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III. évfolyam.
U f - L :  3 4 3 /  /  £

Szászsebes, 1898. Október 4. l^sö 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 írt — kr.
iVegyed é v r e .............................. 1 írt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési 'díjak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhívás
az

„ E r d é s z e t i  U j s á g “
Ill-ik évfolyamára.

Az „Erdészeti Ujság“ mai számával megkezdi 
harmadik évi pályafutását s ez alkalomból felhívjuk és 
felkérjük mindazokat, kiket lapunk iránya és törekvése 
érdekel, hogy nehéz vállalatunkban anyagilag tömeges 
előfizetéseikkel, szellemileg pedig munkáikkal támo
gatni szíveskedjenek, mert csak igy válik lehetővé 
küzdelmünk s lehet kilátásunk diadalra juttatni azt az 
eszmét, melynek immár az ötödik esztendőben sze
gődtünk szolgálatába.

Lehet, hogy már eddig is vannak némi sikereink, 
de ezek még csak félsikerek; azokat teljessé tenni, a 
jövő feladata.

Az „Erdészeti Ujság“ ára czimlapján látható.
Az erdészeti altiszti állásokra kiirt pályázatoknak 

lehetőleg gyorsan és idejekorán leendő terjeszthetése 
czéljából azok közlési diját a lehető legalacsonyabbra 
szabtuk; egyszeri közzététel tekintet nélkül a hirdet
mény terjedelmére 2 frt 30 kr., minden további 1 frt 
30 kr. Ajánlkozások, fegyverek, vadászebek eladását, 
vételét czélzó hirdetmények első beiktatása 60 kr., 
minden továbbié 50 kr., mely árakban az esetenkénti 
állami hirdetési illeték is bennfoglalva van.

Mutatványszámokat kívánatra azonnal küldünk.
Felkérjük lapunk összes barátait, hogy azoknak 

az erdészeti altiszteknek, kik lapunkat még nem járat
ják, nevét és pontos lakczimét velünk akár az előfizetés 
beküldése alkalmával az utalványszelvényen, akár pedig 
levelező lapon vagy levélben közölni szíveskedjenek.

Szászsebesen, 1898 évi október hó 4-én.
P o d h r a d s z k y  Emi l

az „Erdészeti Ujság“ szerkesztője ós kiadója.

Most, midőn négy évi fáradságos munka 
után lankadatlan erővel, friss munkakedvvel 
fogunk hozzá annak a küzdelemnek a folyta
tásához, melynek végczélja a hazai erdészeti 
altiszti testület anyagi jólétének előmoditása s 
szellemi életének fejlesztése, midőn egy részt 
rövid visszapillantást vetünk a múltra, szük
ségesnek látjuk másrészt megvilágítani ama 
irányt, melyet a jövőben követni szándékozunk.

Négy éve annak, midőn szerény lapunk 
szerkesztője és kiadója felismerte szükségét 
annak, hogy a széles e hazában annyira szét
szórt erdészeti altiszi személyzetnek egy össze
tartó kapcsot teremteni s ez által az egy
mástól távol lakókat, de együtt érzőket, ugyan
azokat a czélokat szolgálókat legalább szelle
mileg összehozni kell, mert csak a szoros 
összetartás, a kitartó együtt működés az, mely 
alkalmas arra, hogy az erdészeti altiszti személy
zet a társadalomban őt joggal megillető állá
sát kivívhassa s anyagi jólétét is előmozdíthassa.

A hivó szózatra sorakoztak is az érdekeltek 
a kitűzött zászló köré, de nem olyan számban, mint 
a milyet nagy tömegüknél fogva várni lehetett 
volna, ez azonban még nem lett volna oly 
nagy baj, mert hiszen gyakran kis csoport is 
csodákat képes művelni, ha meg van benne 
az igaz lelkesedés, buzgóság és kitartás. Sajnos, 
az eddigi tapasztalás arra tanított meg, hogy 
ez a három nemes tulajdon az, melynek az 
erdészeti altisztek nagy része teljesen híjával 
vau. A legnagyobb rész még mindig rideg
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

közönynyel tekint az életre s bár érzi sorsának 
nehéz • voltát, csüggedten beletörődik s nem 
igyekszik annak megjavításán fáradozni, hanem 
azt látszik várni, hogy más kaparja ki számára 
parázsból a gesztenyét.

Minden küzdelmek közt legnehezebb az, 
melyet a rideg közöny megtörésére indítunk 
meg s igy nem csoda, ha azután a lelkesebbek 
ereje, kitartása is hanyatlik s látva a társak 
kényelmes munkátlanságát, az ö munkakedvük 
is vész és fogy.

Az eddigi tapasztalatok után szükségét 
látjuk annak, hogy főeszménket, mely az er
dészeti altiszti személyzet helyzetének megja
vítását tűzte ki czéljául, kerülő utón csem- 
pészszük be azok szivébe, kik azt eddig be
venni vonakodtak. Ennek a czélnak az elérésére 
azt az utat választottuk, hogy lapunk tartalmát 
a jövőben különféleségben gazdagítva, azt min
denkire nézve érdekessé, hogy ne mondjuk nél- 
külözhetlenné tegyük s ilyen módon mind több 
és több olvasót nyerve, apránkint csöpögtessük 
beléjük ama tanokat, melyek elsajátítására 
szükségü van, hogy a jólétükért folytatandó 
küzdelmet sikeresen megvívhassák.

Az „Erdészeti Ujság“ tehát a jövőben a 
mellett, hogy az erdészeti személyzet érdekeit 
minden irányban szolgálni fogja s tnig egyrészt 
leplezetlenül rámutat azokra a bajokra, melyek

ezen a tisztes testületen úgy élősködnek s olyan 
pusztítást tesznek életében, mint a rákfene, 
addig másrészt keresni fogja s megmutatja ama 
módokat, melyek által ezeknek a bajoknak 
eleje és éle vehető lenne s mindkettőre azok 
figyelmét igyekezend irányítani, kik hivatottak 
a kóros állapotok megszüntetésére.

Eme munkálkodásunkban azonban mindig 
igyekezni fogunk megtartani a komoly higgadt
ságot s kerülni minden olyan mozzanatot, mely 
bárkire is sértő lenne, mert ellenkező esetben 
többet rontanánk, mintsem javítanánk a hely
zeten. Ezért kizárunk lapunk hasábjaiból minden 
olyan támadást, mely pusztán a személyeskedés 
kifolyása s tartalma közös érdeket nem érint.

A mai kor szelleme megkívánja, hogy az 
ember a tudás tág mezején folytonosan előre 
haladjon s tájékozva legyen mindenről, a mire 
egy magát műveltnek tartani vágyó embernek 
szüksége van. Az erdészeti altisztek nehéz hi
vatásuk szolgálatában csak ritkán jönnek abba 
helyzetbe, hogy az ilyen általános ismeretek 
terjesztésének eszközéül szolgáló könyvekhez 
férkőzhessenek s igy lapunkban külön rovatot 
nyitunk a hasznos tudnivalóknak, ezeknek ke
retébe egyúttal bevonván olyan dolgokat is, 
melyek tudása a háztartásban, gazdaságban 
nélkülözhettem

A világ folyását legalább nagy és főbb

E gy  nyulsü ldő  levele.
Irta: Jakab Ödön.

1898. szeptember eleje.
Kedves Nyuszikám!
Elmúlt a nyár! Egyre hűvösebb lesznek a napok 

és éjszakák. A szomszéd rétről készülődik a tűrj, hogy 
melegebb tartományba menjenek. S mivel útját éppen 
felétek szándékozik venni, vállalkozott, hogy elviszi 
hozzád a levelem. Felhasználom tehát a kedvező alkalmat 
s hirt adok magámról. Úgy is olyan régen nem talál
koztunk m ár! Pedig nem múlik el egy nap, hogy ne 
emlékezzem azokra a felejthetlen, kedves éjszakákra, 
mikor oda künn a határerdő tisztásán vígan kergetőztünk 
együtt. Oh, hogy azoknak a szép holdvilágos, boldog

éjszakáknak örökre vége van! Megváltozott az idők 
járása és minden nappal egyre szomorúbb és roszszabb 
lesz az élet! Nekem legalább végképpen oda van a 
kedvem ! A mi velünk azóta történt, elborzadok, ha 
csak visszagondolok is a rra ! Rettenetes, kínos emlé
kezet! Hallgass ide!

Mikor veled utoljára találkoztam, azután csak
hamar leköltöztünk a hegyről a Sajó völgyébe, egy 

j gyönyörű szép nagy kukoriczás mellé, köröskörül buja 
j lóhere volt vetve. Olyan édes volt annak a levele, hogy 

az étellel nem győztük magunkat belőle! Aztán az a 
nyugodalmas, bátorságos élet! Nem igen járt arrafelé 
senki a kitől félnünk kellett volna. A szénagyüjtő vagy 
arató emberek ha meg is láttak olykor, nem csináltak 
semmit. Legfőlebb ártatlanul utánunk kiabáltak, hogy 
né, a nyúl! né a nyul!“

Hanem a múlt hónapban egyszerre csak nagyot 
változott a világ!

Szép, harmatos reggel volt a mezőn. A felkelő 
nap mosolyogva sütötte be fényével a határt. A Sajó
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ERDÉSZETI ÚJSÁG. 3

vonásaiban ismerni nélkiilözhetlen minden em
berre nézve ma, midőn már a legszegényebb 
napszámos is tudatára ébredt annak, hogy az 
emberiség nagy gépezetében ő is tényező. Gon
dunk lesz arra, hogy jövőben a fontosabb hazai 
és külföldi eseményeket „A nagyvilágból“ czimü 
rovatunkban állandóan ismertessük s ez által 
olvasóinkra nézve fölöslegessé tegyük az ere
jüket meghaladó költekezést a drágább lapok 
megszerzésénél.

A napi fáradalmak után, melyekből pedig 
az erdészeti altisztnek az év minden szakában 
bőven kijut a része, olyan jól esik a törődött 
testnek a kedves családi körben megpihenni! 
A szellem azonban nem vágyik pihenésre, annak 
jól esik, ha folyton foglalkozhatik, a komoly 
dolgok azonban végre is kifárasztanák s ezért 
jó szolgálatot vélünk tehetni olvasóinknak 
„Tárcza" rovatunkkal, melyben apróbb elbeszé
léseket, vadászkalandokat s hasonló más ol
vasmányokat fogunk közölni.

A „Különfélék" rovata hozni fogja az egy 
héten át előfordult érdekesebb napi esemé
nyeket s mulattatásul időnkint érdekes és ka- 
czagtató adomákat is fogunk lapunkba iktatni.

Ilyen változatosság mellett bizton reméljük, 
hogy lapunk egyetlen olyan erdészeti altisztnek 
az asztaláról sem fog hiányozni, ki egyszer 
annak tartalmával megismerkedett s a maga

kanyargását vastagon gomolygó páracsík mutatta a 
völgyben. Az éjszakai gazdag lakmározás után fáradtan, 
de boldogan feküdtünk le a kukoriczásban. A mama 
egy kövér, nagy paszulybokor tövébe húzódott, én pedig 
egy hatalmas töklapi ernyője alatt szundikáltam, közel 
a mamához. Egyszerre csak ott terem egy öreg nyúl 
a szomszéd kukoriczásból s lelkendezve igy szól a 
mamához:

Szomszédasszony! Tudja, hányadika van ma?
Nem én!
Na hát tudta meg, hogy ma aligha nem tizen

ötödikére virradtunk!
Hát aztán?
S még kérdezheti ? nem emlékezik, hogy a tavaly 

is ezen az átkozott napon kezdődött el a heczcz?
Az igaz!
No, látja! S félek, hogy ma is éppen úgy lesz!
Ugyan ne beszéljen!
Nézzen csak arra, a falu vége felé! Én azt a 

mozgolódást legalább is gyanúsnak találom!

részére hasznos, sőt nélkülözhetlen voltáról 
meggyőződött.

Reméljük, hogy nem csak eddigi hiveink 
maradnak meg továbbra is azok, hanem vala
mennyien azok is , kik eddig bármi okból el
pártoltak, visszatérnek zászlónk alá s vala
mennyien igyekezni fognak lapunkat ismerős 
bajtársaik körében lerjeszteni.

Bármely hírlap is csak akkor felelhet meg 
helyesen feladatának, ha munkásai anyagi gon
doktól menten teljes odaadással élhetnek Írói 
hivatásunknak s igy már most felkérjük mind
azokat, kik vállalkozásunkat pártolni óhajtják, 
hogy előfizetési dijaikat legalább évnegyeden- 
kint előlegesen beküldeni szíveskedjenek, mert 
lapunk, mely függetlenségét minden irányban 
megóvni óhajtja, tisztán ezekre van utalva és 
semmi más tőkék rendelkezésére nem állanak.

Végül még megjegyezzük, hogy abban az 
esetben, ha előfizetők megfelelő számban je
lentkeznek, a különféle köbözési táblázatokat 
havonként egyszer, mindig a hónap utolsó szá
mába mint ingyen mellékletet fogjuk csatolni, 
mely mellékletek azután összegyűjtve beköt- 
hetök lesznek, mi által tisztelt előfizetőink egy 
részükre nélkülözhetlen segédkönyv birtobába 
teljesen ingyen jutnak.

Felkérjük még arra is lapunk barátait, 
hogy a vidékükön előforduló nevezetesebb ese-

A mama megszeppenve ágaskodott fel s kite
kintett a kukoriczásból.

Né, n é ! Csakugyan mintha egy úri ruházatú 
ember jöne onnan erre s mellette két kutya!

Az ám! Én már rég ismerem azt a haszontalan 
embert. Mondhatom, hogy éppen nem karakter! A 
tavaly szinte meglőtt!

Ne mondja!
Pedig valami nagyfejü, pesti ur!
Honnan tudja?
A minap hallottam, a mint a szomszéd földön az 

aratók beszélgettek róla.
Jaj, csak errefelé ne venné az útját!
Pedig látja, éppen erre fordult Né, már a kutyái 

szimatolni kezdtek!
Jézusom! — jajdult fel a mama, mialatt az öreg 

nyúl óvatosan elillant mellőlünk.
A mama nem mert megmoczczanni, csak le- 

huzódott ismés szépen a paszulj-bokor mellé s intett 
nekem is, hogy szintén lapuljak le.
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4 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

ményekről, vadászatokról, erdősítési eredmé
nyekről stb. értesíteni szíveskedjenek, hogy 
ezeket lapunkban közzétéve, annak érdekességét 
emelhessük. A s z e r ke s z t ő .

vsk;

A rö p ira t.
Lapunk szerkesztője látva azt, hogy a nagy kö

zönség még mindig nincs kellően tájékozva az erdé
szeti altiszti személyzet viszonyairól és helyzetéről, 
már évekkel ezelőtt elhatározta egy füzetkének a ki
adását, mely ezt a hiányt pótlandó lenne.

A munka nem volt könnyű, annyival inkább, mert 
a szerzőnek sokoldalú elfoglaltsága csak nagyon kevés 
időt engedett a fontos tárgynak, ha nem is tökéletes, 
de legalább megközelítőleg jó kidolgozására s időközben 
szerzett tapasztalatai a földolgozandó anyagot is annyira 
kibővítették, hogy a füzetkének tervezett munkából 
egész könyv lett.

A kibocsátott előfizetési felhívásra jelentkeztek 
ugyan néhányan, kik örömmel fogadták az eszmét s 
előfizétéseikkel készek voltak kivitelét lehetővé tenni, 
de sajnos, oly kevesen voltak ilyenek, hogy a szerző 
szerény anyagi viszonyai mellett a műnek sajat ere
jéből való kiadását az azzal kapcsolatos nagy költségek 
miatt meg nem koczkázhatta.

Már kihalófélben volt minden remény, midőn 
akadt egy lelkes férfiú, ki megismervén a műnek élet
revaló, szükséges és fontos voltát, magára vállalta a 
koczkázatot s minden nyerességre való kilátás nélkül, 
tisztán csak azért, hogy az erdészeti altiszti személy

zetnek, melyet eddigi ismeretsége után tisztelni és 
szeretni megtanult, jó szolgálatot tehessen.

Ez a férfiú S t e g m a n n  J á n o s  ur, szászsebesi 
nyomdatulajdonos, ki már a műnek nyomásához hozzá 
is fogott s azt rövid pár hét alatt befejezni fogja s 
módot nyújt minden érdeklődőnek annak megszerzésére.

A könyvecske, mely mintegy 120 oldalra fog ter
jedni, a következő tartalommal jelenik meg:

Előszó
Ajánlás.

I. az erdő.
II. Az erdőőr.

III. Az erdőőrök helyzete.
IV. Az erdőőrök helyzetének javítása.
V. Erdészeti altisztek czim és lakjegyzéke.
Természetes, hogy a mű nem csak az erdészeti

altiszti személyzet valamely egyes ágazatát, hanem az 
egész összességet fogja felölelni s igy egyaránt foglal
kozik a kincstári, járási, községi és magán uradalmi 
erdészeti altisztek ügyeivel.

A függelékül szolgáló czim- és lakjegyzék fontos
ságát elvitatni nem lehet, már csak azért is, mert 
ebből bárki is tájékozást szerezhet magának arról, 
hogy egyik-másik jó barátját, iskolatársát hová vetette 
sorsa s módjában lesz azzal érinkezésbe lépni. Hogy 
ez a jegyzék minél teljesebb legyen, felkérjük lapunk 
tisztelt olvasóit, hogy a gondnokságuk, járásuk vagy 
uradalmuk területén szolgálatban álló összes erdészeti 
altisztek nevét, lakhelyét, utolsó postáját s megyéjét 
velünk legkésőbb a folyó hó végéig közölni szíves
kedjenek.

Azokat, kik a könyvet megszerezni óhajtják s 
erre nézve még nem nyilatkoztak volna, kérjük, hogy 
ebbeli szándékukat a kiadó úrral, S t egmann  J á n o s

Képzelheted nyuszikám a mi helyzetünket! A 
kukoriczásban csakhamar jól hallszott már a kutyák 
zörmölése. Úgy éreztük magunkat, mint a ki halálra 
van szentencziázva. Egyedül csak az a vékony remény
ség biztatott, hogy hátba mégis nem találnak reánk. 
Pedig hiábavaló, hiú reménység volt!

Egy nagy vörös kopó ugyanis kevéssel rá egész a 
közeibe érkezett. Szapora forgással szimatolt erre is, s 
a kukoriczákat éktelenül csapkodta hatalmas farkával. 
Mikor azután alig volt már nehány lépésnyire, a 
szegény mama halálra ijedten felszökött helyéről s illa 
berek! — ki a lóherésbe.

A mi aztán következett, azt minek is próbálnám 
leírni! Azt látni kellett! A szegény mama roppant 
sebességgel vágott neki az erdő felé eső lankás hegy
oldalnak Az a két bestia kutya pedig mindenütt nyomába! 
Fülsértő, hegyes csaholásukkal olyan lármát csaptak, 
hogy az egész határ csengett. Én persze meg se mer
tem a helyemről mozdulni, úgy megkötött a félelem. 
Szorongva lestem a kukoriczásból a szegény mama

útját. Az erdő alatt a csorgónál egy pássztorfiu elejébe 
futott s a kalapjával hadonázva üvöltözött, mintha 
megbolondult volna.

Ekkor a mama félre vágott és még sebesebben 
nyargalt az erdőnek. Csakhamar eltűnt a fák között. 
A kutyák is utána. Aztán jó darab ideig nem láttam, 
nem hallottam semmit. Kétségbeesve, szorongva 
füleltem.

Hát egy idő múlva látom, hogy szegény mama 
kiugrik ismét az erőből s botorkálva baktat az oldalon 
lefelé. Mindenütt ugyanazon a nyomon, a melyiken az 
elébb kifutott. Jól látszott, hogy visszaigyekszik hozzám, 
a kukoriczásba, De a mint az országúton átugrott 
elvesztettem szem elől végképpen.Ujból elfogott az 
aggodalom. Hova lett? . . . Miért nem jön? . . .

Azonban alighogy tűnődni kezdettem, egyszer 
csak zörgést hallok a közelben. Felemelem erre kissé 
a fejemet s ekkor veszem észre, hogy a szegény 
mama érkezett meg.

Reszketve húzódott le a paszulybokor mellé.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG. 5

könyvnyomdászszal Szászsebesen közölnisziveskedjenek. 
A mű 1 frtnyi ára nevezett kiadónak akár előlegesen, 
akár pedig a műnek kézhez vétele után lesz bekül
dendő. Tíz előfizetőt gyűjtők tiszteletpéldányban része
sülnek. Azok, kik már eddig a szerzőhöz beküldték 
előfizetési dijaikat, minden utántízetés nélkül kapják a 
könyvet megjelenése után azonnal.

Reméljük, hogy nem akad egyetlen egy olyan 
erdészeti altiszt, ki ezt a testületre nézve fölötte 
fontos, díszesen kiállított s e mellett olcsó művet meg 
nem szerezné.

Hasznos tudnivalók.

A h a n g y ák  hasznossága. Gazdasszonyáink nem 
tudnak hová lenni bosszúságukban, midőn házikertjükben 
egy-egy hangyafészket felfedeznek és nincs sietősebb 
teendőjük, mint azt forró vízzel, vagy egyéb módon 
elpusztítani. Újabban bebizonyosodott, hogy a hangyák, 
kivált pedig az erdei válfajok a különféle ártalmas 
rovarok és azok álczáinak pusztítása révén a leghasz
nosabb állatok közé tartoznak. Erre a tapasztalatra 
már régen rájöttek a Mantua környékén élő parasztok, 
kik minden egyes gyümölcsfájuk tövébe egy-egy han
gyarajt ásnak el s a fa védelmét erre bízzák. Nyilván
való ebből, hogy a hangyatojásoknak kereskedelmi 
czélokra való gyűjtése káros és elvetendő.

É gési sebek  fá jd a lm á n ak  enyh ítése . A tliz 
által okozott sebeknél leginkább szokták az úgynevezett 
tábla- vagy faolajt használni és a sebet ezzel bekenni 
s azután gyapottal bekötni, ott, ahol éppen kéznél

van, vagy könnyű szerrel és gyorsan kapható, a col
iódiumot is ajánlják. Mindezeknél sokkal jobb, ha a 
sebet tojásfehérivel kenjük be; ez a sajgó fájdalmat 
nagy mértékben enyhíti s előnye még az is, hogy 
könnyebben kapható, mint bármely más szer.

E g erek  és p a tk án y o k  kiűzése. Az egerek 
és patkányok bizonyára sehol sem kellemes vendégek 
és mindenki örül, ha megszabadul tőlük. Minden egér
vagy patkányfogónál és macskánál egyszerűbb mód
szer, ha az általuk meglepett kamrát, istálót, ólat stb. 
vasgáliczczal elegyített oltott mészszel bemeszeljük, a 
lyukakba, hasadékokba és sarkokba pedig vasgálicz 
törmeléket hintünk. Kísérletet lehetne tenni ezzel az 
olcsó és egyszerű módszerrel erdei magvaink áttelel- 
tetésénél is, hol az egerek gyakran nagy károkat 
okoznak.

Odvas fák  fe n n ta rtá sa . A vén fák, kivált 
az úgynevezett fáóriások még akkor is, ha az idő vas
foga már megtámadta, gyakran legnagyobb ékességei 
a parkoknak s igy nagyon fontos, hogy azokat hova 
tovább életben tarthassuk. Ismeretes dolog, hogy a fa 
egyes részeinek elhalását az azon támadt korhadás 
okozza, mely az eső és levegő behatása által mindin
kább terjed; sok kárt tesz még az a gonosz szokás is, 
hogy a gyermekek, sőt gyakran meglett emberek tüzet 
raknak az ilyen korhadás okozta lyukakba. Nem csak 
a fa fentartásának érdeke, hanem a jó Ízlés is megkí
vánja, hogy az ilyen lyukakat eltakarjuk. Erre a czélra 
sok helyütt fakérget vagy deszkát alkalmaznak, ez 
azonban nem felel meg a czélnak. Sokkal jobb az 
ilyen odvas helyeket befalazni, mi úgy történik, hogy 
előbb az odút minden korhadt fától megtisztítjuk s 
ekkor mésszel vegyitett téglatörmelékkel befalazzuk s

Hála isten! — gondolám magamban. Csakhogy 
visszakerült szerencsésen!

Azonban, képzeld, ismét zörgést hallok nem sokára! 
Hát ez már megint mi ? . . . Látom, hogy a mama 
felhegyezi füleit s óvatosan hátrafelé sandít. Mindjárt 
sejtettem, hogy az ellenség van nyomon. És sejtelmem 
nem csalt. Pár perez múlva már ismét megnyikkantak 
a kopók.

Most immár a szegény mama sem várta nagyon 
közel őket, hanem hirtelen kiugrott a lóherés szélére 
és ott a barázdán vágtatni kezdett le a berek felé. 
Szerettem volna kiáltani, hogy ne menjen arra, mivel 
azt a rossz hirü embert szintén arrafelé láttam le
kerülni. De hát hogy lett volna bátorságom csak meg- 
pisszenni is, mikor a két kopó tőlem alig három 
lépésnyire rohant mama után, félelmetes zajjal tördelve, 
rontva a kukoriczatőket!

E pillanatban irtózatosat dördült kétszer, lent a 
kukoriczás végén. Puff! . puff! hangzott egymás után. 
Aztán elcsendesült minden ; a csaholás is megszűnt.

És a szegény jó mamát többet nem láttam azóta! 
Úgy oda lett, mintha a föld nyelte volna el!

Hanem azt a veszedelmes embert, a két ku
tyájával, annál többször látom! Aminap már nekem 
is ugyancsak csinos kis kalandom volt velők! Úgy 
megkergettek, hogy még most is fáj a talpam!

No de nem is irok többet, mert a fürj erősen 
siet és már türelmetlenkedik. Különben sem tanácsos 
most a levélírásba nagyon elmerülni. Résen kell állani 
minden pillanatban. Már is mintha csaholást hallanék 
valahol. Ki tudja :mit hoz a jövendő? . . .

Isten veled! Légy boldog és ne feledd a te 
szertő árva. Nyuszikádat.

(A .Hazánk' után.)

ADOMÁK.
Biró: Ön házas ember?
Vádol t :  Nem téns ur, az a pár karczolás az 

arezomban egy más verekedéstől származik.
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6 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az egészet czement burkolattal bevonjuk, ennél a mű
tétnél lehetőleg utánozva a fa kérgének az alakját s 
az egész helyet a ía színéhez hasonlatos festékkel 
mázoljuk be. Kisebb lyukaknál elégséges, ha azokat 
czementtel elegyített téglatörmelékkel tömjük be.

A n a g y v i l á g i )  ól.
&

Országgyűlésünk pénzügyi bizottsága mostanában 
foglalkozik az egyes ministeriumok költségvetéseinek 
tárgyalásával, melyek között minket legjobban érdekel 
a földmivelésügyi ministerium tárczája, mint a melynek 
keretébe erdeink is tartoznak. Az állami erdők költség- 
vetésénél a bizotsági tagok egész sora szállt síkra; 
egyik a pestvidéki kopárok befásitását, másik a szeder
fáknak nagyobb mértékben való ültetését, harmadik a 
a fatermékeknek kicsinyben való elárusitást hangoztatta. 
Gajári Ödön képviselő a felvidékre favágó családokat 
kíván telpiteni (tudtunkkal van ott favágó annyi, hogy 
még más vidékeknek is jut belőlük). Volt szó jóformán 
mindenről, de senkinek sem jutott eszébe megkérdezni, 
hogy hát az erdészeti altiszti személyzet helyzetének 
javítása már végleg elalszik és a kezdetnek nem lesz 
folytatása ?

A világ éber figyelemmel kiséri most Franczia- 
országot és Kínát, az úgynevezett menyei birodalmat. 
Az előbbiben Dreyfus kapitány hazaárulási pőrének újra 
való fölvetése és megvizsgálása miatt nagy a feszültség 
a katonai és a polgári körök közt s ismerve ennek a 
nemzetnek tüzes véralkatát félni lehet, hogy utóvégre 
is összeütközésre kerül a dolog a kettő között, minek 
beláthatlan következményei lehetnének. Kínában palota
forradalom tört ki, mely a császárt, vagy amint őt 
nevezik, a nap fiát megfosztotta trónjától. A Kínai 
birodalom az, mely most a legnagyobb szálka az 
európai hatalmak szemében; mindegyik igyekszik ott 
lábát megvetni s befolyását érvényesíteni; ebben leg
nagyobb a versenjfgés Anglia és Oroszország között. 
A császárnak megbuktatása az orosz politika és be
folyás győzelmét jelenti.

Dánország királynéja Lujza múlt hó 29-én 81 
éves korában meghalt. Nevezetes volt arról, hogy 
leányai révén rokonságba hozta Európának majdnem 
valamennyi uralkodó családján Egyik leányát Albert 
valesi herczeg és Anglia trónörököse, a másikat III. 
Sándor orosz czár vette felségül. Elsőszülött fia, a trón
örökös a svéd király leányát vette el, György flát 
pedig a görögök választották királyuknak. Halála 
ezek szerint majdnem az összes uralkodó házakra gyászt 
hozott.

K ü l ö n f é l é k .

H ova p á ly ázzu n k  ? Az ungvári m. kir. főerdő- 
hivatal kerületében megüresedett egy IV. oszt. erdőőri 
állomásra, illetve előléptetés esetén egy I. oszt., illetve
II., illetőleg III. oszt. erdőlegényi állomásra az állo- 
mányszerü illetményekkel pályázkt nyittatik. Az erdőőri 
állomásra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
XXXI. t.-c. 37. §-ban körülirt szakképzettségüket, az 
államerdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók 
ezenfelül ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vogy honvédtörzsorvos által kiállí
tott bizonyítvánnyal, valamint életkorukról és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt, saját
kezűig irt kérvényüket f. évi október hó 15-ig alulirt 
m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. Ungvárt. 1898. 
évi september hó 9-én. M. kir. főerdőhivatal.

F é lév ig  a  fü rdőkádban . Egy fiatal skót leány 
súlyos belső' bajban szenvedett. A leghíresebb londoni 
és edinburghi spezialisták minden fáradsága kárba veszett 
körülötte, végre is egyhangú véleménynyel gyógyíthatat
lannak mondták betegségét, Egy vállalkozó fiatal orvos 
erre uj gyógymódot ajánlót neki s a leány, mely halálát 
szeme előtt látta, ráállott a kísérletre, Az orvos fürdő
kádat készített, melyben a beteg kényelmesen ülhetett 
vagy feküdheti. Ebbe meleg vizet eresztetek, a beteget jól 
bepólyáztak, a telt kádba fektették, úgy hogy csak a 
feje látszott ki belőle. így evett, ivott és aludt 183 napon 
keresztül s ez idő alatt teljesen felgyógyult.

G yilkos vadász. Mosonmegye Német-Zárfalu nevű 
községében minap két uradalmi vadász valami miatt 
összezördült az ott borozgató parasztokkal. Szó szót ért, 
mig végre ökkölre került a sor, mire a vadászok lekapták 
vállukról a puskát és a parasztok közé akartak lőni, 
szerencsére még jókor közbelépett Schrekk János föld- 
birtokos és kicsavarta a legények kezéből a fegyvert, kik 
erre elfutottak. Az egyik vadász, Sacher Ferencz azonban 
boszut forralt, néhány perc múlva ismét puskával jött 
vissza és rálőtt a földbirtokosra, ki halálos sebbel rogyott 
le a lövöldöző legényt pedig a rendőrség letartóztatta,

A  báboslegény  d rám ája . Princz Mihály kis- 
kanizsai báboslegény, aki Spachi Fülöpné mézeskalácsok 
asszonynyal, mint ennek az üzletvezetője szerelmi visszony- 
ban élt volt, de az asszony fiának hazaérkezése után a 
szolgálatból elbocsátották, nemrégiben a vásárban revol
verrel lőtt Spachinéia, amiért ez visszafogadni nem akarta. 
Princzet a merénylet után letartóztatták, de a vizsgálati 
fogságból másnap kieresztették. Egyenesen Spachinéhoz 
ment, de innen kiutasították. Mikor már jó messze járt, 
Spachiné fia utána indult, a kis-kanizsai töltésen utolérte 
s a nála levő késsel leszúrta. Aztán önként jelentkezett
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a kanizsai rendőrségnél. A rendőrség emberei a bábos
legényt nagy vértócsában, eszméletlenül találták meg s 
bevitték a közkórházba, ahol még mindig öntudatlanul 
íekszik. A  szúrás halálos. Spachiné fia, akit letartóztattak, 
azt vallja, hogy egyfelől azért a szégyenért akart Princzen 
boszut állani, amelyet ez a családjának okozott, másfelől 
örökre ártalmatlanná akarta tenni őt, hogy anyját meg 
ne ölhesse.

M en n y i m u n k á t fec sé rlü n k  el h asz ta 
la n u l?  Minden ember, a ki beéri azzal, hogy naponta 
6—7 kilométernyi utat tesz meg, a mi sok, például az 
Andrássy-ut hosszának háromszorosa — tizenkét év alatt 
akkora utat tesz meg, hogy körüljárhatná az egyenlitő 
táján a földgömböt.

Hát még mennyi energiát használ föl?
Egy kilométernyi utón az ember felhasznál annyi 

energiát, a mennyivel 17 és fél tonnát egy lábnyi magas
ságra fölemelhet.

vagy:
egy tonna kőszenet háromszor felemelhet emberma

gasságig.
tehá t:
a ki naponta 6 kilométert sétál, annyi energiát fo

gyaszt el, a mennyivel egy tonna kőszenet felemelhet 
másfél olyan magasra, mint a Mont-Blanc.

vagy:
a világ összes aranyát felemelheti embermagasságig.
Ha t. i. a kezébe kapná.

Tilos a  fegyver Itá liá b a n . A milánói forra
dalom óta külön rendőri engedelem nélkül el van tiltva 
minden fajta fegyvernek házon kívül való viselése Olaszország
ban. Az ez ellen vétőket egy hónapi fogsággal, vagy 
jobb esetben kétszáz líra birsággal sújtják. A kinél pisztolyt 
vagy revolvert találnak, az ki nem kerüli a fogságot, 
mely pedig négy hónapig terjedhet, A kinél orvtámadásra 
alkalmas fegyvert lelnek, egy hónaptól egy esztendeig 
való börtönnel sújtják és a ki pedig ilyet Olaszországba 
becsempész, hat hónapnál nem kap kevesebbet. Ilyen 
orv-fegyver a bombán, tőrön, stilétes boton és effélén 
kívül a hegyes kés is, melynek erős a pengéje vagy mely
nek él 171 milliméternél rövidebb és mindenfajta szúró 
vagy lövő fegyver, mely botba, hüvelybe van elrejtve. 
Semmiféle szúrásra vagy vágásra való eszközt nem szabad 
kellő ok nélkül a lakásból kivinni: a tiz centiméternél 
hosszabb ollót, a borotvát, a dikicset, kerti kést, baltát, 
fejszét stb. Nemrég történt, hogy egy fiatal németet, a 
kinél nagyobb fajta zsebkést és revolvert találtak, a 
bíróság egy hónapi fogságra ítélt s ez volt még a leg
szelídebb ítélet. A szegény német két hetet le is ült és 
nagy közbenjárásra föltételesen elengedték neki a büntetés 
többi részét. Az olasz börtönnel való benső ismeretség 
nem a legkellemesebb velencei vagy nápolyi emlék s a 
ki el akarja azt kerülni, ne vigyen magával fegyvert.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

fia

ja*

h

DE LEN D L ADOLF
preparatoriuma (Budapest II., Donáti u. 7)

■V e> S  25  s

-2 igen nagy medvét, téli bundában 
-2 „ „ zergót, „

m
ÉS
M

m

m

i-
i- „ „
1— 2 „ „ muflout, „ „
2— 3 kis medvebocsot, „ „
sasokat, keselyüket, uhukat és másféle

szőrmés és szárnyas vadat.
Az állatok nyúzatlanul, friss állapotban 

postán, vagy a nagyok vasúti gyorsárúként 
küldendők be meggfelelő csomagolásban.

áj
|
1
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1
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Baumann Ferdinánd Szász-Sebesen
aj ánl j  a

KITŰNŐ, TISZTA ERDÉLYI HEGYI BORAIT
és pedig:

1890. évi termés 56 literes és nagyobb hordókban, hektoliterje . . 22 írt

1896. évi saját termés, válogatott fajokból, h e k to lite r je ......................30 frt

Hordók önköltségben számítva; visszaküldés után áruk megtérítve. 

Szállítás utánvét mellett. Vasúti állomás helyben. jp>

**-

felt*

**-i
£
P -

£

M E G J E L E N T

I M I M  1 8  T A . H 3 A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagyrnéltóságu földmivelesügyi m. kir Mmisteriumnak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
czsógíiiiK n jo la  u q  eg b isa to tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

|
É
i
m

t im
EL5S

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

f o l o A r i  F L  T J  ÍHC j L  j z l

a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.
V idék i m eg rendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek . 

pSP0’* Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektől, m e ly ek  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 U D A P E S T ,  IV . B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án . A , elsőrangú egyenruha készitő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

§3

rjt

1

Nyomatott S t e g m a n u  J á n o s  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 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 Kedden

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 jö v ő  b iztosítása .
A gyermek irigykedve néz a felnőttekre 

és alig várja, hogy felcseperedjék s a maga 
urává, gazdájává, szóval önállóvá legyen, el 
nem gondolván gyönge elméjével, hogy gond
talan életét milyen gnndokkal terhessel fogja 
felcserélni.

A régi egyiptomiaknál szokásban volt, hogy 
midőn a gyermek megszületett sírtak, midőn 
pedig meghalt valaki, vigadtak s ennek a 
szerintünk nagyon különös és a mienkkel teljesen 
ellenkező szokásnak nagyon talpraesett magya
rázatát adták. Azt mondtak ugyan is, hogy a 
gyermek születésével belép az élet sanyaru- 
ságaiba, bajaiba, mig a halál mindezektől meg- 
válltja s örökre megszabadítja az embert.

Midőn önállóságra vergődtünk s kivált 
midőn családot alapítottunk, kell hogy első és 
legfőbb gondunkat képezze nem csak a minden
napi kenyérről, de arról is gondoskodni, hogy 
majd akkor, midőn agg korunk a keresetre, 
munkálkodásra képtelenné tesz, magunknak, 
ha pedig meghalunk, hátrahagyott családunk
nak meg legyen a megélhetés módja. Boldog, 
százszorosán boldog halandó az, kinek ilyen 
gondok nem nyomják lelkét s ki gondtalanul 
tekinthet a jövőbe akár ősei után reá szállt 
földi javak, akár pedig olyan társadalmi állása 
révén, mely úgy a saját, mint családja meg
élhetését halálukig biztosítja, de hát ugyan 
hányán vannak ilyen szerencsések?

A nép zöme földhöz ragadt szegény s a

nagy tömeg között — valljuk meg az igazat- 
szegények vagyunk mi erdészeti alkalmazottak 
isj, jövőknek biztosítása pedig vajmi nehéz, 
mert csekély a mi szerény javadalmazásunk 
arra, hogy magunknak tőkét gyüjthessünk. A 
nyugdíj még annak is, aki szerencsés helyzeténél 
fogva ilyenre igényt tarthat, vajmi csekély a 
tisztességes megélhetésre.

Azok a módosabbak, kik jövőjükről talán 
egyébként is gondoskodhattak volna, eddig is 
megtehették, hogy maguknak egyes biztositó 
társaságoknál magas évi dijak fizetése mellett 
bizonyos tőkét vagy valamelyes évi járadékot 
biztosítsanak, nem volt meg azonban ez az 
előny, ez a jótétemény a szegényebb sorsuaknál.

A kevésbé vagyonos, valamint a vagyon
talan néposztályok részére hazánkban eddigelé 
a gondoskodás szempontjából úgy az állam, 
mint a társadalom vajmi keveset, úgy szólván 
semmit sem tett, mert amig a törvényhozás 
mindazon intézményeket, amelyek a földművelő 
és az ipari munkás iránt való gondoskodást 
célozzák, még mindig — és ki tudja, hogy még 
meddig — csupán tanácskozás, tárgyalás és 
meddő megfontolás tárgyává teszi, addig társa
dalmi utón is a legjobb esetben csak annyi 
tétetett, hogy holmi kétes értékű betegsegélyző 
pénztárak vagy szomorú hírre vergődött temet
kezési egyletek alapittattak.

Szemben ezekkel vívmány számba megy 
és közgazdasági fontosságánál fogva örömmel 
üdvözölhető az a tény, hogy a „Nemzeti" 
Balesetbiztosító Részvény Társaság működési 
körébe felvette a népbiztositást és ez által 
lehetővé tette, hogy immár mindenki, mond
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10 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

hatnék a legszegényebb ember is részeltet
hessék az életbiztozitás áldásában.

A „Nemzeti" népbiztositási osztálya al
kalmat nyújt nemi kölömbség nélkül minden 
egészséges személy számára magát egy 1500 
koronáig terjedő tőkére biztosítani anélkül, 
hogy orvosi viszgálatnak vettetnék alá. A díj
fizetést pedig hetenkénti részletekben teljesít
heti a biztosított, még pedig 10 fillértől kez- 
dődőleg.

Ezen szinte csodásán jutányos és kedvező 
módon ma már a legrosszabbul fizetett ember 
is képes úgy magáról öreg napjaira, valamint 
elhalása esetére özvegyéről és árváiról gondos
kodni, de gondoskodhatik a „Nemzeti" nép- 
biztositása utján felnövő gyermekeinek ellátásá
ról és kiházasitásáról is.

