissé bővebben foglalkozni.

A boksákban való szenitésnél első és fő 
kellék a szenitő helyek helyes megválasztása 
és a szérühelyek elkészítése, mely utóbbiaknál 
mindig előnyös, ha a már meglevő régieket 
vehetjük igénybe, mert ez által nem csak sok
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munkát, de sok fölösleges költséget is meg
takaríthatunk, ha azonban ez nem lehetséges, 
akkor nem marad más hátra, mint uj székhe
lyekről gondoskodni és azokat megfelelő szak
értelemmel elkésziteni. Ennél úgy járunk el, 
hogy lehetőleg sik helyen a talajt a gyeptől 
és kövektől megtisztítjuk s a közepén némi 
emelkedéssel ellátjuk. Lankás és meredélyes 
helyen a hegyoldalba ásunk, inig vízszintes 
helyet nem nyerünk, szükség esetén pedig 
áthidalást alkalmazunk, melynél a szálfák egyik 
vége a hegyoldalra, a másik vége ellenben a 
fölállított állványra támaszkodik; az igy elké
szített hidlásra azután 03  — O'A m. vastagon 
föld lesz hordva és ledögőnyölve. A hegyol
dalba való bevágásnál óvakodunk kell a föld
omlástól, miért is a levágott részen fonott 
sövényt alkalmazunk. Mocsaras helyeken a 
szenitő teret körül árkoljuk, a földbe czöve- 
keket verünk s ezekre rakjuk a padlót, melyre 
ismét 0*5 m. vastag földréteg jön és erre 
lesz a boksa fölállítva.

Ha a szenitést magában a vágásban, vagy 
pediglannak közvetlen közelében eszközöljük és a 
szenités helyét a vágás haladásához képest vál
toztatjuk, ezt a műveletet erdei szélütésnek 
nevezzük, mig ellenben az állandó helyeken 
való szélütésnek, melynél a fát akár usztatás, 
akár más szállítási mód segítségével visszük 
a szenités helyére, gereb- szenités a neve. Az 
utóbbi módnál nagy előny a könnyebb vezetés 
és fölügyelet és az eredmény is sokkalta jobb, 
ezért a lehetőség szerint inkább ezt alkal
mazzuk, mintsem az erdei szenitést.

Miután igy a tót és német szénégetésnél 
egyforma módon a szérühelyet elkészítettük, 
hozzá látunk magának a boksának fölállításához, 
mit a következőkép végzünk: két darab mint
egy 5 ctm, vastagzág hasábot oly módon 
állítunk le, hogy azok alul 15—20 ctmnyire 
álljanak egymástól, fent pedig kereszteződjenek, 
mely keresztezésnél azután guzszssal kötjük 
össze, mig az alul támadt hézagot kéreggel 
és rőzse darabokkal töltjük ki. A német 
szenitési módnál a tüzfogó elkészítése úgy 
történik, hogy a boksa magasságához mértten 
három karót verünk le a középen, melyek 
azután majdnem a boksa magasságának meg

felelő helyen gúzszsal megköttetnek, illetve 
alulról egész föl körülfonatnak, mig a karók 
között támadt ür gályákká! és fadarabokkal lesz 
kitöltve. Midőn ilyen módon a tűzhely elkészült, 
következik magának a boksánk a fölállítása.

A tót szenitési módnál úgy történik az össze
állítás, hogy a tüzfogó közül legelőször véko
nyabb száraz fát támogatunk föl lehetőleg füg
gélyesen, élével befelé fordítva és minél tömöt
tebben, ha ilyen módon a tüzfogót már mint
egy 0'60 méternyire körülraktuk, következik 
a többi fának további körülrakása, melynél 
lehetőleg arra kell ügyelnünk, hogy a hasábok 
felső vége kissé rézsutosan feküdjék s az egész 
egy széuaboglyához hasonlatos alakot nyerjen, 
de a melyen azért a födél mégis könnyen meg
állhasson.

Mivel euuél a módszernél abegyujtás alulról 
történik, megfelelő nyílást szükséges hagynunk 
a tüzfogótól egyészen a boksa széléig, mi úgy 
történik, hogy a szenitő rakás közepétől sugár 
irányban egy vastag dorongot, vagy pedig 
félgömbölyü hasábfát fektetünk a földre s a 
fának rakásolásánál ezt melléje és nem reá 
fektetjük s a folytatólagos rakásnál ezt a 
dorongot mind kijebb huzva. a befejezéskor 
megkapjuk a gyújtó csatornát.

Ha már most a leirt módon a földszinti 
réteg rakásával a középponttól minteg 1—1‘5 
méternyire haladtunk, hozzá kezdhetünk a máso
dik, az úgynevezett emeleti rakáshoz, mely a 
tót szenitési módnál oly módon történik, hogy 
a szenitő tüzfogóhoz legközelebb eső valamely 
hasáb bütüjén 1—1 fejszecsapással hasadékot 
vágva, abba egy vékony hasábról lehasitott s 
ékre faragott fát verünk be, mely azután a leg
közelebb berakandó hasáboknak középpontjául
Szolgál. (Folytatása következik.)

TERVEZET.
Az „ E r d é l y r é s z i  E r d é s z e t i  A l t i s z t i  

S e g é l y  E g y e s ü l e t "  a l a p s z a b á l y a i .
1. §. Az e g y e s ü l e t  czi rae és p e c s é t j e .

Az egyesület az „Erdélyrészi Erdészeti Altiszti 
Segély Egyesület" nevet viseli, s pecsétje is ilyen 
körirattal lesz ellátva.
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2. §. Az egyesü le t székhelye.
Az egyesület székhelye Kolozsvár város.
3. §. Az egyesület  ügyvi tel i  nyelve

Az egyesület ügyviteli hivatalos nyelve az ural
kodó magyar nyelv; ezen lesznek vezetve jegyzőköny
vei, levelezései, összes kezelési könyvei, számadásai, 
költségvetései s bárminemű kiadványai, olyan tagok 
azonban, a kik a hivatalos magyar nyelvnek teljesen 
nincsenek birtokában, a közgyűléseken saját anya
nyelvükön is fölszóllalhatnak, mely esetben fölszólla- 
lásaik tolmácsolva lesznek.

Ha a szükség úgy hozná magával, gondoskodni 
fog az egyesület, hogy alapszabályai, közgyűlési meg
hívói s egyéb fontosabb kiadványai az Erdélyben 
divó más nyelveken is kiadassanak.

4 , § Az egyesület  hivatása.
Az egyesület hivatása egyrészt -tagjait minden tőle 
kitelhető módon erköl cs i l eg t ámogat ani  s érdekei
ket minden irányban megóvni és előmozdítani, más
részt őket anyagi  segélyezésben is részesíteni.

Az anyagi segélyezés négyféle lehet; és pedig.
a. , haláleseteknél temetkezési segély ;
b. , özvegyek és árvák, valamint sanyarú helyzet

ben levő nyugdíjasok segélyezése ;
c. . betegségek, szolgálatképtelenség, elemi csapá

sok esetén a tagoknak az egyellsület vagyoni állapotához 
mért támogatása;

d. , gyermeknevelési segélyek kiosztása akkor, a 
midőn ezt már az egyesület anyagi helyzete megfogja 
engedni.

5. §. A segélyezés  mérve.
Haláleseteknél egyszer s minenkorra megállapit- 

tatik, hogy a családfő elhalálozásánál 200 korona, a 
családanya elhalálozásánál 100 korona, gyermek elhalá
lozásánál pedig 60 korona fizettetik az egyesület tagjának, 
illetőleg hozzátartozóinak vagy az örököseinek, még 
pedig a halotti anyakönyvi bizonylat bemutatása 
után azonnal.

Az özvegyek és árvák sorsáról való gondoskodás 
még ott is, hol a nyugdíjtörvény alkalmazva van, még 
mindig vagyon mostohán lévén gondoskodva, az egye
sület egyik fő föladatát képezendi vagyonának gyara
podásával az ezekről való gondoskodás és megél
hetésük biztosítása. Az ide vágó segélyezés mérvét az 
egyesület vagyonához és a segélyezendők számához 
képest a közgyűlés lesz hivatva évről-évre megálla
pítani. Ugyanily eljárás lesz követendő az olyan tagoknál 
is, kiknek nyugbérük a tisztességes megélhetésre nem 
elegendő.

A betegségeknél való segélyezésnél csak hosz- 
szabb tartamú és olyan kiadásokkal összekötött beteg
ségek lesznek figyelembe véve, melyek kiadásait a 
tag vagy éppen nem, vagy csak nagy áldozatok árán 
képes födözni.

Szolgálatképtelenség eseténél az itteni második 
bekezdésben foglaltak lesznek irányadók, mig elemi és

más csapásoknál mindig ezek mérve és az egyesület 
vagyoni helyzete irányadó.

6. §. Az egyesület  tagjai .
Az egyesület tagjai négyfélék; úgymint:
a. , tiszteletbeliek;
b. , alapítók;
c. , rendesek és
d. , pártolók.
Tiszteletbli tagok azok, kiket a közgyűlés az 

erdészeti altisztek és az egyesület érdekeinek előmozdí
tásában szerzett érdemeikért ilyenekül megválaszt.

Alapitó tag az, ki az egyesület alaptőkéjének 
gyarapításához egyszer s mindenkorra 200 koronával, 
vagy pedig évenkint 20 koronával, járul s utóbbi esetre 
kötelező nyilatkozatot tesz.

Rendes tagjai lehetnek az egyesületnek az erdélyi 
részekben, valamint a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
fönhatósága alá tartozó magy'aroszági erdőknél alkal
mazott összes erdőőrök s az ezeket ugyan egy czélt 
szolgáló egyéb erdészeti alkolmazottak, mint famesterek, 
faraktár,- zsilip,- duzzasztó,- és gerebőrök, vadászok, 
munka,- és műfelügyelők, íürészmesterek, erdőlegények 
és erdőszolgák, szóval mindazok, kik az erdészetnél 
alkalmazva vannak s annak érdekeit szolgálják, legyenek 
ők akár a kiestárnál, akár pedig megyék, városok, 
községek, hitbizományok, alapítványok s bármi néven 
nevezendő magán uradalmaknál, ha a megállapított tag
sági dijakat pontosan fizetik s egyébként is erkölcsi 
vagy más tekintetben kifogás alá nem esnek.

A rendes tagok tagsági dijak fejében havi egyenlő 
részletekben fiizetendő 12 koronát fizetnek évenkint, 
mely tagsági dijat egyébként — ha azt a szükség úgy 
hozná magával, a közgyűlés ötven százalék erejéig föl 
is emelhdti, vagy pedig idővel ugyanily mértékig le 
is szállíthatja.

Ezen kívül a különféle beruházásokra s az ala
pítással kapcsolatos egyéb költségek födözésére minden 
rendes tag az egyesületbe való belépése alkalmával 
2 korona felvételi dijat kőteles befizetni.

Az egyesület fő czélja lévén tagjait minden tőle 
kitelhető módon támogatni, kor szerinti határvonalak 
a tagok között nem vonatnak s igy abba a korosab
bak is beléphetnek, mégis határozatba megy, hogy az 
alapszabályok szerint való segélyezésben csak az a 
tag részesülhet, ki tagsági dijait már legalább egy 
éven át fizette; rendkívüli figyelembe vehető körül
ményeknél azonban a közgyűlés jogosítva van tagját 
vagy hozzá tartozóit ettől eltekintve is segélyezni.

Eme intézkedés szüksége leginkább azoknál áll 
be, kik véletlen baleset folytán, vagy szolgálatuk 
buzgó teljesítése közben haltak el, vagy pedig beteg
ség és egyéb csapás által lettek sújtva.

Az évközben belépő tagok tagsági dijakat a 
belépési év első napjától szánitva kötelesek fiizetni.

Pártoló tagja az egyesületnek mindenkilehet, ki az
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egyesület vagyonának gyarapításához évenkint 2 koro
nával járul.

7., §. A tagok kötelességei .
Minden egyes tagnak első sorban kell hogy hivatását 

képezze az egylet jávának és érdekeinek minden 
irányban való előmozdítása, kiváltkép pedig vagyo
nának gyarapítása.

A rendes tagok kötelesek ezen fölül tagsági 
dijaikat az egyesület pénztárába pontosan befizetni.

8. §. A t agság megszűnése.
Az egyesületi tagság megszűnik:
a. , elhalálozás.
b. , önkéntes kilépés,
c. , kirekesztés esetén.
Az első eset természetszerűleg állván be, annak 

körülírása fölösleges.
Önként az egyletből kilépni bármely tagnak 

jogában áll, ebben az esetben azonban az általa már 
befizetett tagság dijak az egyesület javára esnek, kivéve 
igen figyelemre méltó eseteket, melyek mérlegelése 
következtében azoknak minden kamatok nélkül való 
visszafizetése engedély ezhető egy évi tagsági dij 
visszatartása mellett, mint a mely mindig alapbefi
zetésnek tekintendő. :

Kirekesztés két esetben fordulhat elő; és pedig
a. , ha a rendes tag tagsági diját hat hónapon 

túl fölszóllitás után sem fizette be és
b. , ha az emberi tisztességgel össze nem egyez

tethető valamely oly cselekményt követ el, mely 
méltatlanná teszi őtt arra, hogy a becsület és tisztes
ség ösvényén járó s mocsoktalan jelemü bajtársai őt 
maguk közt megtűrjék.

Itt még különösen kiemelendő, hogy valamely 
tagnak az erdészet kötelékéből fegyelmi utón való 
elbocsátása nem involválja föltétlenül az egyesültből 
való kirekesztést is, hanem csak abban az esetben, ha 
annak okai megbecstelenitő cselekedetre vezethetők 
vissza.

A kirekesztés mindkét esetében a kirekesztett el
veszti a már telj esi tett befizetéseinek visszatérítésére, 
vagy pedig az egylet által bármi irányban leendő 
támogatására való igényét.

A tiszteletbeli és alapitó tagoknál a tagság meg
szűnése természetszerűleg csak elhalálozás esetén 
vagy abban az esetben állhat be, ha erről önként 
lemondanak, utóbbi esetben azonban az alapitó tagok 
nem csak hogy a már befizetett alapítványaik vissza
térítését nem követelhetik, de sőt azoknak részletekben 
való fizetésénél kötelesek még a hátralékos részleteket 
előbb teljes összegükig befizetni.

A pártoló tagság az évi hozzájárulás beszüntetése, 
vagy pedig elhalálozás esetében szűnik meg.

9. §. A t a g o k  j oga i .
A tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagok az egye

sület gyűlésein részt vehetnek, azokon inditványozási

és tanácskozási joggal igen, szavazati joggal azonban 
nem bírnak.

A rendes tagok a közgyűléseken akár szemé
lyesen, akár pedig megbízott közvetítésével befolynak 
az egyesület igazgatásába, részt vesznek a gyűléseken, 
választják tisztviselőiket, indítványokat tesznek s azok 
sorsa fölött szavazataikkal döntenek. Ezen fölül 
igényük van a 4 §-ban körülírt segélyek igénybe
vételére és az egyesület erkölcsi támogatására.

10. §. Az e g y e s ü l e t  i g a z g a t á s a .
A. A közgyűlés.

Az egyesület ügyeinek vezetésére első sorban a 
közgyűlés van hivatva, melyen minden az egyesület 
életébe vágó fontosabb mozzanat jogérvényes elintézést 
nyer.

A közgyűlés álltai lesz megválasztva a választ
mány, az elnök, alelnök vagy a szükséghez képest 
alelnőkök, pénztárnok, jegyző, ki egyelőre a pénztári 
ellenőri teendőkkel is meg lesz bízva és az ügyész.

A közgyűlés van hivatva őrködni az alapszabályok 
pontos betartása fölött s azokat esetleg a mutatkozó 
szükséghez képest meg is változtathatja, természetesen 
mindig csak a magas kormány beleegyezése és jóvá
hagyása mellett; intézkedik a közgyűlésnek hol leendő 
megtartásáról; a fizetési kötelezetségeket nem teljesítő 
s egyéb kivánalmaknak meg nem felelő tagok kirekesz
tése fölött határoz; választja a tiszteletbeli tagokat; 
megállapítja az évi költségvetést s fölülbírálja az évi 
számadásokat s utóbbiakra nézve megadja a fölmen
tést; végkielégitések vagy évi járadékok, továbbá a 
rendkívüli segélyezések megállapítása a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. A választmány és igazgatóság 
évi tevékenységét tartalmazó jelentést a közgyűlés 
bírálja fölül.

Közgyűlés rendszerint minden évben egyszer 
tartandó, rendkívüli esetekben azonban a választmány 
vagy legyalább 20 rendes tag kívánságára az elnök 
rendivüli közgyűlést tartozik egybehívni.

A közgyűlés határozatképességéhez a rendes 
tagok legalább egyharmadrészének személyes vagy 
megbízott által való jelenléte szükséges, megjegyez
tetvén, hogy egy-egy megbízott magában 20 szavazatnál 
többet nem egyesíthet. Abban az esetben, ha az 
idejekorán kihirdetett közgyűlés a megjelentek vagy 
képviseltek csekély száma miatt határozatképtelen 
lenne, az elnök uj közgyűlést hiv össze, mely azután 
a megjelentek számára való tekintet nélkül a tárgya
lásra kitűzött ügyekben jogérvényesen határoz.

A közgyűlésre minden egyes tag a hely, idő jS 
a tárgyalásra kerülő ügyek megjelölése mellett a 
kitűzött határnap előtt legalább 14 nappal külön-külön 
megivandó.

B. A választmány .
A választmány 12, a közgyűlés által megválasz

tott tagból áll.
Hatásköre: a pénztárnak és egyéb ügyvitelnek
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időközönkénti megvizsgálása, uj tagok fölvétele, az 
évi költségvetések szerkesztése, számadások átvizsgá
lása és a közgyűlés elé való terjesztése, ezen kivül az 
elemi csapások vagy betegségek esetén való segélyezés 
mérvének megállapítása és javaslattétel a végkielé
gítés, valamint évi járadékok megállapítására. A választ
mány bejelenti a közgyűlésnek az uj tagok fölvételét 
s javaslatot tesz a kivánalmaknak meg nem felelő 
tagok kirekesztésére.

C. Tisztviselők.
Az egyesület tisztviselői:

a) elnök,
b) alelnök vagy alelnökök,
c) pénztárnok,
d) jegyző, ki egyelőre a pénztári ellenőri teen

dőket is végzi és
e) az ügyész.
Jelezve lesz már most, hogy idővel, midőn a föl

halmozódó teendők ezt meg fogják kívánni, még egy 
külön pénztári ellenőri állás is szervezendő lesz.

A tisztviselők a közgyűlés által három évi időtar
tamra lesznek választva, idővel azonban, ha ezt a 
viszonyok és az egyesület megizmosodása megengedik, 
a tisztviselői állások a közgyűlés határozatával véglege
síthetők is lesznek.

A tisztviselők teendői:
a) Az elnök.
Az elnök hívja össze a közgyűléseket, valamint a 

választmányi gyűléseket is; ezeket vezeti s határoza
taikat végrehajtja, illetve tiszttársaival végrehajtatja; 
képviseli az egyesületet minden irányban, annak minden 
rendű jegyzőkönyveit és okmányait a jegyzővel együt
tesen aláírja. Az elnök őrzi az egyesület hivatalos 
pecsétjét. Az egyleti könyvek és pénztár helyes keze
léséről és vezetéséről időközönkint vizsgálat utján 
meggyőződik s tapasztalatairól úgy a választmánynak, 
valamint a közgyűlésnek alkalomadtán beszámol. 
Utalványozza a haláleseteknél kifizetendő dijakat s 
egyéb kisebb folyó kiadásokat, utóbbiakat 40 korona 
erejéig, ilyen utalványozásairól azonban mindenkor a 
legközelebbi választmányi gyűlésen beszámol.

b) Az alelnök.
Az alelnök a teendők végzésében akadályozott 

elnököt mindenekben helyettesíti s a helyettesítés 
tartama alatt teendői ugyanazok, melyek az elnöknél 
fölsorolvák, ebből kifolyó tényeiért azonban az egylettel 
szemben személyes felelősséggel tartozik.

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

mint a kiadásokról rendes könyvet vezet. Beszedi a 
tagsági dijakat s ezeket nyugtázza. Gondoskodik a pénz
készletek gyümölcsöző elhelyezéséről. Az egylet va
gyonáról minden évben az év zártával s a következő 
év első hónapjában beszámol. A tagsági dijak miként 
történt befizetéséről évnegyedenkint jelentést tesz az 
elnöknek vagy helyettesének s kimutatva a hátraléko

sokat, ezeket az elnökkel együttesen hívja föl kötele
zettségeik teljesítésére. Őre az egyesületi pénztári 
pecsétnek.

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

zeti a köz- és választmányi gyűlések jegyzőkönyveit s 
ezeket az elnökkel egj'üttesen aláírja. Végzi a pénztári 
ellenőri teendőket; közreműködik a költségvetések és 
számadások összeállításánál s az elnök vagy helyettese 
által kiadott utalványok s egyéb okmányokat ellenjegyzi.

e) Az ügyész.
Az ügyész az egyesületnek jogi tanácsadója és 

képviselője bíróságoknál harmadik személyek ellen.
Az összes tisztviselők állása egyelőre tiszteletbeli 

s igy semmiféle díjazással nem jár, azonban idővel, a 
teendők fölszaporodásával és az egyesületi vagyon gya
rapodásával jogában leend a közgyűlésnek a tisztvise
lőket megfelelő díjazásban részesíteni, sőt az állásokat 
véglegesíteni is.

A tisztviselőknek az egyesület érdekében tett uta
zásaiknál fölmerült költségeik födözésére a közgyűlés 
utazási átalányt állapit meg.

11. §. Az e g y e s ü l e t  v a g y o n a  és a n n a k  
k e z e l é s e .

Az egyesület vagyonát képezik:
a) az alapitó, rendes és pártoló tagok által befi

zetett tagsági dijak;
b) adományok;
c) egyéb bármi néven befolyandó jövedelmek.
Az egyesület vagyonának kezelésére a pénztárnok

van hivatva. A befolyó jövedelem ama a közgyűlés 
által időnkint meghatározandó összegen kívül, mely a 
pillanatnyi szükség födözésére készletben tartandó, 
vagy állami értékpapírokba, vagy postatakarékpénz
tárba. vagy végül valamely teljes biztosítékot nyújtó 
pénzintézetbe gyümölcsözőleg elhelyezendő. Sorsjegyek 
csak olyanok vásárolhatók, melyek állandó értékkel 
bírnak s értékükért az államkincstár szavatol; ilyenek 
vétele esetén az azokra esett nyeremény teljes össze
gében az egyesületet illeti.

Az egyesületnek legfőbb föladata mielőbb erős 
tartalékalapot, illetőleg alaptőkét gyűjteni s annak nö
vekvését minden kitelhető módon előmozdítani, miért 
is az alapitó tagok által befizetett összegeken kívül, 
melyeknek mindenkor csak a kamatai használhatók föl, 
az egyéb jövedelmek 5%-a évenkint az alaptőkéhez 
csatolandó.

Az egyesület tagjait is részesítheti kölcsönökben, 
de csakis rendkívüli esetekben s teljes biztosíték nyúj
tása mellett és soha sem magasabb, mint az állam 
által elrendelt kamatláb mellett.

Az egyesület vagyonáról évenkint mérleg készí
tendő s a tagok számához képest sokszorosítandó. A 
mérleget a közgyűlést megelőzőleg az erre szóló meg
hívóval együtt minden egyes tag megkapja.
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12. §. Az egj ^esül e t  f ö l o s z l á s a .
Ha az egyesület bármily körülményeknél fogva 

czéljának meg nem felelhetne s tagjai vagyonát 
koczkáztatná, ebben az esetben a közgyűlés annak 
föloszlását mondja ki, mely esetben a rendes tagok 
befizetett dijaikat a lehetőség határai közt és arányában 
visszakapják, mig az ezután esetleg fönmaradó vagyon 
az „Országos Erdészeti Egyesület" gondjaira s keze
lése alá bizatik, oly kikötéssel, hogy annak jövedelme 
erdészeti altisztek vág}' hozzátartozóik, kiváltkép pedig 
özvegyeik és árváik gyámolitására fordittassék.

Abban az esetben, ha az egyesület az alap
szabályaiban meghatározott hatáskörét túllépve, czélját 
szem elől tévesztve hivatásának meg nem felel és 
amenynyiben további működése által a tagok érdekei 
veszélyeztetve lennének, a magas kormány által haladék
talanul fölfüggesztendő és fölfüggesztés után elren
delendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest vég
leg föloszlatható, vagy pedig kötelezve lesz az alap
szabályoknak különbeni föloszlatás terhe mellett leendő 
pontosabb betartására.

A saját hatáskörben való föloszlatás kimondásához 
a rendes tagok szavazatainak 2/g-a szükséges.

13. §. Az a l a p s z a b á l y o k  m e g e r ő s í t é s e .
Az alapszabályok megerősítés és jóváhagyás 

czéljából úgy a m. kir. belügyi-valamint a földmivelés- 
ügyi Ministeriumhoz fölterjesztendők.

Különfélék.
K inevezés, e lő lép tetés. A szászsebes! m. kir. 

erdőhivatalnál a következő kinevezések, illetve elő
léptetések történtek: Lupu Dániel és Kerekes Károly
II. oszt. m. kir. főerdőőrök I. oszt. m. kir. főerdőőrökké; 
Ohánovits Mihály, Kupás Dániel és Czuezurás László
III. oszt. főerdőőrök II. oszt. főerdőőrökké; Heim 
Rajmund, Kinich József, Szegedi Ferencz, Schenk István
l. oszt. erdőőrök III. oszt. főerdőőrökké; Markon János, 
Butyka Béla, Temesi János, Balogh Dénes II. oszt. 
erdőőrök I. oszt. erdőőrökké; Heim Vilmos, Bukur 
Miklós, Keresztes Miklós, Donáth András, Jászberényi 
Károly, Szőke György, Ivoppándy Mihály, Dávid Ferencz, 
III oszt. erdőőrök II. oszt. erdőőrökké; Hurdu György, 
Katana János, Kroisz Ferencz, Mehrbrodt József, 
Tőke László, Barb János, Balomiri Romulus IV. oszt. 
erdőőrök III. oszt. erdőőrökké; Koperdák József és 
Zemba Ferencz III. oszt. famesterek-utóbbi a soóvári
m. kir. erdőhivatalnál-II. oszt. famesterekké; Bloósz 
György II. oszt. faraktárőr I. oszt. faraktárőrré; Szabó 
Márton III. oszt. faraktárőr II. oszt. faraktárőrré, végre 
Csurgay András IV. oszt. faraktárőr III. oszt. farak
tárőrré. Gratulálunk!

E ljegyzés. Binder Béla társulati erdőőr Gömör- 
vármegye Valykó községében eljegyezte Kiss János 
úr, Vasvármegye Pálfa községi lakos bájos és kedves

leányát, Mariskát. Lapunk hű és buzgó barátjának 
őszinte szívből kívánunk szerencsét kötendő frigyéhez!

G ólyák  a  vasúton . Kocsárdról Írják a következő 
históriát: A napokban egy csinos fiatal asszony utazott 
Eperjesről Nagy-Szebenbe a budapest-predeali 508 számú 
gyorsvonaton. Útközben hirtelen rosszul lett, később A.- 
Gyéres és Koczán között szülési fájdalmak lepték meg 
a szegény asszonyt. Orvos hiányában a vasút kalauza, 
Friedbaum Mihály, sietett a szenvedő nő segítségére. A 
szakaszból míndeni kisietett, úgy hogy a kalauz maga 
maradt, de nem jött zavarba. A gyermek megszületett. 
Tövis felé azonban ismét szülési fájdalmak mutatkoztak 
a szegény nőnél, a mire gyorsan táviratoztak orvosért 
Nagy-Enyedre. Mielőtt azonban orvos érkezett volna, az 
asszony megszülte második gyermekét is. Ápolás és orvos 
hiányában azonban mindkét gyermek halva született. 
A nőt Tövisen kiszállították s rögtön táviratoztak a fér
jének Nagy-Enyedre s addig is gondos ápolás alá 
vették.

A legnagyobb  eső. Drieberg a Natureben 
említést tesz egy felhőszakadásról, mely valóságos özön
víz számba mehetett. Aznap, 1897. december 16-án 
Nedunkeinben (Ceylon) 806 milliméter eső hullott alá 
24 óra lefolyása alatt. Ez bizonyára a legnagyobb eső 
a melyet főijegyeztek. Az Encyclopedia Britanica szerint 
eddig a következő nagy esőket ismerjük: Joyeuze (Francia- 
országban), a mikor 22 óra alatt 791 milliméter eső esett, 
Genuában 26 óra alatt 762 milliméter, Gibraltárban ugyan
annyi idő alatt egyszer 838 milliméter eső esett. A föld 
legesősebb vidéke Khasia Hills Indiában, a hol egyszer 
öt napon át 3610'milliméter volt az esőmennyiség. Az 
évi átlag ezen a helyen 15240 milliméter.

E gy  szál a p ró fé ta  szakállából. Ritka ünnep 
volt múlt szombaton Konstantinápolyban. Fatma Hanum, 
a város egy gazdag asszonya, a sztambuli szegények 
menedékházának értékes ereklyét ajándékozott: egy szál 
szőrt a próféta szakállából. E relikviát különös ünnepi- 
ességgel vitték át Fatma asszony lakásáról a szegények 
menedékházába; a ceremónián számos állami főtisztviselő, 
katonatiszt és egyéb notabilitás vett részt.

A pró h irdetések . „Három kettős könyvvezetőt 
keresek elsőrendű házak számára. Polgár Izidor, ügynök." 
— „ Keresek szolid és jóldolgozó keszlyüvarrókat, tucat
jáért fizetek 1 frt 50 — 2 frtot. Friedl J kesztyűs." —
„ Március 7-én születésem napján, a halál, immár másod
szor, elragadta imádott és bizonyára sokak által szeretett 
nőmet." — „ Három éves szamár, igen jámbor, gyerme
kekhez való, eladó." — „ Eladó két jói tejelő kecske, 
Kápolna-utca 9., de csak délután 3 — 5 adnak fölvilágo- 
sitást."

Ö ngyilkosok k lub ja . Newyorkból jelentik: 
Az itteni redőrség két évvel ezelőtt spkat foglalkozott 
egy öngyilkossági klubbal, melynek tagjai arra kötelezték 
magukat, hogy a ki sorshúzásban a fekete golyót húzza,
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az bizonyos időn belül megöli magát. Akkor azt hitték, 
hogy sikerült elnyomni ezt veszedelmes járványt és most 
újra ily különös klubról szereztek tudomást, a melynek 
tagjai nők. Néhány nappal ezelőtt egy Dumbar Bessie 
nevű fiatal leány meghívta egy barátnőjét magához és 
igy szólt hozzá:

Ma rajtam a sor meghalni!
Ezt mondva, hirtelen nagy adag koncentrált karból 

savat nyelt le. Gyorsan orvost hivattak, de mikor odajött, 
a leány már meghalt. Az előtte való áldozat Clark Minnie 
kisasszony volt, a ki junius 16-ikán mérgezte meg magát 
a Broadway és a 21. utca sarkán. Dumbár Bessie akkor 
vele volt. Előtte Lorreson Tilliei, Crepoe Mary és Cooper 
Annié követtek el öngyilkosságot. Majdnem'mind fiatalok 
és szépek voltak és egyik sem volt szegény. Oka egyik
nek sem volt, hogy megölje magát. A  rendőrség kutatott 
és igy jött a klub nyomára. A tagok száma meg volt 
határozva. Minden hónapban sorsot húztak és az áldo
zatnak négy hét alatt meg kellett halnia. A rendőrség 
a klubnak összes tagjait letartóztatta.

E ln ö k i zárószó. Amerikában nemrég egy törvény - 
széki elnök a következő beszédet intézte az esküdtekhez:

Uraim! Ebben az ügyben mindkét fél ügyvédei oly 
szemtelenek és érthetetlenek, a tanuk mindkét részről 
oly neveletlenek és szavahihetetlenek, panaszos és vádlott 
oly megrögzött gazemberek, hogy nekem egészen mind
egy, mi lesz az önök verdiktje.

P u sz titó  z ivatar. Kölnből jelentik, hogy a 
Közép-Rajnán óriási zivatar vonult Végig, a mely az egész 
vidéken rengeteg pusztításokat vitt véghez. A szél jég
veréssel párosult. Tyúktojás nagyságú jég hullott. Legna
gyobb csapás érte Kölnnek Poll-Bagenthal nevű külvárosát, 
a mely teljes romhalmaz. A szél elkapta a templom 
tornyát és rázuditotta a templomra. Szerencsére akkor 
az istentiszteletnek már vége volt és nem volt már senki 
a templomban. Az összeomló iskolaépület maga alá temette 
az egész tanitó családot; két gyermek halálosan, két 
asszony súlyosan sérült meg. A zivatar nemcsak a házakat 
döntötte romba, hanem az összes fákat többnyire töves
tül kitépte.

A k irá ly  m in t vadász. Parisban, da Vaux báró
tól Les souverains et le sport czimmel érdekes könyv 
jelent meg, a mely külön fejezetet szentel királyunknak. 
Különösen a király vadászati szenvedélyéről ir az ismert 
szakiró, a ki igy jellemzi ő felségét mint vadászt:

Híven a Habsburg-ház tradiczióihoz, Ferencz József 
császár és király lelkes és vállalkozó tanítványa Szent- 
Hubertnek. A vadászat szenvedélye magas fokban fej
lődött ki benne és oly éles megfigyelő, oly tudós kutató, 
hogy valóban nemcsak puszta amatőr, hanem igazi vadász 
fáradhatatlan fölfedező. Minden túlzás nélkül azt mond
hatjuk, hogy a vadászat az egyetlen szenvedélye az ural
kodónak. Épp oly hévvel űzi ma is, mint íijusága első 
napjaiban. Arra fordítja minden idejét, a melyet az álla
mügyektől elvonhat. És ha Ausztria-Magyarország ma a 
vadászok eldorádója, úgy ez az uralkodó érdeme. A mikor 
trónra került, birodalmának még nem voltak erdőtör

vényei, az erdők elhanyagoltak, mondhatnók: elhagya
tottak voltak és a vadászat agonizált. Segíteni kellet a 
bajon, mert a rendszeres vadászatot nem lehet rögtönözni. 
Erre nemcsak idő kell, hanem egyúttal alapos ismerete 
is mindannak, a mi arra vonatkozik Az erdőket újból be 
kellet népesíteni, védeni Kellet a pusztítás ellen, ki kellet 
irtani a kártékony állatokat.