Azt a néhány fillért, amit erre a célra 
fordít a szegény ember, még a legszűkebb 
körülmények közt is úgy vonhatja meg magától, 
hogy meg sem érzi, sőt ellenkezőleg egy bizonyos 
megnyugvás és megelégedettség fog keblébe 
költözni, átérezve azt, hogy az élet esélyei, a 
sors csapásai ellen megtette azt, amit mint 
ember, mint férj, vagy mint atyának megtennie 
szent kötelessége volt.

Minél általánosabb lesz tehát hazánkban 
a népbiztositás, annál boldogabb lesz a nép 
maga és ki lesz zárva az az eset, hogy annál

TÁRCZ a.

V adász  em lékeim .
I. D iana.

Nem a régi görögök istennőjéről, a vadászatnak 
ama szenvedélyes űzőjéről és nagymesteréről akarok 
én most beszélni, hanem arról a Dianáról, mely évekkel 
ezelőtt szerény magamnak volt leghívebb vadásztársam 
és kitűnő orra segélyével számos nyúl és fogoly, no 
meg más egyéb vad halálának az okozója.

Hatalmas, nagy állott volt, többet nyomott fél
mázsánál s mégis daczára ennek a nagy súlynak 
fáradliatlan és kitartó volt a vadászaton úgy a legnagyobb 
kánikulai hőségben, mint a legcsikorgóbb hidegben.

Nem a saját nevelésem volt, úgy kaptam egy jó 
barátomtól java menyecskekorában és valóban csodá

a hajléknál, ahol népbiztositási kötvény van, a 
nyomor tanyát üthessen.

Téves nézet volna az, ha a népbiztositással 
szemben fölhozná valaki a takarékpénztári 
intézményt. Hiszen a takarékpénztár csupán 
azt az összeget szolgáltatja vissza — persze 
némi kamattal — amit betettek. De a nép
biztositás intézményének áldásos volta éppen 
abban rejlik, hogy rövid díjfizetés után már 
az az összeg válik esedékessé, amely bizto
síttatott. így például, ha egy apa újszülött 
gyermekét úgy akarja biztosítani, hogy 20 éves 
korában 400 koronát kapjon, úgy hetenként 
csak 50 fillért kell ezért fizetni, ami egy évben 
26 koronát tesz ki. Már most feltéve, hogy a 
gyermek 3 évi biztosítás után meghal, ez esetben 
az apa összesen 78 koronát fizetett be a „Nem- 
zeti“-nél, ellenben 400 koronát fizet neki elhalt 
gyermeke biztosítása alapján a „Nemzeti".

Ugyan milyen arányban áll ehhez egy 
takarékpénztár teljesítménye, amely annak az 
apának, aki gyermekéről akarván gondoskodni, 
hetenként 50 fillért tett takarékba, a gyermek 
elhalálozásával csupán azt a 78 koronát fizeti 
vissza csekély kamataival?!

És ugyanígy áll ez abban az esetben, ha 
valaki halála esetére biztosit, vagy ha úgy 
biztosit, hogy egy bizonyos idő múlva ö maga 
kapja meg a biztosított összeget. Például, ha

latos véletlen volt, hogy birtokába jutottam, mert 
tudvalévő dolog, hogy jó kutyához csak kétféle módon 
lehet jutni: vagy maga neveli az ember, vagy pedig 
a másét annak tudta és beleegyezése nélkül veszi tulajdo
nába, mit ugyan az ostoba világ lopásnak nevez, mi azon
ban készek vagyunk ezt ügyes vadászfurfangnak nevezni. 
Ez az utóbbi mód az ellőbbinél sokkal kényelmesebb, 
az embernek magának az ujját sem kell megmozdítania; 
hanem a kivitelt rábízza valamely ügyes czigányra, ez 
azután elvégezi a többit. Az ilyen módon szerzett 
kutya azután furcsa átalakuláson szokott átesni^ ha 
fehér volt, bémázoltatik feketére, ha pedig fekete volt, 
bémeszeltetik. Vadászkutyát ajándékozni nem szokás, 
mert vagy jó a kutya és ekkor az ajándékozó károso
dik meg, vagy rósz, akkor annak van vele baja, aki 
kapta, már pedig nem szabad embertársainknak bosszú
ságot okozni. És én mégis ajándékba kaptam Dianát 
s nem okozott az nekem bosszúságot teljes életében, 
sőt nem egyszer fölviditott ügyes csinyjeivel, melyek 
közül itt néhányat elmondandó leszek, előbb azonban
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egy 25 éves ember 60 éves korára akar a 
„Nemzeti* népbiztositási osztályában biztosítani 
és hetenként csak 20 fillért hajlandó ezért 
fizetni, úgy 256 koronát fog kapni 60-ik évének 
elérésével, de amennyiben történetesen a 4-ik 
biztosítási évben halna el, vagy baleset folytán 
akár az első biztosítási évben, úgy örökösei 
azonnal ki kapják a 256 koronát daczára 
annak, hogy a „Nemzetidhez összesen 30 korona 
körül lett ezért befizetve.

De nem folytatjuk a példálódzást! Győ
ződjék meg minden érdeklődő maga arról az 
intézményről, amelyet a „Nemzeti* hazánk és 
a nép javára működési körébe felvett és amely 
intézmény közgazdasági és emberszerető szem
pontokból megérdemeli, hogy népünk által a 
legnagyobb készséggel s örömmel felkaroltassék.

Egyről-másról.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Nem tudom, átok-e az vagy Isten verése, hogy vala
hányszor írni akarok a szerkesztő urnák, illetve kedvelt 
lapunkba, mindig csak rósz hírek jutnak toliam hegyére 
s jót és örvendetest nem igen irhatok. Leírok itt 
egyet-mást, mert ha nem is segíthetek ezzel a meg
történt bajokon, legalább kiöntöm szivem keservét 
kartársaim előtt s ez talán enyhíteni fogja fájdalmamat, 
melyet a nyár folyamán ért bajok okoztak.

röviden elbeszélem, hogy milyen úton és módon került 
birtokomba ez a derék állat.

A nyolczvanas évek legelején volt, midőn K. J. fo
lyamfelvigyázó jó barátom megkért, engedném meg neki, 
hogy a tulajdonomat képező egy túladunai dunamelléki 
vadászterületemen hivatalos kirándulásai alkalmával 
vadászhasson s egyúttal kért, hogy bizonyos napon, 
midőn oda érkezik, magam is ránduljak át. Októker 
eleje volt, a kukoriczások már kitisztítva s csak itt-ott 
volt még egy holdnyi letarolatlan: legszebb ideje a 
foglyászásnak s igy természetes, hogy örömmel egyeztem 
bele a találkába.

A kitűzött napon pontosan megjelentünk, én 
kutya nélkül, barátom Dianával s miután mindketten 
annak az elvnek hódoltunk, hogy az idő drága, nem 
is vesztegettük azt, hanem azonnal neki kezdtünk a 
vadászatnak.

Diana ugyancsak kitett magáért s félnap alatt 
annyi foglyot fűztünk tarisznyáinkra, hogy tiz puskásnak 
is elég lett volna, ezeken kívül még három tapsifüles

A mostoha időjárás, a nagy szárazság, mely 
vidékünket sújtotta, nagyon megviselte gondosan ültetett 
csemetéimet úgyannyira, hogy azokból alig marad meg 
25—30 százalék, de még maga a nagy erdő is úgy 
néz ki, mint ha tüzláng futott volna végig rajta és 
megpörkölte volna leveleit; olyan a kinézése, hogy 
más években novemberben is szebben szokott kinézni. 
Ezt annak köszönhetjük, hogy június hónapban a fák 
leveleit a sárgafaru gyaponcz tönkretette s erre követ
kezett azután a három hónapig egy húzómban tartó 
szárazság. Ez az afrikai hőség 3 4 évi fáradságos 
munkánkat szint teljesen tönkretette. Tessék azután a 
szegény erdőőrnek eredményt fölmutatni! A szárazság 
okozta bajt még nagy mértékben fokozta az is, hogy 
eredeink mésztalajon vannak, s a régibb időkben még 
ki is lett zsarolva a nép által.

Már ez az egy csapás is elégséges volna erdeinknek 
ha nem is teljes kipusztitására, de bizonyosan fejlő
désükben évekre való visszavetésére, mit szóljunk 
azoban még azokról a károkról, melyeket részint gonosz, 
részint gondatlan emberek okoznak a tüzek gerjesztése 
állat!

Az ellen, hogy senki a lábát bele nem tegye, az 
erdőt megóvni lehetetlenség. A facsempészek, epret, 
gombát szedők folyton bolyongnak erdeinkben és 
ültetményeink közt, ha azután az ilyeneket ki 
akarjuk utasítani, azzal állnak elő, hogy hiszen ők nem 
tesznek a fában, az ültetvényben kárt, no meg a föld 
sem sülyed el alattuk. Az ilyen erdőt bujkáló fráterek 
azután bolyongásaik közben rágyújtanak pipájukra s 
az égő gyufaszálat eldobják anélkül, hogy utánna 
néznének, hová esik az, hanem nyugodtan ballagnak 
tovább, ezalatt pedig a száraz haraszt tüzet fog s a 
bűnös ha észreveszi is azt, nem igyekszik azt elfojtani,

is leszámolt a földi sanyaruságokkal. Megelégelve az 
eredményt, visszafelé vettük utunkat, miután azonban 
rósz az olyan vadász, ki bármikor is sétálva jár, el
határoztuk, hogy visszamenet megnézzük a dunaparti 
hegyszakadékokat, melyekben rendesen sok róka tanyá
zott s reméltük, hogy majd sikerülni fog még ezek 
közül is elpusztítani egy párt. Reményünkben nem 
csalatkoztunk. Alig mentünk pár száz lépésnyire, egy 
már beszámolt nekem vörös bundájával s a kővetkező 
szakadékban barátom csöve elé került a másik.

Hogy esett, hogy nem, a kitűnő lövő hírében álló 
barátom a nagy közelség daczára első lövésével el
hibázta a komát, a másodikkal azonban az egyik hátsó 
lábát térden fölül zúzta össze. A ravasz kópé menkülni 
igyekezett, de hát hiába, mert a „hozd el!“ parancs
szóra csakhamar ott termett mellette Diana s hatalmas 
első lábával egyszerűen lenyomta a földre, a nélkül, 
hogy egyébként hozzá nyúlt volna s tartotta igy, mig 
csak oda nem értünk s puskatussal ki nem végeztük. 
A kutyának ez a bravúrja bámulatra ragadott és siettem
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hanem lelkevesztetten fut el, hogy meg ne csípjék, 
nem törődve azzal, hogy milyen nagy kárnak lehet 
vagy lett okozója. Kipuhatolni az ilyen embereket 
nagyon nehéz, mert ha mások tudják is hogy ki a 
bűnös, nem árulják el, ső azt menteni igyekeznek 
még akkor is, ha az erdőőrnek sikerült nyomára 
jutni.

így történt ez nálam is folyó évi február 23-án. 
F. S. község úrbéri közbirtokosságának 16 éves vágásán 
szekérút vezet át s ezen vitt egy odavaló gazdaembernek 
suhancz fia trágyát. A vágásba érve czigarettára akart 
gyújtani s inig ő ennek elkészítésével és meggyújtásával 
bíbelődött, marhái a száraz fü után kapodva letértek 
az útról; a fiú látva a bajt, eldobta az égő gyufa
szálat s rohant a szekér után. Mire a vágásból kiért, 
akkorra ez már tüzet fogott, melynek oltásához szeren
csére csakhamar ott termett három a mezőkön levő 
ember s mielőtt nagyobb kár esett volna, elnyomták 
pusztító elemet. Negyednapra jutott csak a dolog 
tudomásomra s ekkor úgy a gondatla fiút, valamint a 
három tanút fölhivattam a községházára kihallgatás 
végett s itt történt meg az a szomorú dolog, a mely 
oly nagyon megnehezíti működésünket, hogy midőn a 
fiú a bizonyítékok súlya alatt bevallotta gondatlan
ságát, az egyik elüljáró a biró fülébe súgva ugyan, de 
úgy, hogy én is hallottam, azt mondta, hogy: ezt a 
dolgot el kellene ám simítani! Tehát a községi elül
járó védelmébe vette a bűnöst. Természetes, hogy én 
nem osztottam a községi bölcs nézetét, hanem meg
tettem a följelentést, az ügy azonban még mai napig 
sem került tárgyalásra. A leégett terület 378'75 □-ől.

Augusztus 23-án a J. község volt nemes közbirto
kosságának eredejében támadt tűz és hogy nagyobb 
baj nem lett, csak annak köszönhető, hogy 4 férfi és

is ennek kifejezést adni. — Milyen kitűnő állat! — 
kiáltám lelkesedve.

— Ha kell, neked adom, — szólt röviden barátom.
Nem akartam hinni füleimnek, de miután újból

erősítette, hogy debizon nekem adja, bámulva kér
deztem, hogy mi hibája van?

— Nincs annak smmi hiábja, barátom s nem is 
adnám oda ezért a határért; fáj a szivem, hogy meg 
kell válnom tőle, de hát muszáj, azonban nehogy 
zsákban macskát áruljak, elmondom neked az okát. 
Diana derék, okos egy állat, de egy igen nagy hibája 
van: nagyon nagy menyecske. Az udvarom folyton teli 
van udvarlókkal s üzelmeikből semmi titkot nem 
csinálnak, már pedig mint tudod, serdülő leánykáim 
vannak s az asszonynép kiváncsi, a rósz példa meg 
ragadós. Hiszem tudod . . . .

— No ha egyéb baj nincs, akkor brávo! Ez a
hibája engem nem aggaszt; tudod, hogy fiiatal házas 
vagyok, az asszonynép kiváncsi és a rósz példa ragadós. 
Hiszen tudod ...........

2 nő hamarosan ott termett, s elfojtották a tovaterjedő 
lángokat. Itt nyilvánvalóan a községi jegyző volt a 
bűnös, ki adószedés czéljából ment kocsiján az erdő 
közt húzódó országúton egyfogatu kocsiján s égő 
czigarettáját a haraszt közé vetette. A tűz csak 16 
ől hosszban és másfél ől szélességben harapódzott el 
s jó szerencse, hogy nem a a másik oldalon támadt, 
mert itt a 11 k. holdat tevő véderdő könnyen elpusztul- 
hatot volna, de még a közvetlen szomszédságában levő 
község is. Harmadnapra nyomára jöttem a tanuknak s 
ezek utján a tettesnek, midőn azonban a jegyző urat 
gondatlanságáért kérdőre vontam, ez éktelen dühbe 
jött s fölirván magának a hat tanú névé}, bakonyi 
pásztorhoz sem illő kifejezésekkel fenyegetődzött, hogy 
majd megtanítja ő őket, csak ellene vallani merészeljenek. 
Tehát a nótárius úr ellen nem szabad vallomást tenni, 
ha roszat cselekszik! Én bizon nem sokat hederitettem 
a falu pennájára, hanem éppen úgy följelentettem 
fölsőbb hatóságomnál, mint bármely más bűnöst

Múlt hónap 8-án déli 12 órakor gróf Eszterházy 
Ferencz hidegkúti erdőgondnoksága területén is isme
retlen okból tűz támadt s oltásához három község 
lakossága jelent meg, de daczára a nagy és 
gyors segítségnek, a tűz 24 órán át pusztított s leégett 
213 kát. hold mesterséges ültetés és a kár 30.000 fo
rintra van becsülve; a tettest eddig még nem sikerült 
kinyomozni.

íme egy pár példa, a mely nyilván mutatja, 
hogy milyen módon megy kárba a mi buzgólkodásunk 
és szorgalmatoságunk ! A gono szók vagy ismeretlenek 
maradnak, vagy pedig könnyen menekülnek meg bajuk
ból, a gondatlanok nem okulnak mások példáján, hanem 
könnyelmüsködnek tovább, az erdei károk pedig a 
helyett, hogy fogynának, inkább szaporodnak.

Megvolt az egyezség s én vígan ballagtam haza
felé a szerencsés véletlen folytán birtokomba került 
Dianával. Hű kísérőm volt ezután minden vadászatomon 
és sok, nagyon sok gyönyörűséget szerzett nekem, 
csak egyet nem szerettem benne. Történt ugyanis 
gyakrabban, hogy a nálunk divó szokás szerint ki
kimentünk a szőlőhegyre, hol egyik, hol másik gazda
ember pinczéjébe s ha kis felségem megunta már 
otthon a várakozást, csak kiszólt az udvarra:

Diana, keresd az urat!
És bujhatlan volya a föld alá, ott is megtalt, sőt 

kész vagyok hinni, hogy ha a felhők közé menekültem 
volna, oda és utánam röpül.

Történt egyszer, hogy egyik szomszédomnak egy 
két éves üsszője lábát törte s le kellett vágni. A jó 
ember kimérte a húst, a lászárakból pedig főzött 
magának kocsonyát, amint mondta, két tállal és tizen
három tányérral. Már előre számitgatta magában, hány- 
szorra lesz ez elég családjának, de hát ember tervez, 
Isten végez, A szegény szomszéd nyitva felejette a
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Múlt hó 11-én egy szomszédos község búcsúján 
voltam s itt alkalmam volt két kartással találkozni s 
ezeket — kik még mit sem tudtak lapunkról — si
került küzdelmünknek megnyerni; kérem részükre a 
lapot is október 1-től kezdve megindítani. Nehéz dolog 
ez, nehezebb mintsem hinnők; 35 kartársamnak Írtam, 
hogy sorakozzanak zászlónk alá, meg is kapták leve
leimet, mert válaszoltak és Írtak is egyről-másról, de 
megnyernem az ügynek csak hetet sikerült eddig, 
kikkel személyesen beszéltem. Nagy szükségét látom 
egy országoz értekezletnek a fővárosban való megtar
tását, hogy ezen megbeszéljük ügyünket, bajainkat, 
erről azonban legközelebb fogok Írni.

P a p p  J á n o s ,  
h. erdőőr.

A n a g y v i l á g b ó l .

újabban állítólag legmagasabb rangú katonatisztek 
összeeküvésének jöttek nyomára.

Németország fiatal császárjának Jeruzsálembe és 
a Szentföld egyéb helyeire való s küszöbön álló 
zarándoklásával van elfoglalva s nagy az aggodalom, 
hogy ebben az útjában a császárt valami baj éri, 
miért is a legmeszebbmenő óvrendszbályokat alkal
mazzák nemcsak a németek, de azoknak az országoknak 
a hatóságai is, melyeken keresztül a zarándokút vezet.

A kínai birodalomról még mindig bizonytalan 
hírek érkeznek s a világ még ma sem tudja bizonyosan, 
hogy meggyilkolták-e a császárt, vagy csak zárva 
tartják. A lakosság sok helyen támadja és üldözi az 
európaiakat s kivált a keresztény hittérítőket, miért is 
a hatalmak ezek védelmére kisebb csapatokat szállí
tottak a veszélyeztetett pontokra. Félni lehet, hogy a 
kínai zavarokból még nagyobbak fognak származni a 
többi hatalmak közt, mert ezek mind versenyeznek a 
fölött, hogy a lábukat ott megvethessék.

A budapesti kir. törvényszék olyan gyalázatos 
bünténynyel foglalkozott az elmúlt napokban, amilyen 
hála Istennek ritkaságszámba megy hazánkban s ez nem 
volt egyéb, mint összesküvés szeretett uralkodónk, a 
király eilen. Három elvetemedett ember, névszerinti 
Muzsik Lajos, Hartmann Lajos és Kovács Gyula ugyanis 
arra szövetkeztek, hogy a királyt meggyilkolják oly 
módon, hogy útjába dinamitot raknak le és azt alkalmas 
időben fölrobbantják. Gonosz szándékuk, még mielőtt 
annak kiviteléhez foghattak volna, nyilvánosságra jutott 
s a törvényszék a bizonyítékok és saját vallomásaik 
alapján el is Ítélte őket, és pedig Muzsikot három évi, 
társait pedig két-két évi fegyházra.

Francziaországban nagyon feszült a helyzet; leg

K érelem . Lapunk közel 700 olvasója közül elő
fizetése még alig kétszáznak van eddig rendezve, mi 
az uj nyilvántartás felfektetésénél nagy akadályokat 
gördít elénk; felkérjük ennélfogva mindazokat, kiknek 
előfizetése lejárt vagy egyébként is hátralékban vannak, 
hogy tartozásaikat mai számunkhoz mellékelt utalványlap 
segitségével kiegyenlíteni szíveskedjenek. Az előfizetés 
lejárta, vagy pedig a tartozás összege a szintén csatolt 
czédulán van föltüntetve.

kamara ajtaját s az én Dianám fölhabzsolta a kocsonyát 
mind, még ha annyi lett volna is.

Diana azonban nem csak az ilyan paraszt ele
deleleket kedvelte, neki igazi úri gusztusa volt, mert 
máskor meg egy másik szomszéd padlásán egy fazék 
szőlőlekvárt kebelezett be.

Mindezek azonban csak olyan csintalanságok voltak, 
milyeneket bármelyik paraszt komondor is meg tud 
tenni, az azonban, amit egyszer elkövetett, eddig 
bizonyára páratlanul áll a kutyatörténelemben.

Lakásommal szemközt volt egy recipiált polgár
társunknak a kereskedése s midőn árui megérkeztek, 
az utczán rakta le azokat s onnan hordta be boltjába. 
Egy ilyen alkalommal sompolygott oda az én Dianám 
és se szó, se beszéd, 50 tuczat színes papírokba 
csomagolt krajczáros bajuszpödrőt kebelezett be. No 
hiszen volt óbégatás!

A károsult boltos rohant először hozzám, hogy 
térítsem meg a kárát s miután erre nem voltam hajlandó, 
hivatkozva arra, hogy ő a hibás, minek hagyta az

utczán őrizetlenül a portékáját, azután a községházára, 
kérve a bírót hogy kényszeresen kárának megtérítésére.

Furcsa pör lett belőle, mely utóvégre is az én 
teljes győzedelmemmel végződött, én azonban nagy
lelkű voltam s nem akarván, hogy egészen károsodjék 
a boltos, igy szóltam hozzá: — Ne búsuljon szomszéd, 
ami egyszer bement, annak ki is kell jönni s igy a 
bajuszpedrője nem vész el, azt a pár iv czifra papirt 
majd megveszem én; leföllebb az uj csomagolással 
lesz egy kis vesződsége.

Az én zsidóm furcsán nézett rám s a kaczagástól 
hasát tartó előjáróságra s hiába vártam, csak nem 
jött a tisztitó tűzön átment pomádé után.

ADOMÁK.
A k a s z á r n y á b ó l .  Kapitány, egy gyalogoshoz, 

kinek egy gomb hiányzik az egyenruháján: „Az ebadta, 
komám, tán nem akarja a lefegyverzést megkezdeni."
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K inevezés, e lő lép tetés. A szászsebesi m. kir. 
erdőhivatalnál a következők lettek előléptetve, illetve 
kinevezve: Molnár János II oszt. föerdőőrré: Csonka 
István, Csuesy János III. oszt. főerdőőrré; Sipos Gyula, 
Keszler József, Rózsai Mihály. Tanhoffer István, Vecserdi 
György, ifj. Csányi János, Szilágyi János, Bokor András, 
Szarvas István, Horváth József, Huber Adolf, Pántlik 
Ignáez IV. oszt. erdőőrökké; Rosiu Dániel, Romosán 
Vazul IV. oszt. faraktárőrökké; Jávorka János, Pászku 
János 1. oszt. erdőlegényekké; Boila Jenő, Butyka 
Gergely és Zsoszán József II. oszt erdőlegényekké, 
Dizmatsek Istán III. oszt. erdőlegénynyé. Bordi János 
ideiglenes minőségű IV. oszt. erdőőr az erdőőri szak
vizsgának le nem tétele okából a kincstári szolgálatból 
elbocsáttatott. Az erdőszolgai állomásokat az erdő
hivatal saját hatáskörében fogja betölteni, minek ered
ményéről annak idején megemlékezünk.

E rzsébet k irá ly n é ró l. A mi elköltözött nagy
asszonyunkról irt egy kis könyvecskét az ifjúság számára 
barátunk és kollégánk, Sebők Zsigmond, a ki az 
ifjúsági irodalomnak egyik leghivatottab művelője. 
Kedvesen, vonzóan beszél a gyermek leikéhez, elmond
ván mind azt a sok szépet és jót, a mit Erzsébet 
királynéról tudunk, hogy mily nemes, nagy lélek volt, 
mennyire szerette a magyarokat s hogy Magyarország 
mily nagy hálával és kegyelettel tartozik emlékezetének. 
A felséges asszony életének minden nevezetes mozzanata 
meg van örökítve a kicsinyke könyvben, formában 
mindent a gyermek leikéhez és értelméhez alkalmazva. 
Természetesen nem maradt megiratlan az az őrült 
gonoszság, mely a királyasszony életét kioltotta. — 
Sebők könyvecskéje Singer és Wolfner kiadásában, a 
Filléres Könyvtár-ban jelent meg s á ra : 25 kr.

nyom. Hozzá még a hamu alkotórészeiből, úgymint a 
vasból, mészből, rézből, ólomból, ultrama-rinból és szilí
ciumból a 8 százalék hamut adó 0'8 gram papirosra az 
ártalmasabbakból, jelesen a rézből és ólomoKszidból csak 
0000182 gramnyi jut. így hát ha a káros hatású produk
tumok mind a tüdőbe jutnak is — a mi különben soha 
sem esik meg — a dohányos 25 év alatt is csak egy 
gramot szi belőlük magába. Az idegeknek cigarettával 
való kellemes izgatása tehát addig, a míg a dohány 
fogyasztása mértékletes, tekintve a cigarettapapirosnak 
majdnem semleges voltát, egészen és teljesen ártalmatlan 
dolog.

S zerencsétlenség  vadászat közben, A fejér
megyei Isztimér község határában minap este Zichy 
Vladimir gróf rokonával, Schnell báró porosz tiszttel, 
szarvasra vadászott. Schnell báró egyszerre az erdőben 
ágzörgést hallott és arra lőtt. Utána rettenetes sikoltás 
hallatszott. A golyó egy isztiméri földmivest talált, a ki 
úgy látszik, fát lopni ment az erdőbe. A szerencsétlen 
ember nyomban meghalt,

Az első papiros-ház. A fővárosi házaknak 
nevezett gyenge alkotmányokat szokták az építési speku- 
lácziókat megelégelt lakók papiros-épületeknek nevezni. 
Pedig ime, a papiros-ház nem is olyan csúfolni való jó
szág. New-Yorkban készítettek most kerek 80,000 rubel 
költséggel egy egész házat papirosból. A házat aztán 
elszállították Oroszországba s Rinovka nevű városban 
felállították egy orosz főur számára. Nem kevesebb mint 
16 szobából áll az újfajta épület, melyben a bútorok is 
papirosból valók. Az építő mérnök azt állítja hogy a 
ház tovább eltart, mint a kőházak, a mit — fájdalom 
nem mondhatunk el a budapesti papiros-házakról.

A g y ú jto g a tó  verebek. A Csallóköz Nyék 
nevű községében a minap tűz volt: hat ház égett le. 
A falut nehány veréb gyújtotta föl. A szürke kis madarak 
azonban nem a saját gonoszságuk folytán vetemedtek a 
gyújtogatásra, hanem nehány parasztgyerek pajkoszága 
vitte őket rá. A gyerekek ugyanis összefogdosták őket 
azzal a szándékkal, hogy majd a lábukat összekötözik, 
azután megpörkölik őket. így is történt, a gonosz játék 
azonban nem a kis madarok halálával végződött. Elégett 
ugyanis az a madzag, a melylyel egymáshoz voltak 
kötözve és ekkor fölrepültek. Az egyik kis madárnak 
azonban már a tolla is égett, ez csakhamar leszállt egy 
szalmafödeles ház tetejére, a mely rögtön tüzet fogott.

Á rtalm as-e a c ig a re tta ?  Kétségtelen, hogy 
a cigaretta túlságos élvezete mindazoknál, kiknek nincs 
egészséges, szívós tüdejük, káros hatású; de kétségtelen 
az is, hogy tévedés a rósz következéseket a cigaretta vagy 
egyedül a dohányra fogni. Egy kis számítás mindenkit 
meggyőzhet erről. Föltéve, hogy egy dohányos naponta 
25 darab cigarettát szi el, a mi átlagos számnak már 
elég tekintélyes, akkor is csak körülbelül 0-8 gram papirost 
fogyaszt el, mleynek hamuja körülbelül 006927 gramof

Hasznos tudnivalók

H ogy föl a hús puhává. A gazdasszonyoknak 
sokszor nagy bosszúságot okoz, hogy a hús, bár mily 
soká főzik, kemény marad. Ezen nagyon könnyen segít
hetnek az által, ha a leves lefölözöse után abba egy kis 
pálinkát töltenek (egy kilogramm húsnál egy kávéska
nállal elegendő). A hús igy puhává fői, a nélkül, hogy 
a pálinka szaga vagy ize a levesben érezhető volna. Ott, 
hol ez lehetséges, a húst 10 perczig dinynye lével ele
gyített vízben áztatjuk; az igy kezelt hús szinte egészen 
szétfől.

A  Csigák, pusztítása . A csigák tudvalevőleg 
azok, mnlyek kertjeinkben a gyönge palánták lerágása 
és lelegelése által a legnagyobb kárt okozzák. Sokan 
azt ajánlják ennek a gonosz féregnek az elpusztítására, 
hogy tyúkokat és kacsákat ereszzünk a kertbe, melyek 
azután mohó étvágygyal falják föl a csigákat, ennek a 
módnak az alkalmazása azonban nagyon kétséges, mert 
kivált a tyúkok kaparásuk által még több kárt okoznak, 
mint hasznot. Sokkal biztosabb és egyszerűbb mód a 
a csigák elpusztítására a következő: veszünk frissen égetett
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meszet s azt egy tálba téve, arra lassan annyi vizet töltünk, 
a mennyit magába venni képes, többet azonban semmi 
esetre sem. Erre nem sokát a a mészből gázok illannak 
el és az finom lisztté omlik szét. Miután ez a lisztnemü 
porladék kihűlt, azonnal üvegekbe tesszük s légmentesen 
bedugaszoljuk. Ha már most a csigákat elpusztítani akarjuk, 
egy gummilapdát megtöltünk ilyen mészporral s azt a 
palánta ágya fölött mintegy egy méternyi magasságban 
kilöveljük. A finom porból azonnal valóságos felhó' támadt, 
mely azután lassan leereszkedik a növényekre és a földre; 
ha már most ebből a porból csak legparányibb szemecske 
is valamely csigára hull, ez nyomban elpusztul, mig a 
palántáknak attól semmi baja sem lesz. Legjobb ezt a 
műveletet napfelkölte előtt, vagy pedig későn este végezni, 
mert a csigák ekkor bújnak elő rejekeikből. Ez a mészpor 
még a hernyókat és földi gilisztákat is elpusztítja. Ha a 
porhintést este végeztük, reggelre egész tömegét találjuk 
a döglött csigáknak, hernyóknak és földi gilisztáknak 
palánta ágyainkon.

R ákok  é le tb en  ta rtá sa . Gyakran megesik, 
hogy föllebbvalóinknak, rokonainknak vagy ismerőseink
nek rákokkal, ezzel a sokak által kedvelt csemegével 
kedveskedni akarunk, mire azonban küldeményünk rendel
tetése helyére ér, azok megdöglenek s igy hasznavehet- 
lenné válnak. Ennek elejét vehetjük a következő módszer 
alkalmazása mellett; a kifogott rákokat először szorgos 
vizsgálat alá vetjük s csak az erőteljes, virgoncz példá
nyokat válogatván ki, azokat kosárba — és semmi esetre 
sem fazékba vagy ládába — helyezvén, egy maréknyi 
buzakorpával behintjük s azután csalánnal letakarva, a 
kosár födelével lezárjuk. Ilyen elbánás mellett a rákok 
egy hétig is élnek és frisek maradnak.

Szerkesztői üzenetek .
R. G. urnák. N ó g r á d - K á l l ó .  Az állami kezelésbe vett 

községi erdők részére a 42 erdőhivatal csak jövő évi julius el
sejével lesz szervezve s igy az altiszti állásokra való pályázatok 
kürása is esakterre az időre várható; Különben annak idején a 
pályázatokat lapunk közölni fogja.

H. J. nrnak S o m o g y - E n d r é d .  Kinevezési rendel
vényét a napokban megkapja. Üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Pályázat erdőőri állásra.
K e n d e f f y  A. utódok malomvizi uradalmánál 

betöltendő egy erdőőri állás, mellyel 264 frt készpénz, 
természetbeni lakás konyhakerttel, házhoz szállított 
16 km. tűzifa, két kát. hold szántóföld, két szarvas- 
marha részére nyári legelő, egy öltözet ruha, czipő, 
kártételek egy harmada és esetleg lődij javadalmazás 
van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a saját kezűleg 
irt kérvényeiket, melyben korukat szakképzettségüket, 
eddigi szolgálatukat és nyelvismereteiket igazolni tar
toznak, az alólirt hivatalhoz legkésőbb 1898 év október 
hó 30-ig beterjesszék. Pályázók kötelesek bemutat
kozásra önköltségükön megjelenni.

Ma l o mv i z u .  p. Hátszeg, 1898 év szeptember 30.
Kendeffy uradalom erdöhivatala.

Á l l á s t  k e r e s e k
egy volt állami tisztviselő föerdész  részére, 
megfelelő javadalmazással és lehetőleg a szol
gálat mielőbbi elfoglalkatása mellett.

Érdeklődők a közelebbi feltételeik közlése 
mellett forduljanak alólirottkoz.

K o e h ,
igazságügyi tanácsos 

S o n d e r s h a u s e n  (Thüringia).

E ladó  v izs la  k ö ly k ek .
Négy darab két és fél hónapos hosszú szőrű, 
kettő barna,, egy sárga és egy fehér, valódi 
tiszta vérü, kitűnő faj cseh vizsla kölyök eladó. 
Megkeresések K. A. betűk alatt Szászsebes, 

Dálja utcza 3 szám cziraen intézendők.
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Baumann Ferdinánd Szász-Sebesen
a j á n l j a

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 lite r je ......................30 frt

H ordók ö n k ö ltségben  szám ítv a ; v isszakü ldés u tá n  á ru k  m eg térítve .

<̂§ Szállítás utánvét mellett. §̂> <|| Vasúti állomás helyben. §£>

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. Október 18. 3-ik szám.

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

! Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

T ájékozta tó .
Nincs nehezebb dolog, mint mikor az embert 

sorsa olyan vidékbe veti. melyet nem ismer; 
nem tudja, milyen nép lakja, nem ismeri az 
éghajlat viszonyait, nincs tisztában az ottani 
növény és állatvilággal, a megélhetési módakkal 
és viszonyokkal, sőt még azt sem tudja biztosan, 
hogy mikép, milyen eszközök igénybe vételével 
tud majd eljutni redeltetési helyére. Pedig hát- 
nem minden embernek adatott meg ott élni 
és halni, ahol született; talán a földmives osztály 
az egyedüli, mely ebben a szerencsés helyzetben 
van, bár a mostani válságos gazdasági viszonyok 
közt ebből is soknak kell vándorbotot venni 
a kezébe sjobb vidéket, boldogabb hazát keresni.

Az erdészeti altiszti személyzet majdnem 
kivétel nélkül arra van utalva, hogy megél
hetését szülőhelyétől távol fekvő, idegen és 
ismeretlen vidékeken keresse, mert ritkán jut 
egy-egy abba a szerencsés helyzetbe — ha 
ugyan annak lehet nevezni, — hogy a saját 
vidékén jusson állomáshoz. Talán nem is kívá
natos ez, mert hiszen régi igazság az, hogy 
senki sem prófétaa hazájában s az embernek 
rendesen nagyobb a tekintélye, a becsülete 
idegen emberek közt, mintsem a saját honfitársai 
előtt, végre pedig az ember nem is igen válogat
hat az állomások közt, hanem azt igyekszik 
elnyerni, a melyik éppen kezeügyébe esik.

Mikor egy távol vidéken üresedésbe jött 
állomásra kiirt pályázatot olvasunk, első kérdés
nek az vetődik fel, hogy hol is lehet az, 
milyen vidéken, milyenek ott az erkölcsök, a

szokások, milyen az ottani lakosok életmódja,#
viselete stb. és mindezekre a kérdésekre csak 
abban az esetben kaphatunk fölvilágositást, ha 
a véletlen valami ismerőssel áldott meg azon 
a vidéken, vagy pedig ha tekintélyes költséggel 
maga megyünk azt megtekinteni.

Milyen jó volna ilyenkor egy olyan ismertető 
könyv, melyből mindezeket megtudhatná s mely 

| kivezetné őt az ismeretlenség homályából!
És éppen az erdészeti pálya az, melynél 

nagy előny ránk nézve, ha már előre tájékozva 
vagyunk mindezekről a dolgokról s itt valóban 
nagyon sok az olyan dolog, mit tudni és ismerni 
jó és hasznos.

Szükségünk lenne azért*egy olyan munkára, 
melyből kellő tájékozást nyerhetnénk mindenről, 
amire szükségünk van és amit tudni akarunk. 
Egy ilyen kalauzoló könyvnek a megszerkesz
tése nem is lenne valami nagyon nehéz föl
adat, ha mindenki, aki állásánál, ismereteinél, 
képzettségénél fogva arra képes és hivatva 
van, beállana munkatársnak s tudását nem 
tartaná magának, hanem azt a közjó érdekében 
közrebocsátaná.

Nyilvánvaló, hogy munkatárs lehetne min
den egyes erdészeti altiszt, mert ki az, ki 
nálánál jobban ismerné a vidéket, annak ég
hajlatát, terményeit, népét és szokásait? ezek
nek egyszerűen, érthető szavakkal való le
írása pedig nem olyan ördögi mesterség, mely 
valami nagy fejtörést igényelne.

Ilyen könyvnek a megszerkesztését határozta 
el lapunk szerkesztője, tudatában annak, hogy 
ez által nem csak az erdészet személyzetnek, 
hanem bárki másnak is hasznos és élvezetes
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olvamányt nyújtana, de természetes, hogy ezt 
csak akkor fogja tehetni, ha mindenki, aki erre 
magában csak némi képességet is érez, támogatni 
fogja őt nehéz vállalkozásában s munkatársul 
hozzá. Az egyesült erőszegődik a közös, egységes 
akat játszva legyőz minden akadályt s ha minden
ki igaz ügybuzgósággal, lelkesedéssel lát a dolog
hoz, rövid idő alatt olyan tájékoztató könyvet 
fogunk a világnak bemutathatni, mely eddig 
páratlanul állana.

A szolgáltatott adatoknak a következőknek 
kellene lennie:

1. Vármegye, járás, község, melyben vala
mely védkerület fekszik; lakosság, nyelv, vallás 
szerint, viselete közlekedési viszonyok; a véd
kerület vagy erdőrész eluevezése és kiterjedése.

2. Tenger szine fölötti magasság; éghajlati 
viszonyok; folyók, patakok, tavak.

3. Az erdőtalaj minősége, az azon található 
fanemek, mennyiségük hozzávetőleges száza
lékokban kifejezve.

4. Az erdei termékek kihasználásának és 
értékesítésének módja, szállítási eszközök, csúsz
tató és úsztató csatornák, duzzasztók stb. rövid 
ismertetése.

5. A fatermékek és fagyártmányok neme, 
előállitási költségei; faanyagok piaczi ára.

6. Erdősítésnél divó szokás; a természetes 
és mesterséges felújítás közötti arány; évi átlag

holdakban kifejezve; csemeték nevelése, minő
ség szerint föltüntetve. Az erdősítés és csemete 
nevelés költségei. A legutóbbi évek erdő
sítéseinél elért eredmények.

- 7. Erdőkárositások és pusztítások módja és 
mérve; az erdővédelem eredménye.

8. Mellékhasználatok: legeltetés, mag-
gyüjtés stb. és az ebből nyert jövedelem.

9. A vadállomány leírása; vadászatok, 
dúvad pusztítás, hasznos vad tenyésztésének 
módja.

10. Házi állatok tenyésztésének mérve, 
módja.

11. Erdőőri javadalmazás.
12. Különféle megjegyzések.
Ezeknek az adatoknak segítségével meg

szerkesztett tájékoztató könyv tükre lenne 
hazánk erdészetének, de egyszersmind ismer
tetője egyes vidékeknek is, mely apránkint 
füzetekben megjelenvén, idővel vaskos kötetbe 
lenne beköthető.

A füzetekben való kiadást szükségessé 
teszi egyrészt az, hogy alig reménylhető annyi 
adatnak és leírásnak rövid időn belül való 
beérkezése, másrészt pedig az is, hogy igy 
apránkint még a legszegényebb ember is könnyen 
megszerezheti magának az egész müvet.

Természetes, hogy a vállalkozás csak abban 
az esetben sikerülhet, ha az erdészeti altisztek

^4iáii4iiiéáéiááiii4éi.éiiiiáááéiáiáéié^

V adász  em lékeim
II. Bolhás.

Szép idők voltak azok s most is örömest időzöm 
emlékeiknél. Ereimben vigan pezsgett a tüzes ifjú 
vér, szomorúság, búbánat ismeretlen fogalmak voltak. 
Amerre csak fordult az ember, mindenütt akadt egész 
sereg jó vadászezimbórára s nem valami koczapuská- 
sokra, hanem igazi hivatásos vadászokra s úri, gavallér 
emberekre. Egy-egy vadászkirándulásunk valóságos la
kodalom számba ment, olyan lakzikat csaptuk a pihe
néskor vadászat közben és hogy mi volt még a va
dászat után, annak csak a jó Isten a megmondhatója. 
Nem úgy, mint a mai vadászok nagy részénél szokás, 
hogy egy falás kenyeret és három krajczár ára szalonnát

dugnak zsebre, sőt némelyik még azt sem, hanem csak 
bicskát visz magával, abban a reményben, hogy az 
ennivalót majd elhozza a másik, hanem szekér hozta 
halom számra a különféle pecsenyéket, hurkát, kolbászt 
a társaság után és akkora hordó bort, hogy a vadászat 
végeztével minden hajtó botorkálva tudott csak haza 
menni. Még az is megtörtént, hogy a pusztaságon te
rített ebédünkhöz a czigánybanda is kirándult s ott 
húzta a szebbnél szebb magyar nótákat gyakran olyan 
csikorgó hidegben, hogy az ujjai meggémberedtek bele, 
no de nem bánta meg, mert azután a tányérozás hozott 
is be annyit a bandának, a mennyit a mai hatosos és 
piczulás mulatók mellett féléven át sem keres meg.