Ferencz Józsefnek óriási vadászterületei vannak Tirol
ban, Stiriában, Felső-Ausztriábau és a mint az első nap
sugarak odatüznek a bérezek tetejére és húzásra bírják 
a fajdkakasokat, ő már útnak indul a stiriai Alpesek 
közé és rendkívüli gyakorlottságával a legrövidebb idő 
alatt két-három fajdkakast is elejt, a mi pedig a legrit
kább vadászesemények közé tartozik.

Mint czéllővő is ritkítja párját a király és e téren 
valóságos remekműveket produkált már 1867-ben, a mikor 
Francziaországban járt. Napóleon császár kétszer hívta 
meg vadászatra Saint-Germaibe és Compiégnebe; mint 
czéllővő általános bámulatot keltett itt.

Saint-Germainben négy őzet, 10 nyulat, 38 tengeri 
nyulat, 335 fáczánt, 23 fürjet, 7 ezüstkakast, összesen 
417 darabot ejtett el. Napóleon császár csak 265 darabbal 
dicsekedhetett.
Egy héttel később Compiégneben folyt a vadászat. Több' 
lövő volt együtt: Ferencz József, III Napokon, Károlyi 
gróf, Harrach gróf, Andrássy gróf, Bellegarde gróf 
Königsegg gróf és Fleury tábornok. A társaság összesen 
2297 darabot lőtt, köztük 69 őzet és 1252 fáczánt. 
Ferencz Józef javára 600 darab, Napóleonra 402 darab 
esett.

Királyunk ekkor mondotta Napokon császárnak:
Igen szép vadászatokat láttam már, de ehhez hason

lót még seholsem; nem képzeltem, hogy az aránylag oly 
szűk területen ennyi vadat lehesen összehajtani.

A mint a stiriai hegyek közt vége a vadászatnak, 
az uralkodó Alsó-Ausztriába megy. Ott, vagy a Duna 
mentén vadász nemes vagy rőtt vadra, vagy a Thier- 
garten erdőiben őzeket üz. De a mikor az udvar Ischlben 
van, az uralkodó zergékre vadász, Fölkeresi ezeket a 
hegyek közt, a longbathi tó mentén, a hol még a, termé
szet is díszbe öltözik az ő tiszteletére.

Szerkesztői üzenetek .
H o f f i r e k  Vilmos urnák B e r z  o v a. Bodorló nevű er

dőlegény nincs az előfizetőink között. Talán valamely más elótt- 
lizetönk tubathatná Önnel nevezett lakását. Írjon dupla levelező 
lapot Lúgosra az erdöigazgatóság kiadó hivatalára czimezve.

H o f f i r e k  Antal urnák M o n o r o s t i  a. Az emlitett 
kérvény a postán tóvelyedhetett el, mert küldeményére nem em
lékezünk. Kérjük azt bár röviden újból jelezni.

S p a n g 1 Imre urnák S z e r g é n  y. Lapunk a szerkesztő 
családjában előfordult súlyosabb betegség következtében párszor 
csakugyan később jelent meg. B. B. lakása Valykó, Gömör ni., 
u. p. Nagy-Szuha. Antalics János nem előfizetőnk, igy lakását 
nem ismerjük. Üdvözlet.

B á l l á  István urnák S. - V á r k ó n y. Mi a lapokat annak 
idején elküldtük s igy a hiba csak a postán történhetett. 
Tessék megírni, mely számok hiányoznak, hogy pótlólag ineg- 
küldhessük.

L i n k e s  Győző urnák B e s n y ö .  A tévedés ott volt, 
hogy az egész beküldött összeget az Ön nevére irtuk s a lejá-, 
ratot a jövő év helyett folyó évvel jeleztük. Most úgy az Ön 
mint Sigmond ur előfizetését f. év végéig bejegyeztük. Üdvözlet*

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podiiradszky Emil.
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|  RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára. p

A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 
Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő fegyvergyárából közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csövű lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb.

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gjmtacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0-7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 , 40 kr. 0'7 „ 30 kr.
„ I. „ Asztali bor 1 „ 35 kr. 0’7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

I FOREK RUDOLF, S zász-Sebesen  (Erdély).

1 'oSosjjonASnoj ^njuSjozg reno!pey[ jozyjni oíisojzig osj[j“ zy

.
M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

mr*"’ legújabb árjegyzéke. “HSl
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi in. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

C25é)gtinK. újólag megtolzatott
a nagytekintetli erdétisztek 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 .1 r u h á k  -------
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
pKf* 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. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
„ n e  - . Ő csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói.

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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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 K e d d e n

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.

N éhány  szó a  szen iíésrő l.
(Folyt, és vége.)

A hasábok fölrakása az emeletes réteg 
rakásánál is a földszintihez hasonlóan történik, 
tudniillik először a vékonyabb, azután a vasta
gabb hasábok lesznek a központ körül rakva; 
minthogy a hasábokat a függélyesen álló hasit- 
vány köré függélyesen nem állíthatók, az 
ez által támadt űrt üszkökkel, apró fadarabokkal 
szokás kitölteni, abból a czélból, hogy igy a 
tűz az emeletre is könnyebben áthatolhasson. 
Ezek ntán föváltva folyik a munka a föld
szinten és emeleten és pedig akkép, hogy a 
fát mindig körbe helyezzük el a központ körül 
mindaddig, mig a szenitő rakás széléhez l -5 
méternyire nem érünk, a mikor már a körbe

való rakást nem föltétien szükséges betartani, 
mert már az ediggi rakás elég biztosítékot 
nyújt az állékonyságra és a szenitő rakás 
körül annak betartására fölhalmozott fa a 
szenitöt járásában akadályozná, mely esetben 
a rakást előbb az egyik oldalon végezheti be 
és innen halad fokonként odább. Természetes, 
hogy erre csak a lejtős helyeken készített 
boksáknál van szükség, mert a sik helyeken 
elég helyünk van a körül járásra.

Ha már most a földszinti és az emeleti 
réteg fölrakásával elkészültünk,-következik a 
szenitő rakás tetejének, az ugynevezet búbnak 
az elkészítése, mi úgy történik, hogy a szenitő 
az emelet közepén szén törmeléket és üszők 
darabokat tölt föl s azok fölibe a hasábok

---------+04---------

N y u lak  veszedelm e.
(A Hazánk után.)

A kik Nagy-Boldogasszony napján jártak a gödöl
lői állami csirketenyész'de környékén, ha a vadászat 
dolgában annyira járatlanok lettek volna is, ha azt 
sem tudják, hogy augusztus 15-ike a nyulvadászat 
klasszikus megnyitó napja: jobbról - balról hallatszó 
puskarapogás tanitotta volna meg rá. A délután a fő
városba robogó vonat utasai között hemzsegett a 
Tartarin kosztümös városi Nimród; pezsgő jókedv a 
soraikban. Mintha csak ünnepelni akarták volna a 
jelentékeny eseményt, hogy ime,r Tarascon városa 
szobrot emeltet Daudet Alphonsenak.

Egy ezivilben utazott utász-százados, kinek nyulból 
és fogolyból álló hadizsákmánya a leggazdagabb, azt 
kérdi társaitól: találják ki, hogy a nyúl, mikor sivit a

márcziusi hideg szél, miért a világ legszerelmesebb 
szatirja ?

Persze a fogós kérdést nem tudják megfejteni; 
igy nem marad más hátra, mint hogy a kérdésttevő 
fejtse meg a régi Írók szerint, hogy Venus a nyulak 
mamája, „alma leporum materinek nevezik itt-ott.

A társaság másik tagja nem akarván, hogy gyen
gébbnek tartsák, kérdi: a lelőtt süldőnyulról mikor 
lehet megismerni, hogy a közelben van-e testvére ? De 
már ezt a koczavadász is megmondhatja! Ha sötét 
kereszt van a homlokán, csak készenlétben kell tartani 
a puskát, mert biztos, hogy a vizsla legkisebb neszére 
is kiugrik a szomszéd luczernásból,

A vidáman csevegő vadásztársaság elhalmozza 
egymást ráfogásokkal s többé-kevésbé rossz viczekkel.

A plébános nem akart a krumplibokor aljában 
meglapult nyulra lőni.

De hát miért nem lőtt rá, szent atyánk ?
Mert nem. illett! volt rá a stoikus válasz.
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berakása alkalmával félre dobott görbe fada
rabokat fölapritva helyezi el, melyek fölé ismét 
rövidebb hasábok és dorongok következnek 
mindaddig, mig az egész gömbölyded alakot 
nyer, mikor is a rakás elkészítése be van 
fejezve s még csak a tetején kell jól kiegyen
getni és az oldalokon netán mutatkozó réseket 
betölteni.

A német szenitési módnál a boksa rakása 
hasonlóan történik s a külömbség csak az, 
hogy itt a begyújtás fölülről lesz alkalmazva.

Az olasz szenitési mód úgy a tót, mint a 
német szenitési módtól eltérő, mert itt a raká
solás hidláson történik, úgy tudniillik, hogy a 
középponttól sugárosan és párhuzamosan hasá
bokat raknak le, melyekre a következő réteg 
keresztbe rakva jön, úgy hogy a hasábokból 
egész hidlás származik, melyre azután a többi 
fa épp úgy lesz fölrakva, mint más szenitési 
módoknál. A hidlás fája nem igen szokott 
megszenesedni, hanem csak megüszkösödik s 
mint ilyen vagy hidlás rakásához, vagy pedig 
mint gyujtófa lesz fölhasználva.

A tót szenitési módnál kétféle takarót 
használunk, úgymint durva és por takarót. 
Durva takaróul hantot, száraz lombot, mohát, 
fenyőgalyakat, hangát, áfonyát stb. használ
hatunk. A por takaró az alsó, vagyis a durva 
takaróra jön, mely gyökerektől és kövektől

megtisztított porhanyó földből, szénporból, vagy 
a kettőnek vegyülékéből áll. Portakarónak 
különben az olyan anyag legalkalmasabb, mely 
a nélkül, hogy megkeményednék, a rakást 
szorosan födi a szénül és alkalmával azonban 
a fejlődő gőzt és gázokat átbocsátja, mely 
kívánalomnak legjobban megfelel az agyag, 
televény homok és szénpor egyenlő aráuyban 
való vegyüléke, mit különbeu a már gyakrabban 
használt szenitö helyeken készen találhatunk.

A duzva takaróval az egész rakás 12— 16 
cm. vastagon lesz befödve, megjegyezvén, 
hogy gyephantok alkalmazása mellett ez a 
réteg vékonyabb kell hogy légén. Ez a szabály 
azonban nincs kivétel nélkül, mert például 
viharos időjárásnál a takarónak kivált a szél 
fuvásának kitett oldalon vastagabbnak kell 
lennie.

A portakaró a durva takaróra jön s a 
tót szenitési módnál a boksa begyújtása előtt 
csak a földszinti rétegre és a búbra alkalmaz
zuk, mig az emelet egy része fődetleu marad, 
mely takaratlan pásztátkoszorúnak nevezzük s 
azért marad íödetlenül, hogy a begyújtáshoz 
szükséges léghuzam előállhasson és a kifejlődő 
gőzök és gázok szabadon és akadálytalanul 
elillanhassanak; miután a koszorú ebbeli 
czéljának már megfelelt, jön erre is a porta- 

j karó. Itt még megjegyzem, hogy mielőtt a

Ugyan!??
Hát nem látta öcsém, hogy a nyúlnak szétállottak 

a fülei pihenés közben?
Hát azután? kérdik a koczavadászok.
De már erre felvillan a plébános kerek ábrázata.
Hát nem tudják, hogy ha a nyúl összeálló fülekkel 

pihen, az a hímje, azt meglövöm, de szétálló fülűre én 
nem lövök, mert annak ilyenkor augusztus közepe 
táján még szopós kölykei lehetnek.

Persze a koczavadászok e felvilágosítás után 
mélyen elhallgatnak.

Vadászat közben melyik a legkedvesebb nótád? 
kérdi egy napbarnitotta legény a szomsyédjától.

A nyulsivitás, mert a nyúl csak akkor hallat 
hangot, ha találták.

Csakugyan a sivitás a nyúl hattyúdala, közeli 
halálának hírnöke.

A kupé sarkában a telekkönyvvezető mélyen 
szemébe húzta tiroli loden-kalapját. Álmot szimulál, 
csak azért, hogy ne évődjenek vele. A csipkedésre

bőven rászolgált napközben: társai ráfogták, hogy még 
akkor sem lövi le a nyulat, ha megbotlik benne. 
Mondhatom, hogy annak, ki nem volt vadászember 
és a vadászok kompániájával tért vissza hétfőn a fővá
rosba, — ugyan kijutott az igazi s a koczavadászok 
legendáiból.

Már hiába! vadászkedvelő nép vagyunk mi s Isten 
csodája, hogy a 12 forintos, igazán csekélynek mond
ható vadászati jegyek kelendősége mellet egyáltalán 
még vaddal bírunk.

A társadalom majdnem minden rétegbeli épkéz- 
lábu embere, ha csak idejéből telik, szabadságidejét 
vadászgatva szereti eltölteni.

Aztán mennyi a ragadozószámba menő orvvadász; ki 
csak kissé is ismerős mezei életünk visszonyaival, tud
ni fogja, hogy ez a veszedelmes elem a vadnak épp 
oly kérlelhetetlen ellensége, mint a vadászattilalomnak 
betartása felett őrködő zsandárnak, gazdatisztnek, föld- 
birtokosnak. Még igen emlékezetes a fiatal, rokon- 

1 szenves nagybirtokos halála, kit orvvadász golaója ölt
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búb portakaróval befödetnék, előbb annak 
tetejére törmelék szénből és üszkösödött fából 
egy kis halmot rakunk és csak ezután födjük 
be vastag portakaróval.

A német szenitési módnál is kétféle taka
rót használunk; a különbség ennél csak annyi
ból áll, hogy nem a koszorút hagyjuk födetlen, 
hanem az alsó alátámasztó részt abból a 
czélból, hogy a fölülről eszközölt begyújtásnál 
a szükséges légbuzamot megkapjuk. Ennél a 
módszernél a búbot födő takaró is vékonyabb 
s szinte olyannak kell lennie, hogy azon át a 
kifejelődő gőzök és gázok akadálytalanul szaba
don elillanhassanak.

(Folytataása következik.)

Ö röm  helye tt bubánat.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Mindig reménykedtem, hogy egyszer végre vala- 
hára örvendetes dolgot is irhatok majd kedvelt lapunkba, 
de úgy látszik, nálam beteljesedett egy versnek ismert 
szakasza: „csak reménykedünk szüntelen!" A korai 
öröm soha sem jó, mert könnyen úgy jár vele az ember, 
mint az iskolás olvasókönyvekből ösmert vadász, ki 
előre ivott a medve bőrére s a vége bizony csak az 
lett, hogy a maczkó vígan loholt el odább a bundájával, 
a vadásznak pedig saját zsebéből kellett megfizetni a 
kontót. Hasonlatosképpen jártunk mi is, községi és más 
hasonlatos erdőőrök.

A községi, közbirtokosság! stb. erdők állami ke

zelésbe vételéről szóló törvény tárgyalása alkalmával 
már azt hittük, hogy végre csak reánk is jobb napok 
virradnak, maguk a józanabb gondolkodású birtokosok 
is örvendtek a bekövetkező újításnak, hiszen a legte
kintélyesebb napilapok is úgy tüntették föl a dolgot, 
hogy ime itt egy szebb jövő hajnala s csak mikor nyélbe 
lett sütve a dolog, akkor láttuk nagy szomorúsággal, 
hogy bátran elmondhatjuk mi is azt, a mit az egyszeri 
pap, ki midőn hosszasan imádkozott volna esőért s az 
végre megérkezett ugyan, de jéggel keverve, igy 
sóhajtott fői: „adtál Uram esőt, de nincs benne
köszönet!“

Éppen a törvény tárgyalása alkalmával találkoztam 
egy hírneves fakereskedővel, aki vigan mesélte nekem, 
hogy ime megjött már az ideje a községi erdők fölvi- 
rágozásának. Sajnos, hogy csak mese volt, mert midőn 
azt kérdeztem tőle, hogy tudja-e, mire lenne szükség, 
hogy a törvény az életben is beváltják, ő maga is rá
jött arra, hogy nagyon eltévesztett dolog az, ha a tor
nyot fölülről lefelé akarják építeni, mert az alap nem 
fölül van, hanem lent s igy hiábavaló vagy legalább is 
nem helyes munka az, hogy állítunk föl ugyan negy- 
venegynehány uj erdőhivatalt, mely fölügyelni fog arra, 
hogy az erdők kezelése helyes és a törvény kívánal
mainak megfelelő legyen. Nem úgy, törvényhozó uraim! 
A szilárd épületnek alul kell megvetni az alapját, mert 
ha az alap maga erős. azon még a gyöngébb fölső 
rész is elég szilárdan áll. Az Isten szabad ege alatt, 
az utcza közepén tárgyaltuk a dolgot vagy egy ne
gyedóra hosszat s e közben a következő eredményekre 
jutottunk:

Hiábavaló minden erőlködés mindaddig, mig az 
az 1879. évi erdőtörvény 17. §-a a legnagyobb szigorral 
nem lesz végrehajtva és az ez alá eső birtokosok nem

meg — mert a tulajdonjog mellet a törvénynek akart 
tisztelet parancsolni. S nincs esztendő, melyhen hason
ló szerencsétlenséget ne kellene regisztrálnunk.

Már Németországban a vadászati szenvedély kie
légítése drágább mulatság. Ott, kinek 75 hektárnyi 
birtoka van egy tagban — vadászhat szabadon a saját 
területén s mást azon megtűrni nem köteles. Nálunk 
a gazdának 115 hektárnyi egységes birtoktestének 
kell lennie, hogy saját maga legyen vadászterülete 
gazdája. Persze az ilyen kedvezmény a gazdag emberek 
kiváltsága, tehát ezen nem lehet változtatni. Ha pedig 
a német birtokosnak akkora kiterjedésű fás birtoka 
nincs, a község elöljárósága több birtoktestet egyesit 
s az azok után eső vadászati jogot adja bérbe az 
amatőröknek, a befolyt vadszbérletet meg arányosan 
osztja szét a föld tulajdonosai között. Nálunk maguk 
a tulajdonosok egészítik ki a vadászterület nagyságát, 
ha a saját birtok nem futná.

Belgiumban ismét más regulák járják. Ott a 
Nimródnak vadászjegyét is meg kell váltania, kinek

területén a vadat szándékozik lődözni; ha ezt elmu
lasztja, hivatalos vadászengedélye daczára kihágást 
követ el.

Skócziában ugyanez a szabály járja.
Törökországban a ki vadászni akar, községenkint 

külön kell vadászjegyét meszereznie s jaj a vadásznak, 
ki 100 méterrel átlépte a jegyében körülirt határt. A 
paraszt azonban a község határában, — puskalövésnyi 
távolból — engedély nélkül is lelőheti a nyulat — de 
csak saját konyháján fogyaszthatja el, eladni nem 
szabad.

Japánban kétféle vadászengedély van. Egyik szói 
a lőfegyver s a másik a tőrök használatára. Hogy ez 
mennyire helyes, nagyon sok magyar vadász igen 
szívesen Írná alá.

Az Egyesült - Államokban mindegyik államnak 
saját külön vadász instrukcziói vannak. Ezeknek 
túllépése jelentékeny pénzbírságot von maga után. 
Egyik helyt például tiltják ennek vagy annak a vadnak 
a lövését, másutt meghatározzák, mennyit szabad egy-
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lesznek vas marokkal kénj^szeritve erdeiknél szakkép
zett személyzetet alkalmazni. Ott, hol rósz a gép, a 
legügyesebb gépész sem fog azzal dolgozhatni. Már 
pedig az uj törvény minden egyebet államosít, csak az 
altiszti személyzetet nem, ez tehát marad a régi; nagy 
része az ő tudatlanságában és a szakértelem hiányában, 
valamennyi pedig az ő nagy nyomorúságában, mert 
hiszen nyíltan kimondja, hogy újabb terheket a birto
kosokra róni nem fog. Mire való hát a nagy hűhó? 
Talán arra, hogy egy pár tisztviselőnek legyen meg az ! 
ő biztos kenyere, mig a tulajdonképpeni igavonó to
vábbra is megmaradhat az ő koplalásában? A szolgá
latot, a szabályok pontos betartását megkívánják nálunk 
éppen úgy, mint a kincstári alkalmazottaknál, vagy ta
lán még jobban, nekünk éppen úgy megyhagyják, mint 
azoknak, hogy tartozuuk a szolgálati jelvényt látható 
és föltűnő helyen viselni, miért nem leszünk hát mi is 
államosítva?-

Azt hinné az ember, hogy egy-egy szabályrendelet 
arra van hivatva, hogy a régi rossznak vagy be nem 
vállottnak javítására szolgáljon. Ugyan hasonlítsuk 
csak össze az 1879 évi XXXI. t.-cz. 40. §-át a földmi- 
velésügyi m. kir. ministerium által 1895. évben 72086 
szám alatt kiadott szabályrendelettel s mérlegeljük 
higgadt megfontolással a kettő közt mutatkozó külömb- 
séget, és mit szóljunk arról, a mit ez a szabályrendelet 
a fegyelmi ügyekre vonatkozólag tartalmaz?

Hosszú huszonhárom év óta állok az erdészet 
szolgálatában, mely idő alatt 10 uj társat oktattam be 
szakunk minden csínjába-binjába, igyekeztem a jóra
való, nemes erkölcsű ifjakat lelkesíteni s egy jobb jövő 
reményében az erdészet zászlaja alá édesgetni, most 
szárnyaszegetten, minden reményt vesztve állok itt 
magam is, legf'öllebb csak azért, hogy példám minden

kit visszariasszon a mi tövises és minden jobb killátás 
nélkül való pályánktól.

Kíváncsian várom, vájjon mikép fog alkalmazkodni 
az uj törvény az erdősítések keresztülvitelénél, ha már 
a birtokosokra újabb terheket róni nem akar. Vájjon 
ennek szem előtt tartásával nem marad meg továbbra 
is a mostani gyakorlat mellett, mely szerint a szük
séges munkaerőt maguk a birtokosok adják természet- 

. ben, birtokuk arányában ? No ugyan furcsán fog ki- 
! nézni az erdősítés a jövőben is, ha ettől a patriarchális 

szokástól el nem térünk.
Ezt a birtokarány szerint való fölosztást hosszú 

gyakorlatom alatt volt alkalmam eléggé kiösmerni. 
Mikor arról van szó, hogy kinek mennyi fa jár a közös 
erdőből, vagy pedig annak legelőjére hány darab marhát 
hajthat ki, akkor a vagyonosabb mindig hűségesen ki
veszi a maga részét, egészen máskép áll azonban a 
dolog akkor, mikor a munkásoknak a birtok arányában 
való adásához kell hozzászólni; itt egyszerre megvál
tozik a viszony: a gőgösebb és követelőbb vagyonos 
nagy bölcsen kihúzza magát — könynyen teheti mert 
hisszen a rendelkező rendesen befolyása alatt áll — 
mig a szegényebb sorsú s ennél fogva alázatosabb itt 
is a rövidebbet húzza s gyakran két — háromszor 
annyi munkát végeztet, mint vagyonosabb birtokos* 
társa.

Tessék még ehez elképzelni azt a munkát, melyet 
az ilyen kényszer - napszámosok végeznek és kivált 
tessék az ilyenekre fölügyelni, tőlük a megfelelő szor
galmat, a munka helyes végzését megkívánni! Mi, kik 
ezt már évek óta saját tapasztalatunkból ismerjük, 
tudjuk legjobban, hogy mi az? Addig, mig rendesen 
fizetett munkásokkal — kiknek azután parancsolhatunk 
is — nem fogjuk végezni az erdősítést, bizony gyönge

bői lőni, ismét másntt meg kutyával nem szabad 
vadászni, vagy ha meg is engedik, szigorúan meg
jelölik a vadat, melyre vadászhat.

Kínában szabad világa van a vadásznak. Nem 
kell ott se vadászjegy, se engedély: vadászhat mindenki 
még a czászár vadászterületein is, mert a menyei 
birodalom uralkodója rendesen gyermekéveit éli ural
kodása legnagyobb idején, kinek inkább baba való a 
kezébe, mint puska.

Perzsiában is szabad a vásár — vadászhat 
mindenki kénye-kedve szerint; de minden jóravaló 
vadásztól úgy kívánja a dekórum, hogy kutyái elszaba- 
ditása perczébeu hangosan fohászkodjék Isten sege
delméért. Ha ezt elmulasztja, az elejtett vad húsa 
tisztátalan, melyet semmi szin alatt sem szabad igaz
hivő perzsának megenni, ha az egek haragját magára 
vonni nem akarja.

A z utolsó kenet.
— Daudet Alfons —

A chemillei káplán éppen készül az utolsó ke
netét feladni egy haldoklónak.
Oh mily borzasztó az, mikor valakinek egy szép nyári 
napon kell elhagynia örökre életet, világosságot és a 
világot! Künn a déli harangszó zug az ünnepélyes 
csendben.

Miféle bolondság az, ilyen derült napon halni 
meg és kényszeríteni a káplánt, hogy délben asztalától 
keljen fel!

Máskor ilyen tájt a kert árnyas fái alá szokott 
húzódni a derék pap és ott tartja rózsa- és baraczk- 
virágillat között pihenő óráját.

Istenem! Teljesedjék akaratod — és még sóhajtott 
egyet mélyen. Kezébe vette a szent edényt és neki
indult a keskeny gyalogösvénynek, mely pirosló virágok
tól benőtt sziklák között vezetett fölfelé.
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eredményt fogunk fölmutathatni minden igyekezetünk 
mellett is.

Lapunk szűk tere nem engedi, hogy annak egy 
számában tárjam föl összes bajainkat s azért a sok 
közül a jövőre tartok fönn, kérve a szerkesztő urat, 
hogy soraimnak majdan helyet szorítani szíveskedjék. 
(Mindig szívesen látjuk s jövő számunkban folytatólag 
közöljük helyeseknek ismert megfigyeléseit. A szer
kesztő.) P a p p Já n o s

erdöör.

LEVELEZÉS.
Bélés, 1898. Augusztus 17-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Ha érdemesnek tartja szerény soraimat közölni, 

szíveskedjék annak lapunk hasábjain kevés helyet szo
rítani.

A reketói m. kir. erdőgondnokság altiszti sze
mélyzete múlt hó 10-én Magurán egy jótékony czélu 
nyári tánczvigalmat rendezett.

Rendezők voltak Holló Sándor m. kir. erdőlegény, 
Bokor János, Kebeley Miklós és Kiss Márton m. kir. 
erdőőrök. — A tánezmulatság tulajdonképpen a sza
badban volt tervezve, mi ha megtörtént volna, illetve 
ha a kellemetlen idő által nem lett volna megzavarva, 
szép jövedelemnek néztünk volna elébe, de miután az 
csak Írott malaszt maradt, úgy a mulatság zárt helyi
ségben volt megtartva s mint már említettem, az esős 
idő meggátolta ígérkezett vidéki vendégeink kirándu
lását s igy csupán csak a közelebb levő altisztek és 
egy pár iparos jelent meg, mely körülmény kedvezőtlenül 
hatott a kolozsvári m. kir. tekintetes erdőigazgatóságnál

létesült temetkezési segélyalap gyarapodására nézve, 
mivel a kevés bevétel folytán idézett czélra csak 5 frt 
volt juttatható.

Belépti dij személyenként 1 korona, családjegy 
pedig 2 korona volt.

Befolyt összesen 12 személy- és 12 családjegy után 
32 frt 10 kr. a felülíizetésekkel együtt.

A felülűzetések az alább felsoroltak szerint tör, 
téntek: Főnökünk Tekintetes Nemes Károly m. kir. fő
erdész ur 4 írttal, Balogh Migály m. kir erdőőr 1 frt 
50 krral, Krájnik Mihály m. kir. erdőőr 1 frt 50 krral, 
Kubányi Mihály m. kir. erdőőr 1 írttal, Moldován Ger
gely m. kir. erdőőr 1 írttal, Bombár László uradalm- 
erdőőr 1 írttal, Ledneczky József faraktárőr 50 krrali 
Mihály Demeter erdőőr 50 krral, Fehér Sándor, Khon 
Ignácz és Oltyán György iparosok 50—50 krral, De
meter István járásbiró 50 krral, Muntyán Demeter gör. 
kel. lelkész 50 krral, Májer Mihály őrsvezető 50 krral 
és Mihály Salvátor ügyvéd jelölt ur 60 kr. feliilíizetéssel 
járult a pénztárhoz.

Előadottak szerint mint már említve is volt összes 
bevétel 32 frt 10 kr. a kiadás pedig 27 frt 10 kr. főn
maradt tehát 5 frt, mely összeget a már jelzett jóté
kony czélra be is szállítottuk.

A mulatságot illetőleg megjegyzem, hogy az 
nagyon vig kedélyben folyt le, különösen vége felé 
úgy annyira, hogy az elválás a közönségnek egész 
fejtörést okozott.

S most, miután már eléggé körülirt mulatságunk 
leírásának végéhez érnék, el nem mulaszthatom itt e 
helyen is a felsorolt rendezők és az összes jelen volt 
altisztek nevében szeretett főnökünk Tekintetes Nemes 
Károly m. kir. főerdész urnák mulatságunk megtekin
tése végett tett szives kirándulásáért s pénztárunk elő-

A szamár — min ült — éppenséggel nem volt 
megelégedve ezzel az expediczióval és nehezen ment.

Ezt is a kedvedért teszem, jóságos uram! — 
gondolhatta a csacsi ő kegyelme és majd az egyik, 
majd a másik fülét mozgatta, keregetvén róla a legyeket.

Különben a káplán nem valami könnyű teher 
ebéd után; nincs is nagyon megelégedve a csacsi a 
dolgok folyásával.

Időnkint parasztokkal találkoztak. Tisztességes 
ember köszönteni szokta Isten szolgáját levett kalappal, 
de úgy látszik a chemilleiek nam tartoznak ehez a 
fajtához. Köszönnek ugyan, de e közben dacz és 
durvaság tör elő a szemeikből.

A káplán jóságosán köszönt vissza.
Meleg volt és nagy por. A sziklák lábánál a 

Loire csillogó habjai csobognak. A zugás, legyek 
zümmögése, madarak csicsergése mindinkább álomba 
ringatta a káplánt.

Villandoy közelében magasabbak lesznek a szik
lák és keskenyek az ösvények. Itt történt meg, hogy a

káplánt egy fuvaros kiáltása zavarta fel álmából. 
Szörnyülködve látta, hogy egy szénásszekér, mely 
szembe jött vele, elzárta az utat előle.

Válságos perez volt. Akárhogy is szorongott a 
káplán a sziklához, kettőjük számára nem volt hely. 
Visszatérni az országúira? Lehetetlen, hisz éppen 
azért választotta a káplán a rövidebb, de nehezebb 
utat, mert sietnie kellett a haldoklóhoz, ki a halállal 
küzdödik. Igyekezett megértetni ezt a fuvarossal, de 
az nem engedett.

Sajnálom, káplán ur — szólt pipával a szájában, 
de úgy ki melegedtem máris, hogy vissza nem térek. 
Ön könnyebben teheti, elég kényelmesen ül a szamarán!

Szerencsétlen, nem látod, mit viszek? . . . . . .
Ez Isten, te istentelen! A chemillei Isten, mit beteg
hez viszek.

Ej én viilandoyi vagyok, mit törődöm a ti istene
tekkel ! Hü ! És megindította a lovait.

Nos, a mi papunk nem a legtürelmesebb ember.
Ah, igy állunk fiam ? no várj!
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mozdításáért a legmelegebb őszinte köszönetemet 
nyilvánítani.

A tekintetes szerkesztő urnák igaz híve
Hol l ó  S á n d o r
m. kir. erdölegény.

Különfélék.
Az a r a t á s  b e v é g e z t é v e l  a múl t  évi  d r á 

g a s á g  is me g s z ű n t  s igy i d e j é n  v a l ó n a k  
l á t j u k ,  még e g y s z e r  f ö l k é r n i  mi ndazokat ,  
k i k n e k b á r m i t a r t o z á s a v a n l a p u n k é r t ,  hogy 
az t  még e hó f o l y a má n ,  a zonba n  mi nden  
e s e t r e  a j övő hó e l e j é n  k i e g y e n l í t e n i  sz í
ve s ke d j e n e k .

E lő lép te tések . A beszterczei m. kir. erdőigaz
gatóságnál folyó hó 15-ikével a következő előléptetések 
történtek: Weber Mihály, Bennig Lajos és Gondos 
János Ill-ad osztályú főerdőőrökké; Komsa György, 
Musinszky Ede I. oszt erdőőrökké; Horváth Károly II. 
oszt. erdőőrré; Policsek Flórian és Kovács Elek 111-ad 
oszt. erdőőrökké. Gratulálunk!

H ogyan  szám olnak  az eszkim ók? Az eszki
móknak tizen túl nincsenek számneveik; de még ha tizen 
alul levő számot akarnak jelezni, akkor sem igen mond
ják azt ki, hanem annyi ujjat mutatnak fői ahányat 
mondani akarnak. Ha húszat akarnak jelezni, már két 
emberre van szükség, mert arról, hogy kétszer tiz ujjat 
mutathat íöl, fogalma sincs a szegény halzsirfaló sark
lakónak.

Tíz fo r in t — egy k ra jczá ré rt. Székesfehér- 
vártott minap egyik boltból a másibka járt egy fiatal 
gyerkőcz, a 6 esztendős Kenesei Jóska.

Leugrott a számárról és gyöngéden a fűre tette 
a szent tárgyat és azzal letérdelt és imádkozott.

Hatalmas jóságos Urunk! Te látod, hogy szükség 
kényszerít, hogy összezúzzam ezt a lurkót. Ezt a 
mesterséget elvégzem a két öklömmel . . Csak maradj 
Uram szép csendesen, meglátod, hogy végzem el. 
Kérlek ne elegyedjél a dolgába, se mellettem, se 
ellenem. Mindjárt készen vagyunk.

Elmondva imáját, feltűrte kabátja ujjait, hogy 
kilátszik kerek, erős, fehér karja.

Pif! Puf! Az első ütésre kirepült a pipa az 
ember szájából, a másodikra ő maga is hanyatt esett 
és egyet se mozdult.

Á káplán szépen félretolta a kocsit és elnyargalt 
betegéhez, kit hüs szobában talált. Mintha csoda 
történt volna, alább hagyott a láz és a haldokló 
éppen azzal foglalkozott, hogy egy pezzgős üvegnek 
nyakát üsse le. Annyit elárulhatok, hogy a káplán 
segített neki ebben.

Ez időtől kezdve egész Francziaországban nép
szerű lett a chemillei káplán és azóta, r mikor valaki 
verekedéshez fog, igy imádkozik: Édes chemillei
Isten! Ne légy velem, ne légy ellenem !