Ha még ehez hozzá vesszük a vadászatok ered
ményét, mely sokszor még azokon a vaddús vidékeken 
is valóban bámulatos volt, nem csoda, hogy örömtől 
repdesett a szivünk, midőn egy-egy összejövetelünk 
napja közeledett.

Az előző fejezetben említett vadászterületemen 
nagyon elszaporodtak a rókák, miután a Duna válasz
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lelkesedni fognak az eszméért és készségesen 
beszolgáltatják a védkerületeik leírását. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy altisztjeiket 
ebben a fáradozásukban föllebbvalóik is kész
ségesen támogatni és segíteni fogják.

Felkérjük ezennel hazánk összes erdészeti 
altisztjeit, hogy álljanak be munkatársakul és 
dolgozataikat lehetőleg mielőbb küldjék be 
lapunk szerkesztőségéhez, hogy a füzetek ki
adása már a jövő év elejével megkezdődhessék.

levT lezTÍs.
Huszt-baranya 1898 október 9.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Olyan esetről értesíthetem lapunk tisztelt olvasóit, 

melynek egy derék kartársunk majdnem áldozatává 
lett, talán jutalmul 40 évi hűséges szolgálatának. Az 
eset rövidesen előadva a következő:

Frindt Lajos huszti m. kir. főerdőőr többször 
észlelte, hogy a védelkerületéhez tartozó „Toszt8 
nevű erdőrészben juhaikat legeltetik az Ugocsa vár
megyei kis-rákóczi pásztorok. Ennek a visszaélésnek 
elejét veendő, múlt hó 26-án két hegyi lakót maga 
mellé véve segítségül, kiment a megtámadott helyre s 
csakugyan ott is találták a juhokat s nyomban hozzá
láttak azok behajtásához. A juhokat három pásztor 
őrizte s ezek most kérő és bűnbánó szavakkal som
polyogtak az öreg főerdőőrhöz s váltig Ígérgették, hogy 
hajlandók megfizetni a reájuk kirovandó bírságot, de 
az öreg nem sokat hederitett ezekre az ismert frázi

sokra, hanem tovább terelgette a juhokat. Ekkor az 
egyik juhász oldalról olyat sújtott nehéz botjával jobb 
kezére, hogy nem csak annak két ujja, de még a 
fegyvere is eltörött.

Frindt törött fegyvere után akart kapni, de ekkor 
már a második ütés érte lapoczkán és vállán át, oly 
hevesen, hogy lapoczkacsontja meghasadt, mire hátrálni 
kezdett, de szerencsétlenségére lábai szederindába keve
redtek és hányát esett, mit a támadók fölhasználva, 
fejére és lábaira még több ütést mértek.

A hegyi lakók, kiket pedig Frindt segítségül vett 
maga mellé, látva a veszedelmet, megugrottak s e 
közben a juhászok is juhaik után futottak, nehogy 
azokat a hegyi lakók behajthassák.

A súlyosan megsérült Frindt időközben magához 
tért és a sűrűségen át hazafeié igyekezett, de hogy 
miként ért haza, azt már maga sem tudta. Az esetről 
nyomban értesítette fölöttes erdőgondnokságát ez pedig 
a csendőrséget, mely másnap már le is tartóztatta 
a három juhászt, kik mindannyian jómódú szülők 
gyermekei és azoknak a juhait őrizték. A bűnösöket a 
járásbíróság kihallgatván, miután hatósági közeg elleni 
erőszak és súlyos testi sértés büntette forog fenn, az 
ügyet a máramarosszigeti kir. törvényszékhez tette át

Frindt 66 éve daczára erőtelyes és igen szívós 
természetű férfi s igy súlyos sebeit valószínűleg ki 
fogja heverni, de jobb kezére nyilván nyomorék marad.

Tisztelettel Bobrovi t s  Lajos
m. kir. erdőőr.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Szaklapunk, az „Erdészeti Újság8 elődje, az „Erdőőr8 
hozzászámitásával Isten kegyelméből és köszönet egyes 
derék és buzgó batjtársak felkarolásának most már az

tóttá el tőle lakhelyemet s ennek jégzajlása miatt 
heteken keresztül nem mehettem át egy kis rendet 
csinálni, a gonoszok egész otthonosan érezték magukat 
s vigan dézsmálták a falu baromfiait, a tulajdonosok 
szemeláttára emelgetvén el azokat a legnagyobbrészt 
bekeritetlen udvarokból s volt is mit hallgatnom az 
asszonynéptől, midőn nagysokára a Duna szilárd jegén 
átrándulhattam. A havon talált rengeteg sok róka nyom 
igazatad ott az asszonyoknak s elhatároztam, hogy egy 
csapással véget fogok vetni a garázdálkodásnak.

Január vége felé járt az idő, közeledett a rókák 
párzásának az ideje, mely tudvalevőleg legalkalmasabb 
arra, hogy őket jó tacskók segítségével barlangjaikból 
kitessékelhessük s az eredmény gyakran bámulatos, 
mert egy-egy szuka után több kan is bemegy a lyukba.

Haza érve első dolgom volt egy szomszédos tol
navármegyei városban lakó barátomnak írni, hogy a 
kitűzött napra szedje össze a czimborákat s korán reggel 
jelenjenek meg vadászterületem révházánál tacskóikkal 
egyetemben s kivált ne felejtsék otthon a Bolhást.

Igénytelen kinézésű kutyácska volt ez a Bolhás 
az ember első látásra semmit sem nézett ki belőle és 
mégis ő volt az egész környék tacskóinak a királya, 
illetve királynője amennyiben asszonyság volt ő kutya- 
sága. Sok tacskót láttam már életemben, szépet, jót, 
kitanitottat, de olyat, mely kitűnőségében Bolhást csak 
meg is közelítette volna, eddig még egyet sem.

A kitűzött napon kora reggel a találka helyén 
vártam a czimborákat s nem hiába, mert azok csak
hamar ott teremtek, megtöltve önmagukkal és a hozott 
elemózsiákkal és pinczetokokkal két hosszuoldalas 
paraszt szekeret. Hatan voltak a derék férfiak.

Szívélyes kézszoritás, egy kis papramorgó s jóféle 
magyar paprikás szalonna bekebelezése után vig han
gulatban indultunk kifelé a határnak, magunkkal vive 
a csőszt ,ki a dunaszéli hegyszakadékokban lévő minden 
rókalyukat ismert; hozzánk csatlakozott még az ottani 
tanító is, ki nagyon szenvedéiyes vadász volt elbeszé
lései után Ítélve, kit azonban soha sem láttunk lőni 
valamit, abból az egyszerű okból, mert kapszlis két-
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ötödik születési évfordulóját érte meg. Az ötödik év
folyamnak tiszta szivemből való üldvözlése mellett egyúttal 
megragadom az alkalmat, hogy hálákat adjak a Gond
viselésnek, a miért egy önzetlen, a munkálkodásban ki
tartó és fáradságot nem ismerő, sőt még gyakran az 
anyagi áldozatoktól sem visszariadó bátor szaktársat adott 
nekünk szerkesztő ur személyében, ki az „egy mind
annyiért és mindnyájan egyért" nemes eszmének életre 
keltésével czéljául tűzte ki az erdészeti altiszti személyzet 
jólétének az elő mozdítását. -  -

Az „egy mindannyiért" már megvan és már régen 
kellett volna a „mindnyájan egyért,, viszhangnak elhangzani! 
Igen, mert az „Erdészeti Újság" az egyedüli, mely szel
leménél és irányánál fogva az erdészeti altisztek ügyeivel 
törődik, azak jólétének előmozdításán ■ fáradozik, miről 
mindenki meggyőződhetett, ki ezt a lapot és annak 
működését kezdettől fogva figyelemmel kisérte s hogy 
eddig nagyobb eredményeket felmutatni nem volt képes, 
annak oka talán éppen csak az. hogy azok, kiknek javán 
munkálkodik s érdekükben fáradozik, nem karolták föl 
eddik olyan mértékben, mtnt a milyenben azt megérdemli.

Ne ejtsen minket kétségbe az, hogy még számos 
sérelmeink nem találtak orvoslásra, hogy még mindig 
nem sikerült kivívnunk magunknak mindazt, mi hivatásunk 
és munkálkodásunk révén méltán megillet; a nagy eszmék
nek soká kell vajudniok, míg azok megszületnek s mig 
az ige testté válik Ne csüggedjünk mindjárt el, hanem 
vegyünk példát lapunk szerkesztőjétől, kinek erős lelkét 
az eddig tapasztalt keserű csalódások sem voltak képesek 
megtörni s ha ezt megtesszük, ha őt munkájában úgy 
szellemileg, mint anyagilag támogatni fogjuk, az eredmény 
utóvégre is nem fog elmaradhatni.

Szakítanunk kell végtére azzal a nembánomsággal, [ 
mely talán egyedüli oka eddigi sanyarú helyzetünknek. :

Ha ezt mindnyájan megtesszük, reménylhetjük,
nekünk is , Felvirrad még valaha,

Nem lesz mindig éjszaka!

hogy

Csanádi

A n a g y v i l á g b  ól.
&

Feszült kíváncsisággal lesi hazánkban minden lélek, 
hogy hová fog fejlődni Ausztriával való viszonyunk, 
mert a kiegyezésre vonatkozó tárgyalások, melyeknek 
czélja megállapitaai azt az arányt melylyel a két állam 
jövőre a közöa kiadásokhoz járulni jog, még mindig 
nem vezettek eredményre s nem lehetetlen, hogy utó
végre is az uralkodó bőlesesége lesz kénytelen dönteni 
ebben a kényes és nagyon fontos ügyben. A tárgyalások 
azon szenvednek hajtótörést, hogy az osztrákok az 
eddigi 31 százaléknál magsabb hozzájárulást kívánnak 
tőlünk, mit mi nem vagyunk hajlandók megadni, sőt 
vannak előkelő politikusaink, kik bebizonyítani ipar
kodnak, hogy eddigi hozzájárulásunk is túlmagas.

A német császár immár útban van a Szentföld 
felé, hová Oloszország utbaejtésével utazik. Velen- 
czében az olasz királyi pár nagy ünnepséggel fogadta 
a német császári párt, mely innen Konstantinápolyba, 
Törökország fővárosába megy a szultán látogatásra s 
ezután fogja útját tovább folytatni. Konstantinápolyban 
a legmesszebbmenő óvrendszabályokat léptették életbe, 
hogy a magas vendégek biztonsága veszélyeztetve 
ne legyen s ezért már a lázongásra mindig hajlandó 
örmények közül több százat elzártak s kilencz német 
anarchistát eltolonczoltak.

Nem csak Francziaország, de az egész világ sajtója 
most azzal az állítólagos összeesküvéssel foglalkozik,

csövűjének mindig volt valami betegsége s nem vihette 
magával; úgy látszik, hogy ő csak akkor volt jó vadász, 
mikor magában járt, mert kalandjai mindig ilyen Va
dászatokról regéltek. Most is a tanítók általános szoká
sához híven hóna alá nyomott esernyővel s marókra 
szorított kampós bottal követte társaságunkat. A me
netet egy fölfogadott ember zárta be, pórázon vezetve 
Bolhást és annak két fölnőtt ivadékát.

Az előre kiküldött csősz csakhamar azzal a kel
lemes hírrel jött vissza felénk, hogy olyan lyukra 
bukkant, a melyikben több rókának kell bent lenni, 
mert befelé nagyon sok nyom vezet, mig kifelé 
egy sem.

A helyszínére érve azonnal meggyőződtünk a csősz 
szavainak igaszságáról s nem sokat teketóriáztunk, 
hanem körülállva a lyukat, abba gazdája az egyik fiatal 
tacskót bebocsátotta. A derék csemete nem habozott 
soká s bátran nyomult befelé, de csakhamar nyivákolva 
igyekezett kifelé ; egyik fülén vércsöppek gyöngyöztek, 
nyilvánvaló tanúságául annak, hogy valamelyik róka

megmarta a tapasztalatlan ifjút. Nosza rajta! gyorsan 
be a testvérit! Be is ment az derekasan, de éppen 
olyan sietve is tért vissza, mint társa, pedig ezek a 
kölykök már nem egy rókát ugrasztottak ki odújából 
s igy valóban nagy veszedelemnek kellett ott bent lenni.

Látni kellett volna ez alatt az öreg Bolhást! Re
megett egész testében s olyan kérőn nézett gazdájára, 
olyan keservesen nyöszörgött, hogy az embernek meg
esett a szive rajta.

Nos, ha nem megy máskép, gyere ide Bolhás!
A gazdája lekapcsolta a ’lánczról s a derék állat 

pillanat alatt eltűnt szemeink elől a lyukban s a mi 
ezentúl történt odabenn, azt csak sejteni lehetett. Hir
telen olyan zsivaj támadt a föld gyomrában, mintha 
földrengés moraja hangzanék. Dobogás, nyivákolás, 
ugatás hangjai zagyva keverékben hallatszottak a lyuk 
szájából.

Most pillanatra elcsöndesült a robaj s a lyuk 
előtt megjelent Bolhás össze-vissza marva, karmolva, 
csupa véresen; azt hittük, vége minden reménynek s
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melyet több legmagasabb katonatiszt szőtt volna a 
köztársaság ellen. Úgy látszik, hogy van valami a 
levegőben, mert a franczia trónkövetelő családok tagjai 
erősen tanácskoznak egymás közt.

Kinaországban ugyancsak rósz világ jár azokra 
a hivatalnokokra, kik a haladó párthoz tartoztak; ezeket 
nem csak hivatalaiktól, de elég sűrűn tejeiktől is meg
fosztanak, de nem csak ezeknek rósz a soruk, hanem 
veszedelemben forognak az ott lakó európaiak is és 
ha a hatalmak nem szállítják oda azt a néhány katonát, 
eddig már talán valamennyit legyilkolták volna.

Hasznos tudnivalók.

M iért ad ju n k  szecskát a  m arh án ak  ? Arra, 
hogy az eledel jól megmésztődjék, szükséges, hogy jól 
megrágva s nyállal vegyülve kerüljön a gyomorba, hol 
azután a gyomorsav, a belekben pedig az epe végleg 
fölemészti s a tápláló anyagok átmennek a húsba, 
vérbe, csontba. Az az eledel, amely megemésztetlenül 
kerül az ürülékbe, semmi hasznot sem hajt és kár volt 
azt az állatnak odaadni. A répát, burgonyát jó szecskával 
elegyítve adni a marháknak, mert igy addig forgatják 
szájukban, mig jól elegyült a nyállal s igy nyelik le. 
A szecska csiklándja a száj nyálmirigyeit s ez által a 
nyálnak nagyobb kiválását idézi elő. A szecskának 
még az is nagy előnye, hogy ennek fölvágva a kevésbé 
értékes terményeinket, melyeket különben a marha 
meg sem nézne, jól elhasználhatjuk. A szénát is jobb 
szecskával, mint egész szalmával vegyíteni, mert az 
egészben hagyott szalma közül a marha kiválogatja a 
szénát, a szalmát pedig ott hagjja.

L iba  és kacsa dög. A libáknál és kacsáknál 
gyakran előforduló dögnek oka az, hogy nincs elegendő 
folyóvizük a fürdésre. Sok udvarban azzal a pocsolyával 
kell megelégedniük, melyet a kút mellett készítenek 
számukra s mely rendesen tisztátalan, mert ebbe 
gyülemlik az udvarnak minden piszkossága, trágyalé 
stb. Nagy hőségben a libák és kacsák fejein meg- 
számlálhatlan apró féreg támad, mely azután füleiken 
át agyvelejükbe jutva, megöli őket. Ezt a betegséget 
könnyen meg lehet ösmerni, mert ilyenkor fejeiket 
rázogatják, elvesztik étvágyukat, mindig ihatnának, de 
há friss vízhez nem jutnak, 24—48 óra alatt elpusztulnak. 
Ennek a bajnak úgy vehetjük elejét, ha valami mélyebb 
edénybe vizet helyezünk el az udvaron, ebbe pedig 
egy darab sót teszünk; ebbe a vízbe naponkint leg
alább kétszer kell a libák és kacsák fejeit bedugni.

Jó a baromfinak még sós moslékot is adni, melybe 
azután — az alul került ételmaradékok után kutatva 
— maguk is bele merítik fejeiket; ez a tyúkok részére 
is nagyon hasznos.

Az eczet penészedését úgy akadályozhatjuk 
meg, ha főlforraljuk és rövid ideig forrni hagyjuk. A 
forralás által elpusztulnak az eczetben levő penész
gombák csirái s igy azt hosszú időn át tisztán eltarthatjuk.

K ü l ö n f é l é k .  K i

H alálozás. Gyurász István kalocsai érseki ura
dalmi erdőőrt s lapunknak és ügyünknek buzgó és 
kitartó hívét súlyos csapás érte. Múlt hó 5-én hunyt 
el ugyanis hű élettársa, kivel 21 éven át élt a leg

ez sem merészkedik be többé a lyukba s gazdája már 
éppen megindult, hogy majd biztatja, de erre nem volt 
semmi szükség, mert amint egy kis levegőhöz jutott, 
ismét összeszedte magát s dühösen rohant be a lyukba.

A puskák remegtek kezeinkben a nagy izgatott
ságtól. No most! . . .  No most! . . .

Bumm! eldördült most az első lövés és az első
nek kibújt ravaszdi ott hempergett, végvonaglásában 
pirosra föstve a havat.

Most már egymást követték a lövések s rövid 
pár perez alatt nem kevesebb, mint hét róka feküdt 
elterülve a lyuk körül és Bolhás még most is bent 
van a lyukban, még most is kihallszik a viaskodás 
zaja. Mikor lesz már vége?

Képzelhető izgalommal vártuk a következő rókát, 
mert nyilvánvaló volt, hogy ez a legerősebb s leg
tovább győzi a földalatti harezot derék támadójával; 
szinte féltettük már Bolhást, hogy végre is kimerül a 
hosszas küzdelemben s áldozatul esik szenvedélyének, de 
aggodalmunk hiábavaló volt, bizon csak ő maradt agyőztes.

Kibújt végre a vén ravasz és sebes iramodással 
rohant ki az első talált résen s most olyas valami 
történt, ami szinte hallatlan a vadászatok krónikájában.

Gyors egymásutánban tizennégy lövés dördült el a me
nekülő után, mind olyan kezekből, melyek a földobott 
krajezárt bármikor eltalálták s a vén kan róka mégis 
elhordta az irháját, azaz talán nem is azt, hanem 
csak a borit, mert az irhát a sok lövés szinte leberet- 
válta róla, de nem soká Örülhetett szabadulásának, 
mert pár nap múlva a csősz megdermedve találta meg 
pár ezer lépésnyire a lyuktól; állítása szerint a vén 
ravasz egész teste rostává volt lődözve.

Az egész mulatság alig tartott rövid félóráig s leg
jobban mulatott a tanító úr, ki annyira nevetett, hogy 
csodálatos módon még a nadrágja is beleizzadt, vagy 
mi más esett meg vele.

Délig még két rókát bujtattak ki a fiatal tacskók, 
melyek szinte beszámoltak bundáikkal s a nap hőse, az 
öreg Boltás sivesen átengedte nekik ezt a dicsőséget.

Tacskók születnek, tacskók halnak azon a vidéken, 
de Bolhásnak párja csak nem akad s élni fog sziveink
ben annak emléke, mig csak egyikünk is él a kom
pániánkból. Bolhás is, derék gazdája is már régen olyan 
helyre költöztek, hol nincsenek rókák

Isten nyugosztalja szegényeket!
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boldogabb házasságban. Az Istenben boldogultat 17 
havi hosszú szenvedés döntötte sirba. A fájdalomtól 
mélyen lesújtott férje és három árvája siratja halálát. 
Isten véghetlen kegyelme vigasztalja őket!

P ókhálóbó l k észü lt selyem . Nemrég a francia 
etomologiai társaság megkapta az első, pókhálóból szőtt 
selyemszövetet,a melyet egy Georges Rikhard nevű ur 
küldött Madagaszkár szigetéről. Ezt a selymet a szigeten 
található nephila nevű pókfaj vékony szálaiból szövik, a 
selyem színe sárgás, aranyfényü. Állítólag úgy készül, 
hogy a nephila-pók potrohából kihúzzák a hosszú, finom 
szálakat, a melyeket aztán rögtön orsóra csavarnak.

D rám a a  puszta i csárdában . Esztergom mellett 
a kenyérmezői puszta csárdájában a korcsmáros, Farda 
József gyilkos merényletnek lett az áldozata. A korcsmáros 
felesége viszonyt folytatott a kocsisával. — Biztatására 
a kocsis belopódzott éjjel a korcsmáros szobájába. 
Farda mély álomban volt, mikor a kocsis felesége jelen
létében egy hatalmas vaskapocscsal bezúzta a koponyáját. 
A szegény ember nem is ébredt fel többé álmából. A 
hűtlen asszony és a gyilkos most kihurczolták a holtestet, 
de gaz munkájuk felébresztette a ház tulajdonost, Csupics 
Emil esztergomi göróg-katholikus lelkészt. Az ősz lelkész 
rosszat sejtett s revolveréből többször kilőtt az ablakon. 
A puszta népe erre összecsődült a csárda körül s mindjárt 
elfogták a gyilkosokat, a kik nem tagadják tettüket.

A fek e te ru h ás  lá togató . A szászrégeni járás
bíróság börtönéből, megszökött egy rablógyilkos, Győrffy 
Mózes. A szökött rabnak veszedelmes hire volj a környé
ken és a lakosság körében nagy riadalmat keltett a 
szökés, mert tudták, hogy a haramia előbb-utó’ b elkövet 
valamit. így is történt. A Besztercéhez közel levő 
Szász-Zsolna nevű község evangélikus lelkésze ugyanis 
a minap négy ökröt adott el a vásáron. Ezt valahonnan 
megtudta Győrffy. Másnap a plébánia előtt fogat állott 
meg, melyből egy talpig feketébe öltözött úriember szállt 
ki. A lelkész udvariasan elébe sietett vendégének és 
bevezette házába. Alig hogy egyedül maradtak, a fekete 
ruhás látogató revolverét a lelkész mellének szögezte és 
bemutatta magát:

Győrffy Mózes vagyok. Röviden végezzünk, mert 
nincs időm Ön tegnap ökrökért pénzt kapott — adja 
azt rögtön át. Figyelmeztetem, hogy egy hanggal se 
merészeljen zajt csapni, mert különben baj lesz.

A megrémült lelkész szó nélkül átadta az ökrök 
árát, mire a haramia elhajtatott. A lelkész csak másnap 
jelentette föl a dolgot a hatóságnál, mely most tűvé 
teszi Győrffy Mózesért az egész környéket.

Százhuszesztendős em ber. Milliók között, ha 
egy akad olyan hosszú életű ember, mint Jurics Antnl 
parasztgazda volt, ki a minap halt meg Drecanice modrus- 
íiumemegyei községben. Szászhusz esztendeig élt a gazda 
és utolsó éveit sem tette keserűvé betegség, vagy az 
öreg korra! járó gyöngeség: még néhány héttel ezelőtt 
künn dolgozott a földjén. Az idő legjobban megviselte a

fogát, úgy,hogy a 100-dik esztendő után kihullott valamennyi. 
Két esztendővel ezelőtt aznnban egyszerre uj foga kez
dett nőni. Napjait munkával töltötte, halála csöndes, 
fájdalom nélküli volt.

A m u n k ás e lefán tró l. Az elefánt közmondá
sos ügyességét Sziámbán, Kelet-Indiában, Birmában ma is 
sokféle munkára használják fel. A tanult elefánt, hogy 
vezetőjét magas hátára segítse, a vezető szavára fölemeli 
egyik lábát, s a vezető e természetes zsámolyról könnyen 
a hátára vagy a fejére juthat. Ha valami óriási fatörzset 
kell az erdőben más helyre, pl. a fürészmalomhoz szállítania 
agyaraiyal hengeriti avagy eléje fogatva vonja. A kisebb 
törzseket agyarára veszi s ormányával átfogja. Az állat 
egy-egy gerendát a farakás mellé czipel, leteszi, azután 
egyik végét fölemeli, a rakásra fekteti, a másikat pedig, 
mely a földön nyugszik, megfogja és diadalmas tekintettel, 
pontosan helyére rakja. Ha nem áll elég rendesent 
agyarával mekböki vagy ormányával tovább húzza, azután 
még egy pillantást vett rá, mintha goudolná, no, igy 
már jó lesz. Ceylon szigetén a kömiveseknek segít az 
elefánt munkájokban. A mészvakolattal bekent nagy 
kődarabra másikat tesz; birálgatja. vájjon megfelelő-e 
és ormányával vagy agyarával kissé jobbra is meg balra 
is lökögeti mindaddig, mig tökéletesen a helyére nem 
illik. Brit-Indiában elefánt vontatja a tüzérség ágyúit. 
Vadászatban is gyakran alkalmazzák őket. Nagy hajtó
vadászatokon az ő hátukról lövik a vagyonos angolok a 
tigrist és más vadat. A mysorei maharadsa családjában 
tartott lakodalom alkalmával az ünnepi közönségnek uj 
alkalmi meglepetésül 12 négyzet lábnál nagyobb területű 
(1*2 m2), lényüzéssel ékesített színpadot helyeztek két 
elefént hátára, melyen díszes öltözetű tánczosnők tánczul- 
tak, fáklyák világánál, bengáliai tűz fényében. Az elefánt
háton színre került ballet igazán fényes bizonyságot tesz 
arról az engedelmességről, melyre ez állatok rátanithatók. 
Vájjon mi az ára az ilyen szolgálatokra beváló elefántnak ? 
Az agyaras hímek, melyeket teherhordásra idomítanak 
2500—4000 frankon kelnek; a nőstény az ereje teljességé
ben levő him árának körülbelül felét éri. Életkoruk közepes 
ideje 100 esztendő; a fiatalokat 25 éves koruk táján 
fogják komoly munkára. Midőn 60 éves korukban fej- 
lődésök tetőfokát elérik, három tonnányi súlyt bírnak 
hordozni, agyaraikkal pedig egy tonnát emelnek. Az 
elefánt óránként alig halad tovább ötödfél kilométernél; 
ha azonban erejét kifejti, gyorsan halad, ugyannyira hogy 
a vágtató lóval vesernyez.

H ova p á ly ázzu n k  ? Szolnok-Doboka vármegyé
ben rendszeresített egyik kerületi erdőőri állomás 
megüresedvén, annak betöltése végett pályázat hir- 
dettetik.

Ezen állomással 250 frt évi fizetés, 40 frt lakpénz 
és 60 frt lótartási átalány van egybekötve.

Pályázni óhajtók félhivatnak, hogy az 1897. évi 
XXKI. t. ez. 37. §-a értelmében fészereit folyamod
ványaikat folyó évi október hó 31-ig a vármegye köz-
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igazgatási erdészeti bizoltságához nyújtsák be. Szolnok- 
Doboka vármegye közigazgatási erdészeti bizottságától.

Deésen, 1898. évi szeptember hó 11-én.
Id. br. Bornemissza Károly főispán.

M éhek n é lk ü l n in cs  gyüm ölcs. Azt, hogy 
a méhek milyen sok hasznot hajtanak a velük 
bánni tudónak, mindenki tudja, azt azonban már ke
vesebben fogják tudni, hogy gyümölcstermésünket is 
legnagyobbrészt ezeknek az apró szorgalmas állat
káknak köszönhetjük. A méhek ugyanis azok, melyek 
méz után való röpködésük közben a virágok terméke
nyítő porát egyikről a másikra elhordják. Bizonyság 
erre, hogy Ausztráliában több telepes nagy gyümölcsö
söket telepitett s ezek daczára annak, hogy a fák 
buján nőttek, gazdagon virágoztak, meddők maradtak, 
mígnem egy német telepitvényes méheket hozott telep
jére. Az eredmény meglepő volt, mert ennek a tele
pesnek , de a szomszédosoknak a fái is már az első 
évben dús termést hoztak. A tapasztalat után mind
jobban terjedt a méhtenyésztés és ma már úgy ez, mint 
a gyümölcstermelés gazdag jövedelmi forrássá lett 
Ausztráliában.

Tilos a  ham isítás . Az angol nőknek nagy hí
rük volt eddig, hogy nem korrigálják a Teremtőt; más 
szavakkal, a bájakat, a miket a mostoha természet 
megvont tőlük, nem igyekeztek mesterségesen pótolni. 
Kiderült azonban, hogy az angol asszonyok szükségből 
faragták az edényt, melynek világhírüket köszönhetik. 
Az angol parlament ugyanis 1770-ben határozatot hozott, 
a mely szerint minden asszony, leány vagy özvegy
asszony, a ki álhajak, ál csípők és egyéb ilyen hami
sítványok segítségével ő brit felségének bármelyik alatt
valóját elszéditi vagy elcsábítja: boszorkányokkal ha
sonló eljárás alá kerül, házasságát pedig meg
semmisítik és érvénytelennek nyilvánítják. A boszor
kányokat akkoriban még mágtyára Ítélték; az angol 
asszonyoknak azonban volt magukhoz való eszük és 
nem „hamisítottak".

H ajó törés az A n tla n ti  oczeánon. Londonból 
hajókatasztrófa hírét küldik. Az Atlanti szállító vonal 
Mohegan nevű gőzöse az Antlanti oczeánon a Lizard- 
íoknál hajótörést szenvedett és elsülyedt. A Mohegan 
gőzös a múlt csütörtökön indult el Londonból New- 
Yorkba. Pénteken este az utasok éppen vacsoránál 
ültek, mikor egyszerre iszonyú recsegés - ropogás hal
latszott. Valamennyien a födélzetre rohantak és ekkor 
látták, hogy a hajó sziklába ütődött. A hajó oldalán 
óriási rés támadt, a melyen oly gyorsan tódult be a 
víz, hogy a hajó húsz perez múlva elsülyedt. Hogy 
hány utas volt a hajón, azt még nem tudják bizonyo
san, de igen kevesen menekültek meg. Az Atlanti ha
jótársaság azt állítja, hogy az utasok száma 53, a le
génységé 30 volt. Más hírek szerint 80 utas volt a 
hajón, köztük egy Grumbrecht nevű német asszony, 
kinek nyoma veszett. A matrózok közül tizenhatot egy

sziklán találtak meg életben. A katasztrófából összesen 
46 ember menekült meg.

A g o n d a tlan ság  áldozata. Ungvárt állomásozó 
65 gyalogezred közös hadseregbeli Ferencz József lak
tanyában tegnapelőtt délben egy megrendítő eset ját
szódott le, a melynek egy derék, kötelességtudó katona 
lett szerencsétlen áldozata. A nevezett ezred 13-ik 
századának egyik legénységi szobájában B a c s k a y  
Gyula halászi születésű cs. és kir. közös hadseregbeli 
őrmester foglalatoskodott az ebéd előtt, mikor ugyan
ott a napos káplár egy szolgálati forgópísztolylyal 
játszott, a nélkül, hogy előbb a szabályok értelmében 
a pisztolyból a tölényeket kivette volna. Alig fogott a 
pisztoly babrálásához, a forgópisztoly a káplár kezében 
elsült és cgyanabban a pillanatban a közelben levő 
B a c s k a y  őrmester egy jajkiáltással lerogyott. A meg
rémült káplár a fegyvert ellökve magától az őrmester
hez ugrott, hogy felsegítse, de haszontalan, mert a 
golyó éppen szivén találta és azonnal szörnyet halt. 
A lövésre a kaszárnya inspekciósai mind berohantak, 
de már csak a szomorú tény felderítésére szorítkoztak, 
az őrmesteren segíteni nem lehetett. A megrémült 
káplár, ki önkénytelenül lett bajtársának a megölője, 
az egész dolgot a valóságnak megfelelően bevallotta, 
most vizsgálati fogságban van, hol lelkifurdalások közt 
várja mély rezignációval, a gondatlanság folytán oko
zott emberölés miatt a büntetését. A most bevonult 
újoncokra mély benyomást tett az eset, mely ajszolgálati 
szabályok megszegéséből eredt. A zászlóalj parancs
noksága távirati utón étresitette a szerencsétlenségről 
az őrmester szülőit, kik másnap délben érkeztek meg 
az őrmester jegyesével és kikisérték az örök nyugvó 
helyre. A tragikus halált szenvedett katona temetése 
másnap délután volt teljes katonai pompával, melyen 
a közönség is nagy számban vett részt

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .

Pályázat erdőőri állásra.
K e n d e f f y  A. utódok malomvizi uradalmánál 

betöltendő egy erdőőri állás, mellyel 264 frt készpénz, 
természetbeni lakás konyhakerttel, házhoz szállított 
16 km. tűzifa, két kát. hold szántóföld, két szarvas- 
marha részére nyári legelő, egy öltözet ruha, czipő, 
kártételek egy harmada és esetleg lődij javadalmazás 
van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a saját kezűleg 
irt kérvényeiket, melyben korukat szakképzettségüket, 
eddigi szolgálatukat és nyelvismereteiket igazolni tar
toznak, az alólirt hivatalhoz legkésőbb 1898 év október 
hó 30-ig beterjesszék. Pályázók kötelesek bemutat
kozásra önköltségükön megjelenni.

M a 1 o m v i z u. p. Hátszeg, 1898 év szeptember 30.
Kendeffy uradalom erdöhivatala.
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M E G J E L E N T

L Ü M  I S  T A R B A
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A n ag y  m éltóságú  fö ldm ivelesügyi m. k ir  M m iste riu m n ak  1894 évi augusztus

hó 11-én k e lt m agas in tézkedésével,
ciaésünli ú jólag megtolhatott

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 n i  r i t h A k . [ § -
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vev ő in k et fé lrev eze tn i. - p §  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , í v .  B L U M  és  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S zerv ita té r sa rk án . ,  . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0 csasz. és kir. Fensége József foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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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 Kedden

H ird e té si d ijak  :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A h iv a tá s  á ld o za ta i
F r i n d t  La j os  főerdőőr esete, melyről 

lapunk múlt számában említés volt téve, komoly 
gondolkodásba ejt. Nem azért, mintha valami 
nagyon föltűnő lenne, mert hiszen az, hogy 
egy-egy erdöőrt megtámadnak, agyonvernek, 
vagyonában szándékosan kárt okoznak, már szinte 
mindnnapivá vált. Lapunk csak nagy ritkán 
jut ilyen esetek híréhez, mert olvasóinak leg
nagyobb része akár kényelemből, akár szrény- 
ségből, vagy tudja Isten minek okából még 
mindig nem jutott el a buzgóság ama fokához 
hogy minket nehéz munkánkban szellemileg is 
támogasson s ha tud is valami fontosat, lénye
gest, azt egyszerűen magának tartja és mégis 
évenkint átlag egy tuczatnyi ilyen veszedel
mekről emlékezhetünk meg.

A merényletek a helyett hogy fogynának, 
talán még szaporodnak s itt helyén valónak 
véljük rámutatni azokra az okokra, melyekben 
azoknak a csirája rejlik.

Az első és legfőbb okot abban véljük föl
találni, hogy az erdőőr rendesen egyedül kény
telen terhes és életveszélyes szolgálatát telje
síteni s igy megtámadtatás esetén — ha az 
egyáltalán lehetséges — teljesen önmagára, a 
sajáterejére, éberségére van utalva, melyek azon
ban vajmi keveset érnek; hiszen jól tudjuk, 
hogy a gonoszok támadása rendesen alattomos 
módon, rejtekekből, egészen váratlanul történik. 
Az orgyilkos biztos búvóhelyen lesi áldozatát 
s onnan küldi rá a halált hozó golyót, mely 
ha dolgát jól végezte, nincs tanú aki ellene

vádaskodjék s a legtöbb esetben a tettes örökre 
ismeretlen maradt, inig ha a merénylet nem 
sikerült, módjában van elkövetőjének ismeret
lenül elmenekülni az erdők sűrűségében.

Hazánkban a nép előtt talánaleggyülöltebb, 
a legjobban megvetett osztály a pénzügyőrség, 
vagy hogy igazi magyar nevén nevezzük, a 
fináncz és mégis alig van rá eset, hogy a 
pénzügyőr szolgálata közben megtamadtassék 
s ezt a kedvező helyzetet bizonyára semmi 
egyébnek sem tulajdonitliatjuk, mint annak, 
hogy midőn kötelességét teljesiti, mindig másod
magával jár, lakása pedig a közös laktanyában 
van s itt alig lehet hozzá férni, arról pedig, 
hogy vagyonában bármi kár is ejtessék, szó 
sem lehet, mert hiszen ez rendesen csak 
ruházatából és esetleg egy kis pénzecskéből 
áll, mert lovat, tehenet vagy egyéb jószágot 
már csak szolgálati viszonyai miatt sem tarthat, 
mig ellenben az erdőőr a városoktól, falvaktól 
távol eső lakásán ezek tartására egyenesen 
rá van utalva.

Egy embert mindig megtámadhat egyes 
ember, mig kettőnek a megtámadásához már 
többre van szükség s igy a dolog nehezebben 
marad titokban, mert hiszen tudvalevő az, hogy 
amit ketten tudnak, az megszűnt titok lenni.

Teljesen meg vagyunk győződve arról, 
hogy ha az erdészeti személyzet is a pénz
ügyőrségéhez hasonlóan végezné szolgálatát, az 
ellene irányított merényletek ha teljesen 
nem is szűnnének meg, de legalább is felé- 
nyire leapadnának.

A második ok a bizonyítás nehézsége. 
A merénylő gonosz szándékának a kiviteléhez
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bizon nem visz tanukat magával s igy nincs 
más, aki bizonyitson ellene, mint maga a meg
támadott, ha véletlenül életben maradt. Néz
zük csak meg közelebbről, hogy milyen nehéz 
itt a bizonyítás.

A megtámadott s esetleg megsérült erdőőr 
megismeri támadóját s bevádolja azt a büntető 
bíróságnál, mire ez kötelességszerüen meg
indítja a vádolt ellen a vizsgálatot s első sorban 
kihallgatja s esetleg le is tartóztatja. A vádlott 
rendesen konokul tagad, ragaszkodván ahoz a 
latin szabályhoz: „si fecisti, nega;“ „ha meg
tetted, tagadd“ s teljes erejéből igyekszik a 
büntetés alól menekülni; ő ismeri jól az erdőőr 
ellenségeit, kik vele mind jó czimborák s vagy 
merénylete előtt, vagy utánna igyekszik ezek 
között tanukat keresni, kik bizonyítsák, hogy 
ő a tett elkövetése idején egészen más helyeken 
járt, más egyebekkel foglalkozott s rendesen 
kap is ilyen tanút nem egyet, de akárhányat, 
hiszen azok mind arra számítanak, hogy még 
maguk is juthatnak hasonló helyzetbe. Két 
vagy több tanú leteszi tehát a hitet arra, hogy 
a vádlott a merényletet nem követhette el, 
mert ők akkor egészen másutt látták s a bí
róság — ha csak egyéb adatok nincsenek 
kezei között — kénytelen hitelt adni a hamis 
vallomásnak s ennek alapján a vádlottat föl
menteni. Hiába való panaszosnak minden erős-

ködése, nem használ az semmit; ám tessék 
újabb bizonyítékokkal előállani, akkor majd a 
hitet tett tanuk is bele kerülnek a csávába 
hamis eskü tétele: miatt.

Az erdőőr hatóságilag fölesketett ember, 
kinek minden szava kell hogy olyan komoly 
és igaz legyen, mintha arra a kimondásakor 
tette volna le a hitet s abban nem lenne 
szabad kételkedni, amint hogy a közigazgatási 
hatóságoknál az erdőkárok tárgyalása alkal
mával renszerint teljes hitelt szokás adni a 
tettest károsításon érő erdőör szavának s ez 
képezi a marasztaló Ítélet alapját. Ezt tapasztal
hatjuk mindenkor az erdei kihágások tárgyalása 
alkalmával, mig ellenben ha a cselekmény 
értékénél fogva bűntetté minősült s bíróság elé 
kerül, itt már nem elég a fölesketett erdőőr 
vádja, itt már tanuk és egyéb bizonyítékok 
kellenek. Tehát egy esetben érvényes a letett 
eskü, de a másikban nem.

Igaz, hogy erre nézve azt a ellenvetést 
lehetne tenni, hogy abban az esetben, ha az 
erdőőr mint meghitelt ember szavának mindenkor 
hitelt adnának, alkalma nyílnék ennek is alap
talan vádaskodásokkal ellenségein boszuját 
tölteni és sok bírói tévedésnek lehetne okozója, 
de hát ezt alig lehet érvül elfogadni, lévén 
az erdőőri állásnak első és fő kelléke a tisztes
ség és becsületesség, már pedig olyan ember-

A zöld örvü kopó.
— Janó! . . .  Ha rendbe hoztad a szobát, apríts 

fát, de csak két napra valót, mert félnyolczkor a pos
tára mégy; délután pedig felsurolod a szobát, hogy a 
holnapi Szent István napja tisztán találjon mindent.

A vevény itt van az asztalon. A levelet hozd ki 
a kispatakhoz, a vén bükkfánál várni foglak. De ha 
nem találsz ott, tedd csak bele, mint máskor, a gom
ba üregébe és siess haza. Értetted?

—Igény is, kirek álásan urficskó. Fát vágnyi, le- 
vilkit pocstárul hoznyi és surulnyi, ismétli a kis Janó 
a vett parancsot, jeléül hogy megértette.

Miközben mintha őrtálló katona volna oly pecke
sen állt kezében a vele egymagasságu seprővel mind

addig, mig gazdája fegyverét és táskáját vállára vetve, 
el nem hagyta a szobát,

Magára maradva kitárta a szoba két ablakát s 
vig fütyöléssel látott hozzá a sepréshez.

Gazdája, Költő Károly erdölegény, a falu utcáján 
haladott gyors léptekkel.

A faluvégen letért a gyalogutra és eltün a köd 
homályában, mely oly sűrűn feküdt a falu környékén, 
hogy harminc lépésen túl látni nem lehetett.

* **
Halkan csobogó kis patak választotta el az erdei 

tisztást az örökzöld fenyvestől. Folyása helyenként 
úgy leapadt, hogy a mohos kövek közt alig látszott, 
csak hol a viz öblös vályút vájt, hivagatólag kínálva 
hús tartalmát az erdő szabad lakóinak.

Egy vihartépett vén bükkfa állt mint előre tolt 
őrszem a patak rét felőli részén; törzse a múltak 
kegyetlen nyomát viselte kiforrt kérgén. Terebélyes 
koronája jól védhetett a naptól, de most annnak heve
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ről, ki ezeknek a nemes tulajeonságoknak a 
birtokában van, alig lehet föltételezni, hogy 
esküje hatalmával visszaéljen.

A harmadik ok, mely miatt a nép nem 
igen riad vissza az ilyen gaztettek elkövetésétől, 
az enyhe büntetés. Itt van mindjárt Prindt fő- 
erdőőr esete, melynél ez súlyos sérüléseket 
szenvedett s e mellett mint hatósági közeg 
hivatásának teljesítésében lett megakadályozva, 
s igy nyilvánvalóan a bíróság a tettesek fölött 
súlyos testi sértés és hatóság elleni erőszak 
bűntettei miatt fog fölöttük Ítélkezni s ezek 
ügyvédjeinek lesz gondja rá, hogy egy csomó 
enyhítő körülményt rakásra halmozzanak s 
klienseiket a büntetés teljes szigora alól kiváják 
és ezek egy-két évi börtönbüntetéssel — 
ha ugyan lesz ennyi is — megmenekülnek. 
Mi a mai humánus börtönrendszer mellett egy
két esztendőre terjedő börtönbüntetés a köz
nép aljának szemében? talán visszariasztó a 
bűnös ösvényről? Éppen ellenkezőleg még 
biztató, hiszen akárhányszor lehet hallani az 
ilyen söpredéktől, hogy ott legalább enni kap 
s pihen.

Szigorítanák csak az ilyen merényletek 
büntetését, sőt vennék azokat statariális elbánás 
alá csak egy évtizeden keresztül, majd meg
látnák, hogy hányán akadnának, kik azok el
követésére vetemednének!

Kíváncsian várjuk még azt is, hogy vájjon 
Pr indt ,  ki szolgálata teljesítésében lett nyo
morékká, összes illetményeivel lesz-e nyug
díjazva, mint ahogy azt a szolgálati szabályok 
rendelik!

t- -

Emlékezzünk mieinkről.
Nincs szebb dolog, mint mikor valamely ember

társunkról, ki becsülésünket, tiszteletünket kiérdemelte, 
megemlékezünk akár életének valamely nevezetesebb 
forduló napján, akár pedig — ha azt már előbb nem 
tehettük — akkor, midőn a könyörtelen halál kiszólitja 
őt az élők sorából. Becsüljük meg első sorban mi ön
magunkat s akkor biztosan számíthatunk arra, hogy 
más embertársaink minket is megbecsülni fognak.

Lapunk az, amely legalkalmasabb az ilyen meg
emlékezéseknek teret adhatni s szívesen is adja azt, 
csak legyenek olyan buzgó munkatársaink, kik az ehez 
való anyagot szolgáltatják.

Milyen érdekes is lenne egy-egy kiválóbb erdészeti 
altiszt élete pályáját, annak nevezetesebb mozzanatait 
olvashatni; látni küzdelmét a nehéz sors ellen és győ
zedelmeskedni fölötte! Milyen üdvös és hasznos lenne 
ilyen mintaképeket oda állítani az ifjabb nemzedék elé, 
hogy példát véve magának a jelesekről, maga is hason
lóan jeles vagy még jelesebb lenni igyekezzék! És 
mindezt milyen könnyen érhetnők el, ha lennének olyan 
buzgó barátaink, kik ebben segítségünkre lennének! 
Lapunk ez által nem csak a mostani időkben nyerne 
sokat érdekességében, hanem valóságos kincse lenne

még nem volt erős, hisz csak nemrég szállt föl a köd, 
foszlányai ott úsznak a közeli völgy hosszában.

A bükk egyik gyökdudorodásán egy erdőőri-egyen- 
ruhás fiatal ember — hiszen ismerjük: Költő Károly — 
fogyasztja reggelijét s épp nagyot húz lapos üvegéből 
az önfőzte borókavizből.

Türelmetlen az istenadta, mert különben miért 
nézné annyit az óráját. Türelmetlen hát, hogyne? mi
kor oly lassan jár a Janó lába. „Tízszer megjártam 
volna", mondja íólmormogva és mélázva tekint a nap
sütötte rétre, melynek füvén csillogva rezg a még fel 
nem száradt harmat gyöngye.

Hallgatja a rigó csattogó füttyét, önkéntelenül 
szíva az erdő balzsamos legét. Esze Isten tudja hol 
kóborog . . .

Végig fut a gyermekség tarka álmain. Eszébe 
jut az intézeti két év keserves édessége. Hisz nem rég, 
csak egy éve hogy szivszorongva várta a nagy napot, 
mikor mint a madár szabadon szárnyra kelhet.

Talán épp egy éve ilyenkor, egészséges tüdeje

a dalt fújta, hogy: „Tudod pajtás, Liptó-Ujvárt mi 
újság ? Jövő hóban búcsúzik a csőszdiák; megy pihenni 
a két év fáradalmát, viszontlátni rég nem látott ott
honát . . .“ Ez is elmúlt, hova — tovább kedvesebb 
emléket hagy hátra. — Keserű mosoly játszik ajkán, 
hogy az egy év előtti álmok mivé lettek, mikor tele 
buzgalommal, szakszeretettel, munka kedvvel lépett 
pályájára és mit tapasztalt? Mindent, csak nem úgy 
a mint gondolta,

Mit ér hogy tudja, hogy e bükk, melyhez tá
maszkodik, hogy szívja és dolgozza fel az anyaföld 
nyújtotta táplálékot s szállítja a fa szivébe, tüdejébe: 
ha nem tudja havi 15 frtját úgy beosztani, hogy ha 
nem is maradjon, de legalább csak jusson arra, mire 
még a fának is süksége van. De nem, nem, hisz e fa 
a jövőre is gyűjt; sőt makkot is nevel s hogy ezt ő 
mikor teheti, ki tudná megmondani? . . .

Zubbonya zsebéből kiveszi jegyzőkönyvét, ki
nyitva, egész átszellemült arccal bámulja az abba 
rejtett arcképet.
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A német császár testi épsége és biztonsága iránt 
támadt aggodalmak csakugyan alaposak voltak, mert 
egy pár gonosz anarchista életére szándékozott törni s 
két bombát is készítettek erre a czélra. Jó szerencse, 
hogy a rendőrség idejekorán nyomára jött a dolognak 
s a jó madarakat letartóztatta. A császári párt pazar 
fénynyel fogadta a tőrök császár és fővárosa Konstantí- 
nápolyben egyik ünnepség a másikat éri.

A török kormány végre valahára engedett a 
hatalmak nyomásának s beleegyezett, hogy a török csapa
tok Kréta szigetéről kivonassanak s így talán ott beáll 
a nyugalom, mert a hatalmak majd gondoskodni fognak 
arról, hogy a keresztény és mohamedán lakosság közt 
újabb torzsalkodások elő ne forduljanak.

Hasznos tudnivalók

Mire jó az alm a? A felelet erre egyszerűen az 
lehetne, megenni, de hát jó azt is tudni, hogy miért 
hasznos ennek a kellemes izü gyümölcsnek az evése. 
Bebizonyított tény, hogy az alma dús kéntartatmu, 
inkább, mint bármely más főzelék s igy nagyon aján
latos, hogy kivált az olyan emberek, kik szellemi 
munkákkal foglalatoskodnak, minél gyakrabban élvezzék. 
Van az almában sok olyan anyag is, mely nagy befolyással 
van a vér tisztítására és sok betegségnek a megaka- 
dályozója, vacsora után £jó az alma evése azért, mert 
megakadályozza a száj kellemetlen izét s elosztatja annak 
rósz szagát.

Petroleum , m int faeonserváló szer. A
földbe ásott oszlopok, karók s más hasonló faanyag

nagyon ki van téve a korhadásnak s igy módot kell 
keresni ennek a bajnak a megakadályozására, vagy leg
alább elodázására. Egyik jó mód erre a következő: 
miután a beásandó fát előbb jól kiszárítottuk, bekenjük 
petróleummal (kőolajjal) mindaddig, mig csak azt föl- 
szivni és magába venni bírja. Az igy előkészített faanyag 
mentes lesz úgy a Korhadástól, mint a meghasadozástól 
is; még azt is tapasztalták, hogy a petróleum a gomba
csirákat is előli.

K ü l ö n f é l é k .

Arany és ezüst. Hivatalos és megbízható adatok 
szerint 206 ezer kilogramm aranyat és 4,477.591 kilo
gramm ezüstöt termeltek a múlt évben a föld kerek
ségén. Az arany értéke 759 millió, az ezüsté 938 
millió, a kibányászott nemes érez összes értéke tehát 
1592 millió. Az aranytermelő országok sorrendben a 
következők: az amerikai Egyesült-Államok 172 millió 
értékben, Ausztrália 127 millióval, Oroszország 117 
millióval, a délafrikai köztársaság 69 millióval, Anglia 
ázsiai és afrikai gyarmatai 48 millióval, Kina 27 millió
val, Uj-Zéland 19 millióval, franczia Guyana, Német
ország, Magyarország, Chili, Mexikó, Venesuela, Canada 
egyenként 5—7 millióval; ha a kiló arany értéke 
3188 frank, Ezüstöt is az amerikai Unió bányáiban 
találnak legtöbbet: évenkint 390 millió értéküt, követ
kezik Mexikó 271 millióval, mig a rengeteg Kina csak 
9 millió értékű ezüstöt termel.

H atodfél óráig léghajón. Spelterini, a bátor 
olasz léghajós, a ki e hónap 3-án Svájcban, Sittenben 
fölszállott léhajójával, hatodfél órai utazás után a berni

A kis Janó pedig lövést hallót. Nem érez fájdalmat? 
Beszélje el, mire emlékszik, mielőtt elájult volna? 
mert a horzsolás esés közben érhette . . .  Nó! éppen 
lássa ennek a kiálló ágcsonknak eshetett, a vége vé
res, egy kis hajas bőr is van rajta.

— Csak arra emlékezem, hogy órámat akartam 
megnézni.

Az erdőgondnok e közben a fának támasztott 
fegyvert vizsgálta, a cső tükör-fényes tisztasága azon
ban meggyőzte, hogy abból ma nem lőhettek.

— Mitől lyukas a zsebe ?
— A zsebem orvos ur? kérdi bámulva Költő és 

odanyul a zsebkezek kis lyukához, majd hirtelen zseb
könyvét rántja ki, melynek egyik fedele szintén lyukas 
és valamennyi lapja is csak az arczkép egész, de az is 
be van horpasztva, s a horpadásban egy golyó meg
lapulva.

Most már világos volt a dolog. Ha nincs a zseb
könyv, jobban mondva a fénykép, azt a golyót most 
valahol a Költő szive táján kereshették volna . . .

Költő önkívületében össze-vissza csókolja a képet 
és a kérdésre: , Ki fényképe az?“ csak annyit mond: 
„VédangyaloméU

A gyorsan megejtett tevékeny nyomozásnak kö
szönhető, hogy a csendőrség még az nap elfogta a 
merénylőt egy veszedelmes vadorzó személyében. 
Három évi börtönt kapott.

Költőt még akkor ősszel kinevezték erdőőrnek és 
át is helyezték; karácsony szent estéjét pedig már 
védangyalával közös fészekben ünnepelhette.

(Vége következik.)

ADOMÁK.
Az erdőőr egy vaddisznót küld a városba főnökének és 

kissé ügyetlen szolgájának a szájába rágja: „Mondjad; jó napot 
Nagyságos u r! Itt küld az erdővéd ur egy vaddisznót, ha nyu- 
lakat fog lőni, abból is küld. De úgy mondd, mert különben 
megüt a monnykö'-

A menykőcsapástól való félelmében igy adta át az üze
netet a jámbor: „Jónapot vaddisznó ur! Itt küld az erdővéd ur 
egy nagyságos urat, ha nyulakat fog lőni, abból is küld, hogy 
üsse meg a mennykó".
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alpesek és a Jura hegység fölött, a fölszállás helyétől 
körülbelül kétszáz kilométernyire, egy kis franczia 
faluban közel Dijönhöz ismét földet ért. Spelterini igy 
Írja le a régi utazást:

10 óra 45 perc. A léghajtó szabad, csak tiz ember 
tartja még kötélen. Spelterini parancsára hirtelen el
eresztik. Emelkedünk. A föld mintha elsüyedne alattnuk 
Milyen csodálatos pompa! Állattunk a pompás Rhőne- 
völgy, a tájék bámulatos tisztán tűnik föl, távolabb a 
a genfi-tó sötétkék vize látszik. Lassan emelkedik 
1500, azután 2000 méternyi magasságra. A Vega majd
nem pontosan északnyugoti magassági irányban halad; 
11 óra 43 perczkor a barométer már 4500 méter magas
ságot mutat és a hőmérő 10 fokra sülyedt a fagypont 
alá. De azért nem érezzük a hideget. A léghajó tovább 
repül éppen a Rochner de Naye fölött Chatel St. Denis 
felé; 12 óra 45 perckor már elértük a Mont Blanc 
magasságát és kezd hidegebb lenni: 16 fog Celzius a 
fagypont alatt! Szemünk előtt föltárul majdnem az 
egész északi Svájc a felhők résein keresztül. Magasan 
kiemelkednek a felhőtenger fölött a Rigi, a Pilátus és 
a Santis- csúcsok. A berni alpesek óriásait a Jung- 
fraut, a Finsteraarhornt részben elborítják a fellegek, 
de azért megismerhető; 1 óra 30 perc, 6200 méter! 
A barométer már alig 340 millimérternyi levegőnyo
mást mutat. Érzem, hogy percről-percre gyöngébb 
leszek; szivem hallhatóan dobog és fejemben szúró 
fájdalmat érezek. A levegő annyira ritka, nincs benne 
elegendő oxigén. A Veyá-ban ezért 800 liter tiszta 
oxigént vittünk magunkkal acél palackokban. A hosszú 
gumicsövet a palack nyílásához teszem, kinyitom a 
csapot és tele tüdővel szívom az éltető gázt, a mire 
fejfájásom azonnal alább hagy.

E közben Spelterini és két társa azzal foglal
koznak, hogy gyors egymásutánban fényképfölvételeket 
készítenek a vidékről. Heim tanár szorgalmasan jegyez; 
aránylag jól érzi magát, bár még nem lélekzett be 
oxigént; szakálla, Spelterini arca sötétbarna szinü, erős 
hangja tompán hangzik, mintha túlvilágról jönne. Csak 
most veszem észre a siri csendet, a mely körülvesz. 
A léghajó még folyton emelkedik. Negyedfél órakor 
eléri a 6400 méternyi legnagyobb magasságot. Spelterini 
még magasabbra törekedik, de én erélyesen tiltakozom 
ellene, mert tudom, hogy 7000 méternyi magasságban 
már halálos veszedelem fenyeget. Heim tanár támoga
tott és igy végre sikerült rábeszélni Spelterinit, hogy 
szálljunk le. Fölnyitotta a szelepet. A Vega óriási se
bességgel esik. Cak most érzem igazán, hogy mily 
rémitő hideg van, annyira, hogy minden ujjam meg
dermedt. A föld hihetetlen sebességgel közeledik és 
úgy látszik, mint ha ránk repülne. Spelterini éles szeme 
ekkor észrevett egy a leszállásra alkalmas parlagon 
heverő földet és lebocsátja a vasmacskát. Azután 
kiereszti a gázt s a léggömb gyorsan esik. A kosár 
erővel a földhoz ütödik. Spelterini ügyesen kiugrik és 
megrántja a kötelet. Éles szemének és nyugalmának

köszönhetjük, hogy egyikünknek sem történt baja, még 
a tudományos eszközökben sem esett kár. A leseállás 
ötödíél órakor történt Riviére falucska mellett, Dijon 
és Land között, a Gőte- d’Or és a Haute Marne de- 
partmanok határán.

V ilá g tö rté n e ti em léknapok . November 1. A 
lisszaboni földrengés, Lisszabon városát 1765, nov. 1-én 
legborzasztóbb földrengés tette tönkre, Ez a földrengés 
700 mértföldnyi területen volt észlelhető s nem kevesebb 
mint 30‘000 ember vesztette életét. Hogy mily elemen
táris erővel járt, mutatja az, hogy a Lisszabon mellett 
folyó Tajó folyam torkolatánál a tenger 12 m. 
magasságra emelkedett föl, minek következtében a Tajó 
folyó Lisszabon városát elöntötte, a minek 3000 ember 
esett áldozatul. A svájci tavak, a Soltok (Algéria) és az 
olasz tavak erős hullámzásba jöttek és a források vize 
megzavarodott. De még nagyobb erővel hatott a földrengés 
a tengerre 1746-ban a limai iöldrengés alkalmával, a mikor 
a v í z  20—30 méter magasságra emelkedett s oly iszonyú 
erővel tört be a városba, hogy mindent romba döntött és 
csaka várépület magasabb részei látszottak ki a vízből. 
Eszünkbe jut itt, hogy Kataniában a földrengés (1818) 
több emlékszobrot délnyugtról észak- keletre fordított. 
Valparraisobán (1822) több házat fordított meg, anélkül 
hogy egyik is megsérült volna, 1693-ban a sziciliai föld
rengés 60'000, 1797-ben ario-bombai 40'000 embert 
ölt meg.

A postagalam L  gyorsasága. A minap Angliá
ban versenyt rendeztek postagalambokkal, a melyen 
hallatlan eredményt értek el. M, Cluterbuk stanmorei 
tenyésztő galambja, a mely első volt, a 950 kilométernyi 
távolságot 15 óra 52 perc alatt tette meg, a mi óránkint 
59 kilométer sebességnek felel meg. Megjegyezzük azonban 
hogy a verseny egész tartama alatt a légköri viszonyok, igy 
különösen a szél iránya és erőssége, igen kedvezőek voltak,

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Pályázat erdőőri állásra.
K e n d e f f y  A. utódok malomvizi uradalmánál 

betöltendő egy erdőőri állás, mellyel 264 frt készpénz, 
természetbeni- lakás konyhakerttel, házhoz szállított 
16 km. tűzifa, két kát. hold szántóföld, két szarvas- 
marha részére nyári legelő, egy öltözet ruha, czipő, 
kártételek egy harmada és esetleg lődij javadalmazás 
van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a saját kezűleg 
irt kérvényeiket, melyben korukat szakképzettségüket, 
eddigi szolgálatukat és nyelvismereteiket igazolni tar
toznak, az alólirt hivatalhoz legkésőbb 1898 év október 
hó 30-ig beterjesszék. Pályázók kötelesek bemutat
kozásra önköltségükön megjelenni.

M a 1 o in v i z u. p. Hátszeg, 1898 év szeptember 30.
Kendeffy uradalom erdöhivatala.
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M A 6 Y A R B Ö N  E L S Ő , L E G N A G Y O B B  É S  L E G jO B ^ T t l R N E V a  S r A Ö Z L E tI T ^

&
d359

35 I L I I M  1 8  T A R B A
udvari egyenruha szállitők

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagy-méltóságú földm ivelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
c z é g ü n k  újó lag  megtolzatott

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  1E\. TJ EC J L
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, Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  és  T Á R S A
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. fl „,á8s „m w .

Szerb kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

ríáSS iM Segg?
mSfrwmBSafisSut

■ t.>

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. November 1 5-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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. bólyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

( 9
Összejövetelek  haszna .
A szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál öröm

teljes összejövetel volt, mely azoknak, kik azon 
részt vettek, holtuk napjáig emlékezetében 
marad. Foiyó hó 24-én ugyanis 13 újonnan ki
nevezett erdészeti altiszt sereglett itt össze az 
ország minden vidékéről, hogy uj szolgálatának 
küszöbén a szabálaszerü hivatalos esküt főnöke 
kezébe letegye. Tizenhárom olyan ember, ki 
még tán soha ebben az életben nem látta egy
mást, talán hírét sem hallotta egyik a másik
nak s ime az eddig teljesen idegen emberek 
egy csapással egyszerre jó barátokká lettek s 
hogy azok akarnak a jövőben is maradni, az 
ünnepélyes eskü tétételénél csak az előbb 
szivükről levett s ez által mintegy megszentelt 
jobbjuk nyújtásával megfogadják. Valóban lélek
emelő dolog ez s fásult szivünek kell annak 
lenni, ki ezen meg nem indul.

Az ünnepélyes aktus befejeztével társulva 
a helyben már régebben alkalmazottakkal együt
tesen vonult a kis csapat egy kis vendéglőbe, 
hogy ott a testnek is megadja azt, ami az 
övé. Utóvégre is az áldomás kiváló tulajdon
sága a magyar embernek s mig megmarad az 
ő komoly mivoltában és nem fajul tivornyává, 
nagyon szép és föntartandó szokás,

A szászsebesi áldomásról bízvást elmond
hatjuk, hogy valósággal lélekemelő volt s azon 
komolyságából senki ki nem zökkent, sőt ellen
kezőleg, alkalmunk nyílt a legfontosabb dolgok 
megbeszélésére.

Szóba került itt minden, a mi csak az

erdészeti altiszi testületet érdekli, mi nem is 
csoda, ha tudjuk, hogy itt együtt volt talál
ható a nagy testület minden fajtájából egy 
pár: kincstáriak, községiek, világi és papi 
uradalmakat szolgáltak, kik mind alkalmasak 
voltak arra, hogy a pályájukon szerzett gazdag 
tapasztalataikat társaikkal közöljék. Megható volt 
Horváth József volt somogy-endrédi uradalmi 
erdőőr komoly irányú fölköszöntője s buzdítása 
össsetartásra. Vajha szavai mindnyájunk szivé
ben egyenlő viszhaugra találtak volna!

Pedig ez csak olyan véletlen, senki által 
elő nem készített összejövetel volt s tartama 
is csak rövid, mert a társak legnagyobb részének 
sietnie kellett ismét haza, hogy otthon hagyott 
családját is elhozhassa uj fészkébe. Rövid egy 
órai együttlét után már elszéledtek az uj 
barátok és bajtársak a szélrózsa minden irányába 
s mi itt maradottak a mielőbbi viszontlátás 
reményében kívántunk nekik szerencsét útjukra.

Mennyivel fontosabb jellegűek lehetnének 
ennél az előre, kellő megfontolással előkészí
tett társas összejövetelek, melyekhez mindenki 
már kész eszmékkel, indítványokkal fölfegyver
kezve jelenhetnék meg! Mily sokat érne az, 
ha ilyen összejöveteleken tapasztalatainkat egy
másnak elmondva azokon okulhatnánk, pana
szainkat, örömeinket egymással közölhetnők s 
hol együtt keseregnénk, hol pedig együtt 
vigadnánk!

Pengetjük az országos egyesület nemes 
és nagy eszméjét akkor, midőn alig tudunk 
találni két igazán összetartó erdészeti altisztet; 
szövetkezni akarunk az ország másik végén 
lakóval akkor, midőn a legközelebbi szom-
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szádunkkal perpatvarban élünk, vagy ha nem 
is, de barátságban, szövetségben sem álllunk 
vele. Áldozatkészségről beszélnek sokan olya
nok, kik nem restelik egy-két forint előfizetési- 
díj hátralékért becsületüket, hírnevüket be- 
piszkolni, szóval tudunk mi szájjal mindent s 
vagyunk is kofaharczosok elegen, de mikor 
azután a tettek mezejére kellene lépni, midőn 
meg kellene mutatni á világnak, hogy eddigi 
beszédünk nem puszta szószátyárság, akkor 
tűnnek föl azután tömegesen azok, akik az 
adomabéli czigányt utánozva azt mondják: 
„sólj már te is, bibast!"

Mennyivel máskép lenne ez, ha az erdészeti 
altiszteknek meglennének az ő vidéki köreik,’ 
melyek ha nem többször, évenkint egyszer- 
kétszer összehoznák tagjaikat barátságos össze
jövetelre, nemes mulatságra, melynél alkalmuk 
nyílnék eszmét cserélni, egymást buzdítani, 
lelkesíteni, a tétovázót megszilárdítani, a kétel
kedőt meggyőzni, a derekat, a nemest megdi
csérni, a magáról megfelekezettet meginteni 
és megdorgálni.

Sajnos, hogy ilyen köre még eddig csak 
egy pár vidéknek van, de a hol van, meg is 
látszik annak a hatása lépten — nyomon.

A legnagyobb rész még ma sem ismer 
egyéb czélt az esetleges összejövetelnél, mint 
az eszem — iszomot, sikamlós kalandok, trágár

adomák elbeszélését s midőn mindezt meg- 
cselekedték, fennen eldicsekednek vele, hogy 
milyen jó volt a mulatság. Nem egyébként, 
mint az egyszeri koma, aki igy dicsekedett: 
„az volt ám csak a keresztelő! úg lerésze- 
gedtünk, mint a disznók!"

Nem ilyenek kellenek nekünk, hanem nemes 
gondolkodású apostolok, akik készek kényel
müket, jólétükét s ha kell, még életüket is 
föláldozni nemes eszmék szolgálatában.

Alakítsunk hát apróbb köröket, ha nem 
is sok taggal, mert hiszen csak az egymáshoz 
közel lakók tehetik meg nagyobb áldozatok 
nélkül, hogy hébe-korba összejöjjenek; elég 
ahoz 4—5 ember is, ennyi pedig majd minden 
vidéken akad, hol nagyobb kiterjedésű erdeink 
vannak. Természetes, hogy minél több tagja 
lesz az ilyen körnek, annál jobb,

Az összejövetelek szorosra fogják fűzni 
a bajtársi és baráti köteléket, növelni az 
egyetértést, melyre a közös czélt szolgáló 
mukálkodásnak olyan nagy szüksége van, sőt 
közelebb hozzák egyáshoz a tagok családtagjait 
is és néha —néha vig napot szereznek azok
nak, kiknek egyébként ilyenekben alig van 
részük.

Az ilyen alkalmaknál történteket, 'meg
beszélteket ne tartsák maguknak, hanem tovább 
terjesztés és mások okulása czéljából értesítsék

-ff TARCZ5 A. #*-
U -

A zöld örvü kopó.
(Vége).

Mit hoztál apuska?
— Szőlőt, édes kicsikém. — Azzal térdére ülteti 

s össze vissza csókolja a kis fiút, az pedig boldogan 
majszolja az édes szemeket.

Nyílik az utcaajtó, egy görnyedt koldus lép be rajta. 
Kalapja kezében, imádságot morzsol.

— Apuska adjak neki szöllőt?
— Hadd el kicsikém, — súgja apja, — azzal 

nem lakik jól, majd ád a mama neki enni. Menj mondd 
meg: hogy itt van egy koldus.

A kis fiú örvendve fut a házba, hirt adni any
jának.

Költő — mert ő az — feláll a ház előtti pád
ról, a koldushoz fordulva szánakozva megszólal:

— Fáradt és éhes ugyebár ? Ü ljön...........
— Hah! ordít közbe a hang hallatára a koldus 

vérben forgó szemével majd elnyeli Költőt, ki meg
dermedve áll e szemek láttára: mintha azok villanását 
már látta volna életében.

— . . .  Tehát mégis elértem célját?! Itt vagy 
zöldörvü kopó !! üvölti hörögve a nyomorult és Költőnek 
rohan.

Az nem mozdul, valami boszorkányság fogva 
tartja. —

Hallja a zajra figyelmessé lett hű élettárs sziv- 
tépő visítását, de a rémes pillanat megzsibbasztja 
gondolkozását, elnémítja szavát, leszereli akaratere
jét, . . . csak azt a két vérbenforgó dühödt, állatias 
szemet látja; azok villogásából olvassa: vége vége 
mindennek . . . .

A gyilkos-kéz erős csapásra készen felemelkedik, 
a penge szinte sivit a levegében és — e pillanatban

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 35

azokról lapunkat, mely közleményeiknek mindig 
szivesen fog tért engedni.

Ne várja pedig senki, hogy kezdje el a 
másik, mert ez szokott átka lenni minden jó 
dolognak. Mindenkinek kell éreznie magában 
elég erőt és képpességet arra, hogy meg bir 
küzdeni a kezdet nehézségeivel, mert hiszen 
csak az első lépés nehéz, ha egyszer azt meg
tettük, a többi magától jön. Vegyünk magunk
nak ebben a tekintetben példát a nazarénusok- 
tól, kiknek se papjuk, se tanitójuk, hanem a 
gyülekzetben az emelkedik föl hivő társai 
oktatására, aki azt hiszi magáról, hogy őt 
szállta meg a szentlélek s igy pap és tanító 
köztük valamennyi.

Legyünk mi is papjai, tanítói az össze
tartás, az egyetértés nemes eszméinek s ha 
ilyen minőségben mindenki megteszi a köteles
ségét, lehetetlen, hogy az eredmény elmaradjon.

„Concordia parvae rés crescunt, discordia 
maximae dilabuntur! “ mondja a latin közmon
dás, a mi nyelvünkön:

„Az egyetértés által az apró dolgok növe
kednek, az egyenetlenkedés által a legnagyob
bak is szétmállanak!“

LEVELEZÉS.
Znió-Váralja 1898 Október 24.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Legyen szabad nekem is Felsőmagyarország eme 
gyönyörű vidékéről egy pár hírrel szolgálnom szerkesztő 
urnák s lapunk tisztelt olvasóinak.

A znió-váraljai erdőgondnokságnál 7 erdőőr és 
egy erdőlegény van alkalmazásban s ennyi közül eddig 
csak egymagám vagyok az „Erdészeti Újság* elő
fizetője s bár minden rábeszélő tehetségemet föl
használom, olyan nehéz őket rábirni, hogy csoportosul
janak zászlónk alá, mégis biztat a remény, hogy ha 
előbb nem, de már a jövő újévtől valamennyien elő
fizetői lesznek kedves lapunknak. Addig is, mig ez 
megtörténhetnék, itt közlöm név- és lakjegyzéküket.

Folyó hó 19-én az Andrásfalu határában fekvő 
„Szokol* völgyben vadászatot rendeztünk, melyen csak 
3 őz került hajtásba s ezekből kettő szerencsésen 
terítékre is került, mig a harmadik menekülése közben 
furcsa kalandba keveredett; amint ugyanis oldalt ki
szökött, hirtelen azon vette magát észre, hogy egy 
maczkóval áll szemközt, melyet egy „Dudás* nevű 
jeles kopó hajtott. Egy pillanatra megdöbbenve állt 
meg mindhárom, a kopó azonban megpillantva az őzet 
gyorsan cserélt véleményt s ott hagyva a medvét, az 
őzet vette üldözőbe, minek az lett a vége, hogy a 
medve is, az őz is szerencsésen elmenekült.

A lelőtt őzek közül az egyik gyönyörű 8-as bak 
volt, a másik suta, melynél azt a különös jelenséget 
tapasztaltuk, hogy az első lábainak csülkei fölött egy-

„Vigyázz*, a hű eb egy hatalmas ugrással kézcsuklón 
ragadva gazdája ellenségét a földre rántja és félelmesen 
szép fehér fogsorát vicsorítja erős morgással egyenesen 
a szemének.

Költő ügyes fogással kicsavarja a kést és most 
már fegyvertelen ellenfelétől elvezényli a kutyát

— Ördög és pokol! üvölti az erdők vadfia — 
mi véd téged ember ? ! . . . .

— Az Isten és az igazság, szól Költő, égre 
emelt szemekkel és a felhőkből előtört nap a mint 
rászórja teljes fényét, intőleg felemelt jobb kezével 
mint egy béke-angyal áll az előtte térdelő előtt, csak 
az olajág hiányzik kezéből.

— Az Isten? . . . .  Az igazság? . . . , kérdi mint
egy önmagától szakadozva-remegő hangon a tér
delő. — Lehet, mi védne más, most már másodszor, 
de lásd uram, az az ember, ki előtted térdel és kora 
fiatalon elzülve az emberektől eltaszitva, lenézve a 
sir széléhez közelit, miattad lett szerencsétlen.

Az erdőt az Isten növesztette és vaddal népesí

tette be, az az Isten, ki a szegény embert is teremti, 
miért volna vétek az ha a szegény ember felhasználja 
azt, a mi a senkié ? Mert hogy az Isten egyedül csak 
a gazdagok és uraknak és nem is életszükségből, 
hanem puszta élvezet vágyból való vadászásra terem
tette volna az erdő vadjait, azt éppen nem tudom el
hinni, ahogy nem hiszem, hogy nekem ne lett volna 
szabad egy őzet, vagy nyulat, mikor rászorultam 
elejteni. Utóvégre mi célja volt vele, hogy mindig az 
erdőt bújta és mindig s mindenüt ott volt. a mikor 
és hol nem kellet volna, lennie? Legalább könyörü
letes és elnéző lett volna magam fajta szegény embe
rek iránt, de nem, még az öreg Szikoránét is feljelen
tette, pedig szegény csak egy köteg száraz gályát akart 
elvinni, a mi amúgy is elrothad. Hiába próbáltuk 
széliében terjesztett fenyegető hírekkel megfélemlíteni, 
őn uram annál vakmerőbb lett. Hogy bátor, azt tudtam 
a Hupkó esetéből. Épp ez volt a veszte mindkettőnk
nek, mikor a vén bükkfánál véletlenül találkoztunk.

Örökségért pereltem. Hogy jobban célt érjek
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egy farkasköröm volt, mi még az öregebb és tapasz
taltabb erdőőröket is bámulatba ejtette, mert eddig 
még ityet nem tapasztaltak.

A vadászat napját követő nap regeién egy erdőőr 
azzal a jelentéssel állított be az erdőgondnoksághoz, 
hogy a „Sindelna“ nevű völgyben levő méhesben 
hat darab dzierzon-féle méhkast romboltak szét a 
medvék s vígan lakmároztak a mézből; azóta minden 
éjjel két erdőőr ott leselkedik a medvékre, de hiába 
mert azok többé nem mutatkoztak. Folyó hó 28 és 
29 napjain szándékozunk abban a völgyben, illetőleg 
a „Valcsa“ erdőrészben rajtuk ütni s az eredményről 
majd annak idején a szerkesztő ur engedelmével lapunk 
tisztelt olvasóit értesíteni fogom. (Előre is igen szé
pen köszönjük. Bár többen is akadnának bárataink közt, 
kik minden nevezetesebb eseményről, de kivált a 
lefolyt vadászatokról értesítenének; hiszen ki lenne 
erre jobban hivatva, mint azok, kik közvetlen részt 
vevők? de hova lenne akkor a kényelem ? A szerkesztő.)

Addig is Isten velünk !
G y ő r f f y  I l l é s

m. kir. közalap, erdőőr.

de máris javában munkálkodunk, hogy a hiányt tehet
ségünkhöz képest helyrehozzuk és kipótoljuk.

Az idei szarvasbőgés alatt hat darab került 
terítékre, ami elég szép eredmény, bár többre is szá
mítottunk.

Őzállományunk a szarvasok szaporodásával szem
ben ijesztő módon és rohamosan csökken, a vaddisznók 
pedig már vagy teljesen kipusztultak, vagy pedig az 
őzekkel együtt csöndesebb (szarvasmentes) helyekre 
húzódtak, mert az idén csakugyan alig lőhettünk egy párt.

Úgy látszik, hogy a szalonkák már megkezdték 
őszi húzásukat melegebb vidékek felé, mert folyó hó 
lö.án láttam már két párt elvonulni, de nagy sajnál
kozásomra lőtávolon kívül.

A »röpirat“-ot nehezen, de szívesen várom (Már 
felerészben ki van nyomva, de hát a viszonyok változ- 
tával az egészet újból át kellett dolgozni s hetenkint 
8 oldalnál több ki nem nyomható. Szerk.).

íme szerkesztő ur úgy egy kis jóakarat mellett 
ennyi hirt tudtam összehozni egy utalványlap szelvényén 
Bár példámat mások is követnék!

igaz Ilivé
S z l i m á k  J á n o s
kőzal. m. kir. erdöőr.

Nyitra-Kolos 1898 Október 19.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Röviden bár, de mégis közlök egyet-mást vidé

künkről, abban a hitben, hogy ez más vidékbelieket is 
érdekelni fog annyiban, hogy összehasonlítást tehetnek 
majd a maguk viszonyaival.

A múlt nyáron hosszantartó szárazság úgy cseme
tekertjeinkben, mint őszi és tavaszi ültetvényeinkben 
meglehetősen megtizedelte a gyöngébb csemetéket,

3 A n a g y v i l á g b ó l .  Cl

Megírtuk volt lapunk múlt számában, hogy Bécsben 
Müller dr. egyetemi segédtanár és az egyik kórházi 
ápolónő is megkapták a pestist, ezt a rettenetes beteg
séget, melyet a magyar köznép méltán keresztelt el 
„dőghaláF, „feketehalál “ nevekkel, mert csakugyan

ügyvédemnek egy őzet Ígértem. Ígértem, megkellett 
tenni.

Fuldokló köhögés szakította félbe a szerencsétlent 
beszédében. Majd tovább folytatta:

És ekkor csak ne fordult volna hátra, mert a 
hogy meppilantottam, viszaakartam térni. Hiába! más
képen történt. Peremet elvesztettem, mert éreztem, 
hogy öntől nem szabadulhatok. . . .

A mit tettem, azért megbünhödtem: de csak a
saját lelkiismeretem előtt, mert a hogy a börtönből 
kikerültem, falumban nem volt maradásom. Az emberek 
elkerültek, az ebek megugattak falu hosszat. Munkát 
másutt sem kaptam. így kitaszítva az emberek közül, 
azt a kis pénzt, mit a íegyházból magammal hoztam 
arra fordítottam, hogy mindennap leittam magamat. 
De a pénznek hamar nyakára hágtam; dolgozni már 
nem volt kedvem, ha kaptam volna is munkát, meg 
betegnek is éreztem magamat, részegségemben egy 
éjjel esős időben a mezőn háltam : azóta minél tovább 
erősebben köhögök, sőt vért is köpök.

Ilyen állapotban mit tehettem egyebet, mint hogy 
kolduljak. Hej pedig de nehéz sorsa van a koldusnak 
Éhségemet még csillapíthattam, de az ivási szenvedély 
kielégithetlensége majd megőrjített . , .

Ekkor eszembe jutott, hogy Önfmiatt lettem sze
rencsétlen, megtudva hogy ön boldog ember, elhatá
roztam, hogy legyünk egyformák, legyünk: halottak . .

Sok nélkülözés közt, sok fáradsággal kóboroltam 
ön után, de nem találtam . . . mig a végzet véletlenül 
ezen magányos erdei lakhoz nem vezérelt . . .

Most itt vagyok . . . Tervem nem sikerült, tegyen 
velem, a mit akar. Tudom, viszakerülök ismét a bör
tönbe . . . Legalább lesz hol fejemet halálra hajtsam, 
hisz érzem, hogy soká nem élek.

Megint elfogta a köhögés. Látszott, hogy a beszéd 
még jobban megviselte.

Költő, ki az egész beszéd alatt figyelmesen hall
gatta őt, gyengéden érinté vállát és megszólalt:

— Keljen föl barátom. Nyújtsa jobbját megbékü- 
lésünkre. A mit ön ellenem tett, azt felejtsük e l; mit
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ebből a nyavalyából alig van menekülés, mint ahogy 
ezt Müller orvos esete is bizonyítja, ki a leggondosabb 
ápolás daczára a megfertőzés után ötödnapon meghalt. 
Az ápolónő még él ugyan s bár naponkint be
fecskendik neki a Pasteur által fötalált pestis elleni 
szérumot, a kezelő orvosok nem igen biznak fölgyó
gyulásában. A bécsiek rémületét legjobban jellemzi az, 
hogy a jobbmódu polgárok ezer számra hagyták el a 
várost s az idegenek legnagyobb része is elutazott. 
Ez a túlságos félelem azonban talán túlhajtott, mert 
olyan óvintézkedések lettek téve, hogy a vész tovább
terjedése szinte lehetetlen.

A politikai körök figyelme most leginkább Franczia- 
ország felé irányul, melyben még mindig nagyon élesek 
az ellentétek a polgári és katonai hatalom közt s 
félni lehet, hogy valamelyes államcsíny következtében 
ki fog törni a forradalom. A száműzött trónkövetelők 
hívei úgy látszik elérkezettnek látják az időt a köztár- 
sagág megdöntésére és a császárságnak újból való 
fölállítására, mert az országban lévő számos hívük 
nagy tevékenységet fejt ki.

Francziaország különben az által is magára vonta 
a világ figyelmét, hogy egyik tisztje csekély csapatával 
Afrikában egy olyan várost vett birtokába, melyet 
Angolország magáénak tart s nem akarja azt kezei 
közül kibocsátani, mi könnyen háborúra vezethetne a 
két régi ellenség közt, de remélhető, hogy sikerülni 
fog az ellentéteket kiegyenlíteni és az ügyet békésen 
elintézni.