Vegyen bácsi képeket; — kínálta az embereket, 
a kik közül sokan nem is hallgattak a fiúra. Némelyek 
azonban szóba állak velle, a mire a fiú egy-egy vadonat
új tiz forintos bankjegyet vett elő.

Itt van a kép, oda adom olcsón; —  mondta a 
bankó-kereskedő s mikor megkérdezték tőle, hogy mi 
a „kép“ ára, kész volt a felelettel:

Csak egy krajczár.
így aztán akadt is vevője a fiúnak, a ki 120 forint 

értékű 10 forintos bankjegyet vesztegetett el 12 krajczár- 
nyi vételáron, amin rögtönősen czukorkákat vásárolt. A  
fiú persze a krajczárt ismerte, de a nagy bankót nem 
S azért becsülte olyan kevésre. Később kiderült, hogy 
az elkótyavetyélt tízeseket egy parasztember vesztette el 
Székesfehérvár városháza előtt. — A  bankóvásárlók 
a kiket csakhamar kinyomoztak, erre kénytelenek voltak 
viszaadni a könnyen szerzett pénzt. A  fiú azonban még 
most sem érti meg, hogy miképpen lehet nagyobb kelet e 
a képes papírnak, mint a krajczárnak.

A h áború  áldozatai. A tizenhetedik században 
Gassendi mathematikus kiszámította, hogy a háborúkban 
ellövöldözött ólom sokkal többet nyom, mint az emberek, 
a kik a csatatéren golyogok által galtak. A modern idők 
haditechnikai vívmányai az ólompazarlást szerfölött felfo
kozták. A statisztikusok kiszámították, hogy a német-fran- 
czia háború alatt 126 kgr. ólom jutott minden megölt 
harczosra. Azt is kimutatta a statisztika, hogy a városok 
bombázása korántsem olyan öldöklő hatású, a mint gon
dolnék. Balfort franezia erődött 1870 — 71-ben több mint 
100.000 golyó érte, a mik mindössze 60 ember öltek 
meg, Strassbourgnak ugyanakkor 200 000 bomba jutott, 
a megöltek száma csupán 300 volt. Paris ostroma gedig, 
mely 23 napig tartott s 10.000 nagykaliberü löveget 
fogyasztott el, csupán 107 emberáldozatot követelt. De 
ólomból, puskaporból tán sohasem fogyasztottak el annyit, 
mint a most végé járó spanyol-amerikai háborúban. A  
Santiagói öböl bejáratát védő spanyol erődöket tud
valevőleg többizben bombázták az amerikaik, a newyorki 
telegrammok mindanyiszor romhalmazzá változtatták a 
papíron, valósággal azonban a spanyol eeődöknek semmi 
lényegesebb bajuk nem történt. A  hadi technika fejlő
dése egyszerűsítette és tökétetesitette a fegyverek szerke
zetét, fokozta a lővegetc sebességét, de öldöklő hatásuk 
első sorban a czélzás biztosságától függ. Ez pedig, úgy 
látszik, vissafejlődött az ujjabb időkben.

S zerencsétlen  lövés. A tuzsinai erdő kerülője 
Petrás József a sűrűben járt s valamit látott mozogni 
egy bokor mögött. Azt hitte, hogy vad és rásütötte 
puskáját. A  lövés után velőtrázó sikoltás hangzott: a 
golyó Fitzl Ferdinánd kis leányát érte. Aligha marad 
életben. Az erdőkerülőt letartóztatták.

É le tm en tő  pap. Ságh községből írják, hogy a 
múlt hétfőn csaknem a Temesbe veszett a községi iskola 
igazgatója, Szeiler Miklós. A mikor fürdött, egyszerre 
alámerült a vizben. A község gör. kel. román papja, 
Lupsa György éppen arra sétált és a partról észrevette
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az igazgató veszedelmét. Eldobva kalapját, úgy a mint 
volt. reverndástul beleugrott a folyóba s arra a helyre 
úszott, a hol Szeilert elmerülni látta; csakhamar el is 
érte a már eszméletlen embert és nagy erőfeszi réssel a 
a partra húzta. Az igazgató később magához tért. A 
mikor az esetnek híre ment, az egész község nagy ová
cióban részesítette a derék papot.

B alese t a K rivánon . Fönn a Kárpátok között, 
a közel harmadfélezer méter magas Krivánon Nagy- 
Boldogasszony napján szerencsétlenül járt az egyik 
vezető, Blascsekovits József. Egy idegen turistával, 
Heinisch József bécsi vasúti tisztviselővel induit el a 
Csorba-tótól a hatalmas Nagycsucs megmászására. 
Délután két óra felé szerencsésen föl is jutottak a 
hegycsúcs tetejére. Rövid pihenő után keltek ismét útra 
visszafelé. A mint lefelé jöttek, Blascsekovits meg 
akarta rövidíteni az utat, a Zöld-tó felé vezette a turistát. 
Az ut erre sokkal meredekebb, tátongó hasadékok, 
kopár sziklák teszik nehézzé a lejutást, a turisták nem 
is igen jönnek erre s ezt az utat a vezető sem ösmerte 
olyan jól, mint a többit. Mar jó darabot haladtak 
lefelé, mikor ug3T félöt óra tájban a vezető egyszerre 
megcsúszott és borzasztó kiáltással a mélységbe zuhant. 
Heinisch segítségére akart sieteni, de nem tudott le
jutni azon a sziklafalon, a melyről a vezető lezuhant. 
Fölment tehát újra a csúcsra, a honnan vezető nélkül 
egy éjszakai bolyongás után másnap reggel szerencsésen 
megérkezett a csorbái tóhoz. Itt bejelentette az esetet 
a csendőrségnek. Szentmártoni István csendőrösvezető 
négy emberrel azonnal a vezető keresésére indult. Meg 
is találták a Kriván alján. A szerencsétlen ember 
még élt, de szörnyű módon összezúzta megát. Nagy- 
nehezen elszállították a csorbái tóhoz, onnan pedig a 
szepes-szombati kórházba. Az orvosok nem hiszik, 
hogy fölgyógyul.

K edélyes rab lók . A komárommegyei Madar 
községben elrabolták a faluházából a Wertheim-kasszát. 
A  dolog sokkal egyszerűbben történt, mint a hogy hinni 
lehetne. Éjfél felé egy kocsi állt meg a községháza előtt. 
A  jegyző oly jól aludt, hogy még a kocsizörgésre sem 
ébredt fel. Azaz hogy fölébredt s kiment az udvarra.

Ki van itt?
Én — felelt egy jóképű parasztember — csépelünk, 

a szomszédban.
Hát annak lármája hallatszik?
Persze, hogy azé.
Nótárius uram befordult a szobába s nyugodtan 

aludta az igazak álmát. A rablók pedig szintén ilyen nyuga
lommal láttak munkájukhoz. Besétáltak az irodába, ott 
még gyertyát is gyújtottak, közben össze-visszahánytak 
mindent. Nagy bátorságuk miatt nem is gyanakodtak 
reájuk, pedig sokan elmentek a faluháza előtt s feltűnt 
előttük a késői világosság. Aggodalmaik eloszlatására 
azonban kéznél volt a rablóbanda egyik tagja:

A falu irodáját fösljük, azért jöttünk ide Gyaláról.

A felvilágosítás megnyugtatta a madariakat. A rablók 
tovább garázdálkodhattak az irodában, felhánytak mindent 
s mikor elfogyott a gyertyájuk, egész lelki bizalommal 
meggyujtották az iratokat s ennél a fénynél munkál
kodtak tovább. Végre elkészültek s felrakták a vasszek
rényt a kocsira. így elhajtattak a község kincses ládá
jával a falu összecsődült népének szemeláttára. Útközben 
még megszólította őket egy parasztember:

Hova viszik ezt a fene nagy ládát?
Gyallára hurczolkodik a madari zsidó, annak a 

fuvarosai vagyunk.
Mikor jó messze értek a Wertheim-kasszával, vették 

észre, hogy nincsen szerszámuk, a mivel feltörjék. Ez 
sem igen aggasztotta őket. Megálltak a kocsival az ut 
szélén, egyikük visszament Madarra s az ottani kovács
tól hozott szerszámokat. Ezekkel az utón feltörték a 
szekrényt, kivették a készpénzt, az értékpapírokat pedig 
széjjel tépték. Most keresteti a vakmerő rablókat Balogh 
Imre főszolgabíró, de eddigelé a csendőrök nem akadtak 
nyomukra.

H alálos vadászszerencsétlenség . A kisúj
szállási határban Várady Sámuel fiatal földbirtokos jó 
barátjával Bolemann Bélával nyulra vadászott. Az 
első kerülőnél a vadászok két odlalt találtak egy 
nyulat, melyen a vizslák irgalmatlanul összemara
kodtak. Egyik sem akart tágítani a nyultól s gazdáik, 
hogy a kutyák egymásban kárt ne tegyenek, végre is 
puskatussal akarták őket elválasztani. A mig igy a 
fegj'verekkel manipuláltak, Bolemann Bélának elsült 
a fegyvere és a golyó vadásztársának, Várady Sámuel
nek a szivébe hatolt, a ki jajszó nélkül holtan rogyott 
össze. A közelről jött lövés egészen összeégette a 
szerencsétlen földbirtokos mellét és a golyó ruha
darabokat is vitt magával a testbe. A szerencsétlen 
vadászat Ilire csakhamar eljutott Kisújszállásra, a hol 
annál nagyobb részvétet keltett, mert a Várady-családot, 
mely Kisújszállásnak régi idő óta egyik legtekintélye
sebb családja, nem most először éri ilyen szerencsét
lenség. Várady Sámuelt, mint Írják, nagy részvét 
mellett eltemették. Bolemann Bélát Magay vizsgáló 
biró kihallgatta és kihallgatása után szabadlábra he
lyezte. A szerencsétlen eset annyira hatott rá, hogy 
most betegen fekszik.

Az e lg u ru lt  alm a. A budapesti Lövölde-tér 5. 
számú háza előtt e hó 18-án megrendítő szerencsétlen
ség történt Egy hat évesnek látszó fiú játszadozott a 
kezében levő almával, a melyet egyszerre elejtett. Az 
alma egészen a vilámos sínekre gurult. A fiúcska rait- 
sem nezett, csak az almáját akarta megszerezni. 
Gyorsan a sínekre futott, megragadta az almát de 
abban a pillanatban odaért a 117-es számit villámos 
és keresztül hajtott rajta. Holtan, véresen került elő a 
kocsi alul. Még nem tudják a fiú kilétét. Beszállí
tották a tetemnézőbe.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
Podh.rad.szky Em il.
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RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára. n
A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek figyelmét 

R asser József fe rlach i (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő feg y v erg y áráb ó l közvetlenül 
felszerelt, vadász-fegyver és szere lvényekben  bővelkedő dús raktáramra fölhívni.

Egy csővii lancaster vadászfegyverek 13—18 frtig; két csővü 18—30 írtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csővü golyós fegyver 30—50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily mennyi
ségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t é s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémből. 

P a laczkbo iok  á ra i:  Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0’7 liter 40 kr.
„ I. „ Magyarádi 1 „ 40 kr. 0'7 „ 30 kr.
, I. Asztali bor 1 „ 35 kr. 0'7 „ 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel

FOREK RUDOLF, Szász-Sebesen  (Erdély)

'8§9SíjouA.onoj „o.iyjosg jUj^Sjozg jazgjni ojisojzig os[[j“ zy

M E G J E L E N T

es
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 ld m iv elesü g y i m. k ir. M in is te r iu m n ak  1894 évi au g usz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

c25é>günK újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdétisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

~ ------—— =  X ^ O X ^ O L A .I F S .1  R Ü H A I L  ............- - =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek .
íSgr*’ Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r ják  

ré g i vev ő in k et fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BU D A PEST IV. r elsőrangú egyenruha készitő intézete.
n  a  Ő csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói.

SÜtÖ u tcza  S ze rv ita té r sarkán . A földmivelés m. kir. ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
m m SS

Asztali palaczk- és hordó borok raktára.
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II. évfolyam. Szászsebes, augusztus 30. 48-ik szám.

sz a k - és társadalm i lap az erdészeti szem élyzet részére.
Hirdetési dijak:

Egy hasíbos garmond sor vagy annak 
helye Í0 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 

30 kr. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

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 di ak, hirdetések s bármily Írásbeli 
közlemények a lap szerkesztőségéhez küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

Néhány szó a szenitésről.
(Folyt, és vége.)

A betakarás után, nehogy a laza portakaró 
a rakás lejtó's oldalairól becsuszék, alkalmazzunk 
az úgynevezett támaszt, mely a boksa közepe 
táján az egész körül gyűrű alakjában körül rakott 
lapos és fekvő hasábokból áll, hogy pedig ezek 
biztosan meg is álljanak, a gyűrű egyes hasábjai 
függélyesen oda támasztott hasábokból megerő- 
sitendők. A tót szenitési módnál ez csak a boksa 
felső részén jővén alkalmazásba, azt felső támasz
tásnak nevezzük; a német szenitési módnál ezen 
kivül még alsó támasztékot is alkalmazunk.

Az erdei szenitésnél, hol a szenitendő fa 
rendesen silányabb minőségű, minek folytán a 
boksa fölületén több és nagyobb hézag támad, 
durva és por takarót használunk, mert a porta
karó magában a hézagokon beperegne. A ge- 
rebszenitésnél már inkább lehet pusztán csak por
takarót alkalmazni, mivel itt válogatott hasábfa 
kerül a boksa összeállításához s igy fölülete sem 
lesz annyira hézagos. Az olasz szenitésnél csakis 
portakaró jön alkalmazásba.

A boksának begyújtása a szerint, hogy milyen 
módszert alkalmazunk, vagy alulról, az előbb leirt 
csatorna segélyével, vagy fölülről, avagy végre 
alulról és fölülről egyszerre történik. Általános 
szabály, hogy a begyújtáshoz csöndes időt kell 
fölhasználnunk, mire legalkalmasabb a kora hajnal, 
midőn még a szél nem támadt föl.

Az alulról való begyújtáshoz a szénégető 
könnyű s hosszú póznát használ, melynek beha- 
sitott végébe gyantával bekent rongyot szőrit s

ennek segélyével gyújtja meg a tüzfogó helyet. 
Ez a tót szenitése módnál, a csatornán át törté
nik. A német szenitési módnál, hol a begyújtás 
fölülről történik, a tüzfogó tetejébe tüzet rakunk s 
ezt addig élesztjük, mig a búbban jól elterjed, 
mikor azután a tüzfogót hantokkal elzárjuk, a búb 
karimáján pedig a tűznek kifelé vezethetése végett 
egy lyukat csinálunk, melyet azután, midőn már 
a tűz elterjedt, rendesen 15— 20 perez múlva, 
fahasábokkal és apró fadarabokkal bedugunk és 
porral befödjük.

A begyújtás után eleinte vastag szürke füst 
száll föl, mely 1— 2 óra múlva, nedves fánál azon
ban még később sárgás szint vesz föl és csípőssé 
válik, mi arra mutat, hogy a fa szenülése már 
magasabb fokot ért el és a szenitendő rakás kö
zepe is már annyira áthevült, hogy a búbon levő 
takaró alatt kezünk a hőséget már ki nem állja. 
Ekkor következik azután a teljes betakarás, mely 
alulról fölfelé 30 ctm. magas pásztákban lesz esz
közölve. Természetes, hogy mindig a szélnek 
jobban kitett oldalt kell először portakaróval be
födnünk, még pedig erősebb takaróval, mig szél
csendnél a betakarást minden oldalról egyszerre 
s egyenletesen csinálhatjuk. Ha már az egész 
koszorú be van födve, mi rendesen 3— 4 órát 
vesz igénybe, a füst pedig megritkult, a porta
karót jól meglocsoljuk és a szénlapáttal levere
getjük, hogy igy a léghuzam el legyen zárva.

A begyújtástól számított 30— 36 óra múlva 
a szénégető a búbot és annak széleit kalapács 
segítségével leveregeti s ha ekkor ropogást hall, 
az annak a jele, hogy a tűz már ide is behatolt.
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A szenitésnél az a fő szabály, hogy a tűz 
a fenéktől a búbig s az egész kerületben egyen
letesen terjedjen és sehol nagy erőre ne kap
hasson, a fa pedig szenületlen ne maradjon, miért 
is szükséges a tűznek s ez által a szenülésnek 
szabályozása. A fának szenülését lyukok által 
mozdítjuk elő, melyeket a szénégető a lapátnyél 
segélyével a takarón át egészen a fáig üt. Ilyen 
szelelőket a begyújtás után 30 óra múlva kettős 
sorban szurkál a szénégető az egész boksa kerü
letén s a lyukak mintegy háromszögletes hálót 
képeznek; magát a lyukak számát pontosan meg
határozni nem lehet, mert ez mindig a szénülés 
menetétől függ, igy a nyers fánál, melynél nagyobb 
léghuzamra van szükség, ezek száma nagyobb, 
ellenben a száraz fánál, melynél a tűz erősebben 
terjed, kisebb lesz. A rakás szélnek kitett oldalán 
kevesebb lyukat alkalmazunk, mint a többi ré
szeken. Ha netán valamely oldalon a szenülés 
nagyon lassan haladna előre s ez ily módon előre
láthatólag 3— 4 nap alatt sem fejeződnek be, ott 
a felsó szelelőkön kívül még az alsó részen is 
úgynevezett fenék szelelőket nyitunk.

A szenitésre legkedvezőbb a szélcsendes idő; 
a szeles vagy állandóan száraz időjárás hátrányos, 
mert ennél a takaró fölrepedezik s a rakásba ez 
által a szükségesnél nagyobb légáramlat jut, mig 
a nedves időjárás azért hátrányos, mert ennél a 
gőz és gázok elillanása megy nehezebben. Álta

lában legkedvezőbb a szenitésre a nyár utolja és 
az ősz, mert ekkor a te lej nem oly nedves, mint 
tavaszszal, ott tehát, hol kevesebb mennyiségű fát 
szenitünk s elegendő munkaerővel rendelkezünk, 
tekintettel lehetünk az évszakra is, mig ezt a 
gerebszenitésnél figyelembe nem vesszük.

A szénégetésnél a fejszén és fűrészen kívül 
még egyéb szerszámokra is van szükségünk, igy 
irtókapára és csákányra a szérühely kiegyengeté- 
séhez és a takaróra szükséges föld ásásához; van 
ezen kívül rakásbontó galyhó, mely csákány alakú 
eszköz s melynek vasa mintegy 40 ctm. hosszú 
és vékony és a szén kivételére szolgál A szérü
hely kiegyengetésénél még vas és fafogu gereblyé- 
ket is használunk. A szén kiszedésére a kampós 
gereblye szolgál. A boksák főlületének kiegyen- 
getéséhez szükséges a fakalapács, mely 30 ctm. 
magas, 20 ctm. széles tönköcskéből készül. A 
szénvonóval a kiégetett rakásról a portakarót 
huzzuk le, mig a szénlapátot részint a takaró föld 
fölhányásánál, részint pedig a szelelő lyukak készí
tésénél használjuk. A töltő pózna 4— 5 m. hosszú, 
8 ctm. vastag, hogy minél könnyebb legyen, 
fenyőfából készül s a szenitő rakás töltögetésénél 
és a szén összehúzásánál tesz szolgálatot. Van 
ezen kívül még lépcső a szenitő boksa fölraká
sához, kisebb-nagyobb kosarak a takarófa össze
hordására; vizhordó kannák, végre kézi szán a 
szenitendő fa közelítésére.

T Á R G Z A  Nfe

Indus bűvészet.
A magunkfajta közönséges halandót gyakran meg

lepi és ámulatba ejti a körútját tevő bűvész ügyessége, 
sőt a néző közönség közöt nem egy akad, ki keresztet 
vet magára és szent borzalammal nézi. amint a kók
ler elnyeli a kardot, vagy pedig égő szurkot eszik, lán
goló szeszt iszik, mikor pedig a fejet vágja le és az 
asztalra teszi, ő maga pedig fej nélkül sétál át a szom
széd szobába, valóban nem tudjuk, hogy mit gondoljunk. 
Ilyenkor rendesen azt mondjuk, hogy az szemfényvesztés. 
Jól emlékszem még ma is rá, pedig már öreg 30 esz
tendő múlt el azóta, hogy mi apró diákak fölbuzdulva 
a csepürágó talián bámulatos mutatványait, magunk is 
hasonlókat akartunk cselekedni s elmentünk a patikába 
szemfényvesztő szert venni, mire a jókedvű patyikus

azt mondta, hogy a legjobb szemfényvesztő szer az, ha 
ököllel jól szemközt vágjuk a nézőt, menjünk és csele
kedjünk akképen. Ilyen előzmény után természetesen 
elmaradtak a mi mutatványaink.

A mi vándor bűvészeink mutatványai azonban való- 
sággal eltörpülnek azok mellett, melyekkel India bűvészei 
bámulatba ejtik a szemlélőt s próbára teszik annak hi
tét. Lássunk egy párt mutatványaink közül.

Succi negyven napig bőjtölt?
Lahore-ban Maharajah Runjeet Sing parancsára egy 

hindu »joghee«-t (anachoréta) eltemettek negyven napra 
a föld alá. Éjjel-nappal angol katonák őrizték sírját, a 
melyen kinőtt a fü azalatt; s mikor felbontották a Ma- 
haraj gyűrűjével lepecsételt koporsót, a joghee-t ugyan
abban a megmerevült állapotban találták, a melyben 
négyén nap előtt eltemették s tanítványai által fel
ébresztve, épp oly eleven volt, mint azelőtt.

Villamossággal b Írunk koraérett gyümölcsöt elő 
teremteni?
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A kész szén elhelyezésére félszereket, pajtákat 
használnak, melyek az erdei szenitő helyeken ru
dak, gályák és kéreg segítségével készülnek.

Közli Krisán György.

Egyik csára, másik hajszra.
« Egyesüljünk!«
Ezt a jelszót hangoztatjuk már ide-oda négy 

esztendeje s szinte emberfölötti eró'vel küzkö- 
dünk, hogy az ige testté váljék és küzd velünk 
egy pár lelkes hívünk, de hát hiába, mert küz
delmünk nem egyéb puszta szónál, mert ha tettre 
kerül a dolog és az igét testté kellene változtatni, 
akkor a küzdők nagy rész elveszti bátorságát, 
nem mer bele menni a küzdelembe, nem mer 
rálépni a munka, a fáradozás tövises útjára, hanem 
keresi magának a kényelmesebbet, melynek gyü
mölcse nem igen éltető', nem igen zamatos, de 
hát könynyebben elérhető.

Erre a szomorú tapasztalásra jutottuk ismét 
a napokban, midőn az egyesülés eszméjét legalább 
nagy részben akartuk megvalósítani, ajánlva egy 
«Erdélyrészi erdészeti altiszti segély egyesület* 
megalakítását, mely előkészítője lehetett volna 
majdan az országos egyesülésnek. Kidolgoztuk a 
tervezetet s közöltük lapunkban és reményked

tünk, hogy az eszme élénk visszhangra fog találni 
az erdélyi erdészeti altisztek szivében. Nem úgy 
történt.

Akár csak Argirus királyfi meséjét mondtuk 
volna el, melyet már mindenki gyermekkorában 
hallott, olyan kevéssé látszott ez érdekelni azokat, 
kik hivatva lettek volna első sorban megragadni 
az alkalmat egy erőteljes egésznek a megterem
tésére, sőt biztosra vesszük, hogy azt a mesét 
szívesebben hallgatták volna meg, mint a ko
moly szót.

A dolog úgy áll, hogy a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság központi altiszti személyzete nem 
mer bele menni eszménk megvalósításába, bár 
maga is megvallja, hogy nem az ügy iiánti lel
kesedés hiánya kényszeríti erre, mert hiszen ahhoz 
saját kebelében sem igyekezett volna segélyegy
letet alakítani, hanem a kényszer, mert — mint 
egy levelükben mondják —  ha egy széles ala
pokon nyugvó akcziót indítanak meg, úgy annak 
komplikált könyvvezetése, levelezése stb. oly sok 
időt igényelne, hogy 1— 2 embernek minden héten 
légalább egy pár napot kellene az ügy érdekéből 
kifolyólag áldozatul hozni, ezt pedig nem tehetik 
azért, mert szűk, úgyszólván a mindennapit sem 
fedező fizetésük mellett minden kínálkozó alkalmat 
meg kell ragadniok arra, hogy szabad idejükre 
némi privát foglalkozást szerezzenek.

Azt mondják továbbá, hogy ha a javaslatba

Hallgassuk csak meg ezt a történetet, melyet egy 
szavahihető angol mond el:

Márcziusban történt, indiai házam verandáján s raj
tam kivül még három hitetlen és vizsgaszemü barátom 
jelenlétében. Félkörben ültünk s a bűvész egy nagy 
virágcserepet helyezett élénkbe a földre. A cserépbe föl
det hozattam a saját kertemből. Az indus bűvész bele- 
keveret valamit a földbe s aztán egy száraz mango-ma- 
got tett bele. A mangó igen ízletes indiai gyümölcs s 
júliusban és augusztusban érik.

A bűvész meglocsolta a cserepet s aztán letette a 
földre, tőlünk mintegy hat lábnyira s letakarta egy hosszú
kás négyszögletes ruhával. A bűvész és kísérője ezután 
a többi néző mulattatására mindenféle mutatványt rög
tönzött, mig mi négyen egész figyelmünket a cserépre 
irányoztuk, hogy lehetetlenné tegyünk minden csalást.

Nemsokára észrevettük, hogy a terítő kezd emelkedni 
a cserép közepén, mintha pálczával tolnák fel. Mindig ma
gasabbra és magasabbra, mig végre nyolcz hüvelknyi le
hetett. A bűvész odajött, megfogta a terítő két sarkát,

s a nélkül, hogy a cseréphez érne, felemelte óvatosan 
a ruhát. Ott volt a kis mangó növény, egyenes szára 
és négy fénylő levele — mint az egy hetes palántáé. 
Visszaereszté a ruhát a cserépre s láttuk jól, hogy hozzá 
sem ért. A bűvész folytatja mutatványait s mi lessük 
tovább a mangó növekedését. Mind magasabbra és maga
sabbra emelkedik a ruha és kidomborul. Az indus bű
vész felemeli a leplet s szemünk előtt van a két éves 
törpe mangó fa. Újra betakarja s mi folytatjuk a vára
kozás teljes nézést. Újra emelkedik a ruha s mikor négy 
láb magas, felfedi s előttünk a mangófa s két éretlen 
zöld gyümölcs rajta.

Midőn újra felemeli a térítőt, a két mangó-gyümölcs 
teljesen érett. Ekkor nyúl először a fához, leszakítja a két 
gyümölcsöt, s mi felvágjuk és megesszük. A gyümölcs 
teljesen friss és érett volt. A fát megvizsgáltuk minden 
részében. Törzse, gallyai, levelei mind valóságos; ép úgy 
mint gyümölcse. S mind mi a négyen ép érzékű, hitet
len, gyanakvó európaiak! Fényes nappal, a saját veran
dámon, történt a dolog. A csalás teljesen ki van zárva
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bele mennének és a segélyegyletet az egész er- 
délyrészi alkalmazottakra kiterjesztenék, úgy egy 
4— 500 tagot számláló egyletnek oly központi 
könyvelésre és levelezésre lenne szüksége, mely 
egy-két egyénnek állandó munkát adna, ezt pedig 
még a leghumánusabb czél szem eló'tt tartásával 
sem lehetne díjazás nélkül teljesíteni s viszont az 
egylet 2— 300 forintot erre a czélra nem áldoz
hatna, mert ez által aránytalanul nagy terhet 
venne magára, melyet végeredményében a segély
egylet sinylene meg, de só't az egy ily termé
szetű kiadást a leghatározottabban állítva meg 
sem bírna.

A javasolt s egész Erdélyre kiható egylet
nek —  mondják még — évenkint más-más helyen 
kellene közgyűlését, ezenkívül 2— 3 választmányi 
gyűlést is tartani s kérdik, hogy 2— 400 frt java- 
dalmazásu emberek közül kinek van évenkint 
20— 30 forintja csak arra a czélra, hogy köz
gyűlésekre utazzék ? Megengedik ugyan, hogy 
4 — 500 ember közt néhány elég módos arra, 
hogy ezt az összeget ki tudja izzadni, de azt 
határozottan merik állítani, hogy 40—50 ilyen 
nem akad, már pedig egy 500 tagot számláló 
egylet alapszabályai szerint legalább 10% -nak 
meg kell jelennie a közgyűlésen. Már pedig az 
egyleti pénztár nem lehet hivatva újra csak arra, 
hogy az útiköltségeket — mint ilyen — fedezze. 
De még a módosak is meggondolják, hogy nem-e

érdemesebb 20— 30 frt utiszámla kidobása helyett 
egy 500 forintos biztosítási kötvényt aláírni (mert 
annak felel meg 30 írt), mint egy oly egylet 
érdekében utazásokra elkölteni, mely legvirágzóbb 
esetben sem fog soha egy egész családra nézve 
100 forintnál többet egyszer s mindenkorra biz
tosítani.

Ezek s hasonló, itt fölsorolni talán fölösleges 
nehézségek indítják tehát ó'ket arra, hogy a java
solt tervezetbe ne menjenek bele, hanem maradja
nak meg azon szűk, de a tevékenységre nézve 
mégis elég tág határok között, melyre már egy 
éve léptek, mert igy habár nem is érhetnek el 
mindent, mire szükségük volna, de mindenesetre 
sok, nagyon sok könynyet fognak letörölhetni 
azoknak szeméró'l, kiknél egy pár forintos segély 
is gyakorta megmérhetlen kincs számba megy.

íme közöltük csaknem egész terjedelmükben 
azokat az aggodalmakat, melyek a kolozsvári igaz
gatóság altiszti személyzetét visszariasztják a közös 
munkálkodástól, közöltük pedig nem indiskréczió- 
ból, hanem azért, hogy az ügy közérdekű voltánál 
fogva azokra nézve véleményünket nyilvánítsuk 
s igy a nagy közönségre bízzuk eldöntését annak, 
hogy melyik részen van az igazság, miután azon
ban fejtegetésünk nagyobb teret igényel, azt lapunk 
jövő' számára vagy számaira tartjuk fönn.

ebben az esetben. S mondják, hogy az ilyesmi nem is 
ritkaság Indiában!

Az én angolom még hozzá teszi, hogy az egész 
alig vett egy órát igénybe. Egy óra alatt egy négy éves 
termőfát produkálni! Ilyen kertészek kellenének nekünk 
a sivatag magyar Alföldre!

S most egy még furcsább történetet mondok el.
Az indus bűvész megáll valamely bazár, vagy szé

les ut sarkán, s kivesz általvetőjéből egy nagy gombolyag 
madzagot; egyik végét ráköti az általvetőre s az összesereg- 
lett bámaszkodó tömeg szemeláttára feldobja a gomboly
agot a levegőbe. A gombolyag száll feljebb, feljebb, min
dig magasabbra, mig egyszer csak eltűnik a levegő ég
ben nyomtalanul.

Akkor megparancsolja a nyolcz éves kis kísérőjé
nek, a ki valószínűleg fia, hogy menjen érte s hozza le. 
A fiú megfogja a madzagot s kezd felmászni rajta; min
dig feljebb, feljebb, mig végre eltűnik ő is a magasban.

S itt jusson eszünkbe, hogy Indiában a házak ala

csonyak s nem tűnhetett el sem a gombolyag, sem a 
fiú magas háromemeletes házak között.

Egy darabig apró bűvész-mutatványokat csinál s 
akkor eszébe jut, hogy neki a fiúra szüksége van. Hívja. 
A magasból hallatszik a felelet, hogy a fiú nem jön le. 
Megharagszik s meg akarja büntetni. Éles kést vesz a 
foga közé s fölmászik ő maga is a madzagon s eltűnik 
fent, mint a fiú. Egy idő múlva sikoltás hallatszik le s 
a nézők iszonyatára vércsepek hullanak a légből, aztán 
a kis fiú szétdarabolt, vérző holtteste esik a földre. Lejön 
a bűvész is a madzagon, övében a véres késsel, rávet 
egy térítőt a szétdarabolt gyermekre s kezdi felgombolyitni 
a madzagot, mely lassankint lehull a levegőből, mint a 
sárkány madzaga szokott.

A gombolyagot beteszi általvetőjébe s a térítőt fel
emeli, és ime, a gyermek ott áll, elevenen, vigyorogva, 
teljes épségben. Nyoma sincs rajta vérnek vagy seb
helynek. Hipnózis, mondják önök ? A tömeg hipnotizálása ?

Valószínűleg. — Tudjuk, hogy kelet az őshazája 
a hipnózisnak épp úgy, mint a másságénak.
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L E V E L E Z E S

i.

Bisztratelep, 1898 augusztus 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Mint minden évben, ugy az idén is az itt időző 
nyaraló vendégek siettek kimutatni ama szeretetüket és 
odaadásukat, melylyel felséges urunk és királyunkhoz 
ragaszkodnak, mire természetesen legjóbb alkalmat 
nyújtott O felsége születésnapja. Az ezt megelőző estén 
a kis telep minden ablaka fényesen ki volt világítva a 
szebbnél szebb havasi virágok közt elhelyezett gyertyák 
fényével, ezen kívül egész halom összegyűjtött gyanta 
valóban fénytengerré változtatta az egész környéket. 
Közbe puskák ropogása jelezte a nap jelentőségét s éljen! 
és hoch> kiáltások hangzottak mindenfelé. A nyaralók 
tömegben sétáltak föl-alá, melynek vége fele az itt időző 
Orosz Antal kir. erdész urnák »Éljen a királyi® fölki
áltása, melyet még az itt időző t ománok nyelvén is 
ismételt, határtalan lelkesedést keltett.

Itt még megemlítem, hogy ettől a szép és fényes 
tüntetéstől az itteni erdészeti altiszti személyzet sem 
maradt távol, hanem szinte részt vett a vendégek ün
neplésében, sőt egy elagott 48-as honvéd, Fülöp Sándor 
apánk is ugyancsak kitett magáért.

Szívélyes üdvözlettel
igaz hive

Balogh Dénes,
m. kir. erdőőr.

S nem éresztük-e már mindannyian a t ö m e g e s  hip
notizálás hatását, midőn a színpadon az igazi Leart, az 
igazi Macbeth-et, az igazi Bánk bánt véljük látni?

A nagy művészek épp ugy bírják a bübájosság 
erejét, mint az indus fakir. Nincs előttük lehetetlenség. 
S vájjon a lángész csodái kevesebb talányt nyújtanak, 
mint a mangó gyümölcs egy órai növése, érése?

Hol kezdődik a természetfölötti, hol végződik a 
természetes ?