Ausztriában a képveselők még mindig veszekednek 
a velünk való kiegyezés fölött, melynek kérdése már 
nem egy botránynak lett okozója; példájukat kezdi 
különben követni a mi országgyűlésünk is és kérdés, 
hogy meg fogják-e találni a helyes utat és arányt a

kiegyezés megkötéséhez. Ö felsége a kiráy most nálunk 
tartózkodik s legtöbbnyire Gödöllőn lakik, hanem be- 
berándul a székesfővárosba, hogy a trón zsámolyához 
járulókat kihallgatáson fogadja.

Hasznos tudnivalók.

L ám p aü v eg  b iz to sítása  e lp a ttan ás  e llen .
Nagy kellemetlenség nem csak a háziasszonyra, de az 
egész házra is, ha a lámpaüveg eltörik, kivált akkor, 
ha nem lehet hirtelenében másikat venni, mi kivált olyan 
helyeken, hol nincs közelben kereskedés, könynyen 
megesik. Ennek elejét vehetjük a következő eljárással: 
a lámpaüveget hideg vízbe tesszük s így helyezzük a 
tűzhelyre, ott hagyván addig, mig a viz fölforr. Ekkor 
levesszük a tűzről s kihűlni hagyjuk. Az igy kéziét üveg 
nem olyan könynyen hasad meg a láng hevétől. Sokan 
azt állítják, hogy a gyémánttal végig karczolt üveg is 
tartósabb.

O lajfestésü  képek  fö lu jitása . Az elpiszkoló
dott olajfestményt egy lágy szivacs (spongya) segélyével 
friss vízzel óvatosan lemossuk s azután egy pohár 
pálinka, egy tojás fehére és 1/3 deka finomra törött 
sárga czukorbó! álló s jól össekevert keverékkel egy 
szivacsosai finoman bevonjuk Ennek az eljárásnak nem 
csak az az előnye, hogy a festék megrepedezését és 
lehullását megakadályozzuk.

H ogy a  sa lá tá n k  m ag b a  ne ha jtson , ezt
nagyon egyszerűen azzal akadályozhatjuk meg, ha annak 
tövét közvetlen a föld fölött éles késsel felényire bevág-

pedig én, véleménye szerint, vétettem önnek bocsássa 
meg nekem. Csak kötelességemet teljesítettem: akkor 
a világi törvényeknek engedelmeskedve, most pedig
hitem parancsának, hogy ellenségemnek megbocsássak.

* **
Halottak estéje van. A halál csendes birodalmát, 

a temetőt élők lepik el: elűzve az éj sötétségét a 
lámpák, mécsek és gyertyák százaival . .  . Költő is ott 
van, gyertyát és koszorút tesz egy nem rég hantolt 
sírra. A sir lakója, kinek ő fogta le megtört szemét; 
az erdők megtért vad fia.

ISTVÁNÉI.

Nőül ve t te  tes tvérét .
A nagyváradi törvényszéket igen tragikus történet 

foglalkoztatta. Egy békés házaspárról huszonegy 
esztendei együttélés után kiderült, hogy egymás test
vérei. E miatt a törvényszék hivatalból indíttatta meg 
a házasság felbontására való eljárást. A különös eset 
története a következő:

Az ötvenes évek elején élt Nagyváradon az Új
városban B. J. jómódú iparos, a ki fiatalon nősült s 
a felesége két évi házasság után meghalt Egy kicsi 
lányka maradt utána árván. Az iparos egy év múltán 
másodszor nősült. Az uj feleséggel három esztendeig 
élt zavatalan boldogságban, három évi együttélésük 
után pedig kiesi fiuk született. A melyik órában a 
gyermek megszületett, abban az órában hunyta le 
örökre szemét az anya. A férj nem tudta túlélni fele
sége halálát s rövid fél esztendő múlva követte a sírba. 
Az árván maradt gyermekeket a rokonok vették maguk
hoz. A kicsiny günyögőt — kit Jánosnak kereszteltek — 
a nagyváradi szőlőhegyen nevelték, de leány testvéréről 
sohse tettek előtte említést. A kis fiúból szép szál 
legény lett, a kit 1874-ben besoroztak Henrikbakának. 
Itt katonáskodott a váradi várban, s itt ismerkedett 
meg egy cselédleánynyal, a kinek a sorsa meghatotta. 
A leányzó is olyan'árva voit, mint ő. A fiatalok szerették 
egymást, s 1877-ben, mikor a legényt őrmesterként 
szabadságolták, egy novemberi napon egybekelt az
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juk ; ez által megakadályozzuk, hogy túlságos sok 
tápanyagot vegyen fel, míg a bemetszetlen fele még 
mindig elég erőt nyújt a növénynek a tovább élhetéshez 
és fejlődéshez. Ezt az eljárást a kertészek már régóta 
követik, de lehetnek sokan, kik még nem tudnak róla 
s talán nem egy szives olvasónőnk hálás lesz majd a 
nyáron jó tanácsunkért.

ö n f é 1 é k. *

a jól nevelt mamzelleknek; lámpagyujtogató s elszegődik 
egész évre vagy évnegyedre. A fiatal embereknek a leg
kitűnőbb módszer szerint oktatja a nyelvtant s szigorú 
gondot visel az erkölcseikre. Tanít ezenkívül éneket és 
hogyan kell lovakat patkolni. Készít és foltoz csizmát 
és czipőt, tanítja a zenét különböző hangszereken, 
tyúkszemeket és eret vág. Tanítja a cotillont meg egyéb 
tánczokat házban és házon kivül, Illatszereket árul nagy
ban és kicsinyben, továbbá mindenféle papirost, iroda
szereket, besózott heringet, szentjános-kenyeret, egérfogót 
és egyéb édességet, burgonyát, gyömbért, virslit, kol
bászt és egyéb főzeléket,"

Ismételten kérjük mindazokat, kik lejárt előfize
téseiket még meg nem újították, vagy egyébként is 
hátralékban vannak, hogy az előfizetést e hó folyamán 
rendezni szíveskedjenek, mert az év végének közeledté
vel magunknak is le kell számolnunk hitelezőinkkel. 
Egyben kérjük t. olvasóinkat érdekesebb híreik közlésére.

Sokoldalú  férfiú. Macaire Iszák volt a neve s 
a múlt században élt. S hogy mi volt az ő foglalkozása 
kitűnik az alábbi czégfeliratból, mely annak idején az ő 
háza fölött ékeskedett:

„Macaire Iszák, borbély, fodrász, kirurgus, tanító 
kovács és szülész. Beretvál egy suox-ért, hajat vág két 
soux- ért, ráadásul be is hajporozza, meg is keni haját

oltár előtt a leánynyal. A férj csizmadia-boltot nyitott 
s ma is jóravaló mesterembernek ismerik. Most azonban 
huszonegy esztendei békességes házasságuk után ki 
fog aludni a barátságos láng meghitt családi tűzhelyükön. 
Két hónnappal ezelőtt a nagyváradi kir. ügyészséghez 
névtelen följelentést küldtek. Az a meglepő értesítés 
volt az írásban, hogy B. János nagyváradi ezizmadia 
mester hites férje a saját nővérének. Az ügyészség 
nyomban megindította az eljárást és pedig az uj anya
könyvi törvény értelmében polgári utón. És igy az a 
példátlanul álló eset következett be tegnap, hogy Balázs 
Elemér dr. a kir. ügyész hivatalból kívánta a házasság 
fölbontását. A házasság védője Tury Káimán dr. volt. 
A tárgyalást Pallay Jennő törvényszéki bíró előtt 
tartották meg. Ott voltak a felek is a tárgyaláson. A 
derék, érdemes iparos sírva védkezert, mikor előadták 
a tényállást.

Dehogy tudtam azt, dehogy tudtam! — mondo
gatta s kétségbeesetten tördelte a kezét:

Istenem, istenem hát most el kell válnom a 
Katiczámtól! ? — volt panasvos kiáltása.

Az asszony is szégyenkezve, megtörtén sirdogált 
az egész tárgyalás alatt.

A tegnapi tárgaláson még nem hoztak határozatot 
s igy az ítélet kihirdetéséig együtt, szabadon él tovább 
a derék házaspár. De csak addig. *

L incselés  F e ren d ián . Mint Versecről írják, 
Ferendia temesmegyei községben egy Lázár Alexa nevű 
oláh ember állatias kegyetlenséggel meggyilkolta Andres 
Juon tizenkét éves fiút. Az utcán támad c rá és fejszé
vel szétroncsolta fejét. A községi bírónak, a ki két köz
ségi szolgával elfogatta a tébolyodott ainbert, Lázár 
Alexa azt mondta, hogy valami isteni sugallat késztette 
őt a gyilkosságra. A községházára vitték s ott becsukták, 
a biró pedig kocsin ment a szomszéd faluba csendőrök
ért. A mig odajárt, a meggyilkolt gyermek szülei fel
bőszítették a népet, a mely betört a községházára és el
űzvén a szolgákat, a szó szoros értelmében darabokra 
tépdeste Lázár Alexát. Mire a csendőrök előkerültek 
csak főlismerhetetlen husezafatokat találtak. A vizsgálat 
megindult, de mindenki tagadja, hogy része volna a 
lincselésben.

K u ty ák  a hadseregben . Mint a lapok írják, 
az orosz hadügyminister elrendelte, hogy hadiszolgálatra 
idomított kutyafalkákat osszanak be a határszéli orosz 
ezredekhez. Wannovszki tábornok a legutóbbi orosztörök 
háború folyamán megfigyelt egy kis kutyát, a mely 
rendkívüli éberségével és okosságával tűnt ki. A kis 
állat kitűnő szolgálatot tett az előőrsön. Mikor az éh
ségtől, fáradságtól elcsigázott katonák éjjel álomra dőltek, 
egyiktől a másikhoz szaladt, ébresztgette őket a leg
csekélyebb gyanús nesznél pedig hangosan ugatni kezdett. 
Mikor Wannovszki 1881-ben hadügyminister lett, ráem
lékezett az okos kis kutyára és kezdeményezésére komoly 
kísérletek indultak meg a kutyákkal. Az első próbák 
vadászebekkel történtek, még pedig Varsó környékén 
a hol igen sok a nyúl, A kutyák az első nyúl láttára 
felmondtak minden hadi dresszuránax és a nyulak után 
iramodtak, Ezzel aztán hosszú időre vége is szakadt a 
hadi ebekkel való kísérleteknek. A mull évben az uráli 
farkaskutyái fogták járomba s ez aztán tökéletesen bevált. 
A kis kozák race, borzas szőrével, lándzsaalaku füleivel 
fityet vetett a nyulaknak és meghódolt a katonai 
fegyelemnek. Az ilyen kutyáknál főleg arra törekednek, 
hogy lassú morgásra szoktassák a hangos ugatás helyett, 
nehogy az állatok egymást megtévesszék. Adott jelre 
a kutya kémszemlére indul, a haditerep megszemlélésére. 
Ha visszatér, nyugtalanságával vagy nyugodt maga
viseletével árulja el, talált-e valami gyanúsat, vagy sem. 
Minden kutyának száma és nyakravalója van ; a nyakravaló 
kaucsukból készül s táviratok elhelyezésre alkalmas.

A  százéves emberekről. Az újabb idők Mathu- 
zsalemjeiről érdekes adatokat olvasunk az egyik tudományos 
folyóiratban. Francziaországban 60 ezer, Angliában 3 
ezer, Oroszországban 250 lakosra esik egy százéves ember. 
Megjegyzendő, hogy ezek az aggastyánok majdnem mind
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házas emberek s nagy ritkaság, hogy agglegény ilyen 
magas kort megérhetne. Megbízható és szigorúan ellenó'rizett 
adatok szerint az újabb kornak ezek voltak a legidősebb 
emberei: Laurence James, Skótország, száznegyven éves; 
Comit Ferencz, Anglia, százötven éves és Surrington J., 
Norvégia, százhatvan éves 1747-ben meghalt egy gárda
kapitány, a ki 128 évet élt, de csak százéves korában 
házasodott először,

A m a g y ar n ó ta  m ia tt  Nagykanizsán közös 
hadseregbeli bakák és honvédbakák között nagy háborúság 
volt, melynek emerhalál lett a vége. Úgy esett a dolog, 
hogy egy korcsmában Pozsonyból jött közös bakák talál
koztak honvédekkel. Ott volt a cigány is és a hadfiak 
csakhamar vígan mulatoztak. Egyszerre a közös bakák 
német táncdarabot akartak huzatai, de ezt nem engedte 
meg Tigeli Antal strivhegyi illetőségű közhonvéd, a ki, 
hogy nagyobb súlya legyen föllépésének, egy forintot 
adott a cigánynak, hogy magyar nótát húzzon. A magyar 
nóta miatt azután összeverekedtek a közösök és a hon
védek. Csakhamar a panganét is dolgozni kezdett és a 
katonai őrjárat, melyet a korcsmáros segítségül hivott, 
egy ideig mit sem tehetett a vadalkozó katonák ellen. Ott 
volt már az őrjárat, a mikor Tigeli Antalt, a magyar | 
nóta védelmezőjét agyonszurták és még két katonát 
halálosan megsebesítettek. A verekedésnél még húsz katona | 
sebesült meg.

V ilá g tö r té n e ti  em léknapok . Október 24. 
Barbarossza kalózkirály, a földközi tenger réme. A 
tizenhatodik század elején Éjszak-AfrikábanBarbarossza , 
Horuk volt a legfélelmesebb tengeri rabló és már ifjú- | 
ságában testvérével, Kajreddinnal együtt űzték a tengeri 
rabló mesterséget.

Mindketten Mohammed tuniszi sultán szolgálatában | 
állottak s csakhamar egész hajóraj fölött re ndelkeztek.

1516-ban az algíri emir segítségül hívta a kálózó- j 
kát a spanyolok ellen, ezek meg is jelentek a városban, 
a spanyolokat elkergették, az emirt megfojtották és 
Algír uraivá tették magukat.

Borzasztó kegyetlenséggel űzték az ozmán kalózok 
a rablást az elfoglalt Algírban. A kalóz testvérek egy
másután verték meg ellenüket, mig végre Gomares 
spanyol helytartó 1519-ben az idősebb testvért mene
külése alkalmával megölette.

Ezután az ifjabb testvér, Kajreddin vette át a vezér
letet s még kegyetlenebb módon űzte gaztetteit. Őt 
rettegte a világ Barbarossza kalózkirály néven.

I. Szelim szultán Algírt a török uralom alá helyezte és 
Kájreddint basának nevezvén ki, tízezer janicsárt adott 
vezérlete alá. Ezzel a sereggel azután a kalóz a 
spanyolokat egy szálig kiverte Algírból, Tunszit pedig 
a bitorló Muley Hassantól vette el. Kajreddin II. Szolimán 
szultántól katonát és hajóhadat kapván, az elmenekült 
Muley Hasson tartományát egymásután elfoglalta, a 
keresztények ellen való kegyetlensége szörnyűséges 
volt; az asszonyokat részint a kalózoknak ajándékozta,

részint azokkal és az elfogott férfiakkal kereskedést 
űzött, az öregeket és gyerekeket pedig a tengerbe dobatta.

V. Károly császár és spanyol"királj-j30.000 ember
rel és 500 hajóval rátört Barbarosszára, a ki 50.000 
emberével elbizakodva várta őt. Károly császár 1535. 
julius 25-én Golettát ostrom alá vette, az ellenséges 
hajóhadat, mely 86 hajóból állt, elfogta és iszonyú 
mennyiségű élelmi, hadiszert és fölszerelést ejtett 
hatalmába.

Midőn Barbarossza a városba visszavonult, a 
fellegvárt már a nyolcezer rabszolgaságba vetett keresz
tény hatalmában találta, a kik bilincsüket széttörve, 
kiszabadították magukat a rabságból, fegyvert ragadtak 
és az őrséget lefegyverezték. Ezt látva Barbarossza, a 
várost 7000 törökkel elhagyta és Algírba menekült.

V. Károly 20.000 keresztényt fölszabadított és 
Muley Hassant tette helytartóvá.

Barbarossza ezután a tengeri kalózságot még 
rettenetesebben űzte s nem kiméit semmit és senkit, 
Eória Genua dogeját és császári admirált megverte, a 
keresztényeket Mahonból Minorkába hurcoltatta, 1540- 
ben Kastelnuovó dalmát kikötővárost iszonyú vérengzés 
után elfoglalta, 1540-ben Kandia szigeténél egy keresz
tény hajóhadat megsemmisített. I. Ferenc francia 
királynak szövetségesévé szegődvén, Nizzát 1543-ban 
elfoglalta.

Ezek után 7000 íogolylyai érkezett Koustan- 
tinápolyba, hol 88 éves korában meghalt.

T ö ltö tt p u sk a  a színpadon . Zágrábból tá- 
víratozzák: Az itteni színházban előadás közben sajnálatos 
baleset történt, a melyről még nem tudják, hogy bűnös 
kéz okozta-e, vagy pedig véletlen, a darab egyik jelene
tében ugyanis Barbarics színésznek puskájával rá kell 
lőnie egy másik szereplőre, a ki éppen a színtársulatnak 
egy Porfluck nevű tagja volt. Hogy-hogy nem, Barbarics 
puskája vaktöltés helyet golyóra volt töltve. Mikor el
sütötte, Porfluck velőt rázó sikoltással rogyott össze, a 
golyó mellébe hatolt és veszedelmes sebet ejtett rajta.

P u sz tító  v ihar. Szalonikiból táviratozzák : A 
múlt vasárnap borzasztó vihar dühöngött Szaioniki környé
kén. A város mellett van a Zaliko folyócska. Ennek 
medrében, mely rendesen ki van szaradva, vasárnap 
éjjel ötven utas kereskedő tanyázott. Éjféltájban roppant 
víztömeg szakadt le a hegységből s az első rengeteg 
hullám elborította az alvó kereskedőket, kik közül 
negyvenöt odaveszett.

Szerkesztői üzenetek .
H e r m á n  F e r e n c z  u r n á k .  N. Z á b 1 a t. A külde

ményt vettük és fölhasználhatjuk. Köszönet a buzgóságért. 
Nem akadna itt-ott az ottani érdekes dolgokról vagy egy hoszabb 
értesítés? Ma t k o v i t s  A l b e r t  u r n á k .  Tölgyes Az a szeren
csétlen sárga czédula valóban tévedésből került lapjába mert 
nálunk levő szomszédját illette volna. Bizon nem csoda, ha az 
ember a hátrelékok tömkelegében ki sem ismeri magát. 
Bocsánat és üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T

L U M
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
ozégünK újó lag  m egb iza to tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLG-Ani RUHÁK,
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. -1P3 Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , í v .  B L U M  és  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. a , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erédszeti 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 Kedden

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 végső eszköz.
Többször volt alkalmunk megemlékezni 

arról a sajnálatos körülményről, hogy munkál
kodásunkat nagyban bénitja számos olvasónk
nak az a gyöngesége, hogy a lapot járatja 
ugyan nem is hónapokon, de éveken keresztül, 
s midőn pedig arra kerül a sor, hogy annak árát 
talán mégis kellene fizetni, akkor egyszerűen azt 
mondja, hogy „eb ura fakó !“ Rendes és pontos 
előfizetőink gyakran már unták is ezt a folytonos 
panaszt, a gyakori kéréseket és intéseket s ezek 
érzelmeinek kifejezést is adott volt Paulinyi 
Gyula tisztelt kartársunk eljárásunkat erősen 
támadó levélben, hallgattunk hát lapunkban a 
dologról mintegy félév óta s ezt az időt föl
használtuk arra, hogy adósainkat magán utón 
ismételten fölkérjük és fölszóllitsuk tartozásaik 
törlesztésére, abban a reményben, hogy végre 
mégis csak be fogják látni, hogy illik a tartozá
sukat megfizetni s a remény — mint az már 
nála régi szokás — most is megcsalt. Ha csak 
egy — két forintról volna itt a szó, egyet 
sem szólnánk, de hát százakra rúg a hátralék, 
ez pedig ilyen szerény vállalatnál, mint a mienk, 
melyet semmiféle tőke nem támogat, olyan 
összeg, melynek be nem folyása az egésznek 
létét koczkáztatja s igy azon csak úgy hallgatagon 
átsiklani nem lehet.

Tettünk még egy végső kísérletet hátra
lékosainkkal, midőn a múlt hó végén a követ
kező intést küldtük nekik:

„Kérő és intő sorainknak mai napig sem lévén 
foganatja, tisztelettel értesítjük, hogy arra az esetre,

ha fenálló tartozását ki nem egyenlítené, mig egyrészt 
a port, f. é. november hó 8-án okvetlenül folyamatba 
tesszük, másrészt nevét abba a kimutatásba is be fogjuk 
foglalni, mely ugyanazon a napon megjelenő lapszá
munkban fogja hozni régi hátralékosaink neveit. Sze
retjük hinni, hogy mindkét kellemetlenségnek tartozása 
kiegyenlítésével elejét veendi.

Régen megtehettük volua már a törvényes 
lépéseket a bíróság előtt, de megvalljuk az 
igazat, resteltük bemocskolni az erdészeti altisz
teknek eddig tisztán álló jó hírnevét s egy
szerre pellengérre állítani a bíróság előtt annyi 
embert, mert hiszen nyilvánvaló, hogy az el
járó biró furcsa színben látná az egész testü
letet, ha azt látná, hogy az ilyen aránylag 
csekély összegekért is annyian porolni enge
dik magukat; szemünk előtt lebegett az a 
madár, mely a saját fészkébe randit s nem 
akartuk azt utánozni.

A felhívásunkban kikötött idő a mai nappal 
lejárt s ebből meggyőződtünk, hogy a föl- 
hivottak legnagyobb részében már végleg ki
halt a szégyenérzet és a becsület s igy csak
ugyan nem maradt egyéb hátra, mint hogy 
lapunk hasábjain, nyilvánosan hívjuk föl őket 
tartozásaik letörlesztésére, hogy igy egyrészt 
alkalom nyíljék lapunk rendes és pontos elő
fizetőinek meggyőződni arról, hogy nem üres 
szalmát csépelünk akkor, midőn a sok hátra
lékot emlegetjük, másrészt pedig hogy meg
ismerjék azokat, kik a helyett, hogy a köz
érdekből indított munkálkodásunkhoz segéd
kezet nyújtanának, azt inkább bénítják.

Lapunk jövő számában ki fogjuk tehát 
mutatni mindazokat, kiknek tartozása az egy 
évi előfizetési dij összegét meghaladja, nem
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akarván ezzel azt mondani, hogy több köve
telésünk már nincs, mert hiszen a háromszázat 
meghaladja ezeken kivül azoknak a száma, 
kik egy éven belül kisebb — nagyobb össze
gekkel vannak hátralékban s mely hátralékok 
összege a félezer forintot szinte meghaladja.

Közérdeket szolgálni, az igazat mindig 
leplezetlenül és bátran kimondani csak annak 
lehetséges, ki minden tekintetben teljesen füg
getlen, anyagi gondokkal nem küzd s nincs 
mód, a melylyel őt megfélemlíteni lehetne. 
Addig, mig az embernek fűhöz — fához kell 
kapkodnia, nem nézhet bátran a világ szemébe 
s csak tétovázva halad kitűzött ösvényén, 
mert soha sem tudhatja, hogy hol és mikor 
fogja nyakát szegni, már pedig hogy lapunk 
irányának teljesen függetlennek, minden idegen 
befolyástól mentnek kell lennie, ha kitűzött 
czélját elérni akarja, azt mindenki beláthatja.

Vannak levelek kezeink közt, melyekben 
a fölszóllitott hátralékosok biztatnak, ígérnek, 
eddig azonban ígéreteik beváltásával nem törőd
tek ; érdekes tanulmány lesz olvasóinknak ezek
nek a leveleknek olvasása s igy alig fogjuk 
megállhatni, hogy azokat teljes szövegükben 
ne közöljük, természetesen csak akkor, ha az 
illetők még a lapunkban történt fölhívás után 
sem teljesítenék becsületbeli kötelességüket.

Szomorú lapjai lesznek ezek lapunknak,

méltók arra, hogy gyászkeretbe foglaljuk s 
valamint őseink a merseburgi vesztett csata 
után levágott orrokkal és fülekkel haza vető
dött harczosaikat „gyász magyarkák“ gúny
névvel illették, hasonlóan és méltán megérde
melnék a mi hátralékosaink is a „gyász erdőőröcs- 
kék“ czimet.

Felkérjük itt végre azokat is, kik még 
bármi csekélységgel tartoznak, hogy úgy azt 
kiegyenlíteni, valamint előfizetéseiket megújí
tani még e hó folyamán szíveskedjenek, hogy 
igy tájékozva legyünk a felől, hányán vannak 
azok, kikre biztosan számíthatunk.

M endem ondák  az  álla tokró l.
(A „Hazánk” után)

A tudósokról igaztalanul mondják, hogy unalmasak. 
Ha három kötetes munkát Írnak „az északi sarkon 
tenyésző mohák alaktanáról" a laikus ember ugyan 
nincsen elragadtatva, de helylyel-közzel tudományos 
munkákban érdekesebb dolgok akadnak, mint franczia 
regényekben. A Természettudományi Közlöny legújabb 
számában találjuk például a következő csevegést: 
mendemondákat a természettudomány köréből, melyeket 
Dalmady Zoltán állított össze és melyek érdekességéért 
irigykedhetnek a czéhbeli causeurök.

A medvéről sok mendemonda szól. így az pédául, 
hogy a medve egész télen át mintegy megdermedve 
alszik. Csak azt mondhatjuk, hogy ideje legnagyobb

Vadászkaland a gyakorlati életből.
1886 márczus elsején foglaltam el állásomat, 

melyet mai napig is betöltők. Harmadnapra térdig érő 
hó esett, ez azonban nem akadályozott abban, hogy 
egy öreg collegámmal ki ne ránduljak védkeriiletemet 
megtekintendő. Collegám itt-ott magyarázattal szolgált 
a határvonalakra nézve, egyébként pedig szótlanul 
haladtunk egymás mellett, nehezen törtetve a nagy hóban.

A Paphegyre érve, egy vízmosás mellett meg
törtem a csendet s egy utunkat keresztező nyomra 
mutatva kérdeztem az öreget:

— Hát itt szarvasok is vannak ?
— Dehogy vannak, — felelt az egykedvűen — 

nézze meg csak jobban, öcsém.

Természetes, hogy rögtön észrevettem az öreg 
ravaszságát s hogy csak próbára akarja tenni ügyes
ségemet a nyomok fölismerésében, én tehát nem sokat 
teketóriáztam, hanem oda szóltam:

— Nem szokott erre vaddisznó csorda jráni?
— Nem — volt a kurta válasz.
— No akkor ez nem lehet más, mint vaddisznó.
Az öreg először nem szólt, csak igenlőleg bólintott

a fejével, később azonban azt mondja:
— Ne szóljon erről senkinek egy szót sem, mert 

már úgy is sokat kellett vesződnünk miatta; sok kárt 
tesz őszszel a kukoriczásokban, miért is minden áron 
megakartuk fogni. Hordtunk neki a sűrűségbe kukori- 
czát, burgonyát, hogy majd végre csak rá csalogatjuk 
s ott megcsípjük, de hát minden fáradságunk kárba 
veszett. Maga a gróf úr is nem egyszer itt töltötte az 
estét, de a vén ravasz annyira óvatos volt mindig, hogy 
nem lehetett sehogy sem elcsípni.

— És még soha sem lőttek itt vaddisznót? — 
kérdém csodálkozva,
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részét alvással tölti, nem pedig, hogy tavaszig érzé
ketlenül alszik. Ez a téli nyugalom inkább csak visz- 
szavonulás, nem „téli álom."

Plinius szerint az első 14 napon oly mereven al
szik, hogy még a sebesülésre sem ébred fel. Külön
ben a him szerinte negyven napig, a nőstény négy hó
napig marad elrejtőzve, de ez időnek utolsó részét 
már üldögélve, mancsait nyalogatva tölti.

Azt is beszélik, hogy a medve télen talpának nya- 
logatásából él. Az igaz, hogy a medve nyáron is nya
logatja a talpát, csakhogy ennek a táplálkozáshoz 
semmi köze. Hiszen más állat is nyalja a talpát.

Azt is mondják, hogy a medve nem eszi a dögöt, 
s a halott embert nem bántja; azért ajánlják, hogy a 
veszedelemben levő vadász feküdjék le, tettesse magát 
holtnak és a medve ott hagyja bántatlanul. Ám próbálja 
meg valaki. Igaz, hogy ha mást ehetik, nem eszik dög- 
hust, de ha már támad, akkor aligha ment meg valakit 
a halottnak tettetés.

Es vannak esetek följegyezve, hogy a betegségben 
elhullott s elásott marhát kikaparta, sőt Brehm említ 
egy esetet, midőn Bakaro szibiriai községben a med
vét épp egy friss sir kiásásánál csípték meg

E mendemondát már III. Frigyes császár fel
használja ama tőle eredő ismeretes mesében, melyben 
a vadászok előre isznak a medve bőrére.

Gessner is elmondja, de megjegyzi, hogy Am- 
mianus Marcellinus említ esetet, midőn a medve a 
a földön fekvő ember lábát kikezdte.

Mendemonda számba megy az is. hogy a medve 
már 15—20 lépésnyire két lábra állva közeledik az 
ember felé s igy támadja meg az embert. Kementz, 
ki egymaga 29 medvét lőtt és 65 medvét látott másoktól 
lelőni, valamint más vadászok is bizonyítják, hogy a

— Már hogy lőttünk volna, mikor itt nem 
tenyészik ?

Ezelőtt vagy 15 évvel vonult át erre egy nagyobb 
csorda, ezen kívül itt sőrtevadat ember fia még nem 
látott.

— És most is csak ez az egy van itt ?
— Igen — volt a kurta válasz.
Ez a rövid párbeszéd nekem véghetetlen nagy 

örömöt okozott, ezt azonban társam előtt palástolni 
igyekeztem. Nem szóltam egy kukkot sem, hanem 
már előre örültem a diadalnak, midőn majd nekem 
fog sikerülni az, ami nekik nem sikerült. Mint uj 
embernek beköszöntőül ez elég szép ajánlás lesz.

Igaz, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenem, 
mert azon a helyen, honnan ide jöttem, sörtevad nem 
volt s igy nem ismertem annak életmódját, szokásait, 
de ezzel nem sokat törődtem, mert meg voltam 
győződve arról, hogy igazi kitartással és türelemmel 
mindent el lehet érni. (Csak azt nem, hogy az , Erdészeti 
Újság" olvasói közt hátralékos ne legyen. A szerkesztő)

| támadás e módja igen ritka; Kementz 94 eset közül 
csak két Ízben tapasztalta, tehát nem vagyunk fel
jogosítva, hogy e ritkább esetet fogadjuk el általános 
értékűnek.

Plinius csak azt említi, hogy a medve két lábon 
is szokott járni. Gessner elmondja, hogy sok vadásztól 
hallotta, hogy a medve, ha üldözik, hátsó lábaira áll 
és úgy hadonászik maga körül, hogy nem lehet a 
lándsával hozzáférni. Ekkor egy rossz kabátot hají
tanak oda, s mig ő ennek szétszakatásával van elfog
lalva, addig oldalról leszúrják. Földi szerint: „Csatázni 
a két hátulsó lábára áll, első lábaival nyomja és üti 
ellenségeit."

Kering róla még sok más mendemonda is; igy 
hogy tavaszszal, mikor odújából kijön, nagyon el van 
gyöngülve a szeme; hogy kölykei kezdetben egész 
formátlanok és csupaszok, hogy a karmait kövön 
szokta köszörülni stb.; de ezeket az újabb vizsgálatok 
mind megczáfolták.

Nem éppen mendemonda, de nem is szabad szó 
szerint venni azt az állítást, hogy a szarvas meg az 
őz éveinek számát szarvának ágaiból megtudhatjuk, a 
mennyiben évenkinf egy egy ág fejlődik rajta. Először 
is, az ágak fejlődése bizonyos korig tart, azután meg
állapodik, végre hanyatlik is: másodszor a szarvak 
fejlődésére több körülmény, nevezetesen a táplálkozás, 
az ivari érettség stb, kedvezően vagy kedvezőtlenül hat 
s a szerint eltérések jönnek létre.

Megtörténik állatkertekben, hogy egy nyársas bak 
azonnal 8-as sőt 10-es bakká válik. A nyársasból a 
villásba való átmenet a sexuális fejlettségtől függ. Ha 
szarvváltáskor az állat még nem érte el teljes fej
lettségét, második szarva is csak egyágunak fejlődik  ̂
tehát ismét csak nyársas bak marad; ha ellenben a

Föltettem tehát magamban, hogy törik, szakad, de meg 
fogom ejteni a vén gonoszt.

Tisztába jőve védkerületem határaival, első dolgom 
volt kipuhatolni a vaddisznó tartózkodási helyét és 
váltóit. Midőn már ezzel tisztában voltam, megkezdődött 
a lesállás. Megpróbáltam minden váltót, minden po
csolyát, hol fürödni szokott, de minden fáradságom 
hiábavalónak bizonyult. így múlt lassan a tavasz és a 
nyár is.

Már-már kezdtem bele fáradni a sok sikertelen 
lesbe, midőn a kukoricza kihányta csőveit s szeme is 
nőni kezdett. Ekkor észrevettem, hogy az én vadam 
kezd rákapni egy kukoriczatáblára, mely a fiatalos 
tőszomszédságában volt. No nem is kellett nekem 
egyéb! Már szinte láttam magam előtt fetrengeni 
vérében s előre úsztam a nagy dicsőségben.

A nap még jó magasan járt az égbolton, mikor 
én már behúzódtam a legjobbnak vélt váltó mellett 
kiszemelt leshelyemre. Soha nap lassabban nem haladt 
a szemhatár felé, mint ekkor s midőn végre eltűntek
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pubertás egybe esik a szarvváltással, normális vilává 
fejlődik, végre ha az állat sexualiter már fejlett, hatos, 
vagyis keresztes bak lesz egyszerre.

Altum egy megfigyelt özbakról a következő esetet 
közli: 1865-től, 9 hónapos korától 1870-ig 7-szer hullatta 
el szarvát, mely mindig keresztes (6-os) volt, 1872-ben 
lett szabálytalan 10-es; 1873-ben csonka képződmény.

Az őz ezen a keresztes bakállapoton rendesen 
megáll. Néha vannak 12-esek is, mégis az előbbit 
tekinthetjük jelenleg normálisnak, A szarvas fejéke 
ágasodásának is van bizonyos határa, a 22—26; 
azután egy ideig ezen maradhat, vagy azonnal lejebb 
száll, a mi rendesen bekövetkezik. Az olyan képződ
mény, mint a liires moritzburgi 96-os, abnormitásnak 
tekinthető. A korral párvonalas fejlődés körülbelül 5— 6 
évig tart, de ez időben is csak az említett meg
szorításokkal.

A is mendemonda számba mehet, hogy a patkány 
úgy lopja a tojást, hogy az egyik hányát fekszik, lá
baival fogja a tojást, a másik pedig farkánál fogva 
húzza az élő szánkát.

A medve, Perty szerint, egyik tavalyi fiát magánál 
tartja és ez dajkálja aztán a következő ivadékot. Eh
hez legalább is kétség fér.

A madárvilág is sok mendemondát szolgáltat. A 
kakukról azt mondják, hogy a gyomrában szőr nő. És 
tényleg, ha a kakuk gyomrát fölbontjuk, belső falán 
szőrt találunk, még pedig bizonyos rendben elhelyezve. 
Ha e szőrszálakat mikroszkóppal nézzük, szerkezetük 
elárulja, hogy szőrszálak s a megevett hernyókkal 
kerülnek a gyomorba.

Az a bizonyos rend, melyben a szőrök el vannak 
helyezve, t. i. mintegy a gyomor közepén keresztül 
menő tengely körül, csak azt bizonyítja, hogy a gyo-

utolsó sugarai is, azt hittem, hogy most már rögtön ki 
fog bújni az én vadam búvhelyéről s szinte hallani 
véltem már a távolból mindjobban közeledő csörtetését.

Lélekzetemet visszafojtva megfeszítettem halló 
szerveimet, csak hogy jobban hallhassam a vad közele
dését, szivem hangosan kezdett dobogni, ereimben 
gyorsabban lüktetett a vér; szinte féltem, hogy szivem 
hangos dobogása még vissza fogja riasztani.

Végre egészen közelembe ért, alig lehetett a 
sűrűség szélétől 30—40 lépésnyire s ekkor megállt és 
szimatolt egy darabig, azután nagyott fújt, mozdult 
egyet s ekkor megfordult s hangos csörtetéssel rohant 
vissza a sűrűségbe, ott hagyva engem gyászos meg
lepetésemben. Igazán nem tudtam, szivem dobogását 
hallotta-e meg, vagy pedig szimatot kapott. Elég az 
hozzá, hogy bizon én szépen hoppon maradtam.

Másnap ismét csak igy jártam és még Isten tudja, 
hogy hányszor azontúl. Néhányszor lőttem is rá, azaz 
jobban mondva mellé, nyilvánvalóan azért, mert mindig 
sötét éjjel jött csak ki a kukoriczásba s midőn a lövést

mór fala azon tengely körül, hullámszerű mozgással 
húzódik össze. A hol a tengelynek végpontjai volná
nak — minként Niels kifejti, — ott a gyomor fala 
csupasz.

Még más mednmondák is szólnak e madárról; 
például, hogy a fészekben talált tojást kiissza, de ezt 
Walter megfidyelései megdöntik.

Azt is fejtegették, hogy a kakuk szabályozza tojá
sai színét, a szerint, hogy melyik illik jobban a ki
választott fészekbe. Igaz, hogy különféle szinü kakuk- 
tojás van, de Rey Jenő 1246 esetet tanulmányozva, 
bebizonyította, hogy egy bizonyos kakuk csak egyféle 
tojást tojik, s hogy ennek megfelőleg minden kakuk 
csak bizonyos madár fészkébe rak tojást, azéba, a 
melynek tojásához legjobban hasonlít az ő tojása, s 
nem hol az egyikbe, hol a másikba, mint a mende
monda állítja.

A kígyó tojásevését már Plinius ismeri, a tojás 
megevésének a módját is, hogy t. i. az egészet lenyeli 
és csak a belsejében törik össze,

A kígyók veszedelmességét általában túlozzák.
A csörgőkígyóról azt mondják, hogy csörgője 

csont és ezzel üt áldozatjára, hogy kínlódását meg
rövidítse. Egyik sem igaz, mert a csörgő gyűrűk 
anyaga szaru, s a mit ő megmart, azt nem szükséges 
külön agyonütni.

A gerincztelenek közül csak a szarvasbogárról 
szólót említem itt, melyről, azt hiszik, hogy annyi 
éves a hány bibircsó van a „szarván8 az első nagy 
harántág alatt. A kifejlett szarvasbogár ismeretesen 
rövid életű, lárva állapota azonban öt évig tart.

E mendemonda valószínűleg úgy jött létre, hogy 
analógiát kerestek a szarvas és a bogár szarva közt.

követő napon kimentem lövésem eredményét kutatni, 
az elcsúfított termést ugyan ott találtam, de az én 
vaddisznómnak bizon csak a nyomát, mi nem is csoda, 
mert hát mindig csak úgy találomra lőttem a hang 
után, amit pedig látni véltem, az csak izgatott agyam
nak képezelete volt.

Most már csakugyan nem tudtam mit csinálni s 
igy elhatároztam fölkeresni Szent-Tamáson lakó egyik 
barátomat, kiről tudtam, hogy életében már sok vad
disznót lőtt, kikérdezendő őt, hogy és mikép járt el 
eredményes vadászataival, mert hát azt tartja a tót 
példabeszéd: „a jó tanács garast ér“.

Barátom szívesen fogadott s miután rátértünk az 
én eredménytelen leskelődéseimre, vállat vont s azt 
mondta, hogy ő maga a vaddisznóit mindig cserkészve 
szokta meglőni s azt a tanácsot adta nekem is, hogy 
midőn a vad a kukoriczában kedvére lakomározik s egész 
figyelmét az veszi igénybe, igyekezzem őt szél ellenében 
megközelíteni s igy lelőni.

Hát hiszem tanácsnak ez is jó volt, csak az eset
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LEVELEZES.
Nógrád Kálló 1898 Október 19.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Sokszor hangoztatta már lapunk, hogy az erdő

törvény 17 szakasza alá tartozó birtokosoknál az erdő
altiszti személyzetnek nincs meg a megélhetési módja 
sehogy sem biztosítva, de ezek a hangok még mindig 
nem voltak hallhatók ott, hol a dolgon segíteni hivatva 
lennének és segithetnének is; értem itt az illetékes 
szakministeriumot.

Kérem ennélfogva tekintetes szerkesztő urat ked
velt lapunkban fölhívni az ország egész területén lakó 
összes bajtársakat a tömörülésre és arra, hogy már a 
legrövidebb idő alatt közgyűlést tartsanak, melyen 
fölsorolva sérelmeiket, egyúttal módokat keresnének 
azoknak gyógyítására s mindezekről emlékiratot szer
kesztve, küldöttség utján juttatnák a nagyraéltóságu 
földmivelésügyi m. kir. minister úrhoz, kérve ót, hogy 
ha már intézkedett a törvény arra nézve, kik legyenek 
kötelesek szakvizsgázott erdőőri személyzetet alkalmazni, 
kötelezze ezeket egyúttal nem csak arra, hogy alkal
mazottjaiknak a tisztességes megélhetéshez megkívánt 
javadalmazást biztosítsák, de különösen és főleg arra 
is, hogy nekik és elhalálozásuk esetére nyugdijat is 
biztosítsanak, mindkettőnél alapul véve az államkincstár 
alkalmazottjainak javádalmazását és nyugdiját s nem 
feledkezve meg az előléptetésekről sem.

Igaz, hogy az általam czólba vett eljárás pénzbe 
és pedig talán szerény erőnket meghaladó sok pénzbe 
kerül, de hát utóvégre is egyszer csak meg kell hoz
nunk az áldozatot, mely ha vállalkozásunkat siker 
koronázza, százszorosán megtérül, mig ha kudaezot

vallanáók — mire különben gondolnunk sem szabad, 
mert hiszen az igazságot ideig — óráig el lehet ugyan 
nyomni, de végleg kiirtani nem — akkor is megmarad 
a megnyugtató tudat, hogy megtettünk minden lehetőt 
s megmozgattunk minden követ érdekünkben s nem 
rajtunk múlt, hogy czélt nem értünk.

A közgyűlést legalkalmasabb lenne a fővárosban 
megtartani, már csak azért is, hogy az azon részt
vevőknek alkalma nyílnék ennek szépségeit és nevezetes
ségeit is megismerni, de másrészt azért is, hogy a 
küldöttség is nyomban kiküldhető lenne s igy nem 
lenne szükség külön erre a czélra költekezni. Minden
esetre óhajtándó lenne, hogy tömegesen, legalább pár 
százan jellennének meg a gyűlésen a bajtársak, hogy 
igy már tömegükkel is mutassák számát azoknak, kik 
segítségért kiáltanak.

Ielentkezzék tehát mindeki, ki a mozgalomban 
és gyűlésen résztvenni óhajt, lapunk szerkesztőségénél, 
mert bizton hiszem, hogy a szerkesztő ur szívesen 
magára vállalja a mozgalom vezetését és intézését s 
ha elegendő jelentkező akadt, meg fogja választani a 
gyűléshez az alkalmas időt, (Nagyon szívesen, bár lenne 
figyelemre méltó fölhívásának minél szebb foganatja! 
Szerkesztő). Azok pedig, kik fölhívásomat olvassák, 
közöljék azt otyan bajtársaikkal is, kik lapunknak nem 
olvasói s igy arról máskép tudomást nem szerezhetnek.

Isten segedelme velünk!
BATIMONSZKY GÁBOR.

£ A n a g y v i l á g b ó l .
^  ■—,,—n=T̂ =»i—..—n—, ̂  :—,,—I

Viharteljes felhők kezdik borítani a látóhatárt, hivat
va arra, hogy az egész világot lángba borítsák. Fasoda,

számításon kívül, hogy az ma vidéken nagyobbrészt ritkás 
feles kukoriczások voltak, mig a mienk géppel vetett 
s helyenkint olyan sürü volt, hogy nesz nélkül lehe
tetlen volt azon áthatolni s igy belátva ennek a 
cserkészésnek a lehetetlenségét elhatároztam, hogy 
inkább majd csak az erdő sűrűjében próbálok szeren
csét, hol mégis korábban szokott barangolni s talán 
nem is annyira elővigyázó, mint mikor a szabadba ér.

Elhatározásomat csakhamar tett követte s már 
másnap elindultam a fiatalosba, onnan pedig a póz- 
násba, mindenütt a legnagyobb figyelemmel megvizs
gálva, hogy merre szokott leginkább járni. Délutáni 
négy óra lehetett, midőn eljutottam a kis-terecseny 
nevű völgybe s itt egyszerre különös zajra lettem 
figyelmessés. Hirtelen megálltam s most nagy bámu
latomra láttam, hogy az előttem mintegy 20 lépés- 
nyir elhúzódó vízmosásból emelkedik ki a nagy kan. 
Meglepetésemben egészen megfeledkeztem arról, hogy 
nálam töltött fegyver van s csak akkor tértem magam
hoz, midőn az agyaras a túlsó oldalon eltűnt a sűrű

ségben : ekkor tértem csak magamhoz s kezdtem 
Töprengeni azon, hogy mikép is kellett volna csele
kednem, de hát késő eső után köpönyeg, most nem 
maradt egyéb hátra, mint legalább rejtekhelyét szem
ügyre venni.

Az itt látottak arra engedtek következtetni, hogy 
a vad ezt a helyet többször is, talán mindennap föl
keresi s igy csakhamar készen voltam a tervemmel, 
hogy leshelyemet jövőre ide fogom áttenni.

A vízmosásban meglehetős mennyiségű viz volt 
s annyira összezavarva, hogy valóságos pocsolya szám
ba ment;hossza vagy tiz méter lehetett. Az alsó vé
gén egy jó erős, terebélyes koronáju kecskefüz állt, 
nagyon alkalmas arra, hogy rajta magamnak ülőhelj’et 
készítsek, mit két oknál fogva véltem előnyösnek; 
először mert a magasban ülve a vad nem kaphatott oly 
könnyen szimatot, másodszor pedig, hogy esetleges hibás 
lövésnél a nadrágom is nagyobb biztonságban lesz itt, 
mert hát szégyen ide — szégyen oda, de biz én kissé 
szepegtem, no meg az óvatosság soha sem árt. 

(folytatása következik).
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a kis afrikai város birtoklása fölött Anglia és Franczia- 
ország közt támadt viszály nagyon kiélesedett s ha 
csak az utóbbi nem enged, könnyen kitör a háború a 
két nagyhatalom közt, melynek pedig beláthatlan követ
kezményei lehetnének, mert nem lehetetlen, hogy ebbe 
az egyes szövetséges államok is bele vegyülnének, 
minek következés európai háború lehetne. Az egész 
világ puskaporos aknán nyugszik és csak egy kis 
szikrára van szükség, hogy ez fölrobbanjon. Anglia 
mozgósította összes tengeri hadierejét, melynek tud
valevőleg nincs párja a világon, szárazon pedig az 
ország maga meg nem támadható, mert ez csak úgy 
lenne lehetséges, ha a támadó fél csapatait hajókon 
szállítaná át a tengeren, mi az angol hajóraj óriás 
ereje mellett szinte lehetetlen. A helyzet komoly voltát 
legjobban látszik bizonyítani az is, hogy Vilmos német 
császár megszakítja szentföldi utazását és siet vissza 
birodalmába. Azt akarják ugyan elhitetni a világgal, 
hogy a cszászár a rendkívüli nagy forróság miatt 
szakítja félbe zarándok útját, de mégis sokkal való
színűbbnek látszik, hogy az angol-franczia forrongás 
az, mely őt haza szóllitja.

Nálunk még mindig nagyon zavaros a helyzet és 
immár nyilvánvaló, hogy az Ausztriával való kiegyezés 
nem fog sikerülni s az uralkodó szava lesz kénytelen 
dönteni a dologban. Országgyűlésünkben az ellenzéki 
pártok eddig alig tapasztalt egyetértéssel fáradoznak 
a kormány megbuktatásán s ennek pártja már komolyan 
foglalkozik a szólásszabadság megszorításával, sőt szó
ba került az országgyűlés föloszlatása is, az ellenzék 
azonban rá sem hederit ezekre a fenyegetésekre és 
el van tökélve a végletekig harczolni.

A kenderm ag olaj sokkal jobbnak bizonyult 
a házi állatainkon található élősdiek elpusztításánál, mint 
a petróleum, melyet erre a czélra újabb időben nagyon 
kezdenek használni. Ha a tetves jószágot kendermag 
olajjal kenjük be, már 2—3 óra múlva megszűnik vaka
rózni s a tetvek elpusztulnak. Ennek a szernek a használata 
már csak azért is ajánlható, mert semmiféle mérges alkat
részeket sem tartalmaz s igy ha esetleg sebeket is érint, 
nem okoz veszedelmet, mig a petróleum vagy higany 
(kéneső) a s ebekbe jutva, azokat szerfölött elmérgesiti, 
sőt vérmérgezésnek is lehet okozója.

A vörösfenyő rongálása fagy és vadak 
által. Általánosan az a hiedelem, hogy a vörösfenyő 
teljesen fagymentes, ez azonban téves hit, mert a nála 
korán beállott nedvkeringés folytán a friss hajtások gyakran 
szenvednek a késői fagyok behatása alatt, miután pedig 
a vörös fenyőnél a hajtások fásulása nagyon lassú, a 
korai őszi fagyok is ártalmára lehetuek, ezért az ültetésnél

gondosan kell kerülni a fagyoknak kitett völgyeket és 
hajlásokat. A németországi kísérleti állomásokon azt is 
tapasztalták, hogy a vadak, kivált a nyulak élvezettel és 
nagy előszeretettel csipkedik le a vörös fenyő zsenge 
hajtásait, ezt azonban talán csak annak lehet tulajdonítani, 
hogy ott a vörösfenyő csak szórványosan fordult elő, 
mert ismeretes dolog, hogy a vadak legszívesebben 
keresik föl a rikábban előforduló fanemeket.

A h áz iá lla to k  sebeit és zuzódásait leg
könnyebben gyógyíthatjuk, ha egy pohár kútvizben annyi 
sót oldunk föl, a mennyit az csak fölvenni képes. Ezt 
az oldatot langyossá melegítve, abba tisszta vászon 
rongyot mártunk s ezt rátesszük a kisebesedett helyre. 
A rongyot napjában többször kell az oldattal megnedve- 
siteni. Ilyen eljárás mellett a seb nem megy át genyedésbe 
és fölösleges lesz minden más kenőcs vagy flastrom 
használata.

A to jások  e lta r tá sá n á l legújabban azt ajánlják, 
hogy azokat patakba helyezzük el úgy, hogy a viz sza
badon csuroghasson köztük; az igy elhelyezett tajások 
egy évig is megtarják frisseségüket, Nagyobb mennyi
ségnél drótfonatú kosarat lehet használni, melyen át 
vizet csöpögtetünk. A folyó viz ugyanis a legroszabb 
vezetője és fészke a különféle baktériumoknak s ebben 
lelhetjük a dolog magyarázatát.

K ü l ö n f é l é k .

H ibaigazítás. Lapunk 2-ik számában a szász- 
sebesi m. kir. erdőhivatal kinevezettjei közt tévedésből 
Rózsai Mihály lett szedve Rónai Mihály helyett, mit 
ezennel helyreigazítunk,

Lövés Önvédelemből. Rákóczi Imre m. kir. 
főerdőőr a szászsebesi erdőhivatal alá tarozó alkenyéii 
épületfaraktárnal múlt kó 31-én reggel észrevette, hogy 
az illetményföldjén levő káposztásában idegen marhák 
garázdálkodnak s a helyszínre sietve ott találta Todorean 
Zaharie alkenyéri jómódú gazdaembernek a fiát több 
társával hat lovat legeltetve, Rákóczi a legényeket távo
zásra hívta föl s a jószágot le akarta tartóztatni, mit 
Todoreán nem akart megengedni, hanem rátámadt s 
midőn ezt magátói elökte s figyelmeztette, hogy táma
dásával hagyjon fel, mert különben fegyverét fogja 
használni, ez még akkor sem tágított, hanem újból támadó
lag lépett fel, sőt midőn fokosával fejbe vágta is, csak 
újabb támadásra készült s egy nagy kővel akarta meg
dobni. Rákóczi utoljára is türelmét veszítette s támadó
jának lábába lő tt; a sebesültnek ez sem volt elég s még 
ekkor is támadni készült s botor szándékával csak akkor 
hagyott fel, midőn figyelmeztette, hogy most már fejbe 
fogja lőni, E közben a többiek, kik a jelenetnek néma 
szemlélői voltak, a lovakkal együtt kereket oldottak.
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Rákóczi a fegyverhasználatáról úgy a községi elöljáró
ságnál, mint a fölöttes hatóságánál nyomban jelentést tett.

A  pestis. Megemlékeztünk volt erről a rettenetes 
járványról, mely újabban Bécsben két áldozatot ragadott 
el. Ebből az alkalomból nem lesz érdéktelen tudni, hogy 
Európában milyen pusztításokat vitt végbe ez a nyavalya. 
Először a 6-ik században lépett föl; 1837-ben annyira 
dühöngött, hogy áldozatainak száma a 25 milliót meg
haladta s Így az akkori népesség egy harmadrésze 
pusztult el benne. Hazánkban — hová a törökök hurczol- 
ták be 1527, 1545, 1553—1556 években pusztított, 
1710-ik évben 300,000 ember pusztult el hazánkban. 
1739-ben Budán hatezer, Pesten ugyanannyi ember halt 
meg pestisben. Utoljára nálunk 1740—1744 években 
dühöngöt a feketehalál, sok áldázatot szedve.

"William' Croakes jóslata. William Croakes, a 
világhírű angol tudós az 1930-ik esztendőre nagy éhín
séget jövendőit az emberiségnek. Az egyik franczia 
folyóirat kérdést intézett nehány ismert tudóshoz, mi a 
véleményük Croakes jóslatáról s mivel lehetne az éhín
ségnek elejébe vágni. Nicolas .Tesia kiváló olasz vegyész 
a levegő páratartalmát akarná iparszerben kihasználni 
A kiaszott szántóföldeket mesés módon lehetne meg
termékenyíteni, a mi által a búza ára hihétetlenül ala
csonyra szállna. Hogy ezt elérjük, csupán óriási vízesé
seket kellene létesíteni, az erdők fáját és szenét tehát 
nem bántanák. De az emberiség táplálkozására óriási 
hatással lesz már a közel jövőben a mesterséges utón 
előállított albumin (fehérnye.) Tudjuk, hogy a fehérnye 
tápláló ereje huszonötször akkora, mint a húsé. A mes
terséges utón előállítandó albumín pedig olyan olcsó 
lesz, hogy húsz krajczár ára belőle untig elegendő a 
legerősebb embernek is napi táplálékul, Mesterséges utón 
előállított albumín, jöjjön hát el a te országod!

Furcsa sirfölirat. Drab János nagylaki tanító, 
mint csabai levelezőnk nekünk Írja, érdekes visszaemlé
kezést közöl Lachaj Györgyről, az árvamegyei Trsztena 
község egy immár csödesen porladozó emberéről. Lachaj 
nagy időket látott. Mint mondja, a polyákországi Hanka 
volt viszontagságé" életének okozója, Hanka nem viszonozta 
szerelmét. Ezért aztán fölcsapott Radeczki-huszárnak és 
Taliánországban töltött ki három kapitulációt. Hatvan 
éves korában jött vissza szülőföldjére és ekkor házasodott 
meg, mert heves szerelemre gyulasztotta szivét egy 
fiatal párjavesztett asszony. És boldog férj, feleség lettek. 
Boldogsága akkor ért tetőpontra, mikor a felesége 
ikrekkel ajándékozta meg őt, de nem egyszerű ikrekkel, 
hanem duplán: négy egészséges fiúval. Lachaj százegy 
éves korában mostanában halt meg s akkor is úgy, hogy 
nagyon sok káposztát talált enni. Harminc esztendeig 
volt a község határcsősze, a mely hálából a jeles férfiú 
iránt, maga emelt sirkövet is, melyre e szavak vannak 
vésve:

„Itt nyugszik La 
Chaj György tes- 
Te, de lelke Tal- 
Lián-országban 
Vándorol. Meghalt 
101 éves korában 
Káposzta evésben
Mindörökké Ámen.“ (Bp. H.)

Tömeges szökések a katonaságtól. Nagy
váradon nem éppen igazi gyöngyélelük lehet a katonáknak, 
mert napról-napra ismétlődnek a szökések, Nemrég a 7.

huszárezred egyik önkéntese szökött el, most pedig a 37. 
gyalogezredtől egyszerre hat katona, a huszárságtól pedig 
kettő dezertált. Ezenkívül ugyancsak a 37. gyalogezrednél 
Tóth Lajos közlegény minap öngyilkos lett. Az öngyilkos 
és a szökevények is leveleket hagytak hátra, a melyek 
szerint a rossz bánásmód miatt határozták magukat két
ségbeesett tettükre.

A  kirugós telién. A minap a szegedi vásáron 
egy bánáti sváb paraszt 85 forintért megvette özv. 
Kopasz-Förgeteg Jánosné fejős riskáját. A sváb ezüstben 
számlálta le a vételárt, a minek megtörténte után mind 
a ketten betértek egy rókusí parasztfogadóba, meginni a 
vásár áldomását. Kvaterkázás közben a paraszt bizalmasan 
mégkérdezi Kopasz-Förgeteg János tisztes özvegyét; 
nincs-e a riskának valami hibája ? Nem igen van, ha csak 
az nem megy hiba számha, hogy rettenetesen kirúg és 
öklelőzik a csonka szarvaival, a mikor fejni akarják. No, 
ezen könnyű segíteni, mondja ismét a sváb, van erre 
mód. Kimennek az istállóba, a hová bekötötték a tehenet 
és ott azt mondja a paraszt:

No, asszonyság, most a mennyi ezüst pénz magánál 
csak van, azt mindegyiket csókolja meg, aztán vesse 
át a tehén hátán, ide ni, a kalapomba. Akkor elmúlik 
a riska kirugozóságá.

Özvegy Kopasz-Förgeteg Jánosné fogja a 85 ezüst 
forintot és mi rosszat sem sejtve, egyiket a másik után meg
csókolja és általveti a tehén hátán. A mikor mind a 85 
pengő ott van a svábnál, ez ravaszul mosolyog s azt 
mondja:

Most aztán tartsa meg a riskát magának, kedves 
asszonyság. Ilyent adtam el én is éppen tegnap!

Apróságok. A szórakozott. Mégis csak ostoba 
gyerek ez a Jancsi, mondja a professzor ur felesége az 
urának. Nem fordítva húzza föl a czipőjét és úgy szaladgál 
benne? Mi az ördög, válaszolja a szórakozott professzor 
— a talpával fölfelé ?

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a c L s z k y  E m i l .

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



48 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

iái
-4#

i á~i4h4-M-5#

i á
■44-*4-Hí
- H í-!*á43

- h í
- H í
- H í

^HapiífgtoH

SpitEKSZEItEK 10-évyófáüássaí

Képea'árjegyzUs FIFiaentes, iavMsek possíasats WkazlHieíssíí.

ff-§*-
f t#*-

f c

Ifc-

t*-

v ?

M E G J E L E N T

s r/inL  U  JVL a  o
udvari egyenruha szállítok

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,
czógünK újólag 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  R U H Á K ,
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló  figyelem m el eszközöltetnek.
PP"'* Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. 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. , . etaörangu egyenruha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Fensége József főherezeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállitók. A földm. m. kir. minisztérium szállitó ,M-

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. November 15 7-ik szám.

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

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 Ked 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.

Hol itt a z  igazság?
Midőn az ember átlépve gondtalan ifjú

ságának éveit az élet küzdőterére lép, nem 
csak az a czélja, hogy magát és alapított 
családját napról-napra fentartsa s megelégedjék 
azzal, hogy majd igy csak lassan áttengeti 
életét, hanem az is, hogy megélhetését arra 
az időre is biztosítsa magának, midőn majd 
öreg napjaiban a gyöngülő test megtagadja a 
szolgálatot s nem lesz képes magának minden
napi szükségleteit megszerezni, vagy pedig 
hogy az ő halála esetére hátrahagyott családja 
biztosítva legyen a nélkülözések ellen.

Ennek a czélnak szolgálatából áll mind
nyájunknak az élete s azt kiki a maga módja 
szerint igyekszik elérni. Áz egyik saját keze 
szorgalmával gyűjti a vagyont, a másik a szülőitől 
örököltét törekszik nem csak megtartani, de 
gyarapítani is, a harmadik ismét olyan állás 
elnyerésében fáradozik, mely neki fáradságos 
szolgálata után nyugdijat biztosit, a mely hivatva 
van őt öreg napjaiban a nélkülözések ellen 
megvédeni.

Az utolsó rendbe tartoznak egyebek közt 
a kincstári erdőőrök is, kik bizonyára nem 
magáért azért a szerény díjazásért vállalták 
el a terhes szolgálatot, melyet nekik állásuk 
juttat, mert hiszen más téren képzettségük és 
igyekezetük mellett valószínűleg talán jobban 
érvényesülhetnének s többet is kereshetnének, 
de hát őket leginkább az csábítja pályájukra, 
hogy itt úgy nekik, mint haláluk után özvegyeik

nek, serdületlen gyermeiknek némi nyugdíj 
van biztosítva.

Méltányos és igazságos dolog is az, hogy 
az, kinek szolgálatában fölemésztettük ifjú 
erőnket, eluyüttük egészségünket, megadja ne
künk a mindennapi kenyerünket akkor is, 
midőn előrehaladott korunk vagy betegségünk 
meg bénítja tetterőnket s a további szolgálatra 
már képtelenek vagyunk, vagy pedig midőn 
a halál kiragad az élők sorából, hogy családunk, 
mely szolgálatunkban segítőnk és támogatónk 
volt, ne legyen az Ínség és nyomor martalékává.

Ebből a nemes intenczióból indult ki az 
államhatalom, midőn kivétel nélkül minden 
alkalmazóijának bizonyos nyugdijat biztosított 
s azok, kiknek érdekében ezt tette, hálás 
köszönettel tartozhatnak csak neki atyai gondos
kodásáért s mégis mindennek daczára itt is van 
oka panaszra, és pedig jogos és méltányos 
panaszra a kincstári erdőőröknek, mert nem 
egyforma az a mérték, a melylyel a nyugdijat 
mérték.

Azt mondja a nyugdíjtörvény, hogy az 
erdőőrnek tiz évi szolgálat után van igénye 
nyugdíjra s előbb nem: sok szó férne ugyan 
ehez a hosszú időhöz, de hát ezt most nem 
akarjuk feszegetni, mert utóvégre is valamely 
kezdő határt csak kellett szabni és senki sem 
kívánhatja, hogy egy-két napi szolgálat után 
évek hosszú során át érdemetlenül gyámolitsák, 
hanem igenis van szavunk azokhoz a foko
zatokhoz, a melyek szerint a nyugdíj meg van 
szabva.

Az első tiz évi szolgálat után kapja a 
kincstári erdőőr legutóbb s nyugdíjaztatása
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alkalmávas élvezett fizetésének negyedrészét 
nyugdijképen, azután a folytatólagos évekért 
egész a huszadik szolgálati év betöltéséig 
semmit, húsz év után fizetése felét, harmincz 
után három negyedét s végre negyven évi 
szolgálat után a teljes nyugdijat, vagyis a leg
utóbb élvezett készpénz fiizetést teljes össze
gében, tehát éppen úgy számolnak itt, mint 
ahogy az áruló Judásnak fizették ki a vérdijat 
a farizeusok: tiz . . húsz . . harmincz.

Az az egy nap híján tiz esztendő, mit 
olyan sok fáradság és keserűség közt kell 
átélni, az nem számit, az semmi, mert ha csak 
egy nap hiányzik is a húszba, az már csak 
tiz és egy szemernyivel sem több, tehát az, 
aki egy nap híján húsz évet szorgalmatoskodott, 
fáradozott, semmivel sem érdemelt ki töbet, 
mint az, ki ezt a szolgálatot tiz éven át telje
sítette.

A tisztviselőknél ugyan szintén tiz évi 
szolgálat az alapja ja nyugdijnak, de hát a 
mérték, az itt már egészen más; ezeknek már 
a lépcső első fokán megadják fizetésüknek 
nem 25, de 40 százalékát s azontúl egy évet 
sem szolgálnak ingyen, mert minden egyes 
eltöltött esztendő után fokozódik a nyugdijuk 
a fizetésnek két százalékával.

Kérdezzük már most: hol it az igazság?
Azt fogják talán erre felelni, hogy a tiszt

viselőnek nagyobb és költségesebb tanulmányo
kat kellett végeznie, hogy tisztjét betölthesse 
s igy jogos és méltányos, hogy többet is kapjon, 
de hát vájjon nem kap fizetést is és nyug
dijat is képzettségéhez arányitva többet? Ez a 
kifogás tehát nem állhat meg s nem is azt 
mondjuk mi, hogy a tisztviselő sokat kap, sőt 
ellenkezőleg készségesen elismerjük, hogy ná
lunk még a tiszti fizetések sem érték el a 
rendezésnek azt a fokát, melyet élvezői méltán 
megérdemelnek, hanem igenis azt mondjuk, 
hogy az altisztek kapnak keveset.

Ugyanazt a czélt, ugyanazzal a buzgó- 
sággal, nemes törekvéssel s aránylag ugyan
azzal a tudással szolgálják az altisztek is, a 
inelylyel a tisztviselők s igy csak jogos és 
méltányos lenne, ha nyugdíjaztatásuknál is 
ugyanabban az elbánásban részesülnének.

Ha már megkívánja a szolgálatadó a hűséges 
szolgálatot, abban az igyekezetei, a buzgóságot, 
ne igyekezzék egy évtizedet semminek tekintve 
az érdemből bármit is levonni. Nem jó szülő 
az, a melyik különbséget tesz a gyermekei 
közt s mig az egyiket dédelgeti, czifra ruhában 
járatja, csemegékkel eteti, addig a másikat 
rongyos mezbe burkolja s száraz kenyérhajakat 
dob elébe. Így csak a mostoha szokta meg
különböztetni a saját gyermekét az idegentől, 
nem szabad ezt azonban tenuie a hazának,

Vadászkaland a gyakorlati életből,
(folytatás és vége.)

Másnap már három órakor délután magamhoz 
vettem a jelző kést és eindultam a vízmosáshoz, hogy 
ott helyemet elfoglaljam. Még jó világos volt, midőn 
fölkapaszkodtam a fűzre s ott egy kinyúló ágra ültem, 
melyről már előbb letakaritottam a kisebb galyakat. 
Az ülőhelyemül szolgáló ág éppen a pocsolya egyik 
vége fölött volt. A vízmosás jóval tágasabb volt a 
pocsolyánál s igy az oldalain álló fák koronái közt 
meglehetős nyílás volt, melyen a világosság lehatolt 
a vízre s igy volt kilátásom arra, hogy még a teljes 
besötétedés esetén is meg láthatom az ott fetrengő vadat.

Soká vártam már kényelmesnek éppen nem mond

ható ülőkémen, a nap is leáldozott már, de az én vadam 
csak nem jelentkezett. Az alkouyt nyomban követte a 
sötétség s már reményemet kezdtem veszteni s éppen azon 
tanakodtam, hogy leszálljak-e kecskefüz trónusomról1 
midőn távolról csörtetés zaja ütötte meg füleimet, mi 
ismét türelemre intett. Kis vártatva ugyanarról a hely
ről hatalmas zörgés, dobogást, csattogás zaja hallatszott, 
melyből nyilvánvaló volt, hogy ott vadkanok viaskodnak 
egymással. Körülbelül egy óra hosszat hallgattam már 
viaskodásukat, mire elváltak egymástól s az egyik nagy 
örömömre felém tartott s pár perez múlva már köz
vetlen közelemben, majdnem a fa alatt állt meg s nagyo
kat fújva szimatolt, miből azt következtettem, hogy sejti 
ittlétemet s tán nem is fog a vízbe meni, hanem eloldalog. 
Ebben minden áron meg akartam akadályozni s ezért min
den erőmből megfeszítve szemeimet, hogy a sötétség
ben alakját kivehessem, mi végre sikerült is annyira, hogy 
végre még fülét, farkát is megtudtam különböztetni.

Nem sokat teketóriáztan, hanem oda durrantottam, 
mire rögtön nagy robaj támadt, én pedig ugyanabban 
a pillanatban elvesztettem az egyensúlyt s lecsúsztam
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melynek mindannyian egyformán édes gyer
mekei, kü fiai vagyunk.

Az igazságos és méltányos ilyen eljárás által 
hálára kötelezett gyermekek fokozott igye
kezete és buzgósága pedig bőven be fogja hozni 
azt az évi pár ezer forintot, melyet az igaz
ságosság alkalmazása megkíván.

Mérjünk egyenlő mértékkel!

Gyászlapok.
Lapunk múlt számában megemlékeztünk volt 

arról, hogy számosán volt olvasóink közül nem hede- 
ritve sem kérésre, sem intésre, tetemes előfizetési 
dij hátralékukkal beburkolóztak az ismeretlenség ho
mályába, itt hagyva minket immár kétessé vált köve
telésünkkel gyászos árvaságban.

Fájdalmasan érint, igaz, annak a tekintélyes 
összegnek az elvesztése, de még fájdalmasabban az, 
hogy eonstatálnunk kell ennyi barátunknak vélt kar
társunkban történt csalatkozásunkat, ámbár még most 
sem akaruk fölöttük pálczát törni, sőt ellenkezőleg 
miután legnagyobb részük intő-sorainkra még csak nem 
is felelt, hinni akarjuk, hogy ezeket előbbi tartózkodási 
helyükről való elköltözködésük miatt kézhez sem 
vették s ezért feledkeztek meg tartozásuk kiegyen
lítéséről. Tekintettel pedig arra, hogy minket a végre
hajtó nagyon könnyen s bármikor megtalál, annak ét
vágyát pedig csak akkor tudjuk kielégíteni, ha a mi 
adósaink is kifizetik tartozásaikat, elkerülhetlennek j 
tartjuk ezek tartózkodási helyét kinyomozni, hogy igy J

jogos és méltányos követeléseinket rajtuk vagy békés, 
vagy bírói utón behajtassuk, miért is ezennel fölkérjük 
összes olvasóinkat, hogy az alábbi névsorból az általuk 
ismerteket kiböngészni s mostani lakásukat és utolsó 
postájukat velünk egy levelezőlapon közölni szíves
kedjenek. Könnyebb tájékozódás ezéljából ide jegyezzük 
az illetőknek azt a tartózkodási helyét, hol azok tudo
másunk szerint legutób tartózkodtak s hova nekik a 
lapot küldtük.

A névsor és a hátralék összege a következő:
1. Ádám József, Brusztur . . 4 frt 34 kr.
2. Rotharides Bertalan Ticha . 6 frt 34 kr.
3. Brany Alajos, Eger . . .  4 frt 34 kr.
4. Kily János, Nagy-Vázsony . 4 frt 34 kr.
5. Sebestén István Bokszeg . 6 frt 34 kr.
6. Szabados Vincze, F. Domony 7 frt 34 kr.
7. Szvitelszky Gusztáv, Uzsok 6 frt 34 kr.
8. Takács Miklós, Hunyad-Dobra 6 frt 34 kr.
9. Zuszkin József, Rezsőpart . 4 frt 34 kr.

10. Zsurmeszku Péter, Lenkusest 6 frt 34 kr.
11. Finneszku Vazul, Szuszány 4 frt 34 kr.
12. Matl József, Szolyva . . . 5 frt 34 kr.
13. Rezedák Jakab, Kaskány . 5 frt 35 kr.
14. Simon Gábor. Felső-Vissó . 6 frt 34 kr.
15. Andrási Mihály, Berzéte. . 4 frt 34 kr.
16. Bicsi László, Sós-Vertike . 4 frt 34 kr.
17. Edelhasuer Lajos, Albák . 5 frt 34 kr.
18. Bakay Antal, Gara-Rézi . 5 frt 34 kr.
19. Treszter N„ Kolos-Hredistye 4 frt 34 kr.
20. Kovács Miklós Szász-Nádas 5 frt 67 kr.
21. Rákóczi Imre, Alkenyér . 4 frt 34 kr.
22. Kovács Károly Kőrösmező . 4 frt 34 kr.
23. Borik K. W., Domanizs. . 5 frt 34 ki'.
24. Keresztes Mihály, Szomfova 4 frt 34 kr.
25. Motz István, F. Győrös . . 4 frt 34 kr.
26. Szuhár Károly, Ó-Viz . . 4 frt 34 kr.
27. Plekker Alfons, Kerepes . 4 frt 34 kr.
28. Bordi János, Vadu-Dobri . 11 frt 84 kr.
29. Kaczenyák Pál, Ruttka . . 8 frt 50 kr.

az ágról. Csúszás közben késem kicsúszott hüvelyéből, 
jó magam pedig erős őszi kabátomnál fogva lógva 
maradtam egy csonka ágon. így a levegőben lógva 
hallgattam, merre fut az én agyarasom, néha egyet 
mordulva, most azonban nem ez volt a legnagyobb 
gondom, hanem az, hogy mikép fogok szabadulni kényel
metlen helyzetemből. Csúszáson közben ugyanis kabá
tom egész az alsó szegélyig hasadt végig s igy maradtam 
lógva.

Először is fegyveremet löktem ki jó előre s 
most zsebkésemhez igyekeztem férni, hogy azzal 
kabátomat valahogy elvágjam, de lehetetlen volt az 
mert a karjaim annyira fölszorultak, hogy nem férhettem 
zsebemhez. Nagy aggodalmat okozott az is, hogy jelző 
késem nyelével a sárba zuhanva, éppen fölfelé álló 
pengéjébe eshetem. Helyzetem bizon nem a legkelle
mesebb volt. Nem! leesnem nem szabad, hanem igye
keznem kell fölkapaszkodni a fára, de könnyebb volt 
ezt elgondolni mint megtenni, mert sokkal alább lógtam, 
mintsem hogy az ágat kezeimmel elérhettem volna.

No most ugyan megjártam, itt kell lógva maradnom’ 
mig valaki majd nem tudom mikor megszabadít, mi 
nem volt valami nagyon megnyugtató, mert ezt a 
völgyet ritkán szokták emberek fölkeresni. Kétség- 
beesésemben elkezdtem eviczkélni s rángatózni s szeren
csémre, mert kabátom szegélye végre is engedve a 
nagy tehernek, elszakadt s én nagy csobbanással estem 
bele a pocsolyába. Bár itt puha és kényelmes volt a 
helyem, még sem időztem benne soká, hanem ki
mászva elővettem gyufáimat, hogy azok világánál 
holmimat összeszedjem, de sajna! ezek teljesen eláztak 
s igy tapogatózva kellett fegyveremet előkeresnem s 
ezt megtalálva, hazafelé indultam, meg sem kisértve 
jelző késem keresését.

Lakásom mintegy hat kilométernyire volt s igy 
ráértem menetközben elmélkedni. Egyebek közt eszembe 
jutott, hogy fog majd az én oldalbordám, kivel csak 
nem rég kerültem össze, sajnálkozni fölöttem. No, ebben 
ugyan alaposan csalatkoztam !

Haza érve szomorúan becsoszogtam a szobába!
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30. Nagy Sándor, Felső-Bánya 8 frt 25 kr.
31. Zseltvay M. Német-Mokra . 8 frt 50 kr.
32. Bozián György, Budurásza. 7 frt — kr.
33. Veress I., Csik-Szt. Király . 8 frt — kr.
34. Szalontai József, Klucsárka 5 frt 34 kr.
35. Habinyák F., Alsó-Lipnicza 5 frt — kr.
íme egy része csak sok hátralékosainknak, mert

azokat, kik nem csak ígérték tattozásukat részletekben 
megfizetni s valamelyes részlet befizetése által szavuk
nak urai is voltak, nem tüntettük ki.

Minden józan gondolkodású ember könnyen el
képzelheti, hogy ilyen összegnek elvesztése mellett egész 
vállalatunk koczkára van téve s nem fog csodálkozni 
azon, hogy mi sem felelhetünk meg úgy kötelessé
günknek, amint azt szeretnők és a közös érdek is 
megkívánná.

Újból fölkérjük tehát tisztelt olvasóinkat és bará
tainkat, hogy fent kitüntetett követeléseink behaj
tásánál a lakhelyek közlésével közreműködni, esetleg 
az ismerős hátralékosokra alkalmazott erkölcsi nyomás 
által őket kötelezettségük teljesítésére szorítani szíves
kedjenek.

Znióváralja 1898 november 6.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Folyó évi október hó 22-én kelt levelemben megemlé

keztem volt arról, hogy a medvék egy méhesben 6 kas 
méhet pusztítottak el, minek következtében el lett hatá
rozva ellenük az irtó háború sigéretet tettem arra nézve 
is, hogy a vadászat lefolyásáról és annak eredményéről 
lapunk tisztelt olvasóit annak idején éresiteni fogom.

Most, midőn a vadászat megesett, mint szavatartó ember 
sietek Ígéretemet beváltani.

A megbeszélt tervhez képest múlt hó 28 és 29 nap
jain rendeztük a vadászatot kopókkal való hajtással. 
Az első eredménytelen volt, a másodikan azonban egy 
hatalmas vén maczkó került a puskacsövek elé, de bizon 
a reá tett lövések eredménytelenek voltak s mi szomorúan 
ballagtunk hazafelé, mi közben nem maradt el a szokásos 
párbeszéd.

— Csak az én puskám elé került volna! — mondja 
az, egyik hiszem, hogy nem menekült volna meg.

— - Én egész biztosra vettem, s jót állok róla, hogy 
találtam is — szól a másik.

— Ha golyós töltényem becsül, biztosan leteritettem 
volna, de a futó — ha találtam is — gyönge volt az 
olyan erős bundásnak — véli a harmadik.

— Minden jól volna, csak ha az a volna nem volna 
— jegyzi meg valódi bölcs flegmájával a negyedik.

A rá következő vasárnap az iroda előtt áldogáltunk 
s régi szokásunkhoz híven vadászkalandokról beszélgetünk 
midőn egyszerre csak oda robog egy kocsi, derekában 
Hattzó János kartársunkkal és egy medvével. Termé
szetes, hogy beszélgetésünknek azonnal vége szakadt és 
a kocsi köré seieglettiink s kérdéseinkkel ostromoltuk 
barátunkat. Ez azután elmesélte, hogy amint a vasárnapi 
parancs kiosztáshoz indult, útját a méhes felé vette s leg
nagyobb bámulatára ott találta a vén maczkót első jobb 
lábán az egyik fölállított csapdában megfogva s már ek 
kor le is számolt volt földi bűneivel.

Természetes, hogy azonnal neki láttunk kutatni, 
vájjon van e lövés benne s nem is eredménytelenül. Egyik 
barátunk golyója a hátulsó jobb czombján hatolt át a 
nélkül, hogy csontot tört volna, a másik társunk postói 
közül három szem fúródott lapoczkája fölött a testébe,

lámput gyújt, rám néz s azután minden bevezetés 
nélkül rákezdi:

— Rég’ sejtettem én ezt már s gondoltam is, 
hogy előbb utóbb rajt’ veszítesz és igy jársz! Annak a 
terecsenyi korcsmárosnak is kinyílt végre valahára a 
szeme s rajta csípve jól elmángolt. No de úgy kell 
annak, ki fiatal feleségit hónapokon keresztül napról- 
napra, éjszakáról-éjszakára magára hagyja s mások 
után töri magát!

— Legyen eszed asszony, — szóltam békéltetve, 
ne vádolj engem ilyen képtelenséggel; hiszen jól tudod, 
hogy mi után járok, törekszem.

El akartam neki beszélni szomorú végű históriámat, 
de hát hiába; ha egyszer az asszony garatja meg
indul, nincs az a hatalom, mely azt megállítsa. Utol
jára is majdnem oda jutottunk, hogy én mángoltam 
volna őt el becsületesen, ha a kitört indulat fölött 
nem győzedelmeskedik a józan ész.

Másnap furfangosan vallatóra fogott az asszony, 
hogy tegyek őszinte vallomást a szép korcsmárosné

felól, akkor nem bánja, bár mit is tegyek, de bolondá 
tenni nem hagyja magát, mire én meg is Ígértem, hogy 
adandó alkalommal mindent leleplezek előtte s puskámat 
vállra vetve elindultan estéli leshelyemre, megkeresendő 
jelző késemet.

A helyszínre érve szomorúan tapasztaltam, hogy 
bizon a vaddisznó jó négy méterrel hátrább ált, mint a 
hova én lőttem; hát ez már mindig igy lesz ?

Hazafelé ballagva a vadász kunyhó felé vettem 
utamat s ettől mintegy száz lépésnyire egy erősen 
járt váltóra bukkantam. No, ma este ezt fogom elállni!

Délután szitálni kezdett az eső, de hát a vadász 
embert nem mézeskalácsból gyúrták, hogy elolvadjon 
s én fitytyet hányva az időnek kimenteni kiszemelt 
leshelyemre. Oda érve úgy okoskodtam, hogy nem lesz 
nekem jó mindjárt a váltóra állni, hanem kissé távolabb 
meghúzódni s csak azután közeledni, ha már az ismert 
csörtetést meghallom. így is tettem s nem hiába, mert 
most az egyszer kedvezett a szerencse.

Az alkony beálltával az eső is elállt s csakhamar
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de amint ő maga is állította, csak gyöngén s nagyobb 
kárt nem okozva benne.

Úgy látszik, hogy a maczkó sebeinek fájdalmát 
ment enyhíteni a méheshez, de vesztére, mert itt érte el 
végzete.

A zsiradék lefejtése után nyomott 97 kilogrammot, 
mig a zsir maga 29 kilo volt s igy egész súlya 126 
kilogramm.

Vadász üdvözlettel igaz hive
GYÖRFFY ILLÉS 
kőzal. m. kir. erdőőr.

A háború veszedelme tehát elmúlt, mert a fran- 
cziák meghátrálva az angolok előtt, visszavonták csa
patukat az állítólag angol birtokot képező területről, 
mindazonáltal Anglia tovább fejleszti hadierejét s igyek
szik az utolsó háborúban hatalmasnak bizonyult amerikai 
egyesült államokkal szövetségre lépni. Nyilvánvaló, 
hogy ezt abbeli félelmében teszi, hogy a messze keleten 
levő óriás birtokait az oroszok veszélyeztethetnék s 
Kinában a németekkel közösen elönyönket vívhatnának 
ki fölötte.

Kuba szigetéről, melyet az európai nagyhatalmak 
tartottak már egy év óta megszólva, a török csapatok 
végleg kivonultak. A megszálló hatalmak elhatározták, 
hogy sziget kormányzójává György görög nagyherczeget 
fogják tenni, mi nem lenne egyéb, mint előkészítése a 
sziget Görögországhoz való csatalásának. Hallomás 
szerint Törökország tiltakozni fog a görög herczeg kine
vezése ellen, ez azonban nem fog neki használni, mert

nem elég erős arra, hogy a nagyhatalmakkal szemben 
szavainak nyomatékot kölcsönözzön.