A diákasztal. Az uj iskolai évben is száznál több 
egyetemi hallgatónak nyújt ingyen ebédet és vacsorát. 
Azok, a kik e segítségre igényt tartanak, szeptember 
5-ikétől kezdve adhatjuk be folyamodványaikat T u k a  

Béla főtitkárhoz. A kérvényhez szegénységi bizonyítványt 
-és leckekönyvet kell mellékelni.

II.

Brusztura, 1898 augusztus 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Egy olyan eseményről értesíthetem ez alkalommal la
punk tisztelt olvasóit, melynek egyik derék kartársunk 
majdnem áldozatává esett és csak ritka lélekjelenlétének 
és bátorságának köszönheti életét; hogy meddig? — Ki 
tudná azt megmondani? A dolog igy esett meg:

Folyó évi julius hó 29-én Paulyuk György kir. erdőőr 
kiment Nagy-Turbát nevű kerületébe, hogy abban ren
des őrjáratát végezze. Alig hogy rövid ideig járt erre- 
arra, nyomban észrevette, hogy az ültetvények közt juhok 
jártak; hogy a garázdálkodó pásztorokat elcsiptesse, más
nap magához vette egyik gátőrét és mindketten arra a 
helyre mentek, hol előző napon a nyomokat fölfödözte 
s ott lesbe álltak. Nem kellett sokáig várakozniok, mert 
csakhamar egy falka kecske jelent meg az ültetvényben 
és a pásztort is megpillantották egy fa tövében nyugodtan 
álldogálva. Az erdőőr rákiáltott a pásztorra, mire ez 
futásnak eredt, ők pedig ketten leterelték a kecskéket 
a vizzárdáig s ezeket ott két leány őrizetére bizva visz- 
szamentek, hogy főnt hagyott élelmiszereiket elhozzák. 
A kecskefalka 89 darabból állt. Még alig haladtak el egy 
darabon, midőn a leányok lármája figyelmessé tette, hogy 
három juhász tart lefelé ; erre nyomba visszafordultak s 
fegyverrel kezükben igyekeztek vissza a vizzárdához, de 
még nem értettek ide, már az egyik juhászszal az erdőőr 
szembe találkozott s rákiáltott, hogy álljon meg, ez azon
ban — se szó, se beszéd — vad dühhel neki rontott 
s egymásútán kilencz fejszecsapást mért feléje, melyek 
közül hetet fegyverével fogott föl, a nyolczadik csapás 
erősen megsértette a fegyvert, a kilenczedik csapásra 
pedig, m e l y  e g y e n e s e n  a z  e r d ő ö r  n y a k á n a k  v o l t  i r á n y o z v a ,  

e l d ö r d ü l t  a  f e g y v e r  s  a  t á m a d ó  j u h á s z , m i ú t á n  m é g  e g y  

f e l e t  l é p e t t  e l ő r e , f é l i g  m e g f o r d u l v a  a r c z r a  b u k o t t  s  n y o m 

b a n  k i s z e n v e d e t t .  A szolgálati fegyver golyója miután 
a fejsze nyelét hosszában összezúzta, a tüszőjen levő 
rézgombot is magával sodorva behatolt a testébe s hát- 
gerinczében akadt meg.

Paulyuk és társa ezután behajtották a kecskéket 
az erdőgondnoksághoz s jelentést tettek az esetről.

A bíróság a helyszíni szemlét f. hó 1-én tartotta 
meg s Paulyukot szabadlábon hagyta, de sorsa még 
mindig bizonytalan, bár mindenjel arra mutat, hogy amit 
tett, azt önvédelemből és csak a végső szükségben tette. 
Bizonyítja ezt a fejszecsapásnak a fegyveren látszó jele, 
az is, hogy a lövés a fejsze nyelét érte előbb, de leg
nagyobb bizonyíték az, hogy az elhunyt már előre meg
mondta, hogy vagy a kecskéket hozza vissza, vagy pedig 
ő pusztul el.

A kecskék Kökényes községből valók voltak, a 
juhász pedig egy jómódú krasznisorai gazdának a fia és 
még csak 22 éves; neki 15 kecskéje volt a fokában.
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Az esetből kifolyólag az egész taraczvizi járás népe 
fői van bőszülve az összes erdőőrök ellen és már hallat
szanak fenyegetések, hagy Paulyukot még ha dióhéjbe 
zárják is, meg fogják kapni, de addig is, mig az sike
rülni fog, majd más is megissza a levét.

Bizon nagy szükség lenne nálunk az erdővédelem
nél csendőrségi segélyre, mert 25 évi szolgálatom alatt 
magam is nem egyszer voltam már a halál torkában.

A szerkeztő urnák igaz hive

K e r e k e s  G y ö r g y  
I. oszt. m. kir. er.'őőr.

K Ü L Ö N FÉ L É K

F ig ye lm ezte té s .  Lapunk mai szám át a v is zo 
nyok vá lto zása  fo ly tán  a s zászváro s i „M in e rv a "  ré s z 
vénytársaság  nyom ja, de a z é rt akár e lő fize tés i pénzek, 
akár bárm i m ás küldem ények jö v ő re  is k izá ró la g  
az „ E r d é s z e t i  Ú j s á g  S zászseb esen " czim  a latt 
küldendők. *

Összevagdalta a feleségét. A biharmegyei S s t r á -  

k o s  községben borzalmas gyilkosság történt, mely befeje
zése egy szomorú parasztdrámának. A gyilkos H e r l á s  

Vaszil, a község legvagyonosabb gazdája, a ki valóság
gal összevagdalta a tulajdon feleségét. Herlás még né
hány év előtt igen irigyelt ember volt s csak akkor 
köszöntött be a szomorúság házába, mikor első felesé
gének halála után másodszor is házasodott. A szomszéd 
K o t n y i k l e t  községből hozta a házhoz D u m e  Anna nevű 
leányzót, a ki harmincz esztendővel fiatalabb volt. Az 
asszony nem is maradt hü a vénülő férjhez. Herlásnak 
egyetlen fia volt, a ki éppen egyidős lehetett a mostoha
anyjával. Nemsokára szerelmi viszony fejlődött ki közöttük, 
a mit a megcsalt öreg észrevett, de azért magába fojtotta 
keservét. A fia meg a felesége azonban nemelégedtek meg 
azzal, hogy csúffá tették a világ előtt, hanem anyagi 
romlását is előidézték, mert rendre elkótyavetyélték va
gyonát. Nemrég a fiatalabb Herlást behívták Nagyváradra 
a fegyvergyakorlatokhoz. Az asszony nagyon bánkódott 
a mostoha fia után, ellopta az urának utolsó 7 forintját 
s azzal megszököt. Az öreg férj azonban utána ment s 
elérte az erdőben. Hasztalan kérte az asszonyt, hogy 
térjen haza, adja visza a pénzét, de ez nem is hederitett 
beszédére. Az elkeseredett férj erre fejszét vett elő s 
azzal agyoncsapta a feleségét. A fejszével aztán a holt
testről e lő b b  a  k é t  k e z e t , a z t á n  a  k é t  l á b a t  v a g d o s t a  le .  

Mikor igy elvégezte a rémes tettet, maga jelentkezett 
a csendőrségnél.

*
140 unoka. Verseczen tegnap halt meg 110 éves 

korában D e i x n e r  Regina nevű asszony, a kinek kopor

sóját nem kevesebb, mint 140 unoka, dédunoka állja 
majd körül. A női Matuzsálem, a ki alighanem Európa 
legöregebb halandója volt, még néhány hónap élőt járni 
tudott s jó étvágygyal evett. Tizenegy gyermeke volt s 
ezek közül 3 fiúgyermek s 2 leánygyermek, mindnyájan 
élemedett aggastyánok, vannak életben. Ezenkívül 35 
unoka —  köztük egy 70 esztendős —  90 dédunoka s 
ezen dédunokáknak 12 gyermeke és 3 unokája alkották 
a ritka életkorú asszony közvetlen leszármazóit.

*
A bőkezű kántor. A Nym. H. joizü történetet be

szél el H n h e n lo h e  hercegről, a ki tudvalevőleg szentjánosi 
nagybirtokos. Hohenlohe herceg gyakran ellátogat a kör
nyékbeli falvakba, mindig inkognitóban, legtöbbször egé
szen egyedül, inas, kocsis nélkül, kis homokfuton, melyet 
ő magas hajt. A viseltes vadászruhába öltözött kocsisban 
senki sem sejtené a herceget. Nemrég egészen magáno
sán Malackára kocsizott. A lovakat egy korcsma előtt 
megállította és betért egy pohár sörre. A malackai kán
tor éppen Szentjánosra akatt menni. Mikor meglátta a 
kocsit, betért a korcsmába s beszédbe elegyedett az úri 
kocsis formájú vendéggel, hogy nem vinné-e el Szent
jánosra.

—- Nagyon szívesen, —  mondta az idegen.
A kántor menten sört rendelt.
— Fogadja el, ezt a csekélységet — mondotta a 

derék férfiú a herceghez fordulva.
— De kérem!
— Csak igya meg.
A herceg mosolyogva hajtatta föl a pohár sört. 

Útközben nagyon vígan voltak. Hohenlohe herceg alig 
győzte a bőkezű kántor szivarjait szivogatni. Mikor a 
kocsi Szent-Jánosra ért, a kántor leszállott.

— Köszönöm, szólott jóságosán: fogja! — És azzal 
nyújtotta a borravalót.

— De kérem... szólt közbe a kocsis.
— Na csak fogja! — erősködöt a kántor.
— Bocsásson meg, de már ezt nem fogadom el, 

elég volt a szivar, én Hohenlohe vagyok, — felelt ne
vetve a herceg.

*

Kinek kell jó bőr ? Erre a kérdésre nagyon könnyű 
a felelet, mert hiszen ki nemszeretné többé-kevésbé ezt a 
tüzes, életadó magyar italt? annál nehezebb azonban 
annak a kérdésnek a megfizetése, hogy a mai gyári mi
nőségek mellett hol kapunk ilyet ? Mindkét kérdésre meg
felel B a u m a n n  F e r d i n á n d  szászsebesi jóhirü kereskedő 
hirdetése. A hirdető ur borait személyesen van szeren
csénk ismerni s igy azokat mindenkinek a legmelegebben 
ajánlatjuk. Felkérjük itt is tisztelt olvasóinkat, hogy a 
hirdetményt vendéglős ismerőseinknek s másoknak is 
megmutatni s arra figyelmüket különösen fölhívni 
szíveskedjenek.

*
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Leányrablás Debrecenben. Silány módon utánozta 
a középkori szerelmes lovagokat egy debreceni fiatal 
ember, ki nem tudva parancsolni szerelmes szivének 
egyszerűen el akarta rabolni az ideálját. A rablás kí
sérlet azonban roszszul sikerült, mert a lovag ur, mikor 
üldözni kezdték, kidobta a nyeregből azaz, hogy kényel
mes hintójából a sikoltozó leányt és sietve odább állott. 
Az eset a következő:

Egy debreceni gazda huszesztendős leánya, a szem- 
revaló Porcsai Juliska ma délelőtt künn járt az erdőn 
és éppen az édes atya kaszálójára akart menni. Egyszerre 
egy hintó tartott felé, melyben Hetei Zsigmond, egy 
Debrecenben székében ismert fiatalember ült. Hirtelen 
megállította a kocsit, kiszállott és a kocsis segítségével 
beemelte a kapálódzó leányt a kocsiba, azutan a lovak 
közé csapott, a melyek vadul vágtatni kezdtek. A leány 
sikoltozására összefutott emberek üldözőbe vették a kocsit, 
mire a rablólovag a leányt kidobta a kocsiból. A kerék 
átment a szerencsétlen teremtés bal kezén és két ujját 
összetörte. Eszméletlenül maradt a gyepen, a mig haza 
nem szállították.

Szerkesztői üzenetek.

Istvánfinak. A'ánlatát természetesen elfogadjuk. Ne es-;ék 
kétségbe, majd jobb napok is virradnak még ránk Szívélyes 
üdvözlet.

M. J. urnák. Mindkettőnek kilátása van, hogy 111-ad oszt. 
m. kir. erdőszolgává nevezik ki. Bár ez nagyon szerény állás, de 
hát a jobbakra anyi szakvizsgázott folyamodik, hogy a vizsgát 
nem tetteknek háttérbe kell s/.orulniok.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h rad szky  Emil.

Eladó vadászebek.
A következő vadászebek eladók:

Egy hosszú lábú 3 éves kan kopó, ára . 25 frt 
Egy három éves szurka tacskó . . . 12 « 
Egy 4 hónapos kan tacskó, fehér, fekete

fo lto k k a l.................................................... 5 «

A két első finom csaholással hajt nyulat, rókát, 
őzet, szarvast, a kopó vaddisznót is. A nyulat 

10 perez alatt fölverik.

Szállítási költség vevó't terheli. ■ !F'

Eladó czime az „ E r d é s z e t i  Ú j s á g "  kiadóhivatalánál 
Szászsebesen megtudható. 1—2

RASSER JÓZSEF csász. és kir. szab. ferlachi fegyvergyárának főraktára.
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A vadászati idény közeledtével van szerencsém a tisztelt vadászat-kedvelőknek 
figyelmét Rasser József ferlachi (karinthiai) legjobb hírnévnek örvendő' fegyvergyá- 
rából közvetlenül felszerelt, vadász-fegyver és szerelvényekben bővelkedő dús rak
táramra fölhívni.

Egy csó'vü lancaster vadászfegyverek 13— 18 frtig; két csővü 18— 30 frtig. 
Lancaster-Express-Rifle két csó'vü golyós fegyver 3 0 —50 frtig és feljebb. 

Különféle vadászati szerelvények, töltények, fojtások, gyutacsok, sörét stb. bármily 
mennyiségben és a legmérsékeltebb árakon kaphatók.

Megfelelő kezesség mellett vadászfegyvereket kényelmes
r é s z l e t f i z e t  é s

mellett is szállítok, mely esetben az árak megfelelően emelkednek.
Borraktáram dúsan el van látva különféle csemege- és asztali borokkal saját pinczémbó'l.

Palaczkborok árai: Legfinomabb I. rendű Traminer 1 liter 50 kr. 0 7  liter 40 kr.
« I. « Magyarádi 1 « 40 kr. 0 ‘7 « 30 kr.
« I. « Asztali bor 1 « 35 kr. 0 7 « 28 kr.

Ugyanezek 50 literes hordókban és azon fölül megfelelő árkedvezmény mellett. Tisztelettel
FO REK  RUDOLF, Szász-Sebesen (Erdély).
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Az „Első Biztositó Intézet Katonai Szolgálat Esetére" főügynöksége.
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BAUMANN FERDINAND SZÁSZSEBESEN
AJÁNLJA

KITŰNŐ, TISZTA E R D É L Y I  HEGYI BORAIT
ÉS PEDIG:

1896 évi termés 56 literes és nagyobb hordókban, hektolit . 22 frt
1896 évi saját termés, válogatott fajokból, hektoliterje . . 30 frt

Hordók önköltségben szám ítva; visszaküldés után áruk megtérítve.
Szállítás utánvét mellett. ^  -=^j Vasúti állomás helyben. !#=-
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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 nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. Ministeriumnak 1894. évi augusztus hó 11-én kelt
magas intézkedésével,

c z é g ü n k  ú j ó l a g  m e g b i z a t o t t
a nagytekintetü erdőtisztek es az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivata los utón részletfizetésre
megrendelhetó'k.

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

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
PUT* Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni.

Kiváló tisztelettel BLUM  és T Á R SA
B U D A P E S T  IV. „ elsőrangú egyenruha készítő intézete.

„ _ O csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói.
Suto utcza 2 . Szervitater sarkan. a  földmivelés m. kir. ministerium szállítói.

»Minerva«, könyvnyomda-intézet részvénytársaság Szászvároson.
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Szászsebes, 1898. szeptem ber 6. 49-ik szám.II. évfolyam.

Erdészeti U jság
sz a k - és társadalm i lap az erdészeti szem élyzet részére.

Előfizetési árak:
Ecé^z év e .................................
Fél é v r e ......................................
Negyed é v r e .............................

4 frr -  kr. 
2 frt -  kr. 
1 frt — kr.

Előfizetési di ak, hirdeté-ek s bármily irásbi li 
közlemények a lap szerkesztőségéhez küldendők.

Megjelenik 

m inden 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 eg\ezség szerint.

Egyik csára, másik hajszra.

Lapunk múlt számában részletesen fölsorol
tuk volt azokat az aggodalmakat, melyektől el
telve a kolozsvári m. kir. erdó'igazgatóság személy
zete visszariadt egy «erdélyrészi erdészeti altiszti 
segélyegyesület» megalakításától s záró szavaink
ban kilátásba helyeztük ezeknek az aggodal
maknak meggyöngitését és bizonyítását annak, 
hogy akkor, midőn az egyesülés és tömörülés 
eszméi mellett harczolunk, az igazság a mi ré
szünkön van. ígéretünket beváltandók, meggyő
ződésünket a következőkben foglaljuk össze, lehe
tőleg betartván azt a sorrendet, amint az a ko
lozsvári levélben foglalva van :

Azt mondja a tisztelt igazgatóság személy
zetének a levele, hogy ha egy széles alapokon 
nyugvó akcziót indítanának meg, úgy annak 
könyvvezetése, levelezése stb. olyan sok időt igé
nyelne, hogy 1 2 embernek minden héten leg
alább egy pár napot kellene az ügy érdekéből 
áldozatul hozni, mit pedig nem tehetnek, mert a 
rendelkezésre álló szabadidejüket lehetőleg privát 
foglalkozásra kell fölhasználniok, hogy maguknak 
a mindennapi kenyeret biztosíthassák.

Az emberi kényelem szempontjából teljesen 
igazságuk van ugyan tisztelt kartársainknak, mert 
utóvégre is azt mondja a latin példabeszéd, hogy: 
«amor incipitur ab ego», a mi magyarán mondva 
annyit tesz, hogy «a szeretet az én-nél kezdődik*, 
vagyis előbb magunkat szeretjük és csak azután 
másokat, de hát ha mindenki ennek a kényelmes 
elvnek hódolt volna, vájjon mi lett volna mai

napig a világból? Az az Üdvözítő, a ki az egész 
emberiségért meghalt, bizonyára szinte megkeies- 
hette volna a maga kenyerét valamely becsületes 
mesterség által és a vasutak föltalálója szintén 
megélt volna akár mint lakatos legény is, ha csak 
a saját jóvoltát tartja szeme előtt és más ember
társai jólétével nem törődik. Lapunk szerkesz
tője is bizonyosan kapna olyan mellékfoglalkozást, 
mely jövedelmezne neki legalább annyit, ha nem 
többet, mint a mennyit a sok hátralék künnma- 
radása után fáradságos munkája után húz, de hát 
ha mindenki csak a saját bajával fog törődni és 
embertársa búját-baját át nem érzi, hova jutunk 
akkor? Ugyan mi lenne a betegágyon nyöszörgő 
férj neje egyszerűen azt mondaná, hogy: neked 
fáj, nekem nem és nem törődnék tovább vele?

Bizon szomorú dolog, hogy visszariadunk egy 
kis munkafölöslegtől ott, hol kartársaink százainak 
tehetünk megbecsülhetlen szolgálatot Itt azon
ban még nem állunk meg, hanem tovább megyünk.

Vájjon ki mondta azt, hogy annak az egy
két embernek, a ki a közjóért szabad idejét föl
áldozná, mi jutalom se adassék és hol volt az 
megírva, hogy ez a jutalom nem lenne nagyobb 
amannál, melyet más utón szerezhet magának? 
Azt mondják erre az ellenvetők, hogy a 4 — 500 
tagot számláló egyesület a 2— 300 forintot kitevő 
ilyen költséget meg nem birná! Kérdezzük, váj
jon tettek-e az illetők pontos számításokat, hogy 
ilyen határozottsággal teszik föltételt? Tegyünk 
egy kis kísérletet a számokkal, könnyebbség oká
ból kerekszámot, ötszázat véve alapul.

500 tag után a tagsági dijakból havi egy 
korona számítása mellett az évi bevétel kitenne
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3000 forintot; a tagok buzgólkodására és a ne
mes czélra való tekintetből ugyanannyi pártoló 
tagra bizton számíthatunk, mi évi 500 forintnak 
felelne meg. Nem vélünk tévedni, ha a rende
zendő jótékony czélu mulatságok és adományok 
rovására szinte 500 forintot Írunk és igy az évi 
bevételt 4000 forintra becsüljük.

Ennek a bevételnek ellenében állanának a 
különféle segélyezések és temetkezési dijak. A 
halálozás rendes arányának figyelembe vételével 
s tekintettel kivált arra, hogy az erdőőri személy
zet majdnem kivételt nélkül erőteljes, egészséges 
egyénekből áll, egy éven át 5 halálesetnél, vagyis 
1%-nál többet nem igen számithatunk, de hát 
vegyük inkább ennek kétszeresét s igy a 10 ha
lálesetre számítsunk 1000 forint kiadást; a nők
nél ugyanezt a számarányt véve alapul 600 frt 
kiadás mutatkoznék, mig a gyermekeknél, hol a 
halálozás legnagyobb, 50 halálesetet számítunk, 
mi 1500 forintnak felelne meg s igy az egész 
kiadás kitenne 3100 forintot. Éhez hozzá szá
mithatunk még 500 forintot rendkívüli segélye
zésekre s igy még mindig megmaradna alaptőké
nek az évi bevétel 5% -a és 200 forint már az 
első évben a legnagyobb munkával megterhelt 
tisztviselők javadalmazására lenne fordítható.

Számításon kívül hagytuk itt még az alapitó 
tagok által befizetett tőkék kamatait, mert a tőke 
maga mindig mint alap lenne csorbítatlanul keze
lendő, valamint azt is, hogy az első évben rend
szerint semmiféle segélyezések kiosztatni nem szok
tak s igy az egész évi bevétel kamatai már a 
jövő év javára esnének.

Kifogásolják tisztelt kartársaink azt is, hogy 
a választmányi és közgyűlésekre utazó tagok az 
utazási költségeket meg nem bírnák és ezek nagy 
terheket rónának rájuk.

Teljes igazságuk van ebben is, ha arra szá
mítanak, hogy az egyesület választottjait magukra 
hagyja és nem nyújt nekik segédkezet terhes és 
felelősségteljes tisztük teljesítéséhez, de vájjon ha 
minden egyes tagot erre a czélra külön évi 30—40 
krajczárral megadóztatunk, nem szívesen fogja-e 
az ezt a csekély terhet viselni, tudva azt, hogy 
az, a kinek részére ezt az áldozatot hozza, az ő 
érdekében fáradozik?

Még egy számbavehető kifogással élnek és 
ez az, hogy a közgyűlésekre a megfelelő szava

zatokat alig lehetne összehozni, mert 40— 50 olyan 
ember nem akad, a ki az ezzel járó áldozatot 
meghozni hajlandó lenne. Látszólag igazságuk 
van ebben, de csakis látszólag, mert a gyakor
latban ennek a kérdésnek a megoldása nagyon 
egyszerű, lévén az alapszabályoknak egy pontja, 
mely arról szól, hogy minden rendes tag a köz
gyűlésen jogait nem csak személyesen, de meg
hatalmazott által is gyakorolhatja, minélfogva nincs 
arra szükség, hogy 50— 60 tag jelenjék meg a 
közgyűlésen, elég, ha egyes kerületek az ő meg
hatalmazottjaikat kiküldik s a tárgyaláson való 
részvételre jegyzőkönyvileg megbízzák. Különben 
költünk bizon mi majdnem kivétel nélkül haszon- 
talanságokra is sokkal többet, mint a mennyit 
egy-egy közgyűlésen való részvételnél elköltenénk, 
hol pedig még a testvériség és viszontlátás örö
meit is élvezhetnők.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy hiába várunk 
arra, hogy másokkal együttesen működjünk s igy 
mindenütt a saját erőnkre leszünk utalva mind
addig, mig végre valahára meg fogunk győződni 
arról, hogy a széjjel huzó erő mit sem ér és csak 
az egyesülés és szoros összetartás az, a miben 
üdvözülhetünk.

Mi nem mondunk még le minden reményről 
s már a legközelebb jövőben megfogjuk kisérleni 
egy olyan segélyegyesületnek a megalakítását, 
mely lehetőleg — ha nem is mindjárt, de idő
vel —  az össses erdészeti altiszti személyzetet 
magában egyesítse.

Örömből bubánat.
Lapunk 46-ik számában megjelent hason 

czimü közleményem befejezésében ígéretet tettem 
volt, hogy egyről-másról majd jövőre fogok még 
írni, mely Ígéretemet ime most beváltani akarom.

Emlékezetembe jön lapunk 29-ik számában 
Margitai kartársnak közleménye, melyben előso
rolja, hogy mi mindent kellene nekünk felsőbb 
helyen kérni, hogy javadalmazásunk és tekinté
lyünk állásunkhoz illő legyen. Hát bizon teljesen 
igaza volt tisztelt kartársunknak, hogy azokat 
nekünk mind kérni, de sőt többet mondok: k ö 
v e t e l n i  lehetne és kellene. Vegyünk csak egy 
pár dolgot rendre.
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Az »Erdőőr« czimü tankönyvnek mindjárt 
az elején, a bevezetésben azt olvastam, hogy az 
erdőőri szakvizsga bizonyitvány az eddigi alsóbb 
rendű erdészeti bizonyítványokkal egyenértékűnek 
tekintendő, miből nyilvánvaló, hogy az ilyen bizo
nyítványt nyert egyént nem az »erdőőr«, »erdő- 
véd«, »faraktárőr« és még nem tudom milyen 
elnevezés illetné meg, hanem mindenesetre az 
»alerdész« czim és a tapasztalás mire tanit ben
nünket? Elöljáróink és fölebbvalóink a velünk való 
közlekedésben éppen olyan elbánásban részesíte
nek, mint akár csak a kocsisaikat, hogy ne mond
jam vadászkutyáikat. Mi nem vagyunk nekik sem 
»erdőőr ur«, sem »erdővéd ur«, hanem egysze
rűen csak József, János, Pista és csak itt-ott, mint
egy elvétve jut legalább annyi az eszükbe, hogy 
tulajdonképpen nekünk nem csak kereszt- de ve
zetéknevünk is van és olyankor ezen szóllitanak 
meg. Ez a megszóllitás mód azután lassacskán 
átmegy a köznépre, sőt alárendelt munkásainkra 
is és ezek , sem látnak bennünk egyebet, mint 
egy nagyon, de nagyon alárendelt személyiséget, 
melynek minden egyébbel tartoznak, csak a meg
felelő és megillető tiszteletadással nem.

Egy rendkívüli esetnek voltam legyszer tanúja. 
Az erdőn favágással foglalkoztak a munkások s 
az egyik favágó éppen azt mondta az erdővéd- 
hez: »György! vihetem holnap a gályát ?« midőn 
oda érkezett a hivatalfőnök. Ez hallva ezt a meg- 
szóllitást, nem akart hinni a füleinek, hanem ma
gához hiva a munkást, megkérdezte tőle, hogy 
mikép is szóllitotta az erdővédet? mire ez ismé
telte a »György« megszólítást. A derék főnök 
ur erre megbotránkozva kijelentette a mintegy 
150 munkás előtt, hogy többé ilyen elnevezést 
nem tűr, hanem megkívánja, hogy az erdőőrnek 
mint vizsgát te tt altisztnek megadassák az őt jog
gal megillető »ur« jelző, mint a hogy azt más 
altiszteknek is megszokták adni. És a munkások ? 
Osszenéztek és nevettek; ilyet még nem hallot
tak, sőt ellenkező figyelmeztetéshez voltak szokva.

Természetes, hogy a dolgot ott kellene kez
deni, a hol azt már természete is megkívánja. A 
lakatos, a kovács, midőn a gépkezelői vizsgát le
teszi, megkapja bizonyítványát s ebben mindig 
megvan az »ur« szó; vájjon miért nincs ez bent 
az erdőőri szakvizsga bizonyítványban ?

Azt mondja a szabály, hogy az erdóor szol-

| gálata közben az erdőőri jelvényt látható és szem- 
j betünő helyen viselni köteles, akár csak az út- 
{ kaparó és adnak azután neki egy akkora tepsi

forma pléhet, hogy a felesége szükségből kugló
fot vagy túrós-lepényt is süthetne benne. Mire 
való ez? talán arra hogy a nép megösmerje és 
neki a kellő tiszteletet megadja ? ösmeri a kör
nyék népe nagyon jól az erdőőrt a pléh medália 
nélkül is, nem kell attól félni, hogy nem fogja 
eltalálni, ha falopáson vagy tilos legeltetésen érve 
leütni akarja.

A javadalmazásunkról szólni is alig érdemes, 
mert nem elég az, hogy a lehető legcsekélyebbre 
van szabva — értem a községi és közbirtokos
ság! erdőőrökét, — de még a hozzájutás sem va
lami könnyű mesterség. Ha LTdvözitőnk idejében 
lettek volna már ilyen erdőőrök, bizonyosan azt 
mondta volna, hogy: »Könnyebb a tevének a tű 
fokán átmenni, mintsem a községi erdőőrnek fize
tését m egkapni!«

Hosszú 24 év lefolyása alatt sok száz és száz 
erdőkárt födöztem töl, nem csekély mértékben 
járulván ezzel hozzá az országos erdei alap növe
léséhez és bizonyára ugyanezt tette ama négy 
társam is, kikkel a múlt tél nagy drágasága kö
vetkeztében együttesen folyamodtunk némi drá
gasági pótlékért. Azt ugyan nem kaptunk, de 
eddig még választ sem a kérvényünkre, hanem 
igenis megkaptuk a fizetési meghagyásokat bélyeg- 
csonkitás czimén, már minthogy a pénzügyi tör
vényekben való járatlanságunk miatt a kérvényre 
nem annyi 50 kros bélyeget ragasztottunk, mint 
a hányán folyamodtunk, hanem csak egyet s itt 
eszembe jutott, hogy manapság már minden meg
változik, igy a régi közmondás, mely azt mondta, 
hogy: »jobb adni, mintsem venni« ma már igy 
hangzik: »jobb venni, mintsem adni«.

A 17 éves korában pénzügyőrséghez beálló 
gyerkőcznek, kinek még csak nem is serkedzik a 
bajusza, az évi jövedelme meghaladja az 500 frtot, 
tehát több mint kétszerese annak, mint egy — 
rendesen nagy családdal megáldott —  községi 
erdőőr kap. Csodálatos is az, hogy az erdőőrök 
nyomorúságuk mellett majdnem kivétel nélkül 
nagy családdal vannak megáldva; különben hi
szen ez természetes, mert kinevezésünk ahoz van 
kötve, hogy ép, egészséges, erőteljes testalkatuak 
legyünk.
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De hát tulajdonképen nem magunk vagyunk-e 
okai elhagyatottságunknak ?

Valljuk be az igazat, hogy legelső sorban is 
minden rajtunk, a mi közönyösségünkön, nem- 
bánomságunkon múlik. A mint szerencsés voltam 
lapunkat megismerni s tapasztalni, hogy az hű 
szószólója a mi érdekeinknek, nyomban neki ül
tem s 35 ismerős kartársamat kértem íöl, hogy 
sorakozzanak e kitűzött zászló közé s vegyék ki 
részüket a közös küzdelemből, mely úgyis csak 
a mi jólétünk előmozdítását czélozza. Jöttek is a 
válaszok, hogy hiszen ők szívesen megtennének 
mindent, csak hasznát látnák, tehát minden küz
delem nélkül akarnának eredményeket, hasonla
tosan ahoz, ki eltátja a száját s várja, hogy a sült 
galamb bele repüljön.

Két év előtt Bede Károly kartársunk is lel
kes hangú fölhívást intézett hozzánk, de ennek 
szava is elhangzott a pusztában. Nem törődünk 
mi már a magunk dolgaival, hanem úgy vagyunk 
vele, mint az igazhivő muzulmán, a ki megnyug
szik abban, a mit a sors reá mért és nem igyek
szik ellene küzdeni.

Azt kivánnák lapunk szerkesztőjétől, hogy 
még többet tegyen, többet fáradozzék, utazgasson, 
járjon, keljen érdekünkben, de arra nem vetünk 
gondot, hogy neki a hozzávaló módot is biztosít
suk, mit pedig könnyen megtehetnénk, ha lapját 
tömegesen, egy szívvel, lélekkel támogatnánk s 
nem utó- vagy épen nem fizető, hanem rendes 
előfizető olvasói lennének. Tegyünk csak ilyen 
irányban egy-két éven át kísérletet s bizonyosra 
vehetjük, hogy az eredmény elmaradni nem fog. 
Türelemmel kell lennünk, mert mindennek meg 
van a maga ideje s tudjuk, hogy »a türelem ró
zsát terem«.

Papp János, 
erdőőr.

L E V E L E Z E S
Lippa, 1898 szept. 3.

Nézeteink kifejtésének s eszmecseréink folytatásá
nak legalkalmasabb találkozóhelye lapunk hasábjain van 
s ennélfogva bátorságot veszek én is arra, hogy saját 
nézeteimet a tek. Szerkesztő úrral és közvetve az összes 
kartársakkal közöljem s az általam kifejtendő ügyre 
nézve becses figyelmöket és véleményöket kérjem.

Örvendve látom, hogy a tek. Szerkesztő ur min
den alkalmat megragadva azon fáradozik, hogy az er
dészeti altisztek érdekei minden tekintetben lehetőleg 
megvédessenek s anyagi helyzetük javíttassák, ámde 
ezen szép és nemes czél eléréséhez — úgy látom —  
hiányzik a legfőbb kellék, hiányzik az a kapocs, a mely 
nélkül a tek. Szeikesztő ur tevékenysége és fáradsága 
igen nagy nehézségekbe ütközik s ez a kellék az ö s s z e 

t a r t á s .  E nélkül meddő marad az igyekezet, vagy a mi 
ennél nem sokkal jobb, csak fél munkát végezhetünk.

Az elmúlt években mozgalom indult meg köztünk 
egy országos segélyegylet alakítására. Mint tudjuk, ezen 
egylet alapszabályai illetékes helyen nem nyertek jóvá
hagyást. Ezután pártokra szakadtunk s most egyes erdő
hatóságok alkalmazottjai maguk között kezdenek segély
egyleteket alakítani. A beszterczebányai erdőigazgatóság 
kerületében már alakult egy segélyegylet, most pedig 
újabban a kolozsvári erdőigazgatóság altisztjei fáradoz
nak egy ilyen egylet alakításán.

Én a humánus eszméknek soha sem voltam ellen
sége s elhiszem, hogy ezen egyletek czélja üdvös és 
hasznos, mert a szükségben rögtön nyújt segélyt, a mi 
tagadhatatlanul nagy jótétemény, de nézetem szerint az 
az egy baj van, hogy a segélyezés csak pillanatnyi, 
vagyis múlandó dolog, pedig van a mi szolgálatunkban 
egy bizonyos idő, a melymk bekövetkezésére a jelen
legi viszonyok között mindnyájan remegve gondolunk s 
ez a n y u g d í j a z á s  ideje. Szerény nézetem szerint ez az 
a kérdés, a mely legégetőbb s miután ezen idő bekö
vetkezése esetén segélyt sehonnan sem várhatunk, egy 
oly egylet létesítése körül kellene közös akarattal tömö
rülnünk, a mely egylet zászlajára a nyugdíjazás után 
állandó segélyezés volna Írva. Ha már létesíteni akarunk 
valamit, tegyük azt vállvetve, közös akarattal és egyet
értéssel úgy, hogy annak állandó és maradandó becse 
legyen.

Pillantsunk csak be egy kicsit nyugdíjrendszerünkbe.
Köztudomású dolog, hogy az erdészeti altisztek 

nyugdija csak minden betöltött 10 év után állapittatik 
meg a következő módon: 10—20 év után a készpénz- 
fizetés 1js-a, 20—30 év után y 2-e, 30—40 év után 3/4-e, 
40 éven felül pedig a teljes készpénz fizetés. A mel
lékilletmények be nem számíthatók. Ebből a beosztás
ból még egy keserves dolog tűnik ki; ugyanis: ha va
laki 19 évet 11 hónapot és 29 napot szolgált, nyugdija 
egy krajczárral sem lehet több, mint azé, a ki 10 évet 
szolgált, noha 1 nap híján épen kétszer annyi szolgálati 
ideje van, és ez igy megy a 20— 30, valamint a 30—40 
év közötti szolgálati időre vonatkozólag is. Ezt a be
osztást én bővebben bonczolgatni nem akarom, alkosson 
magának kiki véleményt róla, csak azt akarom mondani, 
hogy biz ez nagyon elszomorító dolog s ennek megvál
toztatása, illetve ránk nézve valami lényeges előnyökkel 
járó módosítása, mig egyrészt nem áll rajtunk, másrészt 
ki sem vihető, mert csakis készpénzfizetésünk vehető 
alapnak, ez pedig csekély, következésképen, csekély tőke
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csak csekély kamatot hozhat, és igy ha talán idővel 
valami javulás fog is bekövetkezni a mostani állapotok
ban, a fizetésünk után megszabott nyugdíj öreg napja- 
inkbani tiszteséges megélhetésünket aligha fogja bizto
sítani.

De vegyük szemügyre közelebbről a dolgot.
Nézzük meg az ország különböző hatósági altiszti 

létszámkimutatását. Mit fogunk tapasztalni ? Azt, hogy 
minden hatóságnál az alkalmazottak zömét a III. és IV. 
osztály képezi 240-J-270 frt évi fizetéssel. Ha tehát ezek 
közül minden egyes ember túl szo’gálja is a 40 eszten
dőt, nyugdíjazása esetén még sincs kellőkép biztosítva 
megélhetése, mert az összes illetmények elvesztése után 
'20—22 frt havi nyugdíjból házbért fizetni, tüzelőszert 
vásárolni, élni s ruházkodni esetleg családostól, a folyton 
dráguló megélhetési viszonyok közt nagyon keserves do
log. Mi történik azonban azokkal, kiket a gondviselés 
nem áldott meg oly erős testi szervezettel, hogy 40 évi 
szolgálati időt kibírjon? Az ilyen szerencsétlen 20—25 
évi hűséges szolgálata gyümölcseként nyakába veheti 
a — koldus tarizsnyát.

Sokan vannak kartársaink közt olyanok, kik cso- 
dá'koznak azon, hogy egyik vagy másik előrehaladott 
korú beteges egyén mily makacsul ragaszkodik a szol
gálathoz és eszébe sincs, hogy nyugalomba vonuljon. 
Tévednek, kik azt hiszik, hogy az ilyen egyéneket —  
számba nem vehető csekély kivétellel —• az ambitio tart
ja a szolgálatban. Ragaszkodnak ahhoz minden erejük 
megfeszítésével az igaz, de nagyon könnyen érthető ok
ból, mert tudják, hogy eddig is csak nélkülözések közt 
tarthatták fenn magukat és családjukat, elszorult szívvel 
gondolnak tehát arra, hogy esetleg hivatalból történő 
nyugdíjba tételük után mi fog következni és mi lesz 
családjukból ?

A mostani viszonyok közt nemhogy saját jószán
tából kérné valaki nyugdíjaztatását, hanem épen ellen
kezőleg, minden elképzelhető eszközt és módot megra
gadva siet felhasználni arra, hogy ezen katasztrófát el
kerülje. Tudok olyan esetet tek. Szerkesztő ur, hogy az 
illető, ki ideiglenesen nyugalomba helyeztetett, mert két- 
ségbevonhatatlanul beteg volt és beteg ma is, nemhogy 
beletörődött volna sorsába, hanem addig járt és addig 
küzdött, mig a tényleges szolgálatba visszavétetett. Bi
zony pedig ezt az egyént sem a szolgálat gyönyörei 
vezették vissza, hanem az, hogy nyugdijából képtelen 
volt magát és családját eltartani.

Ezek előre bocsátása után csodálkozik-e még va
laki azon, hogy miért nincs az erdészeti altisztek közt a 
fiatalabb nemzedéknek előmenetele? És lehet-e csodál
kozni azon, hogy az a fiatal nemzedék a mely tele am- 
bitioval lép ki a szakiskolából, ezen állapotok megisme
rése után kedvét veszti s menekülni igyekszik e pályá
tól. Bizony ma-holnap oda jutunk, hogy a posta és va
súti szolgálatokban álló altisztek közt több lesz az erdő- 
őri szakiskolát végzett egyén, mint az erdészetnél.

Bármily betegségben csakis úgy remélhető állandó 
javulás, ha a gyógykezelés alapos és gyökeres volt. Ezen 
a mi viszonyainkon is csak gyökeres orvoslással lehet 
segíteni. Szerény nézetem szerint egy oly egyesület ala
kításával, mely bizonyos idejű fizetések folytán a nyug
díjazás után állandó segélyezésben részesítené tagjait ezen 
czél el volna érve, mert akkor nem kellene kétségbe
eséssel gondolni öreg napjainkra. A javulás lassú volna 
az igaz, de alapos és idővel meghozná áldásos gyümöl
csét minden oldalról.

A most alakuló félben levő egyletek czélja csak a 
pillanatnyi szükségben való segélynyújtás. Elismerem, 
hogy a ki a szükségben gyorsan ád, az kétszeresen ád, 
de viszont azt kérdem én tisztelt kartársak, hogy vájjon 
van-e az életben oly időpont, a mikor jobban rá volna 
szorulva az ember a segélyre, mint öreg napjaiban s 
vájjon hányszorosan ád az, aki egy fáradságos és küz
delemteljes hosszú szolgálatban eltörődött, munkaképtelen 
egyénnek állandó segedelmet ad ? 1

Sokat, nagyon sokat lehetne Írni a humánus ezé- 
lok eme legszebbikéről, de nekem csak az volt szándé
kom, hogy úgy a tek. Szerkesztő ur, mint a tisztelt kar
társak figyelmét erre az eszmére felhívjam s röviden vá
zoljam e téren a mostani állapotokat. Ha pártokra sza
kadunk erőnk szétforgácsolódik, mig vállvetve, közös 
akarattal, létesíthetünk egy olyan alapot, a melyből idő
vel sok családapát megmenthetünk a kétségbeeséstől és 
sok szegény szánalomraméitó özvegynek és árvának szá
ríthatják tel könnyeit.

Tegyék Önök is magukévá ez eszmét s akkor azt 
hiszem, hogy annak megvalósítása körül a tek. Szer
kesztő ur is mindenben segítségünkre fog lenni.

Kiváló tisztelettel:

Kolláth Ferencz.

K érelem . A  jövő  hó elejével lapunk elődjét, 
az •>•> E r d ő ő r c z im ü t  is beszámítva, ötödik életévét 
kezdi meg, mely alkalomból azt az eddiginél na
gyobb mértékben óhajtjuk kartársaink közt elter
jeszteni, miért is felkérjük tisztelt olvasóinkat, 
hogy mindama ismerőseik nevét, lakását és utolsó 
postáját (lehetőleg megyéjét is) velünk közölni 
szíveskedjenek, kik még eddig lapunkat nem já ra t
ják, hogy nekik előfizetési fölhívásunkat és lapunk 
mutatványszámát megküldliessük.
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K Ü L Ö N FÉ L É K

Személyi hir. Romosán Brzil Il-od osztályú m. kir. 
főerdőőr a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál folyó évi 
szeptember hó 1-jével harmincz évet mt ghaladó hűséges 
és buzgó szolgálat után a jól megérdemelt nyugalomba 
vonult. Adja Isten, hogy egy hosszú élet fáradságainak 
gyümölcsét még soká g élvezhesse !

M

Lezuhant turisták. Zürikből szörnyű szerencséik n- 
ség hírét küldik. A múlt szombaton a Vallis-völgyben 
levő Evolenából Hopkinson angol tőkepénzes a fiával 
és két szép leányával vezető nélkül indult neki a Veifivi 
csúcs megmászásának. Útközben az angolokat hóvihar 
érte s mind a négyen lezuhantak a mé ységbe, a hol 
szörnyet haltak. A holttesteket csak tegnap ta’áhák meg.

*
Egy állatsereglet égése. Liverpol városában rette

netes tűz keltett izgatottságot. A bőt zenegyedben ki- 
gyuladt a Cross-féle állatsereglet és a vadak orditozása, 
bőgése nagy rémületet okozott. Éjfél után egy órakor 
vették észre a tüzet, mely a legnagyobb ketreezben ke
letkezett. Ebben négy pompás oroszlán, öt leopárd, egy 
hatalmas bengáli tigris, egy jaguár, egy puma és külön
féle ragadozó madár volt. Ott pusztult el valamennyi és 
a mikor hajnali három órára a tüzet eloltották, csupa 
megszenesedett csontot találtak a ketreezben. Elpusztult 
még néhány leopárd és három hiénát a tűz eloltása után 
megfojtottak, hogy kínlódásaiktól megszabadítsák őket. 
A tűz okozta kár kerek 40.000 forint.

*
A csonoplai medvevadászat. Újvidékről Írják, hogy 

Csonopla, bácsmegyei vidám községben a napokban 
medvetánczoltató jelent meg óriási medvéjével a község
beliek nagy örömére. A maczkó egy ideig hűségesen 
járta a lassút, de egy jókedvű benszülött ingerkedésén 
megboszankodva, erős rántással kiszakította magát gaz
dája kezéből s a megrémült nép sikoltozása közben 
nekivágott az erdőnek. Most nagy rettegés van a kör
nyéken, mert félnek a maczkótól, mely eddig senkiben 
kárt nem okozott, hanem élvezi az arany szabadságot. 
A községbeli vadászok most felfegyverkezve járnak, hogy 
kézrekeritsék a medvét. Ha Fiúménak van czápája, ugyan 
miért is ne lehetne akkor Csonoplának medvéje?

*
Megfagyott ebéd. Amerikából érdekes és mulat

ságos tréfa híre érkezik. L y n n  városban nehány filadel- 
fiai tanár — köztük T h o m s o n  Elihn, a híres elektrotek- 
nikus — meghívta néhány barátját ebédre egy ismert 
vendéglőbe. Leültek az asztalhoz. A levest forrán tálal
ták föl. A következő pillanatban igy kiáltott föl az egyik 
vendég:

— Hisz ez a leves megfagy!

Alig mondta ki e szavakat, midőn a leves már 
jéggé változott át.. A vendéglős nem tudott hová lenni 
rémületében. Következett a másik tál étel, a hal. Alig 
adták föl a pincénk, a mikor megint egy másik vendég 
kiáltott föl bámulatában:

— Tréfát űznek velünk?! Ez a hal fából van.
A halat valóban nem lehetett széjjél vágni, olyan 

kemény volt, mint a fa, a kés nem fogta. A vendéglős 
hiába esküdözött, hogy a hal friss és jól van elkészítve.

Végre is vissza kellett küldeni. Sorra következtek 
azután a többi ételek. A pecsenye azonnal megfagyott, 
a mint az asztalra tették, a kenyér kemény volt, mint 
az acél, a bor jéggé változott a palackokban, még a viz 
is megfagyott. Más palackokat tettek az asztalra. Egy 
perccel később egy kis lárma keletkezet; a dugok ki
repültek és a bor rózsaszínű hóvá fagyva henger alakjá
ban jött ki belőle. A pincérek a szálló igazgatóját hív
ták, ez pedig a tulajdonost, mind megesküdtek, hogy a 
konyhában lobok a tűz. Megmutatták, hogy a szoba 
hőmérséke 18 fok és végül kijelentették, hogy valami 
természetfölötti van a dologban. A vendégek fölkeltek 
és a lakomát későbbre halasztotiák. Egy hónapig egész 
Lynnban másról sem beszélttk, mint erről a különös 
titokzatos esetről, melynek az okát azonban még csak 
nem is sejtette senki. Végre mégis kisült a dolog. Thom
son laboratóriumából egy kis edényben D e w a r  rend
szere szerint folyékonynyá szüritett levegőt hozott ma
gával. Az ilyen halmazállapotban levő levegő 200 fok 
hideget fejleszt, miközben ismét gázzá válik. Thomson 
a mikor senki sem figyelt rá, néhány csöpp sűrített leve
gőt csöppentctt az ételekre, a melyek nyomban meg
fagytak. A második lakomán azután sokat nevettek az 
érdekes tréfán.

*
Ötvennyolcz rablás. Mint Aradról táviratozzák, a 

törvényszékhez behozták az Aradmegyében legutóbb 
garázdálkodott rablóbanda fejeit: Dalka Mitrut és Juro- 
csinecz Pétert. A gonosztevők 58 rablást követtek el. 
Azonkívül egy gyilkosság is terheli a lelkiismeretűket. 
Egy asszonyt öltek ugyanis meg nemrégiben, hogy az 
urának vitt eledelt elrabolhassák tőle.

*
Az európai haderő hosszúsága. Mig a czárt a le- 

fegyverezés eszmélye foglalkoztatta, addig egy angol 
statisztikus különös számadással bajmolódott. Kisütötte, 
hogy milyen hosszú területen állíthatnák fel az egész 
európai haderőt ágyukkal, lovakkal egyetemben. Az ered
mény : 24 mértföld, még pedig azzal a feltétellel, ha a 
katonák szorosan egymás háta mögött állnának. Ha va
lamelyik Caesar szemlét akarna tartani az imigy egye
sített hadsereg felett, úgy kerek egy esztendeig kellene 
várnia, mig az utolsó katona is eldifilirozna mellette. 
Ennyi ideig pedig aligha tud egyfolytában valaki nye
regben ülni s ha egyebektől eltekintve már ezért sem
valószínű, hogy valaha igy össze hozzák Európa katonaságát,

*
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A puritán Debreczen. A hajdani Debreczen na
gyon puritán volt. A káromkodókat megkövezted c, igy 
például, Oláh Miklóst, a mint ezt az 1685. évi jegyző
könyv 83-ik lapja igazolja. Balog Erzsébet az úrvacso
rájánál levő kenyeret valamely babonás czélra ellopta s 
e miatt megégették. Csűri Pannát pedig azért akasztot
ták föl, mert az eklézsia edényeit ellopta. Az 1681, évi 
jegyzőkönyvben a következő tanácsi intézkedést találjuk:

»Die Sabbathi 31 máji in Senatu*.
»Teczett a Tisztelt Tanácsnak, hogy Istennek ha

ragját engesztelhessük, minden hónap első csütörtök 
napját ki-ki megszentelje, az kik réfiactariuskodnak, sae 
viró animadvertáltassanak«.

Még 1719-ben is a jegyzőkönyv 697 lapja szerint 
Isten megengeszteléseért minden hónap első szombatján 
böjtöt s naponkint háromszor isteni tiszteletet rendeltek. 
A kisebb bünpöröknél az ítéletbe rendszerint bevették, 
hogy az illető bűnös eklézsiát kövessen.

Az eklézsia-követés intézményét valamennyire ismeri 
még ez a nemzedék is. A bűnös fehér lepelben, tehát 
teljesen inkognitó, a templomban — rendesen hétfőn 
vagy szerdán — a gyülekezet előtt megjelenik s bűnei 
elszámoltatván, azokért a gyülekezet előtt bocsánatot 
kér s azt a pap által meg is kapja, ki azután a bűnö
sért imádkozik.

A feslett életű nőkkel rettenetes kegyetlenül bán
tak Debreczenben. így Adám Erzsébetet magzatelhajtás 
miatt elevenen eltemették. (1606 év). Szappanos Sárát 
és Dorkát erkölcstelen viselkedésért és éjjeli hejehujázá- 
sért elevenen eltemették s szivüket karóval átverték. 
(1606 év). Makódinét feslettségre csábitás miatt kerékbe 
törették. (1635). Donga Szabó Pált és Nagy Jánost be
csületes nők szertelen szidalmazásáért nyelvök kivona
tására Ítélték. (1638).

Hajter Andrást leányzó rut megbántásáért és vele 
való gonosz cselekedetért kerékbe törették és lefejezték. 
{1589. év). 1634-ben hasonló cselekedetért Dóró Feren- 
czet előbb lófarkra kötik, majd holtan fölakasztják.

*
A czigányész. Lakatos Miska zentai vályogvető czi- 

gány kiásta egy háznak a sárból való oldalát s igy a 
lakásba hatolva, minden elemelhetőt elemeit. Ezért ter
mészetesen a szabadkai kir. törvényszék börtönébe került. 
Hogy legutóbb a kir. főügyész megvizsgálta az említett 
fogházat, megszólította a czigányt is:

—  Hát te miért vagy itt?
— Csak azsért — felelt a more.
—  Miért?
— Csak azsért.
—  Ha meg nem mondod, mindjárt vasraveretlek 

—  fenyegete meg a fiskus.
— Ei de kiváncs az uraság — felelt Lakatos —  

no csak azsért vagyok itt, mert hátul vágtam egy vá- 
lyogházsom ajtót.

*

— A büntetlen előélet. Nagyon rósz emlékező 
tehetsége van a dévai születésű Róth Józsefnek, a ki 
valami kisebb fajta lopásért állt a törvényszék előtt. 
Mikor Czárán elnök kérdi tőle, hogy volt-e már büntetve ?

— Nem voltam én bizony soha sem, — feleli ön
érzettel a vádlott.

— No vigyázzon, mert azt Írja a hazájabeli rend
őrség, hogy már volt.

— Igaz, igaz, — erről egészen megfeledkeztem, 
egyszer másfél esztendőre voltam elité've.

— No, no, gondolkozzék csak, volt maga több
ször is.

— Igaz ni, egyszer még nyolez hónapra.
— No lássa, de itt még azt is Írják, hogy otthon 

megint rossz fát tett tűzre, kérik, hogy ha innen sza
badul, tolonczoltassuk haza. Tudja-e miért?

•— Talán azért, hogy a volt börtöntársam feleségé
hez elmentem azzal, hogy beviszem a férje ruháit a bör
tönbe és oszt megszöktem azokkal.

— No lássa, lassankint csak eszébe jut minden. 
Hát azt tudja-e, miért áll most itt ?

— Igen, bemásztam az ablakon és onnan elvittem 
egy pár csizmát, meg vagy hat fejkendőt.

— No lássa, nincs magának olyan rossz emlékező
tehetsége.

Róth aztán nem is tagadta a lopást, nagyon hamar 
végeztek vele, — 9 havi börtönt kapott.

Mikor az őr elfelé vezette, csak annyit dömörgött.
— Már hogy mi mindent nem tudnak ezek az urak.

*
Goromba udvariasság. Tiszt: Őrmesteri Ezt az 

ujoncz urat figyelmében ajánlom, mert báró fajta a tökfilkó.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P odh rad szky  Emil.

Eladó vadászebek.
A következő vadászebek eladók:

Egy hosszú lábú 3 éves kan kopó, ára . 25 írt 
Egy három éves szurka tacskó . . . 12 «
Egy 4 hónapos kan tacskó, fehér, fekete

f o l to k k a l ....................................................5 «
A két első finom csaholással hajt nyulat, rókát, 
őzet, szarvast, a kopó vaddisznót is. A nyulat 

10 perez alatt fölverik.
Szállítási költség vevőt terheli.
Eladó czime az „ E r d é s z e t i  U j s á g “ kiadóhivatalánál 
Szászsebesen megtudható. 2—2

&  & ' T * - ta'&?)

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



392 ERDÉSZETI ÚJSÁG

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

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

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

czégünk újólag megbizatott
a nagytekintetü erdőtisztek es az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

h ivata los utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI  R U H Á K =
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 SA
B U D A P E S T  IV. „ elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0 - . / /  . o  •. . , . , O csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói.
Suto utcza 2. Szervitater sarkan. A földmivelés m. kir. ministerium szállítói.

»Minerva«, könyvnyomda-intézet részvénytársaság Szászvároson.
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II. évfolyam. Szászsebes, 1898. szeptember 13. 50-ik szám.

Erdészeti Újság
s z a k -  és tá rsad a lm i lap az erdészeti sz em é ly ze t részére.

Előfizetési árak:
Ecész évre . . . . . . . 4 írt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.
Előfizetési di ák, hirdetések s bármily írásbeli 
közlemények a lap szerkesztőségéhez küldendők.

Megjelenik 

m i n d e n  k e d d e n .

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

M eghalt a királyné.
»Meghalt a királyné!« Ez a rémhír mint pusz

tító tüzláng futotta be az egész országot folyó 
hó 10-én a késó' délutáni órákban s a hir halla
tára minden becsületes ember szive megdobbant 
és eleinte senki sem akart hinni a rettenetes új
ságban. Sajnos, hogy ez csakhamar valónak bizo
nyult, só't borzalmasságában még gyarapodott, 
midó'n azt is megtudtuk, hogy országunk nagy 
asszonyát, minden ember bálványát gonosz kéz 
meggyilkolta.

Tehát nem a természet adta könyörületes halál 
ragadta ki az élők sorából azt, kinek a halál tán 
amúgy is megváltás lett volna, megváltás a földi 
szenvedésektől, melyek nem szűntek meg azóta, 
hogy egyetlen fiát, élte szemefényét, a borzalmas, 
gonosz sors által oly korán sújtott királyfit kite
rítve látta önkényt készített ravatalán, hanem egy 
emberi alakba bujtatott szörnyeteg gyilkos keze 
ontotta a legnemesebb vért, mely csak valaha 
emberi testben csörgedezett!

Vájjon mit véthetett ez a szelíd, ártatlan, 
jólelkü teremtés, kinek élete nem volt egyéb, mint 
a jótétemények hosszú és szakadatlan lánczolata, 
a sorsnak, hogy Őt ilyen súlyos csapással súj
totta? És mit vétett az a jámbor szivü ősz em
ber, ki teljes életében csak jóságos atyja tudott 
lenni népe millióinak, kinek nemesen érző szivét 
rósz indulat soha nem háborította, hogy csapás 
után csapás hullik a sors súlyos kezétől búbánat

ban megőszült felkent fejére? Végül mit vétett 
nagy birodalmunknak népe, hogy ilyen borzalmas 
módon kellett elvesztenie Azt, kit legjobban sze
retett mindenek közt? Szeretett? Nem! Az nem 
közönséges szeretet volt, melylyel mindnyájunk 
szive rajta csüggött, az imddds, bálványozás volt! 
Vájjon annyira megapadt volna az égi angyalok 
száma, hogy kiegészítéséhez erre a földön járó
kelő angyalra volt szükség?

És vájjon mi vezette kárhozatos, gyilkos ke
zét annak a vérengző vadállatnak, ki szomja ki
elégítésére a szelíd galamb vérét kívánta meg?

Kiszámithatlanok a Mindenható utai s gyönge 
a mi emberi gyarló elménk arra, hogy cseleke
deteinek bírája legyen! Az Ő szerető atyai keze 
méri a csapásokat is ránk, méltatlan gyermekeire 
épp úgy, mint a hogy áldását is osztja s nem 
szabad nekünk vitába szállni Vele, hanem gyer
mek alázattal kell fogadnunk úgy büntető, mint 
áldó kezének érintését.

Sok, százszorta sok csapás érte már szegény 
hazánkat ezredéves fönnállása óta, de alig súj
totta egy is fájdalmasabban, mint bálványozott 
Nagyasszonyunk váratlan, gyászos vége!

Elégedjél meg, jó Urunk, Istenünk a meg
próbáltatások nehéz iskolájával, melyben már eddig 
elég alkalma lehetett megtanulni nemzetünknek, 
hogy vagy! Elégedjél meg azzal, hogy az előző 
csapások után még mindig büszkén fölemelt fejünk

I
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az utolsó és legborzasztóbb csapás súlya alatt a 
föld poráig megalázva hajolt meg mindenhatóságod 
előtt s adj vigasztalást népünk mélyen elszomo
rodott szivének; fokozd benne még százszorosra, 
ezerszeresre azt a szeretetet, melylyel agg koronás 
királya irányában viseltetik s ez a szeretet legyen 
gyógyító balzsam az 0  mélyen s gyógyithatlanul 
megsebzett szivének.

Edzedd meg hitét, fokozd türelmét ősz ki
rályunknak, ifjitsd meg az évek és ezek csapásai
nak súlya alatt roskadozó erejét, hogy alkalmas 
legyen elviselni szivének mérhetlen fájdalmát!

Erzsébet királyné halála.
O felsége a királyasszony hetek óta külföl

dön s utoljára Svájczban tartózkodott üdülés czél- 
jából s itt érte őt utói bal végzete. A gyilkos
ság napján éppen kirándulást szándékozott tenni 
a gyönyörű genfi tavon egy gőzhajón; kíséretében 
csak fölolvasója és egy udvarhölgye voltak. A 
hajóhídon nagy tolongás volt s az áldozatára ott 
várakozó gyilkos ezt fölhasználva, egy fürészre- 
szelővel kétszer hasba szuita. A királynő össze
esett, de maga sem tudta az első pillanatban, 
hogy meg van sebesitve, hanem föltápászkodva 
még támogatás nélkül ment be a hajóba, itt azon
ban bámulatos ereje elhagyta s ájultan összeesett. 
Környezete nem tudta mire vélni a dolgot és 
csak későre vette észre, hogy a felséges asszony

ruhája véres. Azonnal hordszékre tették s egy 
közeli szállóba vitték, hol nyomban megjelentek 
az orvosok, de minden tudományuk kárba veszett 
s a szerencsétlen áldozat a nélkül, hogy eszmé
letét visszanyerte volna, rövid félóra után kiszen
vedett.

A gyilkos gonosz tette után menekülni igye
kezett s a tömegbe vegyült, de két közelben álló 
bérkocsis, kik tanúi voltak a gyilkos merénylet
nek, lefülelték és a csendőrség kezeibe szolgál
tatták. A vérengző gazember neve Lucheni La
jos, olasz származású 26 éves fiatalember, ismert 
anarchista. Letartóztatásánál legcsekélyebb bün- 
bánatot sem tanúsított, sőt utálatos czinizmussal 
m ondta: „Azt hiszem, jó l  találtam. Alkalmasint 
halálos volt a döfés.“

Borzasztó volt a hatás, melyet a hir min
denfelé keltett. O felsége a király szinte össze- 
roskadt nagy fájdalmában s megtörve mondta: 
„Most már mindennek vége!“

Az ország népét a legnagyobb mértékben 
megdöbentette a gyászhir. A színházak beszün
tették előadásaikat, a mulatóhelyek rendés zaját 
siri csönd váltotta föl. Minden arczon a leg
nagyobb fájdalom tükröződik vissza. Köz- és 
magánépületeken gyászlobogók lengnek, de nem 
csak hazánk, hanem üz egész világ gyászba bo
rult; már az első hírre mindenfelől érkeztek a 
részvéttáviratok.

T Á R G Z A
L é g y  óvatos!

Veszedelmes vadjaink vadászásánál egyik legszük
ségesebb kellék tudvalevőleg a hidegvér és az óvatosság, 
mert a kettő hiányát már nem egy vadász keservesen 
megfizette, sőt nem egyszer életével is lakolt érte. Pár 
héttel ezelőtt magam is veszedelmes kalandon estem át 
s igy nem tartom azt érdektelennek vadásztársaim okulá
sára, no meg talán esetem fölött való mulatósára lapunk
ban közölni s bár sokan lesznek majd, kik kalandomon 
jót fognak nevetni, megvallom az igazat, hogy annál 
nálam semmi sem volt távolabb a nevetésnél.

Fiatal ember vagyok s még kezdő pályámon és 
mint rendesen minden kezdő, magam is egész napi 
járkálás, mászkálás után fáradtan, eltörődve szoktam 
szerény hajlékomba érni s fáradt testem alig várja,

hogy a vacsora elköltése után a puha ágyba tehesse 
le magát. így történt ez velem folyó évi julius hó 
26-ikán is.

Leheveredtem ágyamra s lámpám világa mellett 
bodor füstöket eregettem a pipámba gyömöszölt m. kir. 
3 kros kapadohányból (jobbra bizony Isten nem telik!) 
s elméláztam. Az ilyen magamfajta fiatalembernek, ki
nek a házassága már küszöbön áll, nagyon különös gon
dolatai szoktak támadni olyankor, mikor egymagukban 
hevernek az ágyukon. A közeledő nászéj kellemes elő- 
érzete pezsgésbe hozza a vért, az egész testen kedves 
zsibongás fut végig és az ábrándozás csöndesen álomba 
ringatja az embert, melyben tovább szövődnek az ébren 
egymást űző gondolatok. így jártam én is.

No nekem ekkor ugyan furcsa álmom volt; azt 
álmodtam, hogy az 1090 katasztrális holdat kitevő véd- 
kerületem, melynek közepén a páratlan szépségű, Vepor 
nevű hegycsúcs meredez az ég felé, kissebb hegylánczai- 
val, erdőségeivel egyetemben elsülyedt és csak a Vepor 
csúcsa magaslott ki, a pagony összes vadja pedig erre
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A felsőmagyarországi nagy hadgyakorlatok 
vezetőségét azonnal táviratilag értesítették, hogy 
Ő telsége a király azokon részt venni nem fog.

Az ocsmány gaztett elkövetője, kitől undor
ral lordul el minden becsületes ember, a genfi 
esküdtszék bíráskodása alá kerül, mely a bizonyára 
a büntetések legnagyobbikával, élethosziglan tartó 
fegyházzal fogja őt sújtani, mert az ottani tör
vények a halálbüntetést nem ismerik. Vajha a 
teremtő meghosszabitaná a nyomorult életét s 
testi és szellemi nyavalyákban minél tovább en
gedné sinyleni és vezekelni gálád cselekedetéért, 
melylyel hasznot senkinek sem tett, de milliókat 
borított a legnagyobb gyászba!

A praxis.
( E r d é s z e t i  a n e k d o t a ) ,

Közli: Illés Nándor.

Egy fiatal szaktársam beszélte, t. i. hozzám 
képest fiatal, mert biz ő már túl van azon a 
boldog koron, melyet az aranyos jelző megillet, 
s ma már a magyar erdészet kiváló férfiai sorá
ban foglalt helyet. A galléria aranyos, nem a kora; 
de kedves modora és jó humora miatt átalán 
szeretett ember.

Hadd beszéljen ő maga. Az ő szájából tán 
kellemesebben fog hangzani a történet.

*

Óvizre neveztek ki erdőgondnoknak.
Szaktársaim, a kik már túlestek e szerencsén, 

tapasztalásból tudják, hogy ez az erdész életében 
a legboldogabb nap. Az erdőmesterré, a tanácsossá 
voló kinevezés az ambicziót elégíti ki, amaz az 
élet boldogságát nyitja meg.

A fiatalabb szaktársak, azok pedig egyebet 
sem kívánnak, mint hogy minél előbb túlessenek 
ezen a szerencsén, s napról-napra számitgatjuk, 
találgatják, mennyi idő fog elfolyni odáig.

Számitgatja azt még más i s! . . .
Nagy volt a szerencsém!
Hát még mikor tüzetesen megismerkedtem 

a pagonynyal!
Regényes szép vidék. Gyöngyörü vadállomány. 

Könnyű közlekedés a világgal s az erdővel. Tenni
való bőven. Mit kívánhat még az erdész!

Nem is volt boldogabb erdőgondok nálam 
a hárombérezű hazában.

Kedvvel, örömmel, szenvedéllyel teljesítet
tem szolgálatomat.

Igaz! Megszolgáltam érte. Hosszú éveken át 
dolgoztam irodában.

Boldogságom közepette egyszerre megszé
gyenítő csapás ért. Tudatlanak találtam magam 
a gyakorlatban.

A szégyen a szálfa számbavétele alkalmával ért.
így történt.
Megérkezünk az első szálfa halmazhoz, s mig 

a szükséges előkészületek megtörténtek, a főer
dész felhágván arra, botjával ütögette az egyes 
szálfákat, közbe-közbe mondogatván: ez jegenye
fenyő, ez lúczfenyő. . . Nem sok jegenyefenyő 
van benne.

a csúcsra menekült. Mondhatom, hogy gyönyörű láto- 
mány volt a sokféle vad ide-oda futkosása, keveredése, 
de hát nem lennék vadász ember, ha az ilyen Iátomány 
izgalmait még álmomban is soká kibírnám és igy nem 
csoda, hogy fölriadtam álmomból. Az óra kettő felé járt 
s miután a hajnal már közeledett, kiugrottam ágyamból, 
két öklöm segítségével kidörzsöltem az álmot szemeim
ből s gondot sem vetve még boldogult nagyanyámról 
örökségkép rám maradt egyiptomi álmoskönyvre, sietve 
magamra hánytam ruhámat s miután előbb jól húztam 
pálinkás üvegemből s vadászflaskómat is megtöltöttem 
tartalmával, vállra kapva jó puskámat, egyenesen neki 
indultam álmom színhelyének, a Vepor hegynek.

Útközben első találkozóm biztató volt, mert a krumpli 
és kukoricza csőszszel s igy férfival találkoztam, mi ha
tározottan jó jel volt, mert hiszen ismeretes dolog, hogy 
asszonynyal találkozni kész veszedelem s jó ilyenkor in
kább visszatérni, mintsem a vadászatra még csak gon
dolni is. A derék krumpli-kolléga nyomban beszédbe 
elegyedett velem s erősen panaszkodott a vaddisznókra,

melyek védkerületében nagy károkat tesznek; az éjjel 
is kint járt egy konda, alig bírta elriasztani.

Annál jobb, — gondoltam magamban —  legalább 
biztosabb vagyok benne, hogy csakugyan itt tartózkod
nak ezek a derék állatok, melyeknek közelebbi ismeret
ségére már oly régóta vágyom.