A genfi esküdtszék folyó hó 10-én Ítélkezett 
Erzsébet királyné gyilkosa, a gaz Luccheni fölött s 
amint az előrelátható volt, az ottani törvényekben 
megszabott legsúlyosabb, életfogytig tartó fegyház
büntetéssel sújtotta. Ezt a büntetést még azzal lehet 
szigorítani, hogy a bünhődőt időközönkint hosszabb 
időre magánzárkába zárják s két-két napon fölváltva 
csak kenyéren és vizen tartják.

Országgyűlésünkben még mindig nagy a föl
fordulás; az ellenzéki pártok nem tágítanak s erősen 
támadják a kormányt; minden igyekezetük arra van 
irányítva, hogy lehetetlenné tegyék a mostani kabinet 
kormányzását s azt lemondásra bírják. Az országban 
most mozgalom indult meg ebben az ügyben s mig az 
egyik rész kárhoztatja, addig a másik dicsőíti az ellen
zék magatartását.

Hasznos tudnivalók.

A m érges m éhek előnye. A méhészettel — 
daezára annak, hogy hasznos voltát és nagy előnyeit 
a gazdaságban készségesen elismerik — sokan azért 
nem akarnak foglalatoskodni, mert félnek a méhek 
csípéseitől s az ilyenek ha már nagy nehezen rá is 
szánják magukat méhek tartására, igyekeznek maguknak 
szelidebb fajokat beszerezni. Sokan vannak még mindig 
abban a hitben, hogy a méheknek a fullánkját csupán 
csak önvédelemre adta a természet, ezek pedig nagyon 
tévednek, mert a fullánk tulajdonképen egészen másra

megneszeltem az én vadam közeledtét, mire magam 
is lopva a váltó felé igyekeztem s mire oda értem, ott 
állt a vadkan is előttem vagy harmincz lépésnyire. 
Még egy lépést tett előre, de ez volt azután az utolsó 
is, mert ebbben a pillanatban eldördült már készen 
tartott fegyverem s a hatalmas állat nagy hörgéssel 
és még nagyobb kapálózással ott fetrengett előttem. 
A halállal való vívódása nem tartott sokáig s midőn 
meggyőződtem, hogy már nincs benne élet, vígan 
indultam hazafelé, hova megérkezve előszóllitottam 
oldalbordámat.

— No asszony, most beváltom Ígéretemet; jöjj 
velem, hogy megmutassam neked a menyecskét, mely 
után annyi éjszakán át fáradoztam.

Daczára annak, hogy már sötét este volt, az 
asszony hamar elkészült az indulásra s lázas izgatott
sággal sietett oldalomon; türelmetlensége minden lépés
sel növekedett, mert biztosra vette, hogy csakugyan 
vetélytársnőjét fogom neki elárulni.

Időközben kitisztult az ég s a téli hold sápadt

vigyorgással bámult le a magasból a két siető alakra.
Midőn már vagy húsz lépésnyire értünk a kiszen

vedett vadkanhoz, feleségem is észrevette s ijedtében 
erősen karomba csimpaszkodva remegő hangon kérdezte:

— Mi az?
— Hát ez az a menyecske, a melynek kedvéért 

annyi éjszakán át törtem magamat; — szóltam mo
solyogva — annyira elhagyott a bátorságod? hiszen 
mindig óhajtottad látni! Most hát csak menj közelebb 
s töltsd ki rajta boszudat.

De bizon az asszony maga nem akart közelebb 
menni, hanem erősen belekapaszkodva a karomba vont 
magával s midőn végig tapogatta a 210 cm. hosszú 
agyarast, bünbánólag borult hatalmas vállamra, és sírva 
kért bocsánatot a gyanakodásáért, mit egy pár édes 
csók kíséretében ott nyomban meg is kapott s mint 
boldog házaspár tértünk vissza szerény hajlékunkba.

Másnap reggel, midőn jelentéstételre a főnökömhöz 
siettem, találkoztam Öreg collegámmal s elmondtam 
neki az örvendetes eseményt; megdicsérte ugyan
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van hivatva. A méz tudvalevőleg nayyon könnyen meg- 
savanyodik s igy elromlik, ha semmi olyan anyag nem 
vegyül közéje, mely tartósságát biztosítaná. Ilyen anya
got vegyíteni van hivatva a méhek fullánkja. A fullánk 
mérge nem egyéb hangyasavnál melynek az a tulajdon
sága van, gogy a méz közé vegyülve, annak tartósságát 
elősegíti, Újabb megfigyelések beigazolták, hogy a mé
hek fullánkjuk-kal sűrűn éringetik a mézzel telt sejteket 
s ekkor mindig kibocsátanak abból egy csöpp hangya
savat. Az amerikai fullánktalan méhek aránylag csak 
nagyon kevés mézet gyűjtenek, nyilvánvalóan azért, 
mert az a fullánk méreg híján amúgy is elpusztulna, 
mig ennek ellenében a legmérgesebb méhek egyúttal 
a legszorgalmasabb és legjobb mózgyüjtők is. Ne fél
jünk tehát a mérges méhektől.

Friss v izet a disznóknak! A disznó egyike 
a leghasznosabb házi állatainknak s mégis akadnak 
olyannk, akik nem fordítanak kellő godnot nevelésére 
és ápolására. így tegtöbb helyen soha sem adnak neki 
friss és tiszta vizet, mert azt hiszik, hogy annak az 
állatnak, mely olyan szívesen fetreng a pocsolyákban, 
akár milyen piszkos viz, vagy moslék is elég jó, pedig 
az nincs igy, mert a disznó igen is megkívánja a tiszta 
friss vizet, kivált a nyári forróságokban, mikor gyakran 
kínozza a szomjúság. Szükséges tehát, hogy a disznóólban 
mindig legyen friss és tiszta viz, melylyel a disznó szom
júságát akkor olthatja el, mikor ennek szükségét érzi.

Hova pályázzunk ? 1. Kolozsvárra egye gyalui 
járásában elhalálozás folytán egy kerületi erdőőri 
állomás lévén betöltendő, arra ezennel pályázat hir- 
dettetik.

Az állomás székhelye: Gyalu. Javadalmazás: 
300 frt évi fizetés, 40 frt lakbér, 60 frt lótartási és 
25 frt ruha-átalány.

. Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §- 
ában előirt minősütésiket, ép és erős testalkatukat, jó

buzgóságomat s tette magát, mintha örülne szeren
csémnek. de savanyu arczárói leolvashattam az irigy
séget, midőn pedig elmondtam neki, hogy van ám itt 
még több is ebből a fajtából, hitetlenül rázta fejét s 
azt mondta, hogy nem jehet az. Most már elhiheti, 
mert még ugyanabban az évben lelőttem a másikat is, 
azóta pedig minden évben egy párt, úgy hogy már 
eddig egymagám harmincznyolcz darabot hozta terítékre 
s ezek közül legtöbbet az először alkalmazott módon.

Lőttek itt azután vaddisznót mások is, sőt még 
öreg collegámnak is kedvezett a szerencse, de csak 
nyolkz év múltán s igy elég sokáig várakozott rá.

KÉTÉLŰ VADÁSZ KÉS.

látó és halló képességüket, életkorukat, illetőségüket 
és eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket Kolozs vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságának, Kolozsvárit, folyó évi november hó végéig 
nyujtság be.

Kolozs vármegye közigazgatási érd. bizottsága.
2. Gróf Festetics Pál böhönyei uradalmánál 

szakvizsgázott erdőőr felvétetik. Javadalmazás évenként 
a következő.

40 frt bér, 30 frt ruhapénz, lakás, tüzelőfa, 1 hold 
föld, 2 drb szarvasmarha, 4drb sertéstartás, 5 hektoliter 
búza, 9 80 hektó rozs, P24 hektoliter árpa és 12 kg. 
só, valamint a kártékony vad utáni rendszeresített 
lőpénz.

Sajátkezűig irt és bizonyitványmásolatokkal el
látott kérvények alulirthoz küldendők be.

Az állomás azzonal, legkésőbb jánuár 1-én el
foglalandó.

Böhönye (Somogymegye), 1898. évi október hó 
15.-én. MAYER GYULA, uradalmi főerdész.

3. Besztereczenaszód vármegye jaádi járásában 
egy kerületi erdőőri állomás lévén betöltendő, arra 
ezennel pályázat hirdettetik.

Az állomás székhelye Jaád. Javadalmazás 250 frt 
fizetés és 30 frt lakpénz, Jaád község által az erdőben 
adandó szabad lakás, 3 drb marha után legeltetési jog 
és a szükséges tüzifajárandóság.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §- 
ában előirt minősítésüket, ép és egészséges testalkatukat 
jó látó és halló képességüket és eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket Beszter- 
czenaszod vármegye közigazgatási erdészeti bizottságá
nál Beszterczén f. évi november hó végéig nyújtsák be.

4. Az elhalálozás folytán megüresedett 22. sz. 
védkerület erdőőri állásának választás utján leendő 
betöltésére pályázatot nyitok; az állomás székhelye 
Alsó-Apsa, évi fizetés 300 frt, utólagos havi részletekben.

A választásban birtokarány szerint résztvenni 
jogosultak az alsó-apsai közbitokosság, a körtvélyesi 
úrbéres birtokosság, gör. kath. egyház és iskola.

A választás napja november 26-ika, helye Alsó- 
Apsa, a kérvények a szolgabirói hivatalhoz novemher 
25.-ig beterjesztendők.

B aleset a Dunán. Jellmánn József apatini köz
ségi jegyző pár nap előtt délután Langauer Lajos dr. köz
ségi orvos társaságában csónakon akart átmenni a Duna 
túlsó partján levő bérelt földjére. A csónak útközben 
fölíordult és mind a ketten beleestek a Dunába. Szeren
csére sikerült belekapaszkodniok a csónak szélébe és 
igy tartották fönn magukat mintegy másfél óra hosszáig. 
Ekkor végre néhány halász érkezett a baleset színhelyére 
a kik kimentették a két embert veszedelmes helyzetükből, 
A baleset nagy kárt okozott a jegyzőnek: hatszáz 
forintnyi ezüstpénze, a mit a munkások kifizetésére vitt 
magával, beleveszett a Dunába.

Kettős rablógyilkosság. A komárommegyei 
Guta mezővárosban, kettős rablógyilkosság történt; Is
meretlen tettesek Szabó Lőrincné, özvegy korcsmárosnét 
és cselédjét, Nagy Marit gyilkolták meg, Szabó Lőrincné 
egészen egyedül lakott cselédjével és ezért a szomszédok 
csak másnap reggel tudták meg a szörnyű esetet. A 
gyilkosok kiásták a ház falát és úgy hatoltak be a 
lakásba. Az asszony, a mikor megtalálták, már hallott
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volt, a leány még életben van, de szintén vívódik a ha
lállal. A tetteseknek eddig semmi nyomuk sincs.

A csorvási boszorkány. Jóformán minden falu
ban van boszorkány, válóságos élő, szemmel látható és 
seprűvel kiseprüzhető boszorkány, csakhogy nem nevezik 
igy, hanem azt mondja a nép, hogy javasasszony. Egy 
ilyen boszorkány Csorvás békésmegyei községben vesztét 
okozta egy fiatal leánynak A leányzót Katona Mari-nak 
hívják, valami csuz daganat volt a nyakán, azt szerette 
volna valamiképen eltüntetni.

Annái bizony semmi sem könnyebb, lelkem — 
biztatta Bocskaine, a javasasszony, a mikor a leány 
ősi parasztszokás szerint ő hozzá fordult orvos helyett. 
Nyomban meg is kezdték a kúrát. A falu boszorkánya 
fölolvasztott cinóbert itatott a leánynyal, a daganatot 
pedig szintén cinóberrel füstölte. A kúrának két hét múlva 
nem várt eredménye lett: a szerencsétlen leány bele
őrült. Ekkor került orvosok kezébe, a kik elmebaját 
gyógyíthatatlannak mondják.

M edvék a  fa lu b an . A háromszékmegyei Lá- 
borfalva községbe a napokban egy egész medvecsalád 
látogatott el. Egy anyamedve kölykeivel együtt vetődött 
a falu szomszédságába s a határban levő juhnyájból 
pusztított el nehány darabot. A környék lakossága 
menten felkerekedett a medvék üldözésére. Lóháton, 
gyalog, puskával, ásóval, vasvillával, botokkal űzőbe 
vették a fenevadakat s a medvefiut sikerült is Márkus 
Andrásnak és Dragics Dávid földművelőknek agyonlőni. 
De az anyamedvével nem volt ilyen könnyű a munka. 
Ezt órákig üldözték a mezei tarlókon, mig végre délelőtt 
10 óra tájban megszorították Uzonban, a fekete-ügy 
partján. Ott Mántsu Tódor és Klucs Ödön gazdák a 
temető szélén több lövéssel leteritették. Laborfalva, 
Szentivány és Uzon községek egyész délelőtt talpon voltak, 
mert hat nem is olyan mindennapi esemény, hogy a 
maczkó ilyen időben az emberi lakások közelébe merész
kedjék lépni.

H uszonhatszo r m eg k eresz te lt gyerm ek.
Veszedelmes szélhámosnőt tartóztatott le a brüsszeli 
rendőrség. Ez az asszony az embereknek arra a leg- 
gyöngédebb humanizmusára spekulált, a melylyel a szegény 
hajléktalan anyák s a gyámoltalan újszülött csecsemők 
iránt viseltetik. Gyermekével a karján végigjárta a brü- 
szeli jótékony egyesületeket, előkelő családokat s kereszt
anyát keresett. Ily módon sikerült huszonhatszor meg- 
kereszteitctni gyermekét: tizennégyszer katholikus és
tizenkétszer protestáns templomokban. Minden keresztelő 
természetesen dús ajándékokat jövedelmezett a szélhámos 
asszonynak.

Szerkesztő i üzenetek .
L e n g y e l  A l b e r t  urnák Ürmös. Ötszöri beiktatás, bele 

értve az 1 frt 50 kr, bélyegilletéket 4 frt 50 krba kerül, mely összeg 
szives beküldését kérjük, I s t ván fi urnák. írhatja úgy is, de csak 
a papir egyik oldalára. Üdvözlet! M o n o s t o r i  J á n o s  urnák, 
KisKun-Dorozsina. A november elsei lapja azzal a megjegyzéssel 
érkezett vissza, hogy „elutazott”, levelező lapja következtében 
azonban múlt számunkkal együtt ugyanazt küldtük el, hogy legyen 
alkalma meggyőződni az ottani postahivatal pontosságáról és 
lelkiismeretességéről, kérem nekik egyúttal megmondani, hogy 
.ismétlődő esetben panaszt emelek ellenük a postaigazgatóságnál

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Sz. 698.—1898. 
h. e. b. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Nagyküküllő vármegye bolyaiőrjárásában 
rendszeresített III. osztályú erdőőri állomásra 
ezennel pálázát liirdettetik.

Ezen 240 frt évi fizetéssel javadalmazott 
erdőőri állásra pályázni okhajtók felhivatnak, 
hogy az erdőtörvény 37. §-ának a., b., c., pont
jaiban előirtt kellékek igazolására szolgáló ok
mányokkal, valamint erkölcsi, orvosi és szolgá
lati bizonyítvánnyal felszerelt kérvényeiket, a 
melyekben nyelvismereteik is kiemelendők, 
bizottságunkhoz legkésőbb ez évi november hó 
25-ig nyújtsák be.—

Az állást elnyerő erdőőr lehetőleg azonnal; 
de legkésőbb 1898 évi deczember hó végéig 
kötele szolgalatba lépni.—

A folyamatban levő erdőőri illetmény ren
dezésjóváhagyása esetén, a kinevezendő erdőőr 
kedvezőbb javadalmazásra számíthat.

Nagyküküllő vármegye közigazgatási erdé
szeti bizottságának, Segesvárit 1898 évi október 
hó 3i-én megtartott üléséből.— SOMOGYI

alispán m. elnök.

lí] A P R Ó  H I R D E T É S E K ,  
dl  -----------— — — “ — ~— — -------- -
IS Kartársaim!

50 frt jutalomdij annak, ki nekem egy 
jobb erdőőri állást tud ajánlani. Czim E. 
Kamii, a dolinái vadásznál, u. p. Modró, 
Nyitra megye.

Erdőőri állást keres egy 27 éves erős 
testalkatú egyén, ki több évi gyakorlattá 
bir és elméletileg is jól képzett, az erdészeti 
szakmába vágó bárminemű kezeléshez ért, 
vadászatban is jártas. Szives megkeresések 
R. T. czim alatt Szentes (Csongrád megye) 
poste restante küldendők. 2—3

Fontos téli idényre!

pl
IqTIInpl
ISplIS

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

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

LENGYEL ALBERT, erdőőr 
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N, küküllő megye.
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^ K é p 8 S ^ rte g ^ é k ^ é r^ ^ jív ^ ^ ^ j|á s o R ^ o rv 4 o s a t^ a 8 2 K ö zö lte tn e fc .

M E G J E L E N T

1 L U M  I S T
udvari egyenruha szállítói'

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtöl, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu földm i velésü gy i m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
C5 3 éígünl£ ujo lag  megtolzatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón résletfize tésre
megrendelhetők.

^  p o l g - A h i  r u h á k ,
a legjobb franezia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek, 
p r *  Óvakodjék m indenki oly ezégektöl, m elyek olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  és  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A . , elsőrangú egyenruha készítő mtézete.^

0  csasz. es kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földni, m. kir. minisztérium szállító r

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. November 22 8-ik szám.

szak- és társadalmi lap az eródszeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Téli berendezkedés .
„November, nem ember,“ tartja a magyar 

közmondás; bizon november egyike a leg
kellemetlenebb hónapoknak a szegény emberre 
nézve, mert hát ez a hónap a közelgő tél 
küszöbe, már pedig a tél — bár egyébként 
elég kedves évszak, kivált a vadászokra nézve 
— sok gondot és kellemetlenséget okoz nekünk. 
Itt az ideje, hogy kivált az olyanok, kik a 
piaczoktól távol eső helyeken kénytelenek lakni 
s gyakran a nagy hóviharok és hófúvások miatt 
hónapokon keresztül nem tehetik ki lábukatházuk 
küszöbén, hosszú időkre jó eleve ellássák magu
kat a nélkülőzhetlen élelmi czikkekkel, nehogy 
később — ilyenekhez az idő viszontagságai miatt 
nem juthatván — szükséget lássanak.—

Ilyen emberek közé tartozik talán első 
sorban az erdészeti alkalmazottak legnagyobb 
része, mert csak kevésnek adatott az, hogy 
nagyobb falvakban vagy városokban lakhassék, 
hol mindennapi szükségletét bármikor beszerez
heti. Hej pedig de sok mindenre van szükség 
még a legszerényebb háznál is ! az ember csak 
akkor látja, mikor vásárolja; hajunk minden 
szála az ég felé meredez, mikor az asszony 
átadja jegyzékét. Sok pénz, nagyon sok pénz 
kell mindezekre s nem tudja a szegény ember, 
hogy honnan is vegye.

Azt mondják, hogy nyáron kell gyűjteni, 
hogy télen legyen, mint mikép a szorgalmas 
hangya is nyáron tölti meg éléskamráit. Arany 
igazság ez, de könnyebb az ő kimondása, 
mintsem a megtevése. Gyűjteni? ugyan miből?

Ismeretes dolog, hogy az erdészeti altisztek 
javadalmazása legnagyobb részt olyannyira 
mostohán van megszabva, hogy abból alig — 
alig telik a mindennapi szükségre s valóban 
ördögi mesterséggel kell birnia annak, ki abból 
még gyűjteni is tud s igy a legnagyobb rész 
arra vau kárhoztatva, hogy magának a télire 
való beszerzésekhez szükséges pénzt valami 
utón — módon kikölcsönözze, abban a remény
ben , hogy majd pár hónapra ellátva magát a 
szükségekkel, az akkori fizetéséből a kölcsönt 
majd visszafizetheti. Könnyű azt mondani, hogy 
kölcsön veszünk magunknak pénzt, de bezzeg 
nehéz azután megtalálni az olyat, ki azt nekünk 
adja.

Az ember csak addig független, mig másnak 
nem adósa s az adósság egyenlő a független
ség elvesztésével s éppen ebből kiindulva intéz
kednek némely szolgálatadók olyképen, hogy 
kölcsönre szorult alkalmzottjaiknak a szük
séges előleget ők maguk nyújtják, nehogy 
kénytelenek legyenek idegenekhez fordulni s 
ezeknek vagy magas és terhes kamatokat 
fizetni, vagy pedig egyébként lekötelezettjeik 
lenni, mert hiába, korunkban olyan világot élünk, 
a melyben azt tartja mindenki, hogy Krisztus 
koporsóját sem őrizték ingyen.

Magán uradalmakban az ilyen előlegek 
fölvétele alig ütközik nehézségekbe, mert itt 
rendesen csak egy embernek — a főnöknek 
— a belátásától függ annak adása, egészen 
máskép áll azonban a dolog a közhivataloknál, 
hol minden egyes mozzanatra a törvény és 
szabályok rideg betűje van befolyással s a 
hivatalfőnöknek kötve vannak a kezei s nem
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tehetik azt, mire egyébként szivüknek jó indulata 
ösztönözné.

A kincstári tisztviselő vagy altiszt a fenn
álló szolgálati szabályok értelmében két — 
esetleg három havi készpénz fizetése összegének 
megfelelő előlegben részesíthető, melyet azután 
minden kamatok nélkül egy év leforgása alatt, 
havi részletekben visszatérít.-—

Minden kamatok nélkül! Milyen szépen 
veszi ez ki magát igy papirosra vetve, de 
mennyire máskép van azután a valóságban! 
Igaz, hogy a szó szoros értelmében vett ka
matokat nem vesz a kincstár a kiosztott elő
legek után, de azoknak a kérvényezése annyi 
mindenféle czikornyával van összekötve, hogy 
az ezzel kapcsolatos költségek gyakran még 
az uzsora kamatot is meghaladják.

A régi szolgálati szobályok 154 §-a, mely a 
fizetési előlegek adását szabályozta, kimondta, 
hogy családi, vagy vagyoni csapások esetén 
előlegek adhatók, a kérés alapja azonban 
minden egyes esetben okmányokkal igazolandó. 
Nézzük már most, hogy alakult a dolog, midőn 
egy IV. oszt. faraktárőr folyamodott két havi 
előlegért a családjánál előfordult betegségek 
okozta kiadások fedezhetése czéljából. Első 
sorban maga a kérvény esik 50 kr. bélyegdij alá 
azután kell orvosi bizonyítvány szinte 50 kros 
bélyeggel s ennek kiállítási dija legjobb esetben

Isten veletek!
Isten veled, te szép erdő, melyet hosszú 11 éven 

át annyiszor keresztül — kasul megjártam, melynek 
minden egyes fája szivembe látszott ereszteni gyökereit 
s most midőn mindegyiktől egyenkint elbúcsúzom, 
mintha úgy tépnék ki onnan erőszakkal, úgy fáj az 
szivemnek. Jó barátaim voltatok mindenkor, ti százados 
tölgyek, melyek előtt annyiszor öntöttem ki szivem 
keservét s melyre gyógyító balzsamként hatott a ti 
leveleitek lágy susogása. Te vén erdő, te voltál az 
én szentegyházam, melyből nem egy fohászom röpült 
a mindenhatóhoz; te voltál nekem mindenem s elvesztve 
téged, siváran marad az én lelkem.

Isten veletek, erdőnek, mezőnek fürge vadjai!

is 1 frt., végre az engedélyezett 33 frt előleg 
nyugtájának bélyege 13 kr. s igy az összes 
költség 2 frt 13 krt. tett ki, ennyibe került 
tehát egy 33 fortnyi kamat nélküli kölcsön 
fölvétele. E szerint annyi mindenféle költséget 
kell fedeznie, hogy az egyenértékű a nyert 
előleg 7 százalékával.

Ez azonban még hagyján lenne, mi sokkal 
nagyobb hibának tartottuk ennél a dolognál 
annak erkölcstelen voltát, mely abban rejlett, 
hogy az előleget kérő gyakran kénytelen volt 
hazugsághoz folyamodni, ál ürügyeket keresni, 
hogy előleget kaphasson, tehát maga az a 
szabályzat, mely hivatva volt az ő jó erkölcsei 
fölött őrködni, lovalta őt bele az erkölcs
telenségbe.

Nyilvánvaló, hogy ezt az irányadó körök 
is belátták, mert az újabb szolgálati szabályok 
a kérvény okmányolására vonatkozó intézkedést 
mellőzték s bár ezt ki nem mondják, a sorok 
közt mégis sejteni engedik, hogy jövőben az 
előlegek nyújtásánál az azokat engedélyező 
hivatalfőnök belátásának szabad kéz van adva 
s tulajdonképen ez a helyes eljárás.

Alig képzelhető ugyanis olyan elüljáró, ki 
alantasának életviszonyaival tisztában nem lenne 
s igy neki tudnia kell azt is, hogy ki és 
mennyire van megszorulva az anyagiak dolgában, 
fölösleges tehát ürügyeket, nem ritkán ál

Megnyugodhattok már miattam, nem ártok én már 
nektek többet, ha csak álmomban nem! eddig nektek 
fájt, hogy üldöztelek, halomra lőttelek, én megörültem 
közületek kikerült zsákmányomnak, most szerepet cseré
lünk : ti örültök, hogy nem látjátok többbé halálra 
kereső ellenségeteket, én pedig búsulok.

Isten veletek, kedves kartársaim, kik bárhol 
voltatok vagy vagytok, ismeretlenül is szivemhez nőttetek 
s édes testvérnek tekintettem mindegyikteket! Örömötök 
az én örömöm, bánatotok az én bánatom volt. Egy 
czélt szolgáltunk, egy utat tapostunk eddig, most utaink 
válópontjára értem, nekünk válni kell s ez a válás 
nekem annyira fá j!

Sokat fáradtam, sokat nélkülöztem az erdészet 
nehéz szolgálatában 11 éven át s most jobb révbe 
jutottam, hol megpihenhetek; a test kényelembe 
jutott, az anyagi gondok megapadtak, hej de a lélek, 
az sir, sir keservesen és vissza-vissza vágyik a nagy 
természetbe, melyben annyiszor lelte gyönyörűségét

De hát én itt csak panaszkodom, jajgatok, óbé-
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ürügyeket keresni a kérés támogatására. Itt 
még fölvetjük a kérdést, hogy vájjon milyen 
véleménynyel lehet a hivatalfőnök arról az 
alantasáról, kiről jól tudja, hogy sem ő, sem 
családja nem volt beteg és mégis orvosi bizo- 
nyitványnyal támogatja kérvényét? Lehet azután 
hitelt adni annak, ki ilyen hazugsággal járul 
eléje, egyéb dolgaiban?

Szerény véleményünk az, hogy fizetési 
előleg — barnáskor nem, a télire való berendez
kedés alkalmával minden egyéb indok híján 
föltétlenül és mindenkinek, aki azt kéri, meg
adandó, mert ennek a szüksége annyira nyilván
való, hogy azt még külön is indokolni teljesen 
fölösleges.

Sőt még tovább megyünk. Az előlegek 
nyújtásánál mellőzni kellene még a kérvény 
és nyugta bélyegét is, mert hiszen azt mondja 
a törvény, hogy igazolt szegénységnél minden 
beadvány, vagy okirat bélyegmentes, már pedig 
azt tagadni senki sem fogja, hogy az, aki 
előlegre szorul, szegény ember.

Tartsuk főleg szemünk előtt a szentirás 
ama szavait:

„Felebarátodtól uzsorát ne végy!“

R ókafogás  esapóvassal.
A vadász embernek alig van nagyobb ellensége, 

mint a róka, mely rendkívüli ravaszsággal párosult

vérengzésével a legnagyobb károkat szokta okozni a 
hasznos vad állományában s ezért minden módot és 
alkalmat megragad annak pusztítására. A róka pusz
tításának legélvezetessebb módja ugyan annak puská
val való vadászása, mert ez egyúttal vadászszenve
délyünket is kielégíti, de ha csak erre bíznánk ma
gunkat, bizon nagyon csekély eredményt érnénk el, 
mert a ravasz állatot csak ritkán sikerül a puska csőve 
elé kapni, igy hát más módokról kell gondoskodnunk, 
hogy veszedelmes ellenségünktől megszabaduljunk. 
Ilyen módok közé tartozik egyebek közt a csapóvassal 
való fogása is.

A múlt évben át lettem helyezve Turoczvárme- 
gyébe a zinó-váraljai erdőgondnoksághoz s itt szeren
csés voltam megismerkedni Köttl Rezső ur pisztráng
tenyésztővel, ki valóságos mestere volt a különféle 
kártékony állatok csapó vasakkal való pusztításának 
s ő szives volt nekem ezen a téren különféle útba
igazításokkal szolgálni, miután pedig azt tartom, hogy 
bűnt követ el az, ki tudását csak magának tartja, 
közlöm itt tapasztalataimat lapunk tisztelt olvasóival, 
hogy azoknak esetleg hasznát vehessék.

Csapóvasaimat Veber Rudolf csapdagyárostól 
(Haynau, Silézia) szereztem be, árjegyzékének 11. a 
tétele alattiakból, melyekből 3 darab tesz ki 5 kilós 
póstacsamagot s a háromnak az ára 5 frt 50 kr. Ezekhez 
kell még egyenkint 50 cm. hosszú láncz, végén horog
gal (vasmacska) ellátva, mert én és nevezett tanítóm 
a kitett csapóvasat nem erősítettük meg, hanem sza
badon hagytuk, mi sokkal ezélszerübbnek bizonyult. A 
róka ugyanis vasba kerülve, becsipett lábát addig rán
gatja, mig sikerül azt neki valahogy kiszabadítani, sőt 
ha máskép nem boldogul, azt el is rágja és úgy 
menekül, mig ha a csapóvas nincs megerősítve, akkor

gatok s a tisztelt olvasó hiába kereste eddig ennek az 
okát. Megmondhatom egy szóval: „avanzséroztam.“

Az uradalom derék intézősége méltányolva hosszú 
és hűséggel teljes szolgálatomat előléptetett mag
tárossá, vagy ha úgy akarjuk, kulcsárrá, eddiginél jobb 
javadalmazással, mely bizon ráfér az olyan magamfajta 
szegény emberre,kitől nap nap után négy apró gyerek 
kér kenyeret s iskolába már háromnak is kellett volna 
járni, de hát a mód nem engedte eddig, hogy egynél 
többet küldjék oda. Mint igazi erdész és vadász 
embernek sajgott ugyan az én szivem, midőn válni 
kellett mindattól, mi nekem kedves volt, de hát az atyai 
szívnek sok saját gyönyörűségéről kell lemondania 
családja jóvoltáért.

Alig tudom magamat beleképzelni uj helyzetembe. 
Egy csomó kulcscsal a kezemben kerülgetem majd a 
magtárt, szertárt és még Isten tudja, milyen tárt, mint 
valami betörő s fogok veszekedni a kocsisokkal, bére
sekkel, mikor kimérem nekik az egy fertályra járó 
életet. Szinte látom már magamat hosszú köténynyel

előttem, nagy konyhakéssel a kezemben, hogy kimérjem 
mindenkinek az egy — két kilo szalonnáját s e közben 
úgy húz valami kifelé keresni egy fácskát, hogy abból 
nyársat faragjak s rá tüzködjem a szalonna szeleteket 
azt fogom képzelni, hogy az erdőn járok s készítem 
szerény ebédemet.

Majd átmegyek a hombárba s puska helyett 
kezembe veszem a csapófát lecsapni a véka fölét. 
No itt lesz legalább valami, visszavezet a régi szép 
emlékekhez.

Uczczu ! ott szalad az egér !
Villámgyorsan fölkapom a kezem ügyébe eső 

söprűt vagy lapátott s usdi! utánna. Megkezdődik a 
hajsza a négy nagy fal között s mire észreveszem, 
hogy a kis gonosz valamely lyukba menekült, szinte 
csorog a verejték rólam. Hja, ilyen egy magtárosnak 
a vadászata!

Hoszu kampó bottal megyek ki a mezőre meg
nézni az ugarolást. Ott, a domboldalon, egy kis bokor 
tövében piheni a nyúl déli álmát; most megneszel
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azt magával vonszolja s az ez által hagyott nyomon 
könnyű azután rátalálni, mert a lánczon levő horog 
a földbe s más akadályokba minduntalan beleakadván 
a menekülőt csakhamar teljesen kifárasztja s az csak 
hamar megfekszik pihenni s itt marad mindaddig, mig 
háborgatva nem lesz.

Ismeretes dolog, hogy a róka zsákmány után 
járva igen szívesen és gyakran fordul meg a csermelyek 
mentén s én az ilyen helyeket szeretem fölkeresni 
csapdáim fölállítására, melyeket a következőkép szerelek 
föl és helyezek e l:

Első sorban szerzek magamnak egy macska hullát, 
melyet megpörkölök, vagy pedig a lőtt róka húsát 
használom, melynél fölösleges a pörkölés; ezzel és a 
vassal kimegyek azután a vízhez, melyet erdőségeknél 
jóformán mindenütt lehet találni s itt fölkeresem le
hetőleg azt a tájékot, merre legsűrűbb a róka csapása. 
Arra a helyre, hová a vasat elhelyezni akarom, legalább 
15—20 lépésnyire a vízben gázolok, hogy igy a róka 
ne érezze az idegen szagot s ezután a vasat elhelye
zem a sekély és lehetőleg lejtős fenekű vízbe a part 
szélinél, mig a magammal hozott húst beljebb, a parttól 
mintegy 35—40 ctmnyire teszem le, figyelemmel lévén 
kivált arra, hogy a viz többi partjától lehetőleg távol 
essék, A vasat a víznek mintegy 1 ctmnyire kell bon
tania s lánczával a kitett csalétek felé fordítom. 
Az elhelyezett vasat most a magammal hozott szürke 
vagy barna s nagyságához mért papír lappal födöm 
be s ezt vagy homokkal hintém meg, vagy sárral be
kenem s a közepére egy lapos kövecskét helyezek el 
olyan módon, hogy az a vízből 3—4 mmnyire kiálljon 
s lehetőleg úgy megerősítem, hogy könnyű érintésre 
el ne mozduljon helyéből, mert a róka mindjárt kez
detben soha sem lép az ilyen kőre testének egész

I súlyával, hanem ismert ravaszságánál fogva előbb 
j kísérletet tesz, hogy vájjon elég szilárdan áll-e. így 

ellátva mindenekkel, úgy a kitett húst, mint az említett 
követ jól leöblögetem vízzel, hogy azon az emberi kéz 
szagának a nyoma se maradjon s ismét a vízben haladva 
jó darabon, távozom.

Kemény télben legczélszerübb a soha be nem 
fagyó forrásokat fölkeresni, melyeknél még az az előny 
is megvan, hogy környékük rendesen mohával van 
benőve s igy a vas befedésére ezt használhatjuk föl, 
egyébként pedig legelőnyösebb a vasat hó alá rejteni, 
mely módszernél az eredmény rendesen biztosabb. Ha 
a forrás vize nem elég széles, akkor azt mesterségesen 
szélesítjük ki, hogy átmérője legalább D4 méter, mély
sége pedig 6 ctm. legyen; ez természetesen a vas 
kitevése előtt több nappal szükséges megtenni, hogy 
a rókát az újdonság el ne riassza, hanem legyen előbb 
módja ahoz hozzá szokni, a vasra való követ is mindig 
arról a helyről vegyü, hol azt alkalmazzuk.

A vas kitételénél és előkészítésénél óvátason kell 
eljárni és a biztonsági készüléket elzárni, nehogy az 
kezünk fölött összecsapódjék. —

Másnap reggel jókor kimegyünk megnézni az 
eredményt; ha hó van, úgy ezt már messziről észre
vehetjük az azon látható túrás — féle nyomokról, mit 
a vasnak ide-oda vonszolása okoz, mig ha nincs hó, 
a vas lánczára erősített horog által okozott karczolások 
megmutatják az irányt, merre menekült a róka s itt 
nagy szolgálatot tehet a kopó vagy tacskó, mely a 
nyomon haladva csakhamar fölfedezi rejtekhelyén a 
rókát s ez akadályozva a szabad mozgásban meg sem 
kísérli a menekülést, hanem szembeszáll megtámadó- 
jával s ilyenkor élvezettel tanulmányozhatjuk az ő 
különféle furfangjait és cselszövéseit.

engem s fölágasodik fekvésén, élénken nyirkálva hosszú 
füleivel, mint mikor a puczczos dáma legyezi magát- 
Vájjon mit akar most? czélzás akar ez lenni az én 
magtári lapátomra, vagy pedig szamárfüleket csinál 
felém? Szinte hallom: i—á! i—á! Most egyik első 
lábával az orra hegyéhez nyúl s ott kapirgál vele. Tök 
legyek, ha nem hosszú orrot mutat nekem! Hej akasztó- 
fáravaló! majd máskép lenne ez, csak most is még a 
régi vadász lennék! De mégis legalább megijesztem. 
Arra felé dobom a botomat s a tapsifüles ijedten 
szökik föl s viszi az irháját, csúfot űzve belőlem, mint 
az egyszeri birákból; a falu nevét, hol az történt, 
nem említem, mert még haragot vennék magamra, 
de azért csak elmondom az esetet, mert lehetnek 
sokan olyanok is, akik még nem hallották.—

Úgy történt a dolog, hogy a határcsősznek sikerült 
a káposztásban elnyomni egy nyulat. „No megálj! gaz 
náczió! nem teszesz te itt többé kárt! “ — s vitte a 
községházára, igazságot kérve ellene.

Összejött a tanács s megtudva az esetet, gond

terhesen csóválták fejeiket bírák uraimék. „Súlyos eset!“ 
„Ritka eset!“ — hallatszott innen is, onnan is. Végre 
sok tanakodás után ki lett mondva a szentenczia: 12 
vesszőt kapjon ülepére s a megfenyités után bocsáttassák 
útjára az idegen vándor.

Diktum, faktum. Kivitték a szegény delikvenst a 
határra s jól elpaskolva szabadjára eresztették; persze 
hogy ez sem várta a tovább marasztalást, hanem vígan 
baktatott a tág mezőnek.

Megálj, te gazember! — kiált utánna főiháborodva 
a biró — kerülj csak még egyszer ide, majd huszon
ötöt kapsz, a miért a falu felé billegteted a farodat!

Nos, igy billegteti felém is csúfondárosan a farát 
az én nyulam. Megálj csak, majd jön még olyan idő, 
hogy én is nem bottal, hanem régi jó puskámmal kerü
lök erre! akkor billegtesd csak!

De hiszen nem esem végkép kétségbe; meg
ígérte szeretett főnököm, hogy ezentúl is részt fogok 
venni minden vadászaton, sőt azokat jövőben is én 
fogom rendezni, mert hiába, bár ki legyen is utódom,
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A róka rendesen első jobb lábával kerül a vasba, 
néha azonban megesik, hogy mindkét első lába benn
reked s ilyenkor azután ott is marad, mert nem képes 
elmenekülni. Czikkem elején említett tanító mesterem
nek volt egy esete, midőn a rókának csak a körmeit 
csípte be a vas és az ezeket otthagyva elmenekült, 
de csodálatos módon pár nap múltán újból szerencsét 
próbált s ekkor ott is maradt szerencsésen keztyütlen 
lábaival.

Jo a nappal kitett vasat estefelé is megnézni, mert 
gyakran megesik, hogy abba valamely ragadozó madár, 
milyenek kivált a szarka, holló, varjú, szajkó vagy héja 
fogódzik meg, sőt a múlt évben nyestet is fogtam 
ilyen módon és biztosra veszem, hogy a görény is rá 
megy a csalétekre.

Lesznek talán olyanok tisztelt kartársaim között, 
kik kételkedni fognak az előadottak valóságában, de 
én biztosíthatom a kételkedőket, hogy betartva leirt 
módszeremet, biztos eredményre jutnak s mig egyrészt 
nagy élvezetet szerez nekik a fogott vadak különfélesége, 
másrészt jól fog esni az a tudat, hogy minden egyes 
ragadozónak az elpusztításával sok hasznosat mentet
tek meg a konyha számára, no meg ott, ahol van, jól 
esik egy kis lőpénz is.

Végül kérem mindazokat, kik módszeremet alkal
mazni fogják, hogy az elért eredményeket kedvelt 
lapunkban közölni szíveskedjenek.

MA ÁR KÁROYL
közalap, erdőőr.

Állam i alkamazottak egyesülete,
A következő felhívást vettük, melyet most térszüke 

miatt minden megjegyzés nélkül közlünk, melyre azon-

jobban mint én nem fogja tudni azt megcsinálni s igy 
még van reményem arra, hogy mint eddig, úgy a 
jövőben is elküldjem szokott nyulamat a szerkesztő 
urnák. (Előre is hálás köszönet! Sajnos, nekem a lap 
szerkesztése mellett nem jut időm a vadászásra, bár 
magam is szenvedélyes vadász voltam hajdanában s 
nem is utolsó a lövők közt. Szerkesztő.)—

Most pedig kérem összes ismerős és ismeretlen 
kartársaimat, hogy rólam, szegény búcsúzó bajtársukról 
meg ne feledkezzenek, hanem tartsanak jó emlékezetük
ben, a minthogy az én szivem, lelkem is velük lesz 
mind halálig! GÉCZY KÁLMÁN

oki erdővéd.

ADOMÁK.
B é k é l t e t ő  t á r g y a l á s o n .  A kir. törvényszék elnöke : 

Önök tehát válni akarnak ? Figyelmeztetem a házasságnak nagy 
államalkotó fontosságára. A házasságokat, mint önök tudják, az 
égben kötik és . .