Száradó torkomat egy busás kortytyal megöblitve, 
virgancz lépésekkel indultam neki a Lomnicza nevű 
hegygerineznek s ezen át a Rehárovecz jasó patak nevű 
völgybe; éppen 3 óra volt s virradni kezdett; legalkal
masabb idő a lesre, de még előttem volt az ut legne
hezebb része, a Vepor hegyoldala óriás kőszikláinak a 
megmászása. Itt tanyázott hajdanában Jánosik a híres 
rabló és a nép még ma is mutogatja a sziklákon azt a 
helyet, hol leheveredni szokott v o lt; itt van most a med
vék és vaddisznók legkedvesebb tanyája. Nem csekély 
fáradsággal, de annál több izzadság mellett végre föl
jutottam ide is és most eszembe jutott az az izzadás, 
melynek részese voltam hajdan a szakiskolában a jég-, 
és farágás nemes mesterségének folytatásánál és e mel-
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Én is kezdtem vizsgálni a fákat és előszed
vén emlékemből mindazokat az ismertető jeleket, 
melyeket tanultam, igyekeztem megkülönböztetni 
a két fafajt egymástól. De milyen kínnal, mily 
lassúsággal ment. Nem is voltam mindig biztos. 
Mig a főerdész szinte rá se nézett a fára s min
den kétséget kizáróan kinyilatkoztatta: ez lúcz- 
fenyő, ez jegenyefenyő.

Láttam! A vaknak is látnia kellett. Ez az 
ember ismeri a fát. Oly ismertető jel birtokában 
van, a mely hamar szembetűnik, biztos, tévedést 
nem tűr.

Perfekt faismerő.
Minthogy mindig azt a hitet vallottam, hogy 

»Nem szégyen mástól, mit nem tudsz, Marczi ta
nulni.® Oda sompolyogtam a kitűnő férfiúhoz s 
mély alázattal kérdezém: »Főerdész ur, kérem! 
miről különbözteti meg oly biztosan és könnyen 
a két fenyőfaj fáját?

»Hja az praxis, az praxis! fiatal barátom« 
volt a száraz felelet. Mintha kissé gúnyos mosoly 
kisérte volna. Nem esküdhetném meg rá, de ne
kem úgy látszott.

Ez a felelet, ez a mosoly leverő volt rám. 
Mennyi idő alatt, mily fáradságos vizsgálódások, 
összehasonlítások után szerezhetem meg én ezt 
a — praxist.

Elszontyolodva, magamba merülve bandukol
tam a számbavétel bevégzése után hazafelé. Szé- 
gyeneltem magam, bántott járatlanságom szak
mámnak ily fontos ágában.

El voltam kedvetlenkedve.
Az erdőőr hallgatva ballagott utánnam. Gon

dolhatta magában: de keveset tud ez a sárgaszáju!

De ime megszólal: »Gondnok ur, ha meg 
nem bántanám, valamit szeretnék kérdezni ?«

»No csak ki vele azzal a kérdéssel.« Gondol
tam magamban: ennek csak megtudok felelni még.

«Szeretné tudni, miről különbözteti meg a 
főerdész ur a jegenye meg lúczfenyő-szálfákat 
egymástól ?

«Meg tudná mondani ?«
»Nincs annál könnyebb a világon!« Szája 

körül gyenge mosoly lebbent el.
Régi ember volt. A rövid idő alatt, a mit 

vele szolgáltam, megtanultam becsülni. Meg is ked
veltem Nem vettem rossz néven a mosolyt. Ké
sőbb kiderült, hogy nem is nekem szólt az. De 
különben is valami jóindulat látszott ki szemeiből.

»Magyarázza meg a dolgot itt helyben, ha 
nem fagy oda a talpunk az úthoz.«

»Dehogy fagy, uram! Hamar meg van az! 
Hát a mint tetszik tudni, a lúczfenyő szálfákat 
meghántják csernek. Hogy a kérget egyenlő hosz- 
szuságu darabokban lehessen lenyúzni, méternyi 
távolságban köröskörül keresztül vagdossák. Ez a 
vagdalás meglátszik a fán mindvégig. A jegenye
fenyő kérgét nyúzzák, ahogy lehet. Ezen hát nin
csenek is meg a szabályos bevagdalások. Ha a 
lúczfenyőn sem volnának meg, nem olyan köny- 
nyen menne a megkülönböztetés.«

Megköszöntem a magyarázatot. Mindig azt 
tartottam, ha tanulni valakitől nem szégyen, meg
köszönni köteleség.

Még az áldomást is megfizettem a legköze
lebbi kocsmán.

Egészen megkönnyebbültem. Mily egszerü 
a dolog. Ejnye de rövid — praxis! Visszafize-

lett a hatalmas csákányok kezelésénél. No de ezeken a 
bajokon csak átestem valahogy s miután egy kis sziv- 
erősitőt bevettem volna, a legnagyobb óvatossággal be
húzódtam leshelyemre s már éppen a második kortyot 
akartam lenyelni, erre azonban nem volt időm, mert 
ugyanekkor zörgést hallottam s körülnézve csakhamar 
megpillantottam mintegy 90 lépésnyi távolságban a ha
talmas vadkant. Miután az irányt másfelé vette volna, 
nem maradt sok idő a gondolkozásra, hanem jól czélba 
véve, oda eresztettem a golyót.

A lövés jól talált, mert mint később meggyőződ
tem, a lapoczka mögé furakodott be s keresztülhatolva 
a tüdőn, a másik oldalon kibújt; alig dördült el azon
ban a lövésem, az én vadam — mintha misem történt 
volna, — nagy robajjal csörtetett felém s mire észre
vettem magamat, már vagy 30 lépésnyire volt előttem; 
éppen üdvözölni akartam a másik eső postáival, midőn 
még egy bukfenczet vetve elterült. Nagy örömmel men
tem a hatalmas állathoz, mely immár teljesen élettelen
nek látszott, de vesztemre, mert alig értem hozzá mint

egy három lépésnyire, hirtelen lábra kapott, s felém ro
hanva, 15 ctmnyi agyarával nemcsak a nadrágomat, de 
a lábszáramat is végig hasította. Egy bukfencz lefelé s 
egy ugrás fölfelé s bár erősen megsebesülve, de mégis 
meg voltam mentve. Most jutott csak eszembe, hogy 
jó óvatosnak lenni, de hát: eső után köpönyeg.

Az ijedséget és sebemet csak kihevertem otthon pár 
nap alatt, de azért még most is sántikálva járok az erdőre.

Természetes, hogy gyászos esetem után első teen
dőm volt sebzett és erősen vérző lábamat a hogy úgy, 
zsebkendőmmel bekötözni s a vadkant kiherélni, mert 
tudvalevő, hogy itt kezd első sorban romlásnak indulni. 
Haza érve azonnal intézkedtem, hogy zsákmányom haza 
szállíttassák. A derék kan, melynek útközben is sok 
bámulója akadt, 100 kilót nyomott s húsát főnököm 
utasításához képest a községbeli lakosoknak kilónkint 
20 krajczárral adogattam el. A bőr nyári ugyan, de azért 
igen szép, agyarai pedig már legközelebb szobámat fog
ják ékesíteni, alájuk azonban emlékül ezt a feliratot fo
gom kifüggeszteni: »Légy óvatos!*
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tem a főerdésznek. Nem járt el kollegiálisán velem. 
Megkértem a titok megmagyarázására. Imponálni 
akart.

„Jó! Megmutatom, nem imponált!“ 
Nemsokára más helyen volt szálfa számbavé

tel. Ugyanazok voltunk jelen. Mikor egybegyüle- 
keztük, fölhágtam a szálfarakásra, s veregetve 
botommal a szálfákat mondogattam: ez jegenye,
«z lúczfenyő__  ez az, emez, amaz__

A íőerdész nagyott nézett. Kezdte al lenőrizni 
mondásomat, egyetlen egyszer sem kapott botláson, 

t nem állhatta meg a kérdést: „Miről különbözteti 
meg Ocsémuram oly bizton a két fenyőfajt ?“

Ez kellett nekem! Erre lestem én már napok 
óta! „Hja! — válaszoltam nagy büszkén leszállva 
a szálfarakásról — ez praxis, ez praxis!"

K Ü L Ö N F É L É K
Kitüntetett magyar czég. Mint örömmel értesü

lünk, a velünk szoros összeköttetésben álló s általunk 
már tisztelt olvasóinknak gyakrabban melegen ajánlott 
B l u t n  é s  t á r s a  e g y e n r u h a - s z á l l í t ó  c z é g  (Budapest, IV. 
Sütő-utcza 2. sz.) újabban a »szerb királyi udvari szál
lító* * czimet nyerte el kitűnő áruezikkei jutalmául. Va
lóban örömmel tölthet el mindnyájunkat ez a jól meg
érdemelt kitüntetés és annál jobban ösztönözhet a derék 
czég pártolására és támogatására!

*
Égő erdők. Aradról Írják: Gróf Zselénszky Róbert 

zimbrói uradalmán több száz hold területű erdőség le
égett. A kár előreláthatóan óriási. Gróf Zselénszky csak

néhány év előtt vette a zimbrói birtokot s csak a levá
gott fát biztosította. Zimbróról gőzmozdonyos iparvasut 
vezet Gurahonczig, hova a fát nagyban szállították a 
zimbrói rengetegekből.

*
Vad helyett vadászt. A gyászos véletlen tegnap 

két halálos szerencsétlenségnek vált okozójává. Az egyik 
a Pécel határában forrói pusztán történt. A kukoriczás- 
ban szombaton este szarvasra és vaddisznóra lesett nagyobb 
társaság. Ott volt Domonyi István péceli földbirtokos 
is, a ki az esti homályban a magas kukoriczából szarvas
agancsot látott kiemeledni. Sietve fölkapta fegyverét, 
ezélzott s lőtt oda, a hol a szarvast gondolta. A követ
kező pillanatban kiáltás hallatszott. A vadásztársaság 
tagjai odafutottak, a honnan a kiáltás jött és a kukori- 
czában átlőtt szivei, halva találták egyik jó barátjukat, 
Nagy Béni földbirtokost. Domonyi lőtte agyon. Nem 
szarvasgancs volt az, a mit látott, hanem Nagy Béni 
fegyverének a csöve. A vadászatnak térmészetesen 
azonnal vége szakadt. A halottat a forrói pusztán levő 
házába vitték, Domonyi pedig jelentkezett a csendőrségéi.

*
Az amerikai örökös sorsa. Még néhány év előtt 

sokat Írtak a német lapok Rudloff Albert berlini lakatos
legényről, a ki egy szép napon arra ébredt, hogy gaz
dag ember. Rudloffnak egyik nagybácsija meghalt Ame
rikában s —  mint a fáma beszélte —  több millió hátra
hagyásával. Rudloff rögtön felült nejével és gyermekei
vel egy hajóra, azzal átvitorlázott az uj világba. Itt egy 
kis csalódás érte. A nagy milliomos örökség alaposan 
leolvadt, de azért még igy is jutott elég a volt lakatos
legénynek, hogy dúsgazdag embernek érezze magát. Rud- 
loíf a pénzzel mindenféle spekulácziókba bonyolódott, a 
melyek során az élelmes amerikaiak alaposan befonták.

Most, mikor a vaddisznók a veteményekben leg
nagyobb pusztítást tesznek, időszerűnek tartottam ese
temet leírni.

Nálunk 2 frt lődijat fizetnek darabonként. Legjobb 
eredménynyel az éjjeli lesek biztatnak; magam is eljáro- 
gatok már most lesre s ha vaddisznót nem is látok, 
de egyéb megfigyelni való mindig akad. így a minap 
nem messze tőlem nagyon szép vörösbundást volt alkal
mam szemlélni, amint zsákmány után ólálkodott.

Csakhamar felvert egy császármadarat, majd egy 
nyulat, mely ilyedten rohant leshelyem felé, itt azonban 
tőlem megijedve, eszeveszetten visszafelé iramodott. A 
ravasz róka csak erre várt s midőn a szegény tapsifüles 
leshelye mellett tartott, egy jól kiszámított szökéssel há
tán termett s bizony megtette volna testamentumát, ha 
ugyanabban a perezben nem dördül el jó fegyverem. A 
gaz ragadozó még egyet rúgott s kiszenvedett, a nyúl 
pedig örömteljes szökésekkel igyekezett biztosabb hely
re kerülni.

A nyári bundát nem lévén érdemes lehúzni, csak

a két fülét vettem magamhoz, újévkor a leszámolás
nál kapok értük 1 forintot. Mindkét vadászszerencse 
egy hét lefolyása alatt ért; adjon Isten hasonlót kedves 
olvasótársaimnak is!

Binder Béla,
erdőőr.

Vadászni ment a falu szine-java. A falu borotva
hősét sem hagyták ki a sorból, mert hát jól kezelte a 
puskát is.

A mint elhelyezkedtek, ott a borbély előtt ugrik 
ki egy nyúl. A borbély csak czélozgat, mire a közelben 
lévő szolgabiró ledurrantja a fülest.

—  Ki lőtt, kérdik a többiek.
—  »Elbántam volna vele én is, téns szolgabiró 

uram*, szólt boszusan a borbély.
— »Hiszen ha olyan soká készült hozzá, azt hittem, 

hogy megakarja borotválni*.
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Vagyona egyre kisebbedett, a maradékból aztán kábel
gyárat alapított. Ezzel is kudarczot vallott. Kiütött a 
háború s a kábel-vételekről szó sem lehetett. Rudloff 
egészen tönkre ment. A munkától elszokott s nem is 
akart visszatérni a lakatosmesterséghez. A napokban Chi- 
kagó mellett utazott, s a robogó vonatról bele ugrott a 
Michigan-tóba. A lakatoslegényből lett amerikai speku
láns, Így végezte be kalandos életét.

*
Szerencsétlenség a vadászaton. Veszprémből meg

rázó szerencsétlenség hirét jelentik. Az áldozat Balogh 
Gyula szilas-balhási földbirtokos, a ki jó barátjával, 
Huszár Gyula szolgabiróval vadászott a falu határában, 
Balogh a vadászat közben csövével fölfelé maga után húzta 
töltött fegyverét, melynek kakasa megakadt valami galy- 
ban. A fegyver elsült s halálosan megsebezte Balogh 
Gyulát. Mire segítségére mentek, már kiszenvedett a 
boldogtalan ember, a kinek halála az egész megyében 
részvétet kelt. A sors kegyetlensége, hogy Baloghnak 
egyetlen testvéröccse, a kt honvédhuszár hadnagy volt, 
szintén szerencsétlenség következtében, a jászberényi 
dinamit-robbanásnál vesztette el életét.

*
Az adós nyilatkozata. Eddigelé az apák szoktak 

nyilatkozni fiaik adósságcsinálása ellen, de arra még alig 
volt eset, hogy valaki őszintén és lelkiismeretesen nyilat
kozzék a saját maga hitelképesség ellen. Pedig ezt cse
lekedte meg Lippa város egyik leggazdagabb nyárspol
gára, Tretter Frigyes, akinek a hentesboltján kívül még 
nyolcz háza van, de azért nagyon gyakran kirúg a hám
ból. Egy józan pillanatában aztán a „Lippaer Zeitung11 
hasábjain ezt a nevezetés nyilatkozatot tette közzé:

Véget vetni akarván azon zsarolásoknak, melyeket 
a helybeli korcsmárosok raj am, valahányszor leitta- 
sodtam, elkövetni szoktak, kik ugyanis a részegségem 
utáni napon rendesen nagyobb összegekről szóló olyan 
számlákat terjesztenek elém, melyeket én állításuk 
szerint ittas állapotomban csináltam légyen; ezennel 
figyelmeztetem a helybeli vendéglős urakat, hogy ne
kem ittas állapotomban csakis készpénz ellenében 
nyújtsanak italt, mert én semminemű utólagos számláit 
ezentúl kiegyenlíteni nem fogok.

A mint látszik, Tretter uram túlságos józanul fogja 
föl az adós és hitelező viszonyát ritka józan állapotában. 
Még azt is megteszi, vagy valahányszor leittasodik, elő
mutatja nyilatkozatát s igy óvja magától a gyanútlan 
hitelezőket.

*
A lelkiismeret hatalma. A tischnovitz-i kerületi 

törvényszéknél — mint egy brünni távirat jelenti — szep
tember elsején egy Zaruba Mária nevű lösch-i asszony 
jelentkezett és borzalmas vallomással lepte meg a ható
ságot. Elmondta, hogy ezelőtt húsz esztendővel meggyil
kolta törvénytelen gyermekét és a kis halottat éjszaká
nak idején maga temette el egy elhagyott helyen. Öt 
évvel később ismét született egy gyermeke, ezt belefoj

totta a folyóba. Rettenetes bűneinek tudatát hosszú éve
ken át hordozta, de most már nincs ereje hozzá, a lelki
ismeret furdalás arra kényszeríti, hogy megszenvedjen 
értük már itt a földön, a hol úgy sincs már vén korára 
semmi öröme. Az asszonyt azonnal letartóztatták.

H O V A  P Á L Y Á Z Z U N K ?

Pályázat erclőőri állomásokra.
217/898. érd. biz. — Borsod vármegye törvény- 

hatósága területén levő, az erdőtörvény 17 §. alá tartozó 
kisebb erdőbirtokok ellenőrzésére 3 erdőőri á'Iás Csaba, 
Dédes és Szendrő székhelyekkel rendszeresittetvén, ezek 
betöltésére ezennel pályázat nyittatik.

Ezen állomásokkal egybekötött évi javadalmazás 
200 forint készpénzfizetés, 50 forint lakáspénz, 70 forint 
utazási átalány és 30 forint egyenruha átalány.

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint a tör
vényszabta minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép tes
talkatot, különösen jó látó-, halló- és beszélő-képességüket 
orvosi bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonatot, továbbá a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket leg
később folyó évi október hó 1-éig Borsod vármegye 
tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságához nyújtsák be.

Miskolcz, 1898. évi augusztus hó 19-én.
alispán-elnök helyett 

Molnár Bertalan, 
főjegyző.

Pályázat erdöó'ri állásra.
1567/1898. sz. — Abauj-Torna megyébe kebelezett 

Felső-Metzenzéf községnél üresedésben lévő, évi.264 frt 
készpénz fizetés s természetbeni lakás és 15 ürméter 
tűzifával díjazott erdőőri állásra pályázat nyitatik. Pályázók 
íelhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. tcz. 37. §-ában 
előirt szakképzettségüket, s erkölcsi magaviseletüket igazoló 
okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg aláirt kérvényüket 
f. évi szeptember 25-ig az elöljáróságnál nyújtsák be.

Kelt F.-Metzenzéten, 1898. augusztus 27-én.
Előjáróság.

Pályázati hirdetmény.
72/898 sz. — A nagy-bocskói Klotild első magyar 

vegyipar részvénytársasághoz tartazó kabolyapolyánai fa- 
kezelőségnél lemondás folytán üresedésbe jött irnoki 
állásra ezennel pályázat hirdettetik.

Javadalmazás: 1. 420 frt évi fizetés, 2. természetbeni 
lakás, 3. tüzelő anyag.

Kívántatik: 1. Feddhetlen előélet; 2. Orvosi bizonylat 
pályázó egészségi állapotáról; 3. A magyar nyelvnek 
szó- és írásban való bírása és ruthén s lehetőleg német
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nyelvben való jártasság; 4. Erdőőri szakvizsgáról szóló 
bizonyitványnyal biró pályázók előnyben részesülnek.

A pályázati kérvények okmányolva, folyó év október 
hó 10-éig az alulírott fakezelöséghez nyújtandók be; a 
később beérkezettek figyelembe nem vétetnek.

Kelt Kabolyapolyána, 1898. aug. 19.
„Klotild“,

első magy. vegyipar-részvénytársaság 
fakezelősége Gyertyánliget.

Pályázat erdőőri állomásra.
Podolin városánál egy erdőőri állás betöltendő. 

A pályázók sajátkezüleg írott, szolgálati, erkölcsi, orvosi, 
valamint szakvizsga-bizonyitvánnyal felszerelt folyamod
ványaikat alulírotthoz terjesszék be. Megkivántatik a 
magyar és német, vagy magyar és tót nyelv bírása. Az 
állás legkésőbb október 1-én elfoglalandó.

Javadalmazás a következő:
Készpénz fizetés 150 frt.
Lakás természetben s körülötte 5 kát. hold szántó, 

és 3 kát. hold rét.
8 drb; szarvasmarhának, 4 drb. anyakoczának és 

16 drb. malacznak nyári legelő.
Erdei kihágások után 25°/0 és
Biróságilag időnkint megálapitott napidij
Szükséges mennyiségű tűzifa.
Podolin (Szepesmegye) 1898. augusztus 26-án.

K ü zd y Árpád, 
városi erdőgondnok

Szerkesztői üzenetek.

Abend Lajos urnák Ó-Szt.-Anna. Az erdészethez bejuthat 
valamely szerényebb állásra akár kincstárnál, akár magán vada
lomnál, ha van hely és esetleg ismeretsége. Lapunk mai számá
ban is talál pályázati hirdetményt. A vizsgát magán utón való ké
szülődés után is leteheti, de csak abban az esetben, ha 3 évi gya
korlatról bizonyítványt fölmutathat. Szerezze meg magának a Bedő- 
féle „Erdőőr“ czimü tankönyvet, melynek ára 3 frt. s kapható az 
„Országos Erdészeti Egyesület11 titkári hivatalánál (Budapest, V. 
kér. Alkotmány-utcza 10. sz.)

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos
P o d h rad szky  Emil.

H i r d e t m é n y
a  f o l y ó  i 8 p 8 .  é v b e n  m e g t a r t a n d ó  e r d ő ő r i  é s  v a d ő r i  

s z a k v i z s g á k  ü g y é b e n .

57191/98. sz. föld min. — Az erdőőri szakvizsgák 
folyó évi okt. hó 18-án és az erre következő napokon 
Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, 
Kassán, Mármaros-Szigeten, Debreczenben, Kolozsvárt, 
Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy-Szebenben, Temes
várt, Zomborban, Pécsett és Szombathelyen, a vadőri 
vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan,

Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt 
a vármegye házában délelőtt 9 órakor fognak megkez
detni és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, kik az erdőőri szakvizsgát, 
vagy a vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat, a vizs
gák székhelyére nézve illetékes kir. erdőfelügyelőhöz 
folyó évi szeptember hó 30-ig nyújtsák be.

Budapest, 1898. évi augusztus hó 16-án.

Földm ivelésiigyi m. kir. m inister.

Pályázat erdőszolgai állásokra.
>i

Gróf Teleki László Gyula ur O méltósága ken- 
dilónai erdészeti hivatala kerületében üresedésben 
lévő (5) öt erdőszolgai állásra ezennel pályázat 
nyittatik: Évi bér 120 frt. készpénz, kerttel kap
csolatos szabad lakás, tűzifa (hulladékfa) szükség
let szerint, és 1 drb. tehén, 1 drb. borjuvaü nyári 
szabad legeltetése.

Megkivántatik a román és magyar nyelv is
merete, és irni olvasni tudás. A vadászatot értők, 
kik valamely vadászterületen is alkalmazhatók, 
ezenkívül ruhát és lődijat is kapnak. Pályázati 
kérvények saját kezű Írással, és okmány másola
tokkal felszerelve, — melyek vissza nem küldet
nek —- az alólirotthoz küldendők legkésőbb ok
tóber 20-ig.

Az állás január 1-én elfoglalandó.
Kendi-Lóna u. p. Nagy-Iklód, 1898. évi szep

tember 5-én.
S ten ka  Lajos,

erdőgondnok.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
Ajánlkozás. 28 éves, 
róm. kath. vallásu, nős fi
atal ember, ki az erdőőri 
szakvizsgát jó sikerrel tet
te le, egy nagyobb urada
lomban 8 év óta megsza
kítás nélkül szolgál, a vad
óvást és tenyésztést, a iegy- 
kerkezelést és tisztogatást 
jól érti, csemetekertek ke
zelésében, vadászásban ki
tűnő jártassággal bir, mos
tani állását elcserélni óhajt
ja s megfelelő állást keres. 
Czime megtudható az > Er
dészeti Újság* kiadóhiva
talában. 1—3

Állást keres azonnali
belépésre egy nős erdész, ki 
tanulmányait Eulenberg- 
ben végezte, beszéli a né
met, szláv és román nyel
veket, úgy az erdészeti, 
mint irodai szakban kitű
nő, a kihasználás és fel
újítás, valamint út-és egyéb 
építkezésekben teljesen jár
tas, a vadászatot és mező- 
gazdaságot kitünően érti. 
Elsőrendű bizonyítványok
kal rendelkezik.

Szives ajánlatok az »Er
dészeti Újság« kiadóhiva
talába „Becsületes11 czimen 
küldendők. 1—3
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BAUMANN FERDINAND SZÁSZSEBESEN
AJÁNLJA

KITŰNŐ, TISZTA ERDÉLYI EIEGYI BORAIT
ÉS PEDIG:

1896 évi termés 56 literes és nagyobb hordókban, hektolit . 22 frt
1896 évi saját termés, válogatott fajokból, hektoliterje . . 30 frt

Hordók önköltségben szám ítva; visszaküldés után áruk megtérítve.
{ Szállítás utánvét mellett. !#=- -=#j Vasúti állomás helyben. !#h☆

3 - 6
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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 bektildve.

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

<|§ czégünk újólag* megbizatott
a nagytekintetü erdőtisztek es az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

h iv a ta lo s  u tó n  részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI  RUHÁK = = = = =
a l e g j o b b  f r a n c z i a  é s  a n g o l  d i v a t  s z e r i n t  k é s z í t t e t n e k .  

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. ""^EJ

Kiváló tisztelettel BLUM és TÁRSA
B U D A P E S T  IV. .. elsőrangú egyenruha készítő intézete.

O csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. Szerb királyi udvari szállítók.

»Minerva«, könyvnyomda-intézet részvénytársaság Szászvároson.
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II. évfo lyam . S zászseb es, 1898. Szeptem ber 20. 51-ik szám.

E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A k i r á l y n é  t e m e t e s e .
Megtörtént tehát. A bécsi kapuczinus barátok temploma allatt levő sírbolt 

ajtaja bezárult felséges nagyasszonyunk után s Ő ott pihen most szive bálványa, 
a korán elhunyt édes fia szomszédságában.

A test, a porlandó test megpihent örökre, a lélek pedig fölszált az égbe, 
hogy onnan tekintsen ránk elárvult nemzetre tovább is szeretettel s könyörögjön 
érettünk, a mi jólétünkért a Mindenható trónusánál.

Sokan vannak már nekünk pátrónusaink az égben, kik érettünk könyörögnek, 
kik kiterjesztve tartják angyali védő szárnyaikat fölöttünk, de hiszen szükség, nagy 
szükség van reájuk, mert nagy a mi korunknak az ő romlottsága. A nép maga 
már kilépett Istennek szolgálatából s Beliálhoz és Belzebubhoz szegődött; már ismét 
oda jutottunk, ahol a régi kor népe volt, hogy vértanukra volt szükség, kik ár
tatlan vérüket ontsák embertársaik bűneiért és megváltására.

Mert ne tagadjuk, vértanú a mi Istenben boldogult királynőnk is, vértanúja 
a népek gonoszságának.

Eltűnt immár teste, lelke szemeink elől, de egy nem tűnhetett el, nem fog 
eltühetni soha: az Ő emlékezete.

Nemzedékek fognak kihalni, országok fognak elpusztulni, de az Ő emléke, 
az megmarad mindörökkön örökké, inig csak egy ember fogja taposni hazánk szent 
földjét. Neve ott fog szerepelni az anyák, a dajkák meséiben s a zsenge gyer
mekek áhítattal fogják majd hallgatni a szebbnél szebb meséket a világszépasszonyról, 
a legjobb királynéról s alig fogják majd hinni, hogy mindaz, amit hallanak, nem 
mese, hanem megtörtént valóság Mi, kik szerencsések voltunk Őt látni, ismerni, 
bizonyságot tehetünk róla.

Nyugodj hát békében, szeretett Nagyasszonyunk, jó Anyánk!
Terjeszd ki ezentúl is védő szárnyaidat a Te mélyen lesújtott, a porig meg

alázott néped fölött s könyörögj érettünk, méltatlan gyermekeidért, mert a Te an
gyali kérésed bizonyára meghallgatásra talál Annál, kinek angyalai közt Te vagy 
egyike a legkedveltebbeknek!

Örök békesség, nyugalom lebegjen haló poraid föllött!
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402 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Váló ponton.
Még egy szára ezen kívül s befejeztük 

lapunk második évfolyamát, ha pedig annak 
elődjét is ide számítjuk, négy évi működésre 
és munkálkodásra tekinthetünk vissza Ez az 
időpont komoly gondolkodásra indít; itt az ideje 
megfontolnunk, hogy vájjon munkálkodjunk, 
fáradozzunk tovább is, vagy pedig adjuk át 
magunkat a sokkal kényelmesebb tétlenségnek?

Négy hosszú éven át fáradoztam, dolgoz
tam, megtoldva a rövid nappalokat a hosszú 
éjszakákkal, föláldozva kényelmet, egészséget; 
fújtam a riadót, hogy fölköltsem annak harsogó 
hangjaival az erdészeti altiszti személyzetet 
mély álmából; hogy tettekre serkentsem a 
tétlenségben szunnyadozókat. Föláldoztam va
gyoni jólétemet, tönkretettem talán egész jö- 
vőmet, hogy szolgáljam ama nemes eszmét, 
melynek keresztülvitelét életem föladatává 
tűztem k i : az erdészeti altiszti személyzet sor
sának a megjavítását.

Számítottam rá, hogy terhes munkálkodá
somban nem százaik, de ezreik fognak támogatá
somra, segítségemre sietni, kiknek érdekében 
emeltem föl szavamat, de az emberi számítás 
gyarló: fövenyre építettem reménységemet, 
nem pedig kősziklára. Nem azt akarom ezzel

Epizódok a királyné Életéből.
Nagy Károly német császárról modotta a rege, 

hogy Aachenhez neje holtteste kötötte, kit igen szeretett. 
Nagyasszonyunk azt a titkot, miért szereti annyira Gödöl
lőt, igy fejtette meg:

Oh! engem csak a természet éltet! Evről-évre 
mindig jobban megszeretem ezt az örökké szép életadó 
természetet.

. . .  A gödölői erdő tisztára söpört, széles utain 
büszke tartásu, karcsú nő megy lassan, talpig fekete 
ruhában. Alakja fejedelmi, arczán az a szelíd fönség 
honol, melyet sok szenvedés rajzolt oda, a kinek mélyen 
érző szive s fennen szárnyaló lelke van. Szelíd, borongó 
tekintetében a jóság fénye csillan meg. a mint belevész

mondani, hogy hivó szózatomat senki sem 
hallotta meg; ellenkezőleg, akadtak nemes és 
fenkölt gongolkodásu férfiak, kik fölfogták te
vékenységem fontosságát, kik készségesen 
nyújtották felém, a gyakran már roskadozó 
felé segítő jobbjukat, de hát az ő segítségük 
még mindig nem elég a nagy mű fölépítéséhez, 
a tömeg pedig érzéketlen maradt, sőt szám
talanok voltak olyanok, kik úgy mutatták, 
mintha segíteni akarnának, e helyett azonban 
megrontásomra törekedtek. Értem ezek alatt 
az olyanokat, akik kiadásaimat szaporítva akkor, 
midőn már tartozásaik fölhalmozódtak, elinaltak 
s volt elég lelketlenség bennük más ember
társuk szájából kivenni a falatot. Nem teszek 
nekik többé szemrehányást, mert hiszen ők 
csak a mai romlott kor szelleme szerint cse
lekedtek, ez pedig az önzés. Nehogy azt higyje 
bárki i s , hogy az amit a be nem folyt elő
fizetési dijakról beszélek, nem egyéb puszta 
szószátyárságnál, legközelebb meg fogom örö
kíteni az illetők neveit: hadd lássák az ő kar
társaik, hogy kik azok, kik a jó felé való tö
rekvéseiket megrontani igyekeztek.

Arról van most különben szó, hogy küzd- 
jünk-e még tovább is, vagy pedig ölbe tett 
kezekkel adjuk át magunkat és jövőnket a 
sorsnak ?

Nem! Nem adjuk még föl a küzdelmet,

az erdők sűrűjébe, vagy gyöngéd részvéttel nyugszik 
meg egy leperdült, hervad levelén. Az őszi hangulathoz 
pompásan illik a sötét ruha s a magába vonuló lélek 
csöndes töprengése, mely vigaszt keres a múltban s 
megnyugvást a jövőben. Soha szebb kép, méltó keretben! 
S ez a fönséges gyászoló, ez a fejedelmi töprengő: 
Magyarország koronás Királynéja, a kinek egész kedély
világát, lebilincselő megjelenését oly híven adja vissza 
Jókai jellemzése: .Mosolygó fájdalom! . . .“

Ezt a hangulatot Írja meg Erdélyi Zoltán is 
„Gödölőn” czimü költeményében:

őszi napnak méla verőfénye 
Ráesik a sáppadó levélre.
Mintha bánat volna Írva rája,
8 attól vnlna olyan beteg, sárga.
Mintha minden levél panaszt tenne 
Elmúlt nyárra, futó kikeletre!

Ritkul a lomb, útját már nem állja 
Napsugárnak, alig is van árnya,
S az is olyan szomorú, oly bágyadt,
Koppottabbá teszi csak a fákat.
Harmat helyet fakadó levélen —
Haraszt zördül minden nyomon, lépten.
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mig csak szikrányi kilátásunk van a diadalra! 
Még egy végső kísérletet teszünk s küzdeni 
fogunk addig, mig csak egy csöpp erő lesz 
bennünk, mig karunk végleg kimerülve le 
nem hanyatlik !

Abban a reményben, hogy eddigi valódi 
híveink nem fognak cserben hagyni s az eddig 
tétlenek és közönyösek is fölbuzdulnak a nehéz 
küzdelem láttára s még azok is, kik zászlónkat 
bármi okból elhagyták, az alá vissza fognak 
térni, az alábbi fölhívást bocsátjuk ki hazánk 
összes erdészeti altisztjeihez:

F e l h í v á s

Magyarország erdészeti altisztjeihez.

B a j t á r s a k !
Az erdészeti altiszti személyzet szeretett 

hazánkban még mindig nem foglalta el azt a 
helyet, mely őt hasznos és önfeláldozó mun
kálkodásánál fogva a társadalomban méltán 
megilletné; még mindig lenézett, hogy ne 
mondjuk, megvettett osztálya a népességnek, 
pedig a legnagyobb tiszteletet érdemelné!

Ennek a szomorú jelenségnek okát kutatva 
rá jövünk, hogy azt leginkább szétszórtságá
ban kereshetjük. Az ezreket és ezreket ma
gába záró testület minden egyéb, csak nem 
testület; szét van forgácsolva, szét van ta

golva. Helyzete mindaddig változni nem fog, 
mig a szétszórt egyedek nem fognak tömörülni 
s egy egészséges, erős egészet képezni. Ahoz, 
hogy ezt megtehessék, összetartó kapocsra 
van szükség.

Ilyen összetartó kapocsnak legalkalmasabb 
a sajtónak legfontosabb term éke: a hírlap. Ezt 
a kapcsot igyekeztem megteremteni akkor, 
midőn négy évvel ezelőtt megindítottam az 
„Erdőőr“ czimü szak- és társadalmi lapot, mely 
később helyett adott a most is megjelenő „Er
dészeti Ujságnak“-nak.

Az „Erdészeti Újság" a jövő hó elejével 
megkezdi harmadik évi pályafutását s igyekezni 
fog azt méltón megfutni, de ehhez szüksége 
van arra, hogy azok, kiknek érdekében mun
kálkodni igyekszik, minden erejükből, igaz 
lelkesedéssel úgy anyagilag, mint szellemileg 
is támogassák.

Az „Erdészeti Újság" hű marad eddigi 
czéljához : mindenekben és minden eszközökkel 
szolgálni az erdészeti altiszti személyzet érde
keit s küzdeni kivált a főczél eléréséért: egy 
„ Or s z ágos  Er désze t i  Alt iszt i  E g y e s ü l e t "  
megalakításáért. Ez lesz súlypontja lapunk 
munkálkodásának s már legközelebb széles 
körű mozgalmat fogunk megindítani ennek ér
dekében, mit természetesen csak akkor tehe
tünk sikeresen, ha ebben az erdészeti altiszti

Mint egy templom, díszeitől fosztva, 
Mint egy kastély földig kirabolva, 
Olyan lettél erdő! olyau árva!
Bús lesz az is, a ki utad járja 
Lelkére száll csöndes-édes bánat,
S mesiratja lombj avesztett fádát! . . .

. . . Hanem ha jő egy királyi asszony’ 
Miattad az könyet ne hulasszon,
Nagy bánatát altassad el szépen, 
Járjon benned mindig verőfényben!
Ne zörrenjen összeaszott bokrod, 
Halk-zizegön suttogjon a lombod!

Oh! mert a ki vigaszt keres nálad, 
Olyan sokszor látogatta bánat!
Nagy szivében annyi nehéz emlék, 
Fájdalmuktól annyi s z í v  betelnék! 
Fehér lelkén ott a búnak árnya, 
Hó-galambon sötét holló szárnya!

A Királyné! . . . ismered őt régen! 
Még az öröm vidám idejében,
Szebb napokban, hogy legelőbb láttad, 
S tudod azt is, mikor tört rá bánat 
Tudod azt is, mi az, a mit vesztett. 
Ismered az — anyasziv-keservet!

S lásd! a vigaszt itt keresi nálad, 
Tanítsd meg hát mindenik szál fádat

Bút elűző bűvös-bájos dalra,
Hogyha ez a nagy bánkódó hallja,
A szivébe csöndes érzés szálljon,
Fény reszkessen lelkében az árnyon!

Magyarország sok millió népe 
Feléd fordul könyörögve, kérve,
Feléd fordul kérve, parancsolva;
S millióknak ez az egy a gondja:
Füved, fádat meg se tanitsd másra,
Egyre csupán : — a vigasztalásra!

Altató dalt készíts bánatának,
Szellőid, ha körülötte járnak,
Tanítsák meg lelkét feledésre,
Uj életre kelő reménységre!
Halld kérésünk’, halldmegparancsunkat:
Vigasztald meg mi Nagyasszonyunkat!

Gödöllő földnépe, mely imádta Erzsébet királynét, 
ha meglátta délczeg, feketeruhás alakját, tiszteleteljesen 
tért ki utjából, mert tudta, hogy a Felséges Asszony 
nem szereti a kiváncsi tolakodást.

Ha megesett mégis, hogy ismeretlenül közelgett 
hozzá egy-egy öreg anyók vagy gyermek, nyájas 
beszédbe ereszkedett velük. S a kik hallották csöndes,
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személyzet kivétel nélkül, mint egy ember 
síkra szállva támogatni fog.

Lapunk továbbra is foglalkozni fog erdé
szeti és vadászati dolgok fejtegetésével, de 
tudva azt, hogy az erdészeti altiszti személy
zetnek egyéb szellemi táplálékra is szüksége 
van, kivált pedig hogy a világ folyásáról is 
fogalma legyen, szerény anyagi viszonyai pedig 
nem engedik neki a drágább hírlapok járatását, 
állandó rovatot nyitunk a fontosahb politikai 
és társadalmi események ismertetésére, termé
szetesen anélkül, hogy ebben a tekintetben ön
álló, saját nézeteket nyilvánítanánk.

Ezenkívül „Hasznos tudnivalók" rovat alatt 
gazdasági és az általáns műveltséghez szük
séges dolgokat fogunk ismertetni. A „Külön
félék" rovata tárgyalni fogja az érdekesebb 
napihireket.

Igyekezni fogunk tehát tisztelt olvasóink 
kezébe olyan lapot adui, mely igényeiket minden 
irányban kielégíteni fogja s meg vagyunk győ
ződve arról, hogy már az első évnegyedi próba 
után lapunk minden egyes erdészeti altisztre 
nézve nékülözhetlen olvasmányt fog képezni.

Az „Erdészeti Újság" előfizetési ára, mely 
a kiadóhivatal ezime alatt Szászsebesre küldendő, 
továbbra is a régi maraa, és pedig:

Egész évre 4 frt.
Fél évre 2 frt.
Negyed évre 1 frt.

Felhívjuk tehát az összes erdészeti altiszt 
urakat, hogy nehéz munkánkban a jövőre is 
támogatni s újabb és újabb hivek toborzásával 
lapunknak nem csak fönmaradását, de fölvirág
zását is biztosítani szíveskedjenek. Amit ezen 
a téren tesznek, csak a maguk érdekében 
teszik.

Csoportosuljunk a kitűzött zászló köré! 
Legyünk egyek!

Isten segedelme legyen mindnyájunkkal!
Szász-Sebesen, 1898. szeptember havában.

P o d h r a d s z k y  Emi l
az „Erdészeti Ujság“ szerkesztője és kiadója.

A teakfápól
A világ legnehezebb fája általános meggyőződés 

szerint bizonyára a teák, a Tectoa grandis fája, a kelet 
összes erdei fai között a legbecsesebb.

Tekintettel ezen fának a mai hajóépitésnél nagyon 
kiterjedt alkalmazására, bizonyára a legtöbb ember 
csodálkozással fogja hallani, hogy még rövid néhány 
évvel ezelőtt a hajóépítők ép oly előítélettel viseltettek 
a teakfa iránt, mint régebben a vas iránt. A vélemény 
mindkét esetben az volt, hogy ezen anyag oly nehéz, 
hogy az abból készített hajók alámerülnek.

Angliában sok évig abban a téves nézetben voltak, 
a mikor a teák kb. 50 évvel ezelőtt még nem volt 
annyira elterjedve, hogy teak-gerendák nem úsznak. 
Tény, hogy a Malaber- teák nagyon nehéz és ez okból 
csakis tőgerendának és kisebb hajóépitésifának használ-

lágy hangját s látták jóságos mosolyát s leereszkedő 
szerénységét, — ném győzik áldani a magyarok Nagy
asszonyát.

Az az igazán rajongó szeretet, mely Királynénk 
iránt a gödöllői nép szivében él, egész mesekört fűzött 
már nevéhez.

Négy év előtt történt, hogy a Királyné Besnyőre 
hajtatott s mielőtt leszállóit volna a fogatról, meghagyta 
a kocsisnak, hogy hol és mikor várakozzék reá. A 
Felséges Asszony ezután elment egymaga a „Juharos“- 
ba sétálni. A gödöllői erdőségeknek legszebb része ez 
a hely, melynek hegyei a Cserhátnak végső kiágazásaihoz 
tartoznak.

A királynénak már régi óhaja volt e helyeket 
bejárni. Alig múlt el három óra, a felséges asszony 
útnak indult s keresztül-kasul bejárta az egész erdőt.

Midőn elérkezett az idő, melyre kocsiját meg
rendelte, vissza akart menni, de nem tudta, merre; 
kissé ijedten járt kelt az erdőben, mikor két paraszt- 
emberre talált, kik sikárt szedtek a tilosban. A királyné

hozzájuk sietett és kérte őket vezetnék ki az országúira. 
Az egyik kereken kijelentette, hogy ő biz nem ér rá, 
mert az idő pénz. A másik szerencsésebb volt. Azonnal 
lerakta batyuját s kész volt a kalauzolásra Királynénk 
útközben kitudakolta nevét, lakását s családi viszonyait. 
Midőn az országutra értek, a Felséges asszony meg
köszönte szívességét s ezzel elváltak.

Másnap egy erdőőr állított be a paraszthoz, hogy 
az erdőmesteri hivatalba vigye. A szegény ember két
ségbe volt esve, hogy följelentették, a miért sikárt 
szedett. Társa pedig kárörvendve mosolygott szomorú 
sorsán.

Az erdőmesteri hivatalnál azonban csakhamar 
eloszlott kétségbeesése, midőn Kallina Károly főerdő- 
mester tudtára adta neki, hogy az a hölgy, a kit tegnap 
kikisért az erdőből — a királyné volt s azzal öt darab 
aranyat adót át neki. A jó embert nagyon meghatotta 
a dolog:

Hej. ha tudtam volna, de másképp beszéltem 
volna vele!
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ható; a Jáva-teak azonban deszkáknak, Birmából és 
Siómból eredő teák árbóezfának és szálfának dolgoz
ta ik  fel. A teák tényleg oly erős mint a tölgy, sőt 
mi több, nem úszik oly könnyen, likacsos és természetes 
zsíros alkotásu. Rendkívül tartós, de azért könnyen 
megmunkálható. Minden éghajlat alatt és bármily 
korban használható, mert nem szárad össze és nem 
szenved száraz porhadásban. A malabari teakot tekintik 
legjobbnak, a Hátsó-lndiában nagy mennyiségben elő
forduló pedig a legolcsóbb, mert vizen szálitható az 
erdőkből a kikötőkbe. Ezen fontos kereseti ággal 
szándékozunk bővebben foglalkozni.

Siam legjobb teakerdei a királyság északi 
részében vannak, Birma határához közel és ezek tény
leg egy kerek kört képeznek a három nagy folyam 
forrásai körül. A hegyláncz egyik oldalán a gerendák 
az erdőfolyamokon a Turingyengbe és innen a Salwe- 
enkbe, a dombok másik oldalán a Mei-Ping folyóba és 
innen Bangongba tutajoztatnak le.

A legközelebbi teakerdő ezen kikötőtől aMewong 
folyó mellett van. A magas erdő az utolsó 40—50 
esztendő alatt érte el ezen ipar mostani jelentőségét 
és pedig leginkább azért, mivel abban az angol töke 
is részt vesz. A kereskedelem főrésze két angol 
kereskedelmi társaság kezében van, melyek közül az 
egyiknek főtelepe Bombay.

Az erdőket a tulajdonosuk kérbe adja kihasználás 
végett és a legtöbb bérbeadási szerződés birmaiak 
kezében van, akik angol alattvalók. Ez egy bizonyos 
pénzösszeget igényel, például a szükséges elefántok 
beszerzésére, melyekből 50 vagy több szükséges egy 
erdő részére; egy elefánt 1000—3000 rúpiába kerül.

Miután birmai bérlőnek készpénze nincsen, úgy 
a bérlet megszerzése után egy kereskedelmi társaság

hoz fordul kölcsönért megfelelő kamat mellett és azon 
feltétellel, hogy az egész fát egy közelebb meghatároz
andó folyó partjához és bizonyos meghatározott árban 
a kölcsöandó egy ügynökének adja el. mikor az előleget 
megkapta és az elefántokat mevette, kulikat fogad 
szolgálatába és akkor az első 3—4 év alatt gazdál
kodva kell bánnia a kapott tőkével, mert ezen idő 
alatt csakis kiadásai vannak.

Avval kezdi, hogy erdejének fáin ővet csinál, 
amennyiben 4 lábnyi magasságban a földtől 8 hüvelyk 
széles 4 hüvelyk mély bevágásokat csinál a fában 
köröskörül. Ez akkor teendő, ha a fa virágzik, mert 
akkor a fában legtöbb a nedv és hamarább „elhal." 
három évre van szüksége a fának hogy „elhaljon," az 
öv első bevágásától számítva, habár az erdőtulaj
donosok korántsem várnak oly türelmesen és némelyek 
az eljárást többszöri bevágással siettetik és addig 
vágják, mig a fa szivéig jutnak. Ha az teljesen elhalt, 
egy kuli egy nap alatt egy fát dönthet és az összes 
ágakat levághatja.

Akkor jönnek az elefántok és viszik a fákat egy 
rakásra, a honnan a legközelebbi erdőfolyamhoz szállít
tatnak, miután az erdész a kalapácscsal megjelölte őket.

A folyamnál a vevő ügynöke ezen kalapácsjel 
mellé még az erdőtulajdonos egy jelét is teszi a mi 
azt jelenti, hogy a fa el van adva. Az erdészeknek egy
mástól teljesen elütő jeleik vannak, rendszerint birmai 
betűk, a vevő jele pedig nevének kezdőbetűi, vagy 
ama kereskedelmi társaságéi, amelyet az ügynök 
képvisel. Ezek a jelek mélyen a fába vésődnek és ha 
a tutajozás megkezdődik, a vevő tetszés szerint, vagy 
saját, vagy főnökének jeleit is alkalmazza.

Mig a fák lehozatala tart, azok a májusi esős 
időjárás bekövetkeztéig és a folyók áradásáig a folyó

Kedélyes kis epizód fűződik a Királynénak egy 
másik besnyői útjához, még a nyolczvanas évekből.

A besnyői zárda sekrestyés fráternének az volt 
s szokása, hogy ha beeresztett valakit a kapun, először 
is kezet fogott vele s akár nő volt, akár férfi, hatal
masan megrázta kezét.

Egy alkalommal Királynénk csöngetett be a 
klastromba. A fráter beereszté s megmutatott neki 
mindent, azután ismét kibocsátotta, a nélkül, hogy 
felismerte volna a látogatóban Királynénkat. A gvárdián 
éppen kinézett az ablakon s észrevette, hogy a Felséges 
asszony távozik a zárdából. Lélekszakadva rohant le az 
emeletről s ez volt első szava a fráterhez:

Megrázta a kezét!? . . .
Nem! — felelte egykedvűen a fráter, de látván 

a zárdafőnök ijedt arczát, kivácsian megkérdezte :
Miért?
Szerencsétlen! Hiszen az a Királyné volt!
A Királyné!? . . s a szegény fráter majd eldőlt 

ijedtében.

1895-ben történt, hogy a Királyné a besnyői 
kolostor feletti erdőrészben eltévedt és az erdőből a 
kijárást nem tudta megtalálni, mert drótkerítés zárta 
el előtte az utat. Szerencsére egy besnyői kapuczinus 
barát került arra, a kit a felséges asszony megszólított: 

Gödöllői lakos vagyok — mondá — szeretnék haza
találni, merre lehetne kérem kijutni az erdőből?

Az öreg barát, felismerve a Királynét, a kolostor 
kertjén keresztül — a besnyői templomig vezetre.

A Királyné megköszönte fáradozását és kijelen
tette, hogy „ha már itt van, benéz a templomba is". 
S ezzel bement a kolostor ódon templomába és térden 
állva, összekulcsolt kezekkel fohászkodott.

Egy délelőtt a haraszti erdőben járt a Felséges 
Asszony, hol egy töpörödött vén koldussal találkozott, 
ki alamizsnáért könyörgött. A Királyné rendesen nem 
szokott magánál pénzt hordani s igy nem volt nála 
akkor sem. Hiába csititgatta az öreget, hogy várjon 
csak, majd visszajövet ad neki alamizsnát, — az csak 
tovább kérte, hogy adjon neki a „kisasszonyka." —
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medrében maradhatnak. De miután ezen erdőmedrek 
némelyike nem elég mély, hogy a törzseket a folyókig 
vigye, erre megint elefántok használtatnak. Ezen 
állatok ügyessége és értelmessége az emlitett munkánál 
bámulatos. Követik a törzset a folyón lefelé és mind
annyiszor, a hányszor az megakad — és miután a 
megakadás hirtelen történik a sekély viz miatt, hamar- 
jába 2—300 darab is összetornyosulna — az elefántok 
ügyesen szétválasztják és addig húzzák és tolják őket, 
a mig megint a mély vízbe kerülnek.

Ha a fák a folyókba kerülnek, már az idény 
kezdetén, odaküldött tutajosok által kihalásztatnak 
melyek nyers tutajokká kötik őket össze és bizonyos 
rendszer szerint a központba küldik. Ilyen központ 
Saheng, a hol a iákat feltartoztatják, megmérik és a 
nagyobb folyóknak megfelelő módon újból összekötve 
rendezik és tovább küldik. Ezen tutajok a folyók 
szélessége szerint 130—150 törzsből állíttatnak össze. 
A törzsek kötelekkel erősittetnek egymáshoz és sorokba 
rendeztetnek oly módon, hogy 10 törzs jön az első 
sorba, valamivel több a másodikba és igy tovább 
egész 16-ig, a mig azután megint a másik vége 10 
törzsre apad. A tutaj külső szélén hosszában védelmül 
más törzsek lesznek megerősítve, melyek könnyen 
leoldhatók, ha azok a parthoz ütődnek és a tutaj azon 
veszélynek van titéve, hogy zátonyra akad.

Mély folyókon a tutajok széles evezőkkel vannak 
ellátva, hogy kormányozhatok legyenek; sekélyebb 
folyókban a tutajosoknak a vízben keli járni, hogy 
maguk irányítsák a tutajt. Nagyon hosszú kötelekkel 
vannak ellátva, ezeknek egyik vége a tutajhoz, a 
másik egy bambuszbotra van erősítve. Ha a tutaj irányt 
akar változtatni, vagy megáll, akkor a tutajos botját a 
folyó homok- vagy iszapjába sülyeszti és belekapasz

kodik, a mellett Dyakig a vízben van. Egy tutaj 
leszállítása Rahengből Paknampehig 10—15 napig tart 
és ezen idő alatt a tutajosoknak majdnem egész napig 
a vizben kell maradniok.

Három-négy napi nagy munkáb kerül, mig a 
tutajokat Cheinatba szállítják, a hol a vámhivatal van 
és a hol a tutajosok ezt a szállítmányt elhagyják és a 
folyón felfelé visszamennék, hogy egy újabb szállítmányt 
kapjanak. Rendszerint egy tutajon három tutajos van. 
Cheinatból Bangkonkig az ut, más tutajosok felügyelete 
alatt, 8—10 napig tart.

A tutajozás júniusban kezdődik és julius valamint 
augusztus nagyobb részén át tart; e hó folyamán a 
folyó veszélyessé kezd lenni, a viz oly magasra nő, 
hogy a tutajozást októberig félbe kell szakítani, akkor 
ismét megkezdik és tart deczemberig. Tényleg a fa 
legnagyobb részét október, november és deezember 
hónapkban tutajozzák le.

Blak alkonzul Bangkokban, ki nemrég egy külön 
tanulmányt irt a teakkereskedelemről, azt találta, hogy 
a legnagyobb kellemetlenség ezen kereskedelemnél a 
— tolvajlás. Hogy mikép történik a tolvajlás, a követ
kező példa illustrálja: Mikor a tutajosok avval annak 
elfoglalva, hogy a fát Rahengon felül összegyüjtsék, 
a viz hirtelen egy éjjelen át is annyira emelkedhetik, 
hogy lehetetlen az összes fát biztonságba helyezni; az 
ár tovább viszi, úgy hogy egész Rahengig jut, a hol 
kulik vigyáznak rá éjjel-nappal, a mikor a viz áradni 
kezd. Százával állíttatnak meg igy a törzsek Raheng 
alatt és ezek számjele mellett a tutajosok meg
jegyzik, hogy a parttal való összeütközésnél össze
törtek, vagy hogy gonosz módon az usztatás alatt 
összevágattak, vagy hogy véletlenül megakadtak.

A fatolvaj ebben az időben lesben áll, kihalászsza

Majd könnyezve sóhajtotta, hogy a „kisasszony* nem 
akar neki adni, s azért mondja: „visszajövet majd 
kap“. — A Királyné megsajnálta a szegény, bizal
matlan öreget s az épp arra menő erdőőrtől kért köl
csön egy forintot, mit odaadott a koldus kalapjába. 
A jó öreg alig akarta elfogadni a forintot, mert úgy
mond : Nincs egy krajczárom sem, nem tudok vissza
adni belőle14, de midőn látta, hogy nincs rá szüksége, 
áldotta a „kisasszonykát*, ki oly hamar elsietett, hogy 
még a kezét sem csókolhatta meg.

A haraszti erdőben pedig egy öreg emberrel 
találkozott, a ki a hátán nagy köteg fát czipelt. Az 
aggastyán köszönni akart és a mikor a kalapját meg
billentette, az véletlenül leesett a földre. Nem tudott 
utána hajolni, hát egész alázatosan megkérte az előtte 
ismeretlen uriasszonyt, hogy segítsen a baján. A 
Királyné mosolygott és felemelte a zsíros kalapot.

Egy másik alkalommal sétája közben az isaszeghi 
utón hét-nyolcz éves parasztlányka jött vele szemben 
kis bögrével a kezében. A gyermek nagyon elbámész

kodott s olyan ügyetlenül ment neki egy útjelző 
oszlopnak, hogy a cserépcsupor összetörött. Termé
szetesen zokogni kezdett, mire a Királyné hozzáment, 
vigasztalta, majd a mikor a szülei is előjöttek, pénzt 
adott nekik, hogy azon uj csuprot vegyenek a meg
vigasztalódott leánynak.

így élnek ezek a történetkék vidékünk lakói közt 
s mint igaz mondák szállnak nemzedékről nemzedékre, 
hogy megörökkitsék emlékét szeretett királynénknak.

A „Hazánk" után.

ADOMÁK.
A hat fe ltétel.

— Hat feltétele van a boldog házaséletnek.
— Melyek?
— Először is gyöngéd férj.
— Hát a többi ?
— A többi öt: pénz, sok pénz.
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a törzseket, melyeket azután egy belföldi fürészmünek 
ad el, vagy a mi a leggyakoribb eset, hátsó udvarába 
vonszolja azokat, a hol egy „szives szomszéd, segít
ségével pallóknak és deszkáknak vágja fel, és a mikor 
a tuljdonos ügynökei a parton az elveszett fát keresik, 
az már egy uj ház tetejét tartja, vagy egy uj veranda 
padlózatát képezi. Más esetekben a Dsungelbe von- 
szoltatnak a fák, a hol a tulajdonos jelei kiégettéinek 
vagy más módon tétetnek olvashatlanná és egy-két év 
múlva már fel nem ismerhető állapotban letutajoztat- 
nak. A törzsek legnagyobb részét azonban valószínűleg 
a tolvaj maga fűrészeli fel.

Ez bizonyára „kellemes ráadás8 az üzletre és 
nagy teher a kereskedőnek; azok természetesen, kik
nek nincsenek ügynökeik a part mentén, legtöbbet 
szenvednek e tekintetben. Sőt nagy kereskedelmi társa
ságoknál, jól szervezett személyzettel, a veszteségek 
ily tolvajlásokból 3—5 %-ra , becsültetnek idényenként.

Egy teljes mérettel biró fának nem szabad 42"-nál 
kisebb kerületűnek és 26'-nál rövidebbnek lennie. 
Főleg ez az úgynevezett „teljes méretü“ epületfa kerül 
exportra, de egy harmada a letutajozott fáknak nem 
bir teljes mérettel. Harmincz évre volna szüksége az 
ilyen kisebb méretű fának, hogy 76" kerületű legyen, 
40' hosszúság mellett, akkor azonban tízszer nagyobb 
értékkel is birna. Kiszámították, hogy a keskenyehb 
épületfa döntése, a helyett, hogy több ideig hagynák 
nőni, a siami erdőtulajdonosoknak, körülbelül 150,000 
L-be kerül évente és pedig egyes években többe, 
egyes években kevesebbe. Vagyis a jelenlegi nyere
ségért oly mértékben áldozzák fel a később elérhető 
nagyobb hasznot.

A siami erdőkbe fektetett tőke körülbelül 800,000 
1.000,000 L-ig, többnyire angol tőke és ez természe
tesen még nem foglalja magában azt az összeget, 
mely a fa kereskedelembe hozására fordittatott.

A vám, mely körülbelül az eladási á 10% -a, 
habár méret után szedik, a siami államnak körülbelül 
évi 16,000 L jövedelmet hoz; azonkívül a községi elöl
járóságok is szednek 4 rúpiát törzsenként az erdőben, 
úgy hogy a teák ezen államnak körülbelül 40,000 L 
jövedelmet hoz. (Egy L =  12 frt.)

H* Kül önfé l ék,
, JT* •T* -T* Jt* •k* V* o" •'f* it* •T* •T*

#*-
<*-

L e lö k ték  a robogó vonatró l. A lőcsei had
gyakorlatokról most utaznak hazafelé a katonák. Az 
egyik vonaton, mely a 60. gyalogezred ötödik századát 
vitte, Vargedé közelében lebukott az egyik káplár Csaba 
József. Szerencsétlen esését nem a véletlen okozta,, ha- i 
nem társai, a kik lelökték a vonatról, mely tovább ro
bogott Fülek felé, a káplár pedig tört karral, ájultan

maradt fekve a sínek mellet. A sérült embert a várgedei 
községházára vitték. Hogy miért lökték le társai, azt 
még nem sikerült kideríteni.

M eg ly n ch e lt gonosztevő. A biharmegyei Berek 
Böszörmény községben a nép haragjában igazságot szol
gáltatott egy elvetemült emberen, a ki jótevőjét meg
gyilkolta. Az áldozat Tordai János tehetős gazda, a ki 
öreg napjaira magához vette sógorát, Vig Sándort, s 
reá Íratta minden vagyonát. Mikor Vig már megszerezte 
az öreg vagyonát, rosszul bánt vele, éheztette, sőt nem 
átallotta kezét emelni a védtelen aggastyánra. Az öreg 
Tordai elpanaszolta keserves helyzetét, a mire Vig még 
kegyetlenebb lett hozzá. A héten a durva ember részegen 
tért haza. Megátmadta az öreg embert s előbb kézzel 
ütötte, aztán bicskájával rohant reá. Tordai véresen terült 
el hálátlan sógorának gyilkos csapásától s néhány perez 
alatt kiszenvedett. Mikor a faluban híre terjedt a rémes 
gyilkosságnak, a nép összegyűlt Vig Sándor házánál s 
még mielőtt a csendőrök megakadályozhatták volna, 
kivonszolták a gyilkost s addig ütötték-verték, mig esz
méletlenül elterült. A gyilkos most halálán van.

Szerkesztői üzenetek .
B. A. urnák, B . - H u n y  ad.  IV. osztályú erdőőrré leendő 

kinevezését a jövő hó folyamán várhatja,

T ö b b e k n e k ,  Az erdööri vizsgákra vonatkozó hirdet
mény lapunk múlt számában megjelent. A vizsgát az ott fölsorolt 
helyek bármelyikén lehet kérelmezni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
A j á n l k o z á s .

28 éves, róm. kathol. 
vallásu, nős fiatal ember, 
ki az erdőőri szakvizsgát 
jó sikerrel tette le, egy 
nagyobb uradalomban 8 
év óta megszakítás nélkül 
szolgál, a vadóvást és te
nyésztést, a fegyverkeze
lést és tisztogatást jól 
érti, csemetekertek keze
lésében, vadászásban ki
tűnő jártassággal bir, a 
mostani állását elcserélni 
óhajtja s megfelelő állást 
keres.

Czime megtudható az 
„Erdészeti Újság" kiadó- 
hivatalában.

Á l l á s t  k e r e s
azonnali belépésre egy 
nős erdész, ki tanulmá- 
mányaitEulenbergben vé
gezte, beszéli a német, 
szláv és román nyelveket, 
úgy az erdészeti mint 
irodai szakban kitűnő, a 
kihasználás és felújítás, 
valamint út- és egyéb 
építkezésekben teljesen 
jártas, a vadászatot és 
mezőgazdaságot kitünően 
érti. Elsőrendű bizonyit- 
váuyokkal rendelkezik.

Szives ajánlatok az „Er
dészeti Újság" kiadóhi
vatalába „Becsületes" 
czimen küldendők.
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Baumann Ferdinánd Szász-Sebesen
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KITŰNŐ, TISZTA ERDÉLYI HEGYI BORAIT
és pedig:

1896. évi termés 56 literes és nagyobb hordókban, hektoliterje . . 22 írt

1896. évi saját termés, válogatott tajokból, h e k to l i te r je ....................... 30 írt

Hordók önköltségben szám ítva; visszaküldés után áruk m egtérítve.
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M E G J E L E N T
a

I L I I M  É S  T Á R S A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu földm ivelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
caógünK újó lag  m egb izatott

a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

—é . O L G r  A. T*. I R U H Á K
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni. -^ q | Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomeájában Szászsebesen.
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E R D É SZ E T I 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 K e d d e n

H irdetési 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 élet küszöbén.
Szeptember hónapnak a végével száz és 

egynéhány derék ifjú háta mögött zárulnak be 
az erdőőri szakiskolák ajtai. Az ifjak orczái 
ragyognak az örömtől, a boldogságtól, pajzán 
jókedvében nem egy nótára gyújt, mig a másik 
fütyörész; szomorkodót, bánatosat alig látni 
köztük. Valamennyi annak az érzésnek a be
hatása alatt áll, hogy ime megszabadult két évi 
rabságból, kibújt a szigorú fegyelem alól, most 
már a maga ura, nem parancsol neki többé 
senki, úgy fogja ezentúl élni a világát, ahogy 
neki tetszeni fog; kivételt talán csak az az 
egynéhány képez, a kit a két évi szakiskolai 
tanfolyam alatt besoroztak s most egyenesen a 
katonasághoz kell bevonulnia, de még ezek 
sem szomorkodnak túlságosan; talán eszükbe 
jut a nóta:

Katonának jól van dolga:
Sóra, fára nincsen gondja.

Ilyen hangulat mellett hova is vezetne az 
ut, ha nem a legelső vendéglőbe? Nem tiltja 
azt most már senki, szabad a vásár és külön
ben is csak most vannak még együtt a jó paj
tások, pár óra múlva elvisz a dübörgő vonat 
kit erre, kit amarra s kérdés, vájjon összehozza-e 
őket a sors valaha. Folyik a bor, pezsg a jó
kedv s daltól hangos a vendégszoba.

Ez a pohár bujdossák:
Éljen a barátság!
Kézrül kézre adassák :
Éljen a barátság!
Éljen, éljen, éljen az 
Éljen köztünk az igaz,
Az igaz barátság!

És összeverődnek a gyöngyöző borral telt 
poharak, a jó czimborák ölelgetik, csókolgatják 
egymást s fogadkoznak, hogy soha az életben 
nem felejtik el egymást, hogy örökké olyan 
jó pajtások maradnak a milyenek most. Egyik 
meghivja a másikat már most a lakodalmára, 
az meg viszont emezt komának, ha majd gyer
meke születik és emelkedik a jókedv és mind 
nagyobb lesz a zajongás, zsibongás, az óra mu
tatója meg halad csöndesen, lassacskán előre, 
ahoz a ponthoz, melyen el kell nekik válniok; 
talán örökre. Ismét fölhangzik valamelyik 
ajkán:

Igyunk barátim!
Rövid az élet, hosszú a sir!

És ismét összecsendülnek a poharak s 
tartalmuk kiürül. Vége a mulatságnak, üt a 
válás nehéz órája, indulni kell. Még egy ölelés, 
még egy búcsúcsók és az egyik rész röpül már 
tova ismeretlen sorsa elé s még a kocsi abla
kából kendője lobogtatásával búcsúzik a hátra
maradóktól, kiknek útiránya más.

„Rövid az élet!" csak enyit jegyeztek meg 
maguknak a dalból, az, hogy milyen az a rövid 
élet, egyiknek sem jutott eszébe; most még az 
ifjúság rózsás szemüvegén látták csak azt. H ej! 
ha tudnák már most, mennyi keserűség, mennyi 
csalódás fogja még őket érni ebben a rövid 
életben, mennyi reménységük fog mint a le
hellet párája elszállani!

Némelyik már a tanév vége előtt meg
eresztett egy pár folyamodványt egyik-másik 
erdészeti hivatalhoz, könyörögve abban erdő- 
legényi állásért s szivdobogva, rózsás remé
nyekkel teli várja az igenlő választ; már el
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is meséli a társainak, hogy mint lesz, hogy lesz, 
ha ő majd ilyen nagy ur lesz; úgy lehet, hogy 
mindjárt másod — sőt talán első osztályúvá is 
ki fogják nevezni. Az lesz majd csak az élet! 
És megjönnek a válaszok; némelyik kedvező, 
némelyik azt mondja, hogy nincs üres hely, a 
kérés nem teljesíthető.

A szerencsés állástnyerő arcza földerül, az 
elutasitotté elkomorul. Melyiknek van igazsága?

Óh te szegény kinevezett, ha te azt most 
előre tudnád, mit tesz az 150, 180 vagy 200 
forintból megélni, ruházkodni, vajmi hamar el
tűnnék orczáidról az örömnek pírja! Csak egy 
kis számítás és hamar rá jöhetsz, hogy a ke
nyeret milyen apró darabkákra kell szeldesni 
és mennyire vigyázni szerény gúnyádra, hogy 
mindkettő mentül tovább tartson, mert csak 
nagyritkán lehet majd venni mást. Az a fiatal 
gyomor pedig hogy megkívánja a magáét. Milyen 
keserves hangon korog, mikor ü res! És azok 
a lányok, melyek közül talán jövendő életpá
rodat kellene kiszemelned, mennyire megkíván
ják, hogy szépen kinyalva jelenjél meg közöttük 
s hogy fitymálnak, lenéznek, kigunyolnak, ha 
egy kissé kopott a gúnyád!

Bizony keserves az ilyen élet, annál ke
servesebb, hogy rendesen hosszú éveken át 
szokott tartani, de hát meg kell futni ennek a 
pályáját is, mert hiszen ez vezet abba az álli-

Ö rségen.
Irta: Mitropolszky J. J.

Sötét deczemberi éjszaka . . Sötét, mint a sir. 
Rettentő vihar száguld végig a mezőkön, mely meg
fagyasztja a leheletet a szájban, a vért az erekben és 
egész hóhegyeket hord össze . . .  Ég és föld egy vég
telen ködfelhőbe olvadtak össze, átláthatlan sötétségbe, 
amelyben sehol sem csillanik meg egy fényes pont.

A várbástya lámpáit is eloltotta a szél, mely 
úgy zúgott végig a koromfekete éjszakában, mint a 
gonosz szellemek üvöltése és kaczagása. A házak, 
raktárak és kapuk mind komorak és csöndesek!

Az őrház körül is veszetten dühöng a vihar. 
Hatalmas hócsomókat dob a megfagyott ablakoknak,

tólagos biztos révbe, mely azután a jövő te
kintetében megynyugvást ad. Vájjon megadja? 
Kérdezzétek meg csak azokat, akik már benne 
vannak!

Szerencsésebbek talán, legalább egyelőre, 
azok, kik mindjárt kezdetben valamely urada
lomhoz jutnak némileg jobb javadalmazásra, 
de hát ezeknél meg nagy baj az állandóság 
hiánya, a jövőnek teljes bizonytalansága.

A harmadik rész egyikben sem részesül, 
hanem megy a legbiztossabb révbe: a szülői 
házhoz; boldog akinek még ilyen van! Itt 
azután csöndesen meghuzódhatik addig, mig a 
sors neki is juttat valami szerény helyet. Igaz, 
hogy addig édesatyjának fele keresetét bélye
gekre pazarolja el a sok kérvényezésnél, mert 
hát csak úgy lehet valamire kilátása, ha nem 
csak egy helyre kapaszkodik, hanem többfelé 
is tekint; a kérvények azután elpihennek az 
irodák poros polczain hónapokon, gyakran 
éveken át; közbe egy párszor még vissza is 
adják némi pótlások végett. Még az is megesik, 
hogy a szakiskolát végzettől megkívánják bi
zonyítását annak, hogy a hivatalos magyar 
nyelvet „tökéletesen“ s szóban és Írásban bírja. 
Vájjon birja-e az „tökéleletesen“, aki a pályá
zatot kiirta? A bizonyítványt gyakran olyan 
jegyző és biró állítja ki részére, ki maga sem 
konyit a magyar nyelvhez, pedig hát az a

végignyargal a tetőn, majd elcsöndesül egy perezre, 
hogy azután még nagyobb erővel törjön ki.

Belül a tiszti részen, álmodozva fekszik szobájában 
bőrpamlagán az ügyeletes hadnagy. Gondolatai messze 
járnak, messze, messze túl a hóba temetett várnak 
falain. A vihar nyögésein és üvöltésein át mint valami 
csillagok, vagy édes, illatos virágok állnak lelki szemei 
előtt gondolatának tárgyai . . .  A Nevszkyprospekt 
nagy, előkelő közönsége . . .  a villamos lámpák kék, 
szelíd fénye, mely körül csöndesen szitál a hó . . .

Kopognak.
Mi az?
Hadnagy ur, jelentem alázatosan, a hideg egyre 

növekedik. A thermometer 25 fokot mutat.
Mit tehetünk testvér? kérdi a hadnagy ásitozva. 

Hiszen úgyis óránkint változik már az őrszem!
Parancsára, hadnagy ur! Az ötödik számú őrségnél 

azonban nehezen megy. Épen most jöttek onnét vissza 
az emberek. Izzadnak, mintha gőzfürdőben lettek volna. 
Övig álltak a hóban.
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szegény szakiskolás két éven át magyarul 
tanulta a szakiskola összes tantárgyait s bizo
nyítványában a magyar nyelvből jó osztályzatot 
nyert. De hát a szabály mindig szabály marad, 
azt ha még oly absurdum is, meg kell tartani.
r

Éppen mint midőn a tényleges szolgálatban 
álló erdőlegénytől vagy csendőrtől megkívánják, 
hogy erdőőri állásért benyújtott folyamod
ványához jó látó, halló és beszélő képességét 
igazoló orvosi bizonyítványt csatoljon s még 
ezt is speciális orvos által kiállítva, kihez 
gyakran hosszú és költséges utat kell megtenni. 
Mintha bizon az erdőlegények süket-némák 
lennének, a csendőrség meg vakok intézete 
lenne! Az ember már csakugyan nincs tisztában 
vele, vájjon nevessen, vagy pedig boszankodjék-e 
az ilyen dőreségek láttára.

Bizon keserves élet áll előttetek saját 
szárnyaitokra szabadult ifjú barátaim s kérdés, 
nem-e fogtok majd egykor ti is a sokat szen
vedett Jobbal fölsóhajtani:

„Jobb volna meghalni, mintsem élni!“

A z üldözött.
Az egész állatvilágban alig van egy is, mely annyi 

mindenféle veszélynek lenne kitéve, mint a mezei nyúl. 
Üldözi azt a leghitványabb ragadozó madártól kezdve, 
minden, legjobban pedig az ember. Az apró nyúlfiakat 
még a sündisznó is elpusztítja. Ha megmenekül az

egyik veszedelemből, száz más leselkedik már rá; itt 
a róka, ott a kóbor eb, macska, kánya, ölyv s más 
földön járó, légben röpködő lelketlen állat s ha már 
szerencsésen kikerülte mindezeket és fölcseperedett, 
akkor elérkezik a rá nézve legválságosabb nap: augusz
tus tizenötödike s most jön még csak a valódi hadd 
el hadd!

A puskások — nem nevezhetem őket vadászok
nak, mert olyan, ki ezt a nevet méltán megérdemelné, 
vajmi kevés van köztük — már napokkal előbb való
sággal lázban vannak; se éjjelük, se nappaluk, nem 
ízlik az étel, az ital, az álom kerüli szemeiket; minden 
vágyakozásuk az első nyúl lelővésére van irányítva. 
Alig akad puskás ember széles e hazában, ki ezen a 
napon ne menne ki nyulászni s ha a szerencsétlen 
nyulat rósz sorsa puskájának csőve elé hozza, legyen 
az fiatal, vagy vén, kan vagy nőstény, annak nincs ke
gyelem, nincsen számára mentség, legföllebb a puskás 
ügyetlensége, melynek következménye gyakran még 
roszabb, mint az egyszerre bekövetkező hálái. Sörétes 
fegyvereink használatánál alig van arra eset, hogy a 
nyúl a szinte marokszámra alkalmazott sörétből egy
két szemet ne kapjon, melyek ha nemesebb részt nem 
értek, hosszas, kínos betegséget okoznak a szerencsétlen 
áldozatnak.

De nem csak a puskások pusztítják ezt a szegény 
állatot; sokkalta nagyobb kárt tesznek benne a tőr
vetők. A szőlők gyalogutain, erdők ösvényein s más 
nyúl által taposott helyeken majd mindenütt ott van a 
hurokká alakított sárgaréz drót s az ember is gyakran 
csak akkor veszi észre, midőn már elhasalt.

Az időjárás viszontagságait nem is említem, 
pedig tudvalevő, hogy egy-egy árvíz, jégverés gyakran 
egész vidékek nyúlállományát kipusztitja.

Az ötödik számú őrség egy messzire eső épületnél 
volt,amelyben lőport tartottak. Közvetetten előtte 
húzódott el a fenékig befagyott folyó, amelynek túlsó 
partja egy hosszú mocsárláncz kezdete volt. Ezek a 
mocsarak mérföldekre behúzódtak az erdőbe.

Ma éjszaka elő kell vennünk minden türelmünket, 
— mondta a hadnagy. Van még valami jelenteni valód?

Nincs, hadnagy ur.
Nos, akkor mehetsz.
A legénységi szobában vígan folyik az élet..
Hallgassatok el végre! kiáltott dühösen az altiszt 

az őrségi könyvből fölpillantva.
Ez azután a szolgálat! Mire esküdtetek föl?
A katonák elcsöndesednek. Csak a vihar tom- 

bolása hallatszik.
Mi az? — szólt hirtelen az egyik legény, halk 

hangon. — Ott, a folyó túlsó partján . . .
Nos, micsoda?
Nem halljátok, testvérek? Farkasok ordítanak!
A katonák összenéznek. Egyik tréfálkozva mondja:

Farkasorditás! A vihar volt, nem egyéb . . .
A legény azonban nem tágított.
Farkasok azok. A másik parton, a lőporraktárai 

szemben . . .
Az ötödik számú őrháznál? Kikövet kezik most

oda?
Mindenki Pankratyevre nézett, egy fiatal rekrutára, 

aki zavartan állott fői. A katonák nevettek, mintha a 
maguk aggodalmát akarnák elűzni.

Vigyázz, te! Téged megesznek a farkasok!
Az egyik legény négykézlábra esett és mormogva 

és fogcsikorgatva ugrott Pankratyev felé.
Erre már nagydühösen fölugrott az altiszt.
Csönd legyen, különben . . . így kell viselkedni 

az őrségen? Gyorsan! A legköze lebbi váltás készülődjön!
A katonák beburkolóztak bundáikba és baslikjaikba 

azután fegyvereiket vették. Arczuk nagyon elkomoro- 
dott, mikor az első kinyitotta az ajtót.

Hótőmeg és lelketlen hidegség csapta meg őket. 
A világosságtól elkápázott szemük alig tudott áthatolni
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Ennyi és ilyen veszélyek mellett valóban csoda
számba megy, hogy ez a jóravaló, ártatlan állat még 
teljesen ki nem pusztult. Köszönheti ezt egyes-egyedül 
az ő rendkívüli szaporoságának, mely valóban bámu
latos és szintén párját ritkítja.

Azt, hogy a nőstény három hétig hordja a fiakat, 
mindenki tudja, azt a sajátságát azonban, mely egyetlen 
más ismert állatnál sem fordul elő, hogy tudniillik a 
nőstény terhessége idejében is nemcsak párosodik, de 
újból fogamz is, csak kevesen fogják tudni.

Aki figyelemmel kisérte a lelőtt terhes nőstény- j 
ben talált magzatokat, gyakran tapasztalhatta, hogy 
azok közt nagyságra és fejlettségre nézve különbözők 
találhatók s a beavatatlan ilyenkor azt hiszi, hogy a 
kisebbek egykoruak ugyan a nagyobbakkal, de valami 
rendkívüli eset folytán visszamaradtak a fejlettségben, 
pedig ez nem úgy van. Ismeretes dolog, hogy az anya- 
nyul rendesen 3—5 fiat vet egy ellésnél, mégis nem 
ritkán van rá eset, hogy az anyaméhben 7—8 nyulacs
kát találunk s ilyenkor mindig szembeötlő, hogy mig 
3—4 már teljesen kifejlett s megszületésétől csak pár 
nap, gyakran néhány óra választja el, a másik rész a 
fejlődésnek még csak az első stádiumában van. Az 
utóbbiak azok, melyek az előző terhesség közben fo- 
gamzottak. Az ilyen terhességben levő anya tehát az 
első vetést szoptatván, a második nemzedéket már ma
gában hordja, miközben újból párosodik s teherbe esik 
és igy megy ez kora tavasztól, sőt gyakran télutótól 
kezdve késő őszig.

Ilyen szaporaság mellett könnyen elképzelhetjük, 
hogy milyen nagy számú nemzedéknek képes életet 
adni egy jó termőképességgel biró anya, mely szinte 
az év háromnegyedén keresztül csaknem szünet nélkül 
hozza világra magzatait, mert hiszen akárhányszor j

akadunk még október végén is hasas nőstényekre.
A nyúlnak eme tulajdonságát ismerve valóban 

bűn számba megy az a könnyelműségünk, hogy már 
augusztus közepén derüre-borura puffogatatjuk a nyulak 
nőstényjét, kanját, fiatalét, öregjét egyaránt. Igaz, hogy 
teszem azt az októberi terhesség magzatja részint a 
zord időjárás, részint pedig jó búvóhelyek hiánya miatt 
alig lesz életképes, de az augusztus, sőt szeptember 
hónapokban szülöttekből karácsonyig igen szép süldők 
válhatnak s nagy örömére lehetnek a szakácsnénak, 
no meg a vadásznak is.

Nyilvánvaló ebből, hogy a nyulaknak már augusz
tusban való vadászása a legnagyobb könnyelműség s 
ha azt már a törvény meg is engedi — hiszen akadtak 
elegen olyanok is, kik a szegény üldözött nyulat a ra
gadozók, illetve kártékonyak közé akarták sorozni s 
pusztítását bárkinek és minden eszközzel megengedni — 
maguknak a vadászoknak kellene erről leszokni s a 
nyúlnak vadászását csak a késő őszre és télre hagyni, 
mikor az egyébként is a legérdekesebb.

Ha már éppen annyira vásik a foga valakinek 
egy kis nyúlpeesenyére, ám menjen ki augusztusban s 
lőjjön is, de csak kant, vagy csak süldőt, azonban 
hagyjon békét az öreg nősténynek, mert ez még nyúl- 
állományát szépen fölszaporithatja.

Ilyen eljárás mellett nyúlállományunk csakhamar 
megszaporodnék s téli vadászataink sokkal több öröm
mel, de eredménnyel is kecsegtetnének.

Az orosz czár lefegyverzési javaslatát leszorította 
a napirendről felséges .királynénknak gyáva gyilkosság

a vaksötétségen. így csoszogtak ki a házból, meg- 
görbedve, a vihar ellen összehúzott bundában és 
csakhamar eltűntek uz éjszakában.

Állj! Ki vagy?
Hallatszott az ötödik számú őrszem kiáltása a 

sötétségen át. Rekedt és értelmetlen volt a hangja, 
mert a hó betömte mindenkinek a száját, aki kiabálni 
vagy szólni akart.

Az őrségek némán váltották fel egymást. A föl
váltottak óvatosan tapogatózva hagyták el az őrséget. 
Pankratyev egyedül maradt az ötödik számú házikónál.

Belépett a „íaköpönyegbe*, amely ha a hidegtől 
nem is védte meg, legalább a vihart elhárította tőle. 
Ott benn leült, fegyverét letámasztotta a nyíláson 
beverődő, térdig érő hóba és csöndesen hallgatta a 
sötét éjszaka retteDetességét fokozó őrült hangzavart.

Mit csinálhatnak most otthon? Hó, sok hó bizo
nyára ott is van, abban a magányos, pusztaságon álló 
faluban. Az alacsony kunyhókat félig eltemeti a hó.

Alig lehet annyi helyet tisztán tartani tőle, hogy az 
ajtóba ki léphessen az ember.

Eh mire valók ezek a gondolatok? Fölállott, 
fölvette fegyverét, hogy kilépjen és szétnézzen s ekkor:

Elnyújtott és velőtfagyasztó üvöltés hallatszott 
közvetlen közelében. Egy másik épület felől mélyebb 
hang jött, mintegy válaszul, azután még sok, igen sok 
hang, közelről és távolról.

A farkasok!
A magányosan álló katonában megfagyott a vér. 

Önkéntelenül is odatáraaszkodott a házikóhoz, hogy a 
hátát megvédje. Aztán megtöltötte a fegyverét és bele
bámult a sötétségbe, mintha át akarna nézni rajta. 
Szive hevesen dobogott és meghajtotta a fejét, hogy 
minden hangot halljon, amit a szél feléje hoz.

Azonban minden elcsöndesült. Egészen elcsöndesült.
A farkasok elmentek, gondolta, csak meg akartak 

ijeszteni.
Egyszerre . . . még közelebbről, mint az elébb, 

újból hallatszik az elnyújtott üvöltés és nyomban meg-
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következtében bekövetkezett halála s ezzel kapcsola
tosan fölszinre került az anarkizmus kérdése és a hivei 
ellen való védekezés, illetve ezeknek ártalmatlanná té
tele. Valószinü, hogy a hatalmak képviselői legközelebb 
konferencziára gyűlnek össze s ezen fognak határozni 
arról, hogy milyen rendszabályokat fognak életbe lép
tetni az emberi társadalom eme kóros kinövésének 
megsemmisítésére. Arra nézve, hogy milyen szükséges 
a legszigorúbb megrendszabályozása ezeknek a minden 
rendet felforgató embereknek, legjobb tanulságul szolgál 
eddiggi tevékenységük, melyet a következőkben ismer
tetünk meg tisztelt olvasóinkkal:

Az anarkista mozgalom legelsőbben 1877 áprilisban 
mutatkozott B e n e v e n t  olasz tartományban. Néhány 
anarkista megrohanta az adóhivatalokat, szétdulta az 
irattárakat és az államot, mint ilyent a legnagyobb 
rossznak kiáltotta ki. A következő évben merényletek 
történnek a spanyol és az olasz király ellen. Kra- 
p o t k i n  és B r o u s s e  Pál kiadják az első anarkista 
lapot, az „Avant-Garde“-ot. Freiburgban, Svájczban az 
anarkisták kongreszszust tartanak, melyen R e c 1 u s 
indítványára teljes programmot dolgoznak ki. Czéljuk 
megszüntetni az állami formát és a szavazást, mert 
még a többségnek sem szabad a kisebbség fölött ha
talmaskodnia. Elhatározzák, hogy tanaikat elméletben 
tovább fejlesztik és lázadó tettekkel terjesztik. Ez 
időtől kezdve évenként tartanak nemzetközi és helyi 
gyűléseket. Számos lap keletkezett, bár a legtöbb csak 
rövid ideig állott fönn. 1893-ban nem kevesebb, mint 
63 anarkista brosür jelent meg. A legtevékenyebb ve
zetője az anarkista mozgalomnak K r a p o t k i n  orosz 
herczeg volt. Ugyancsak ez időben tört ki az orosz 
nihilismus: S z a s z u l i t s  Vjéra meggyilkolta T r e p o v  
tábornokot, Pétervár rendőrfőnökét. Egymást követték

ezután a merényletek Oroszországban s 1881-ben fényes 
nappal bombával “ölték meg az utczán II. S á n d o r  
czárt. 1884-ben fölfedezik Németországban a Nieder- 
wald - emlék ellen tervezett merényletet; a tettest, 
R e i n s d o r f f o t  kivégezték. 1886-ban zavargások tör
téntek Francziaországban, Belgiumban és Chicagóban, 
a hol egy gyülekezetbe vetett bomba 40 rendőrt meg
sebesített. 1892-ben bombamerényietek történtek Páris- 
ban, a St. Germain boulevard-on és a Véry korcsmában; 
a tetteseket R a v a c h o l t  és Me un i e r t  kivégzik. 
1893 deczember 9-én V ai 11 a n t bombát vet a franczia 
képviselőházba. A legszörnyübb anarkista merénylet 
Francziaországban 1894 junius 24-én történt, a mikor 
C a s e r i o  tőrrel meggyilkolta Carnot - t .  Ugyanez 
évben néhány anarkista elpusztul, a kik a grenwich-i 
csillagvizsgálót akarták fölrobbantani. Olaszországban 
merényletet követnek el Romában a parlamenti épület 
ellen, azután Cr i s p i  ellen és az anarkisták meggyil
kolják B ondi  újságírót. A következő években Milánó
ban meggyilkolják Ce l l i  főügyészt, Barcelonában egy 
fölrobbant bomba 1896-ban több mint 40 embert megölt. 
1897-ben két bombamerénylet történt F a u r e  elnök 
ellen, Olaszorszában az olasz király ellen, Spanyolor
szágban pedig meggyilkolták Canovas dél Cast i l lo 
miniszterelnököt.

Hasznos tudnivalók.

Mikép m entsük m ég a jószágot tű zesetek n él!
Tüzeseteknél az ember rendesen fejét veszti s a 

helyett, hogy higgadtan, hidegvérrel meggondolná, hogy

jött rá a felelet is. Csakhogy nem egy farkastól. A 
folyón átjött falkának együttes nyögése és mormogása 
volt az a felelet

Ott a parton, a honnét a vihar elhordta a havat, 
ott állott a rettentő sereg. Iszonyú lármájuk váltakozva 
növekedett. Hol elhallgattak, hol meg az előbbinél is 
borzasztóbban folytatták. Egy öreg farkas ordítása 
tulharsogta az egészet. Ez lehetett a csorda vezetője.

A katonafölemelte fegyverét és lőtt . . .
A lövés zaja mennydörögve járta be a környéket. 

Utána kétségbeesett orditás hallatszott, amely elnémí
totta egy perezre a többit. Sötét árnyak suhantak föl 
és le. Mormogás és fogcsikorgatás . . .  a farkasok 
széttépték agyonlőtt társukat,

Közben újra megtöltötte fegyverét a katona. Ez 
volt a második és utolsó töltés. Ha ezt kilőtte, akkor 
védtelen marad. Ezt el kellett tennie a legvégső szük
ség esetére.

Hanem ő már újra fölemelte a fegyverét. Árnyék
ként kúsztak feléje a fenvadak . . . zöld szempárok

villogtak a koromfekete éjszakában . . .  az iszon37u 
mormogás egyre közeledett.

Éppen mikor el akarta sütni fegyverét, a tömegből 
kivált egy ordas és nekiugrott. A dühös állat azonban 
eltévesztette az irányt és melléje jutott. Csak épen a 
bunda ujjából haraphatott ki egy darabot, s a bőrrongy- 
gyal a földre esett. Ugyanekkor elsült a puska, de 
fölfelé. A katona jobban megragadta a füstölgő fegy
vert, megfordította és teljes erejéből lecsapott a tusával 
a farkasra. A kiéhezett fenevad még mindig a bnnda 
rongyát marczangolta és Pankratyevnek elég ideje volt, 
hogy még egyszer lecsapjon ellenségére.

A vadállat mozdulatlanul maradt. A hátgerincze 
eltört. Ugyanebben a pillanatban érezte, hogy a fegyvert 
kiragadják a kezéből a farkasok és lerántják a földre.

Az éhes állatok csikorgó fogakkal estek neki a 
bundának. Rekedten hörgő árnyak rontottak rája és 
tengernyi zöld csillag csillogott feléje. Arczával a hóba 
temetkezve feküdt a földön Pankratyev és érezte a 
fenevadak bűzös leheletét.
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mit és hogyan kellene menteni, kétségbeesetten kapkod 
ide-oda. Volt már olyan eset is, hogy az anya egy 
hitvány kendőeskét hozott ki az égő házból, kis gyer
mekét pedig a bölcsőben feledte. A mentésnél leg
nehezebb a háziállatok kihozása az istálóból vagy 
akolból.

A jószág már magának a tűznek láttára is meg
riad s ijedtségét még fokozza a tűzhöz gyülekező nép 
lármája, jajveszékelése s igy nem csoda, hogy vona
kodik kijönni biztosnak hitt lakásáról.

Elmondunk itt egy pár módot, melynek ismerete 
megkönnyíti a mentést s alkalmazásával nagy kártól 
menthetjük meg a tűz által amúgy is érzékenyen 
sújtott embertársainkat, vagy önmagunkat.

A ló, ha föl van szerszámozva, vagy megnyergelve, 
sokkal bátrabb és könnyebben vezethető ki, ha azonban 
még igy is ellenkeznék, akkor fejét pokróczba, vagy 
lepedőbe kell burkolni hogy ne lásson, igy biztos 
eredményhez jutunk.

A szarvasmarhát hiába próbáljuk kihajtani, ha 
tűz van közelben, azt egyenként kell kivezetni. A 
marha kötele mindig úgy legyen a jászolhoz kötve, 
hogy könnyen lehessen kioldozni, mert a veszedelemnél 
nem lehet ezzel soká vesződni.

A juhokkal van legtöbb baj, már csak azért is, 
mert ezek száma rendesen nagyobb s igy sok bajjal 
járna egyenkint való kivezetésük. Legjobb a juhaklokat 
úgy berendezni, hogy két oldalukon legyen ajtó egy
mással szemközt, igy azután azon hajthatjuk ki a 
juhokat, a melyik részen nincs veszedelem s azok 
félelem nélkül jönnek ki.

A sertéseket mindig erőszakkal kell kihúzni az 
ólból, mert máskülönben ott pusztulnak. A baromfit 
legjobb zsákba hányni és úgy elvinni.

Mint minden cselekedetünknél, úgy a tűzvész alkal
mával is fődolog a higgadt megfontolás és a hidegvér 
megtartása, mert az ijedség csak rosszabbitja hely
zetünket.

Legjobb, ha a jószágot az általa ismert emberek 
terelik vagy vezetik ki, mert ezeknek jobban en- 
gedlmeskedik.

1 1 *jL !■ 1 1 .i. *1" J, 1 1 J> 'í- -L 1.1.

K ü l ö n f é l é k .
&-«*-#*-
# 4-§4-

F igye lm eztetés . Mai számunkkal befejeztük 
lapunk második évfolyamát, mely alkalommal figyel
meztetjük szives olvasóinkat, hogy a jövő évfolyam 
számait olyanoknak, kik tartozásban vannak, csak a jövő 
hó 15 - ig fogjuk küldeni, ekkor azonban mindazoknál, 
kik tartozásaikat ki nem egyenlítették, a további kül
dést beszüntetni fogjuk. Egyúttal felkérjük összes ba
rátainkat, hogy velünk a környékükön lakó összes oly 
kartársaik neveit, kik még lapunkat nein járatják, 
közölni szíveskedjenek.

A m erik a i d ivat. Előbb eleven gyíkokat ara- 
nyoztattak be, majd a teknősbéka pánczélját drágakövekkel 
kirakatták s viselték broche gyanánt az eleven állatokat. 
Most pedig a körmüket átlyukgatják s butonokat és 
gyémántokat füzetnek belé. Még pedig nem valami félvad 
néptörzs, nem az inkák vagy az irokézek utódai, hanem 
a newyorki „társaság* legelőkelőbb hölgyei,

M egfagyott ebéd. Amerikából érdekes és mulat
ságos tréfa hire érkezik. Lynn városban nehány filadelfiai 
tanár — köztük Thomson Elihn, a híres elektroteknikus

Érezte, hogy ereje hanyatlott és nem tud többé 
ellenállni.

Egyszerre éles siphangot hoz a vihar, valami 
villámlik, többször egymásután, az erdő mennydörgé- 
szerü zajt visszhangoz . . A katona egyedül volt már.

A farkasok visszahúzódtak és fogcsikorgatva álltak 
félkört Pankratyev körül. Figyeltek. Meghallották, hogy 
nem egy ember jön, hanem egész sereg. Csöndesen 
elsompolyogtak, s mikor kicsit messzebb voltak már, 
veszett futásnak eredtek.

A katona mozdulatlanul feküdt a hóban. Körülötte 
a bunda foszlányai és az elgörbített fegyver. Fölemelték. 
Még élt, lélegzett és nem látszott rajta semmi sérülés 
sem. Nemsokára magához tért és megtudta, hogy 
társai, akik az őrszobában hallották a lövését, segít
ségére siettek s az utolsó pillanatban megmentették.

Karjukra emelték a szegény rekrutát és bevitték 
a meleg őrszabába. Mögötte a három elejtett farkast 
vitték bajtársai, három hosszúlábú, pompás dögöt . . .

A faköpönyeg árván maradt. A farkasok egy

órával később visszajöttek és folytatták iszonyú üvöl
tésüket, áldozatra várva. Azonban köröskörül sehol 
sem volt egy élő lélek. Az ötödik számú őrházban 
senki sem őrizte azon az éjszakán a puskaporos raktárt.

ADOMÁK.
— Remélem, hogy a férje követte reczeptemet.
— Nem követte biz az, ki is törte volna a nyakát, 

ha követi.
— A nyakát szegte volna?
— Igen, mert a reczeptet kidobta a negyedik 

emeleti ablakon.

— Szeretném, ha ikergyerek volnék.
— Miért?
— Mindig a másik testvéremet küldeném az is

kolába, én pedig mindig játszanék.
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— meghívta néhány barátját ebédre egy ismert vendég
lőbe. Leültek az asztalhoz. A levest forrón tálalták föl. 
A következő pillanatban igy kiáltott föl az egyik vendég:

Hisz ez a leves megfagy!
Alig mondta ki e szavakat, midőn a leves már jéggé 
változott át.. A vendéglős nem tudott hová lenni rémü
letében. Következett a másik tál étel, a hal. Alig adták 
föl a pincérek, a mikor megint egy másik vendég kiáltott 
föl bámulatában:

Tréfát űznek velünk?! Ez a hal fából van.
A halat valóban nem lehetett széjjel vágni, olyan 

kemény volt, mint a fa, a kés nem fogta. A vendéglős 
hiába esküdözött, hogy a hal friss és jól van elkészítve.

Végre is vissza kellett küldeni. Sorra következtek 
azután a többi ételek. A pecsenye azonnal megfagyott, 
a mint az asztalra tették, a kenyér kemény volt, mint 
az acél, a bor jéggé változott a palackokban, még a 
víz is megfagyott. Más palackokat tettek az asztalra. Égy 
perccel később egy kis lárma keletkezett; a dugók kire
pültek és a bor rózsaszínű hóvá fagyva henger alakjában 
jött ki belőle. A pincérek a szálló igazgatóját hívták, ez 
pedig a tulajdonost, mind megesküdtek, hogy a kony
hában lobog a tűz. Megmutatták, hogy a szoba hőmérséke 
18 fok és végül kijelentették, hogy valami természetfölötti 
van a dologban. A vendégek fölkeltek és a lakomát ké
sőbbre halasztották. Egy hónapig egész Lynnban másról 
ról sem beszéltek, mint erről a különös titokzatos esetről, 
melynek az okát azonban még csak nem is sejtette senki. 
Végre mégis kisült a dolog. Thomson laboratóriumából 
egy kis edényben Devár rendszere szerint folyékonynyá 
sűrített levegőt hozott magával. Az ilyen halmaz állapotban 
levő levegő 200 fok hideget fejleszt, miközben ismét 
gázzá válik. Thomson, a mikor senki sem figyelt rá, 
néhány csöpp sürített levegőt csöppente!t az ételekre, 
a melyek nyomban megfagytak. A második lakomán 
azután sokat nevettek az érdekes tréfán.

A  feleségek  védelm ére. Princetovn amerikai 
városban összeállott néhány fiatal ember s megalakították 
a „fehér sisak“ egyesületét. Az egyesület czélja: a fele
ségek védelme a férjek brutalitása ellen. Mindjárt dolguk 
is akadt a „fehér sisak" lovagjainak Eljött hozzájuk. 
Keller asszony, és nagy sirás- zokogás közben elpanaszol
ta, hogy a férje folyton üti veri őt. Az egyesület harmincz 
tagja erre elment Kellerék házához, kihúzták a házi zsarnokot 
az ágyából, övig levetkőztették, majd a házzal szemközt 
lévő fára kötötték s kigyóbörszijas korbácscsal ötven 
kemény ütéseket mértek a hátára. Az eset bizarrságát 
tetézi, hogy a fiatal emberek valamennyien nőknek öltözve 
hajtották végre az ítéletet.

Családjára gyújtotta a házat. A biharmegyei 
Ant községben borzasztó cselekedetre vetemedett Kovács 
Jánosföldmüves. Vasárnap este összeveszett a feleségével, fék 
télén haragjában az asszonyra s két gyermekére ^rázárta 
az ajtót, aztán rájuk gyújtotta a házat. Mire a tüzet a 
községbeli nép eloltotta, az anya és két gyermeke való
sággal szénné égett. A törvényszéki bonczolás masnapra 
volt kitűzve, meg is jelentek a bírósági kiküldöttek a 
helyszínén, de a bonczolást lehetlen volt megejteni, mert 
a holttestek teljesen el voltak szenesedve. A három halottat 
azután eltemették nagy részvét mellett. A vadállatias 
apát letartóztatták s bekísérték a nagyváradi királyi ügyész
ség fogházába.

Szerkesztői üzenetek.
B o r z a  Dem e t e r urnák, V a j d a h á z a .  Kérjük meg

írni, hosy mely számai hiányoznak, hogy azokat pótlólag meg- 
küldhessiik. Itt a lap mindig föl lett adva becses czimére s igy 
a hiba csak az ottani postán lehet.

A m b r ó  A l a j o s  urnák, F. R e v ú c z a ,  Beérkezett 4 frt 
s igy élőfizetese e hó végéig rendezve van.

T ö k e  L á s z l ó  nrnak, A 1 ún. Előfizetése e hó végén 
jár le. Üdvözlet 1

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
A j á n l k  o zá s .

28 éves, rom. kathol. 
vallásu, nős fiatal ember, 
ki az erdőőri szakvizsgát 
jó sikerrel tette le, egy 
nagyobb uradalomban 8 
év óta megszakítás nélkül 
szolgál, a vadóvást és te- , 
nyésztést, a fegyverkeze
lést és tisztogatást jól 
érti, csemetekertek keze
lésében, vadászásban ki- \ 
tűnő jártassággal bir, a 
mostani állását elcserélni 
óhajtja s megfelelő állást 
keres.

Czime megtudható az 
„Erdészeti Ujság“ kiadó- 
hivatalában.

Á l l á s t  k e r e s
azonnali belépésre egy 
nős erdész, ki tanulmá- 
mányaitEulenbergben vé
gezte, beszéli a német, 
szláv és román nyelveket, 
úgy az erdészeti mint 
irodai szakban kitűnő, a 
kihasználás és felújítás, 
valamint út- és egyéb 
építkezésekben teljesen 
jártas, a vadászatot és 
mezőgazdaságot kitünően 
érti. Elsőrendű bizonyít
ványokkal rendelkezik.

Szives ajánlatok az „Er
dészeti Ujság“ hiadóhi- 
vatalába „Becsületes" 
czimen küldendők.

$

?G5

1
m

DR- LENDL ADOLF
preparatoriuma (Budapest II., Donáti u. 7) 

v e s z :
1—2 igen nagy medvét, téli bundában; 
1 2 „ „ zeigét, „ „
1— 2 „ „ muflout, „
2— 3 kis inedvebocsot, „ „
sasokat, keselyüket, uhukat és másféle

szőrmés és szárnyas vadat.
Az állatok nyúzatlanúl, friss állapotban 

postán, vagy a nagyok vasúti gyorsárúként 
küldendők be meggfelelő csomagolásban.
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Baumann Ferdinánd Szász-Sebesen
aj ánl j  a

KITŰNŐ, TISZTA ERDÉLYI HEGYI BORAIT
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~íf-3-K*

- 3
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33
-51

p -p*
p*p -

és pedig:

1896.  évi termés 56  literes és nagyobb hordókban, hektoliterje . . 22  írt

1896.  évi saját termés, válogatott tajokból, h e k to lite rje ............................30  írt

Hordók önköltségben szám itva; visszaküldés után áruk m egtérítve.

<̂§j Szállítás utánvét mellett. ||> <|§ Vasúti állomás helyben. §̂>

, JK J f. JK A  A . A* A* A* A* A* A* A* A  A* A* A* A* A" A* A* A* A* A* A* A* A* Ar. A» «#• A« *T* *x- A* A- A» A* A« A* *T* A* A* «#« A- *x» A* A» -T- A* A* A* A* AS *r» -t.  A" A* A» A* A« A* A* A» A* A* *x* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* ;xSs*

P -P r

t rP~#*-

M E G J E L E N T

L U M 18  T A 1 8 A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu földm ivelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
czégü n lt  ú jó lag  megtoizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

^ P O L G Á R I  3R.  TT H  Jk . I3L t ^ -
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni. Kiváló tisztelettel

Bu d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő Utcza 2, 'Szervitatér sarkán. , . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Fensége József fóherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. miniszteriura szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomeájában Szászsebesen.
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