— Tudjuk elnök ur — vág közhe a válni vágyó asszony 
— de a miénket kivételesen nem ott kötöték. Minket hírlapi 
hirdetés hozott össze.

bán lapunk legközelehbi számában vissza fogunk térni 
és azzal bővebben is foglalkozni:

F E L H Í V Á S
A magyar állami alkalmazottakhoz.

A magyar Millenium emlékére Budapesten ala
pított és József főherczeg Ur, Ő császári és királyi 
fensége ;|védnöksége alatt álló magyar állami alkal
mazottak egyesületének aradi fiókja fotyó évi október 
1-én megalapittatott, ezen egyletnek, az összes állami 
alkalmazott altisztek-, szolgák- és napdijasok lehet
nek tagjai: ennélfogva felhivatnak az összes állami 
alkalmazásban levők, hogy a beiratkozni szándékozók 
folyó évi deczember hó 5-ig úgy saját mint családjuk 
érdekében mentői tömegesebben beiratkozni szíves
kedjenek, miután a jelzett időig korkülömbség nélkül, 
mig az azután jelentkezők csak 45 éves korig vétetnek 
a tagok sorába

A magyar állami alkalmazottak humánus intéz
ményét rövid kivonatban a következőkben ismertetjük:

Minden rendes tag köteles fizetni. 1. Beiratási 
díjban 2 koronát, 2. Havi tagsági díjban 1 korona 50 
fillért, 3. Özvegy és árva segél}' alapra évente 2 koronát, 
4. Tagsági igazolványért 30 fillért.

A tagok jogai: A rendes tagokat megillető jogok 
a következők: ha a tag szolgálatában már nyugdíj- 
állományba helyeztetett és az egyesületnek 5 évig tagja 
volt és tagsági kötelezettségének redesen eleget tett, 
ekkor: A tagok segélyezése a következőképen történik:

5 évi rendes tagság eltelte után évi . 160 korona
10 » » » » » » • 320 ,
15 V » » » X » . 450
20 19 n » 19 » . 500
25 » » » n X V . 550 .
30 19 n » » » 19 . 600

A rendes tagok elhalálozása esetén ezek özvegyei 
az őket megillető temetési járulékkal is segélyeztetnek, 
valamint az évi segély fele része őket illeti, és özvegy
ségük tartama alatt, úgy ők, mint törvényes gyermekei 
az egyesület által az özvegy és árva alapból külön is 
segélyeztetnek, a rendes tagok egész árvái az egye
sület gyermekeivé válnak és az által neveltetnek és 
iskoláztatnak. Minden rendes tag nyug. állományban 
is az egyesületnek holtáig tagja marad, mi által az évi 
segély évről évre magasabbra emelkedik.—

Beiratkozni lehet bármely időben Véber P. bizalmi 
férfinél (lakik a Lyceum épületben) a ki beiratkozni 
szándékozik, előzetes tájékozással szívesen szolgál, — 
kellő útba igazítás nyerhető még ezen kívül is, Daniss 
Vilmosnál a Magyar királyi államvasutak aradi üzlet
vezetőség hivatalában, és Kovács Bélánál, az aradi 
kir. járásbíróság hivatalában.

Aradon,  1898. évi október hóban 
Hazafias tisztelettel: AZ Aradi fiók egylet nevében:

Daniss Vilmos, Kovács Béla, Véber Péter, 
ellenőr. ellenőr. bizalmi férfi.
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Dj A n a g y v i l á g b ó l .

A béke angyala terjesztette ki szárnyait a világ 
fölött s néma csend honol mindenütt a politikai élet 
terén. Azzal, vájjon a spanyol — amerikai békét tárgyaló 
képviselők megegyezésre tudnak-e jutni a Fülöp szigetek 
birtoklása kérdésében, nem igen törődnek a többi 
hatalmak, nekik teljesen mindegy, bárkinek birtokába 
jutnak, csak az ő kereskedelmi érdekeik csorbát ne 
szenvedjenek. Annál viharosabb élet van nálunk, hol 
az országgyűlésen élet-halál harcz folyik a kormány 
és pártja, valamint az ellenzék között. Az ellenzéki 
pártoknak talán nem is a kormány által követett 
politika, mint inkább a kormány rudjánál ülők személye 
ellen van kifogása és már régóta minden módot és 
alkalmat megragad ezek megbuktatására, eddig ugyan 
sikertelenül, mert a hatalmas szabadelvű párt nem 
akarja vezérférfiait elejteni, de hogy a jövő mit fog 
hozni, azt alig lehet még csak sejteni is. Heteken 
keresztül folyt az országházban a fölött a vita, hogy 
vájjon kitüzessék-e napirendre az indemnity tárgyalása, 
melylyel megadatnék a fölhatalmazás a kormánynak 
a költségvetés nélkül való adószedésre, az ujonczjutalék 
megajánlása nélkül való ujonczozásra s most midőn 
már az indemnity végre tárgyalásra került volna, most 
ismét a Hentzi szobor ügye került felszínre s ezért 
folyik a háborúskodás. Ismeretes dolog, hogy Hentzi 
tábornok volt az, ki a szabadságharcz idejében Pest 
városát bombáztatta, sőt a lánczhidat is levegőbe akarta 
röpíteni s ezért a neki és társainak a budai várban 
állitott szobrot mindig rósz szemmel nézték a hazafiak 
s gyakran követelték eltávolítását. Most ő felsége 
elrendelte, hogy a szobor az egyik hadapród iskola 
udvarán helyeztessék el, mit az ellenzék úgy magyaráz, 
hogy ezzpl a hazaáruló dicsőítése lesz oda állítva 
ifjúságunk elé. A kormány úgy látszik el van tökélve 
terveit még a szólásszabadság megszorításának árán 
is keresztül vinni. A legközelebbi jövő megmutatja, hogy 
fog-e ez sikerülni.

Hasznos tudnivalók.

Csalán mag, m in t lótakarm ány. A csalán 
magja nem csak a tyúkoknak kedvencz és hasznos 
eledele, hanem nagyon kitűnőnek bizonyult a lovaknál 
is mint az abraknak vegyitéke. Dánországban a gazdák 
gondosan gyűjtik a csalánmagot s lovaik abrakja közé 
háromszor hetenkint egy-egy marékkai vegyítenek. Az 
igy tartott lovak élénkek lesznek, szőrük gyönyörűen 
fénylik s jobb húsban is vannak, mint a közönséges 
takarmányon tartottak. A csalánt tudvalevőleg vászon

készítésére is lehet használni, éppen úgy bánva vele, 
mint a kenderrel s igy kettős hasznot is hajthat.

A konyhasó m int trágya. Tapasztalt kertészek 
állítása szerint a konyhasónak mind trágyázó szernek 
alkalmazása nagyon hasznos kivált a káposztanemüeknél. 
Három-négy gyökérre egy marék sót számíthatunk s 
ezt a növény tövére hintjük. Jó a sót vízben is föloldani 
és öntöző kánná segélyével a növényekre önteni; utóbbi 
elbánás mellett állítólag a hernyók is eltűnnek a ká
posztáról.

K ü l ö n f é l é k .

Bácskai betyárok. A Baja város Mátéháza 
nevű pusztájára estefelé beállított két juhásznak látszó 
ember és fölszólították a béresasszonyokat, hogy minden 
ennivalót adjanak eló'. Az asszonyok megrémültek és igy 
eleget is tettek. Ezután bement a két jövevény az ökör
istállóba és fölszólította az együtt levő tizennyolc bérest, 
hogy szűrt, subát, szóval minden náluk és rajtuk levő 
téli gúnyát adjanak át. A vakmerő föllépés annyira meg
lepte a béreseket, hogy tizenheten a két embernek szó 
nélkül engedelmeskedtek, csupán egy béres méreszelt 
ellenszegülni, azt az egyet társai szemeláttára leütötték. 
Midőn már majdnem minden eleséget összeszedtek és a 
béresekről lehúztak minden ruhát, azzal az üzenettel 
távoztak, hogy a látogatás tulajdonképpen a távollevő 
bérlőnek szóéit, kit majd meg fognak máskor látogatni 
Szándékukban azonban megakadályozta őket a bajai 
rendőrség, a mennyiben a két vakmerő rablót, Fernák 
Véró és Mihálovics Nikola rég körözött lókötők szemé
lyében elfogta.

A gyonlőtte az öcscsét. Nagy szerencsétlenség 
történt a múlt héten Antaióc községben. M é s z á r o s  
Flóris odavaló lakos A n d r á s  nevű 15 éves fia apja 
fegyverével játszott, a nélkül, hogy tudomása lett volna 
arról, miszerint a fegyver élesre van töltve. Andrásnak 
G y u l a  nevű öcscse is ott játszott bátyja közelében és 
egyik sem sejtette, hogy a következő pillanat milyen 
szomorú és végzetes lesz rájuk nézve. Andrásnak nagy 
öröme tellett a fegyver forgatásában, de már nehány 
perc múlva rémülve dobta el magától, mert a puska 
elsült, még pedig oly szerencsétlenül, hogy öcscsét, Gyulát 
szivén találta a golyó és egy jajkiáltással bátyja előtt 
halva rogyott össze. A kétségbe esett testvér hiába 
iparkodott öcscsét életre kelteni. Semmi sirás és jajgatás 
nem adta vissza a holtra sebzett kis testvért. Az esetet 
azonnal bejelentették a hatóságnak és a csendőrség meg 
is indította az eljárást, de a véletlenül és akaratlanul 
lett testvérgyilkost tárgyalásig szabad lábra helyeztékl 
Az örökös lelkifurdalás sokkalta erősebb büntetés a 
szerencsétlenre, mint akár milyen paragráfus szabta meg- 
fenyités.

M ennyi m unkát fecsérlünk e l hasztala
nu l ? Minden ember, a ki beéri azzal, hogy naponta 
6—7 kilométernyi utat tesz meg, a mi nem s:k, például az 
Andrássy-ut hosszának háromszorosa — tizenkét év alatt 
akkora utat tesz meg, hogy körüljárhatná az egyenlítő 
táján a íöldgömbőt.

Hát még mennyi energiát használ föl ?
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Egy kilométernyi utón az ember felhasznál annyi 
energiát, a mennyivel 17 és fél tonnát egy lábnyi magas
ságra fölemelhet.

vagy: egy tonna kőszenet háromszor felemelhet 
embermagasságig.

teh a t: a ki naponta 6 kilométert sétál, annyi 
energiát fogyaszt el, a mennyivel egy tonna kőszenet 
felemelhet másfél olyan magasra, a Mont-Blanc.

vagy: a világ összes aranyát felemelheti ember
magasságig. Ha t. i. a kezébe kapná.

A novem beri csillaghullás. A íöldönkivüli 
világ egyetlen kézzelfogható bizonyítéka az a kő, a mi 
néha-néha az égből hull alá. Azelőtt azt hitték, hogy 
ezek a meteorkövek a levegőben képződnek s onnan 
hullanak a földre. Ma azonban csak nevetnek az ilyen 
dőre állításon, noha Humboldt Sándor is ezt a nézetet 
vallotta. A meteorkő épp úgy, mint a hulló csillag, meg 
az üstökös, mezsze világok küldöttje. Ha nem volna igy, 
akkor az a 72 000 méternyi hallatlan gyorsaság, melylyel 
ezek az égitestek a föld légkörébe hatolnak, lehetetlen
ség volna. Ma már minden gyermek tisztában lehetne 
ezekkel az igazságokkal, melyek nem teóriák, hóbortos 
tudósok agyának szüleményei. És mégis, most a november 
14-ike és 15-ike közt levő éjjelen bizony sok embert 
fogott el a félelem. Megijedtak attól a tüzes játéktól 
melyet a hajnali órák felé az égbolt keleti részén lehetett 
látni és babonás félelmükben azt hitték, hogy az Ur 
haragja tükröződik vissza a hulló csillagok ezreiben. Pedig 
ez az égi tűzijáték nem más, mint egyike azoknak a 
fenséges és csodálatos látványoknak, melyekben a termé
szet egyáltalában nem fukar. Az idei csillaghullás különben 
csak előjátéka az 1899 november 14-iki csillaghullásnak, 
a mikor a tüzes csillagok hópelyhek módjára fognak a 
földre hullani. 1799 november 13-án is volt ilyen, a 
mikor vagy 200.000 csillagot láttak lehullani.

Azt lehetne gondolni, hogy az ilyen csillaghullás 
veszedelmes is lehetne ránk nézve és Falb Rudolf valóban 
1899 november 13-ára tűzte ki a világ végét. Sokan 
hitelt adnak ennek a botor állításnak. Nyugodtan alhatik 
a világ ama kritikus éjjelen, mert semmiféle bántódása 
nem lesz. A hullócsillagok, a mint őrült sebességgel 
átszáguldják a levegőt, annyira fölmelegednek, hogy 
már 80.000 méternyi magasságban porrá égnek és ez a 
por teljesen ártalmatlan. Csak nagy ritkaság, hogy vala
mely nagyobb meteor eléri a földet és még nagyobb 
ritkaság, hogy a lehulló kődarab kárt okozna. Persze 
ilyen esetek is voltak már. Az Annales Fuldenses cimü 
könyv beszéli, hogy nehány száz évvel ezelőtt lehulló 
meteorok Szászországban egész falut pusztítottak volna 
el és kinai krónikák is megemlítenek oly szomorú történetet, 
a mikor izzó kődarab egy kocsit sújtott s az emberek, 
lovak egyaránt elpusztultak.

De mini említettük, ezek csak nagyon kivételes 
esetek, Hogy honnan jön ez a sok kő, mert naponként 
mintegy 7 millió meteor hatol légkörünkbe, azt tudjuk 
m ár; de, hogy miképpen keletkeztek, arról a tudósoknak 
más-más a nézetök. Annyi bizonyos, hogy a hullócsillagok 
és az üstökösök között megvan a szoros kapcsolat.

A hullócsillagok rendesen valamely üstököst követ
nek pályáján s igy nem lehetetlen, hogy a testéből valók. 
A novemberi csillaghullást hullócsillag-raj okozza, melynek 
talán egy milliónál is több tagja van és a melylyel a 
föld november 14-én találkozik. Több nap telik el, mig 
a föld hatalmas tömege a meteorrajon áthatol, ebből az 
következik, hogy egynéhány nappal a találkozás kelete 
előtt meg után szintén számos hullócsillagot fogunk látni.

A novemberi meteorrajt leonidák-nak hívják az asztro- 
nómusok, mert az oroszlán (leo) csillagképéből sugároznak 
ki; ugyanazon a pályán haladnak, melyen az 1866-iki 
üstökös, mely 33 évnél valamivel több időben kerüli 
meg a napot. Minden 33 évben a leonidák is rendkivül 
nagy számmal jelenek meg, így volt 1833-ban s igy lesz 
jövő évben, részben már az idén is (Bp. H.)

Szerkesztői üzenetek.
S z e v i n s z k y  I s t v á n  urnák Ágris. Kérjük szives értesítését 
egy levelező lapon, hogy a küldött 2 forintot Makay György 
kartársunk nevére jegyezzük-e be, mert az ön előfizetése jövő 
évi márczins hó végéig már előbb ki volt egyenlítve. Az ille
tőknek küldtük mutatványszánokat. Köszönet buzgó fáradozásáért!

B o r z a  D e m e t e r  urnák, Vajdaházán. A kivánt két lap
számot utánküldtük. Csodálatos, hogy annak idejében meg nem 
kapta, mert mi innen mindig pontosan elküldjük. A kedden ki
nyomott lap mindig szerdán reggel lesz itt postára adva s igy 
csütörtökön már ott kell lennie az ország minden (zugában, ha 
tehát valaki később kapja, annak oka csak az ottani posta rósz 
közlekedése lehet.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .

3898-1898.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

A Szecsel, Mág és Ecsellő községek területén 
létező községi és egyházi erdők részére léte
sített összesen évi 160 frtnyi javadalmazással 
ellátott kerületi erdőőri állomásra, Szecsel 
székhelylyel ezennel pályázatot nyitok.

Kellően felszerelt kérvények f. évi Deczem- 
ber hó 5-ig hozzám nyújtandók be. A román 
nyelv ismerete meg kívántatik.

Szelistye 1898 November 18-án
A járási főszolgabíró 

D r á g í t s .

in

Í a p r o  h i r d e t é s e k . 
ül Ifi 
ül
ifi 
pl
Ifi

pj
Ifi

Kartársaim!
50 frt jutalomdij annak, ki nekem egy 

jobb erdőőri állást tud ajánlani. Czim E. 
Kamii, a dolinái vadásznál, u. p. Modró, 
Nyitra megye.

Erdőőri állást keres egy 27 éves erős H 
testalkatú egyén, ki több évi gyakorlattal U 
bir és elméletileg is jól képzett, az erdészeti 
szakmába vágó bárminemű kezeléshez ért, 
vadászatban is jártas. Szives megkeresések 
R. T. czim alatt Szentes (Csongrád megye) 
poste restaute küldendők. 3—3 jf
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B  L: O l “ JJ *8  T Á R S A
udvari egyenruha szállítók

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e . w

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu fö ldm ivelésügyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
CKögünH. újó lag  megtoizsatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón résletfizet ésre
megrendelhetők.

<— I P  O  T  » C3r  _ZÍL R .  I  ± - t  U  K E  -Á-  R .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i, " p  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív .  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u t c a  2, Szervitatér sarkán. 6 ^  „ - g X S ’S í i  « « « .

Szerb kir. udvari szállítók. \  földm. ni. kir. minisztérium szállítói.

Pl

§
I
I
I
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. November 29 9-ik szám.

szak- és társadalmi lap az eródszeti 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 Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

r

Állami alkalmazottak egyesülete.
r

Lapunk múlt számában közöltük az „Állami 
alkalmazottak egyesülete" aradi fiókjának fel
hívását az egyesületbe való belépésre, miután 
azonban akkor még az egyesület alapszabályai 
nem voltak kezeink között, nem voltunk abban 
a helyzetben, hogy erre vonatkozólag bármily 
irányban is nyilatkozzunk, mert lapunknak 
mindig irányadó elve volt a lehetőséghez mérten 
tiszta bort önteni tisztelt olvasói poharába. Most, 
hogy időközben a kérdéses alapszabályokat 
megszereztük, sietünk ígéretünknek annyival 
inkább eleget tenni, mert sokan lehetnek olva
sóink között olyanok, kik már életkoruk 45-ik 
évét túlhaladták s ha mégis az egyesületbe be 
akarnak lépni, sietniük kell ezt még a jövő 
hó 5-ike előtt megtenni, mert azon túl ezek 
már a tagok sorába nem lesznek fölvéve.

Az alapszabályokat egész terjedelmükben 
nem közölhetjük most térszüke miatt s itt alább 
csak azokat a szakaszokat soroljuk föl, melyek
ből úgy a tagoknak kötelességei, valamint jogai 
kivehetők.

A 7. § 1. pontjából nyilvánvaló, hogy az 
egyesületnek minden a magyar állam szolgála
tában álló altiszt és szolga tagja lehet, vala
mint az olyan napdijas is, ki a rendes kinevez- 
tetésre való igényt tarthat, tehát az erdészetnél 
a pót- és segédőrök is.

Ennek az egyesületnek a megalakulásával 
teljesen meg lenne oldva az állami erdészeti 
altisztek segély egyletének a problémája, mert 
ide minden egyes beléphetvén, egy külön egye

sület megalakítása tárgytalanná és fölöslegessé 
válik, sőt nézetünk szerint sokkal előnyösebb a 
többi állami altisztekhez csatlakozni s igy az 
egyesület tagjainak számát szaporítani, mert 
hiszen nyilvánvaló, hogy a tömörülésben rejlik 
a legfőbb erő s minél több tagja vau valamely 
egyesületnek, annál nagyobb annak erkölcsi és 
anyagi súlya.

Természetes és hivatásunkból kifolyó dolog 
azonban, hogy mi, kik nem csak az állami, 
hanem általában véve minden hazai erdészti 
ágaztahoz tartozók érdekeinek állunk szolgálatá
ban, itt még korán sem állhatunk meg, hanem 
igyekeznünk kell minden tőlünk kitelhető erőből 
a többi, nem állami kötelékbe tartozó erdészeti 
alkalmazottak nyugdíj- és segély egyesületét 
mielőbb megalakítani, illetőleg annak megala
kítását előmozdítani, mit minden kétséget kizá
rólag meg is foguuk tehetni, ha ehez maguk 
az érdekeltek tömeges jelentkezésükkel segéd
kezet nyújtanak s már most kinyilatkoztatjuk, 
hogy szándékunk a jövő husvétkor a székes- 
fővárosban alakuló gyűlést megtartani, miért 
is fölhívjuk mindazokat, kik az itt ismertetett 
egyesületbe mostani alkalmaztatásuknál fogva 
be nem léphetnek, hogy az ő érdekükben meg
tartandó gyűlésen leendő megjelenésüket lapunk 
szerkesztőségénél a jövő évi február hó végéig 
okvetlen jelentsék be.

Az állami alkalmazottak egyesületébe a 
kincstári erdészeti altisztek minden valószínűség 
szerint tömeges enfognak belépni, mert utóvégre 
is az a 10 forintnyi évi tagsági dij nem olyan 
terhes, hogy azt az egyesület által nyújtott 
nagy előnyök kedvéért mindenki szívesen be
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nem fizetné. Már magában véve az, hogy az 
egyesület jótékony hatása alatt nem lesz ráu
talva az erdészeti altiszt egészségének koczkáz- 
tatásával és életének megrövidítésével erő
szakolni a tovább szolgálást bizonyos szolgálati 
évek eléréséig, olyan nagy előny, melyet alig 
lehet eléggé méltányolni. Szükséges lesz tehát, | 
hogy minden egyes erdőhatóság mintegy fiókját 
képezze az egyesületnek és központjában bi
zalmi férfiak alkalmaztassanak, hivatva egy
részt az újonnan belépni óhajtó tagok ajánlására, 
másrészt pedig a központi kezelésnek meg
könnyebbítése czéljából is a tagsági dijak be
szedésére és együttes fölküldésére. Értesülésünk 
szerint a lippai m. kir. főerdőhivatalnál már 
meg is indult a mozgalom ebben az irányban 
P a t a k y  J á n o s  főerdöőr tisztelt kartársunk 
vezetése alatt, mig a szászsebesi erdőhivatalnál 
a szervezés most van folyamatban.

Azok a tisztelt olvasóink, kik nem tartoz
nak az államerdészet kötelékébe, talán nehez
telni is fognak, hogy lapunknak majd egész 
terjedelmét ennek az ügynek szenteljük, ebben 
azonban nincs igazuk, mert az itt közöltek 
nekik is egyrészt buzdításul szolgálhatnak a 
saját egyesületüknek megalakítására, másrészt 
Útmutatásul arra, hogy mikép alakítsák azt 
meg.

Ezek előre bocsátása után álljanak itt azok

a fontosabb szakaszok, melyek hivatva vauak 
az egyesületbe belépni szándékozókat úgy a 
rájuk várakozó terhekről, valamint az előnyökről 
tájékoztatni.

K i v o n a t
a „Magyar állami alkalmazottak egyesülete 

alapszabályaiból:
5. §. Az egyesület czélja.

1. A felséges uralkodó koronás királyhoz, ural
kodóházhoz. Magyarországhoz és ennek alkotmányához, 
bármily viszonyok között való feltétlen ragaszkodás és 
szeretetnek az állami alkalmazottakban fejlesztése.

2. Az önművelődésre való törekvés.
3. A tagoknak segélyezése, s elhalálozásuk esetén 

— különösen az egyedül állók — eltakarítása.
4. Az elhalt tagok hátramaradt özvegyei és árvái

nak segélyezése és gondozása.
5. Czélja továbbá az egyesületnek: az állami és 

székes fővárosi alkalmazottak érdekeit és jogos igényeit 
az egyesület alapszabályszerü hatáskörén belül a tör
vényes korlátok között előmozditani és képviselni.

7. §. Az egyesület tagjai.
Az egyesület rendes, alapitó, pártoló és tisztelet

beli tagokból áll.
1. Rendes tagok lehetnek általában minden a ma

gyar állam tényleges szolgálatában álló altisztek és 
szolgák s Budapest székes főváros szolgálatában lévő 
hasonló alkalmazottak s mindkét részről a napidijasok, 
a kik a kineveztetésre igényt tartanak,

10. §. A t a g s á g  t a r t a m a  és m e g s z ű n é s e ,
1. A tagság megszűnik, ha a tag;

Táreza ezim nélkül.
Múlt csütörtökön a szokott órában, úgy 6 óra 

felé este térem haza, miután az irodából jövet meg 
egy kis kerülőt tettem volna a posta felé, hogy onnan 
lapjaimat elhozzam. Olyan furksán éreztem magam, 
mint az olyan ember, ki sejti, hogy valami meglepetés 
fogja érni s az érzés annyira erőt vett rajtam, hogy 
még meg is álltam a lépcsőn egy pillanatra végig 
futtatni elmémet a mai nap eseményein, de bizon nem 
találtam én abban semmi érdekeset; úgy telt az el 
nekem, mint Dávid királyé, mikor Absolon fia halála 
fölött való busultában egész nap hamuban ült, sőt még 
a fejire is hintet belőle. Úgy éltem én is aznap, akár 
csak valami kezdő apácza; sem egy pohárka „jajdefáj8,

sem egy kupa bor, sem szerelmi kaland ; valóságos 
hamvazó csütörtök. Volt a régi rómaiknak egy hires 
császárjuk, kinek nevét nem azért nem irom itt ki, 
mintha nem tudnám, hanem azért, mert hirtelen nem 
jut eszembe, erről azt jegyezték föl a krónikások, hogy 
ha egy olyan napja akadt, melyen semmi jót vagy 
nevezetest nem tett. azt mondta rá: „diem perdidi8 
(elvesztettem a napot) no hát ez az én napom sem 
volt addig különb. Ilyen haszontalanul elvesztett nap 
után csakugyan alig érhet más meglepetés, mint az, hogy 
a feleségem az egyszer sem „szép mákvirágnak8, sem 
„kortyondi fráternek8, sem más ilyen tiszteletreméltó 
valaminek nem fog titulálni. Csalódtam.

Amint a konyhába léptem, már valami ünnepies 
szag ütötte meg az orromat; no itt lesz valami! Be
nyitok a szobába, hát olyan zúgó „éljen apa!8 kiáltás 
fogad, hogy csak úgy rengett béllé a ház. Éljenzett 
itt asszony, gyermek vegyest.

— Hát hozzátok mi a kő ütött? — mondok — 
hogy igy éljeneztek.
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a) meghal;
b) az egyesületből kilép;
e) kizáratik; — és
d) viselt szolgálatától önként megválik.
A tag önkéntes kilépése csakis az egyesületi elnök

séghez benyújtandó Írásbeli nyilatkozat alapján tör
ténhetik.

2. Úgy a kilépő, mint a kizárt tagok az egjresület 
irányában elvesztik minden jogaikat, és sem befize
tett tagdijaik visszatérítésére, sem pedig egyéb kár
pótlásra igényük nincs.

8. Tekintettel az állami és székes fővárosi köz
hivatali szolgálat különböző ágazataira, és tekintettel 
különösen arra., hogy némely hivatali testületeknél a 
közhivatali szolgálat súlyosbítva van; ennélfogva ki- 
mondatik: miszerint azon tag, a ki szolgálatától bizo
nyos, és nem a jelen alapszabályzat 16. §-ának rendel
kezéseibe ütköző, hanem valamely előre nem is tudható, 
bekövetkezhető eshetőségnél fogva fegyelmi, vagy bűn
vádi eljárás alá kerül, minek következtében szolgálatától 
felfüggesztetik, vagy végképen megválni kénytelen, 
vagy valamely önhibáján kívül eredő testi fogyatkozás 
miatt végkielégítéssel, vagy egyébképen elbocsáttatik, 
ezen tag részére méltányossági szempontból, az általa 
befizetett tagsági dijak, a beiratkozási dij és kezelési 
költség levonásával kamat nélkül, az érdekelt Írás
beli kivánatára visszafizetettik.

4. Az előbbi 3-ik pontnak rendelkezései alkalma
zandók, és kívánatra szintén kiadatnak azon tagok 
által befizetett tagsági dijak is, a kik mint ideiglenesen 
alkalmazottak (napidijasok) az egyesület kebelébe be
léptek és e belépéstől számított 5, de legfejebb 10 évi 
tagsági idő alatt rendes kinevezéshez nem juthattak.

5. A visszatérítendő tagsági dijak után járó

kezelési költségek minden korona érték után 1 fillérben 
állapíttatnak meg, s az e czimen begyült összegek a 
tartalékalaphoz csatoltatnak.

6. A 3. és 4. pontban megállapított okok alapján 
az egyesület kebeléből megválni kénytelenitett tagok 
részére visszaadandó tagdijak kiutalványozása a valódi 
tényállást igazoló hiteles okiratok alapján az egyesületi 
elnökség és választmány által eszközöltetnek.

13. §. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e z e t t s é g e i .
Minden rendes tag köteles fizetni:
1. Mint felvételi (beiratási) dijat 2 koronát.
2 Évenként tagsági dijat 18 koronát (vagyis ha

vonként 1 korona és 50 fillért).
3. Az özvegyek és árvák segélyalapjára minden 

újév napján 2 koronát.
4. Rendes tag elhalálozása esetén 30 fillért mint 

temetkezési segélyt.
5. Alapszabálykönyv (tagsági igazolvány) ára fejé

ben 30 fillért.
6. Azok, a kik a jelen egyesület megalakulása 

után számított egy év múlva lépnek be az egyesület 
kebelébe, már csakis 45 éves korig vétetnek fel, és a 
belépők kötelesek egészségi állapotukat helyhatósági 
orvos által kiállított bélyegtelen okmánynyal igazolni.

7. Azon tényleges szolgálatban álló alkalmazottak, 
a kik önhibájukon kívül léptek ki az egyesületből, és 
újból belépni óhajtanak, a felvételi (beiratkozási) dijat 
nem fizetik. De a 14. §, 4-ik pontja alatt részletezett 
segélyezés, ujabbi belépésük idejétől számittatik.

8. A tagsági dijak befizetése mindig előre havon
ként, esetleg évnegyedenként történik.

9. A jelen §. 4-ik pontjában fizetni kötelezett járu
lék alól, ha az egyseület tagjai 650 személyre szapo-

— Azért, mert névnapot ülünk ma — siet föl
világosítani legkisebb fiacskám, az én dédelgetett 
kedveuczem.

Mit volt mit tenni ? kivettem részemet az ilyenkor 
elmaradhatlan czvikipuszikból s olyan érzéssel ültem az 
asztalhoz, a milyet csak egy névnapi vacsora előérzete 
kelthet bennünk.

Csakugyan névnapom volna ? úgy kell lenni, mert 
a feleségem tányérján is, a kislányomén is ott van 
egy nyitott kalendáriom; magyar az egyik, a másik tót. 
No ha ez a kettő összestimmel, akkor valóban igaznak 
kell lenni mert egyébként a magyar nem igen tud 
összeférni a tóttal.

Mutassátok ide azokat az időprófétákat!
Nézem az egyiket, nézem a másikat; hát bolondá 

tesznek ezek engem ? Tegnap Kelemen, ma valami 
keresztelő vagy kerülő, vagy nem is tudom miféle 
János, mert csak az van elejbe Írva: Kér. Nem hiába 
a tótok kedvencz neve, de a fene sem ismeri ki magát 
köztük; holnap meg Katalin, hát melyik már most

ezek közül az, a melyiket ezek ünnepelni akarnak?
Azt mondta a kis fiú: „névnap"; talán csak nem 

tévesztett össze az én jó barátommal Kellemennel, a 
vármegyei utbiztossal, ki egy évig egy udvaron lakott 
velem, igaz hogy ennek becsületes keresztneve Pali, 
de hát az ilyen kis fiú még könnyen tévedhet. Furcsa 
szemekkel néztem hol az asszonyra, hol a gyermekekre 
mint valami élő kérdőjel s bizon nem jövök tisztába, 
ha a kis leányom hirtelen ki nem lapozza a kalen
dáriumában ott valahol hátul, a marhavásárok jegy
zéke mögé helyezett névnap mutatóból, hogy ma van 
Emília napja. No ezt egy kis erőltetéssel csakugyan 
rám lehetett húzni.

Akár hogy van, úgy van; nem a névnap itt a 
fődolog, hanem az, hogy van névnapi vacsora. Pecsenye 
a tálban, tányérom előtt egy butellás fiaskó, szép 
vörös folyadékkal teli. Mégis csak jó ez az én fele
ségem, bár jobban hasonlít nyelv dolgában Áronhoz, 
mint Mózeshez, ki tudvalevőleg hebegő volt. No az 
én feleségem ugyan nem panaszkodhatik erre, ha
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rodnak, s ha már a vagyoni viszonyok megengedik, a 
tagok felmentetnek.

A tagoknak ezn fizetési kötelezettség alul való 
felmentésének kimondása az elnökség és választmány 
előterjesztésére a közgyűlés által törénik.

14. §. A t ago  k j o g a i .
A rendes tagokat megillető jogok a következők:
1. Közgyűléseken részt vehetnek, indítványokat 

tehetnek, választási jogot gyakorolhatnak, és maguk 
is megválaszthatok.

2. Addig is, mig az egyesület tartalék-alapja a
20.000 (Húszezer) korona összeget el nem éri, az egye
sületnek rendes tagjai és törvényes hitvesei csupán 
a 17. §. 1-ső pontjában biztosított temetkezési segélyre 
tarthatnak számot.

Az egyesület vagyoni viszonyainak kedvező ala
kulása esetén, ha a tagok által fizetni kötelezett dijak 
és egyéb adományokból a 20.000 (Húszezer) korona 
tartalékalap egybegyül, s a rendes tagok száma a 
650 személyt meghaladja, és máris 10.000 (Tízezer) 
korona évi tiszta jövedelem mutatkozik, ez esetben az 
egyesület rendes tagjai is segélyeztetni fognak; és 
pedig:

a) ha a tag szolgálatában már nyugállományba 
helyeztetett;

b) ha az egyesületnek 5 évig tagja volt s tagsági 
kötelezettségének rendesen megfelelt s eleget tett:

Ekkor:
4. A tagok segélyezése következőképen történik: 

5 évi rendes tagság eltelte után évente 160 korona 
10 „ * 320
15 „ » » » ,, „ 450 „
20 „ ,, „ íj 500
25 u n  u » n íí 5o0 „
30 „ „ jj íj „ 600

5. Az előbbi 4. pontban meghatározott s a rendes 
tagokat megillető segélyösszegnek felerésze a tag 
elhalálozása esetén ennek törvényes hitvesére is át- 
szállanak, s az egyesület által, az özvegység tartama 
alatt, annak élvezetében tartatnak.

Úgy a tag, mint törvényes hitvesét megillető segély- 
összeg az egyesületi választmánynak felhatalmazása 
alapján az elnökség által utólagos havi részletekben 
— esetleg év végével — egy összegben folyósittatnak.

6. A rendes tag vagy hitvese által fel nem vett 
segélyösszeg ezek elhalálozása esetén a törvényes 
gyermekeket illeti meg.

7. Az elnökség és választmánynak jogában álland 
—- ha az egyeesület vagyoni viszonyai megkövetelik — 
a segélyek felemelése vagy leszállítása tekintetében 
a közgyűlés előtt megokolt indítványt tenni.

8. A ki szolgálatában nyugállományba helyeztetett, 
tagsága holtáig megmarad és segélybeli járulékai a 
jelen §. 4-ik pontjában felsorolt évek lefolyásával még 
emelkednek, köteles azonban a tagsági dijakat fizetni, 
mely segélybeli járulékaiból vonatik le.

Ugyanez áll az özvegyekre is, azon kivétellel, hogy 
ezek a tagsági dijaknak felét fizetik, s a kiket a választ
mány előterjesztésére a közgyűlés ezen kötelezettség 
alól felmenthet.

9. Rendes tag és törvényes hitvese a 17. §. 1-ső, 
illetőleg 2-ik pontjában meghatározott temetkezési 
segélyben, esetleg az egyesület által való tiszteséges el
takarításban részesül.

10. Tagok özvegyei és árvái a 18. §. határozmá- 
nyai szerint biztosított jótéteményekre tarthatnak számot.

11. Azon egyének, a kik az 1873. évi II. t.-cz és 
az ennek alapján kiadott szabályrendeletek értelmében 
az állam, vagy székes főváros szolgálatának elnyerésére

képviselővé választanák, tudom istenem, hogy három 
ülést is kibeszélne egyfolytában fönuakadás nélkül.

A jó lélek earbenet bort hozatott; tudta, hogy 
ez legkedvenczebb italom; no csak vessük meg az 
ágyát mielőbb.

Úgy neki láttam a jó vesepecsenyének, mint 
valami igazhivő zsidó a hosszunap után, de hát úgy 
volt megírva a csillagokban, hogy rontassék el nekem 
ma az én vacsorám.

Kopognak az ajtón.
— Bújj be ! — szóltam teli szájjal, úgy, hogy azt 

bizonyosan senki sem értette, de azért csak belépett 
egy tetőiül talpig csupa festék fiú, a nyomdász gyerek.

— „Dér Herr bittet um die tárcza!“ — mondja 
a kis szurtos Schiller ékes nyelvén.

Tyűh az árgyélusát! már nem is egy-két forintot, 
hanem az egész tárczát kéri a nyomdászom! Nesze! 
— szóltam, nagylelkűen odanyujtva neki pugyellá- 
risomat s úgy magamba mormolva: „ilyen lapos
guta üsse meg a gazdádat!" abból ugyan, ami ebben

van, nem eszel ma szafaládit vörös hagymával! —
A nyomdászkölykök legparányibbja — alig na

gyobb, mint az öklöm — szemem közé vigyorog s 
megmagyarázza, hogy nem a „Briftasche" kell neki, 
hanem tárcza a lapba.

— Vigyen el az ördög! erről bizon megfeled
keztem ; most az egyszer csakugyan szívesebben 
adtam volna oda ezt a tárczát, mert az már kész, a 
másik meg Isten tudja, hol van.— Kehrt euch! — 
kiáltok mérgesen — reggel megkapjátok!

A ficzkó eltakarodott, de vele az én étvágyam is. 
Most az egyszer akartam egy kicsit komotizálni, de 
hát hagynak nekem békét? Eh, sebaj! tölts anyjuk 
hátha hoz az valami jó tárczának való gondolatot.

Tölt az asszony hűségesen, de csak egy kisujnyit, 
hát ezt meg mi a kő leli? Most meg szódát fröcscsent 
bele! Micsoda bárbár az, ki a vörös bort szódával 
issza? Nem állhattam meg szó nélkül.

— Hát az mi az istennyila?
— Málna szörp szódával, kedvesem; kóstold csak 

milyen pompás!
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igényt tartanak s ha mint ilyenek — akár az áilam vagy 
székes fővárosnál — ideiglenes (napdijas) minőségben 
alkalmazva vannak, s egyszersmind az egyesületbe be
léptek, — ezen egyének -  - mint egyesületi tagok — 
mindaddig, mig rendes kinevezéshez nem jutnak — úgy 
maguk, mint törvényes hitveseik a jelen §. 9. és 10. 
pontjában jelzett határozmányok alapján biztosíttatnak, s 
ha az egyesületnek 15 évig egyfolytában megszakítás 
nélkül tagjai voltak s tagsági kötelezettségüknek rendesen 
megfeleltek, (úgy maguk, mint törvényes hitveseik) a 
velük szemben lévő egyesületi tagokai egyenlő jogokban 
részesülnek.

A napdijasként alkalmazottak, a kik 15 évig egy
folytában az egyesületnek tagjai voltak, de ezen idő alatt 
rendes kinevezéshez nem juthattak, és mint ilyenek — 
az állam által nem nyugdíjazhatok — ezen tagok az 
egyesület által csakis akkor részesittetnek nyugdijsegélybem 
ha testi fogyatkozás útján beálló munkaképtelenség miatt 
szolgálatuktól felmentetnek; hiteles okiratokkal, s még 
ezenlelül munkaképtelenségüket is valamely közhatósági 
orvos bizonyítványával kötelesek igazolni.

12. Az alapitó, pártoló és tiszteletbeli tagok válasz
tási jogot szintén gyakorolhatnak és maguk is megválaszt
hatok, egyéb egyesületi jogokban azonban nem részét 
zülnek.

13. Jogában áll általában minden tagnak az egye 
sületi helyiségben megjelenni, hírlapokat olvasni, az egye
sület könyvtárát igénybevenni, s a házszabályok meg- J 
sértése nélkül társalogni és felolvasásokat rendezni.

— Mi a ménykü?! Hát német frajla vagyok én, 
hogy te engem málnaszörppel akarsz itatni? — szóltam 
boszusan.

— Hiszen tudod, hogy tegnap beléptél a mérték- 
letességi egyletbe és ünnepélyesen megfogadtad, hogy 
nem iszol többé szeszes italt. Olyan hamar elfelej
tetted volna?

— Háromszáz ménykü csapjon a mértékletességi 
egyletetekbe! igazságod van, hogy beléptem. Mint mindig 
most is neked van igazad. Igaz, hogy be voltam 
durrantva mint az ágyú, mikor azt a bolondnak jó 
fogadalmat tettem, de hát van olyan józan férfi, ki 
mértékletességi egyletbe lépjen?

Most már tessék nekem málnaszörpből tárczát 
kigondolni! No hiszem az volna még csak szép irodalmi 
termék! Körülbelül olyan, mint az italok közt a mé- 
zesbábus márcza.

Eh! nem irok tárczát, legyen meg a lapom egy
szer nélküle; de az okát még is csak leirom, hogy 
a tisztelt olvasók példát vegyenek róla, milyen ostoba 
gondolat az : mértékletességi egyletbe lépni.

Ezzel legalább betöltjük a tárczaczikk helyét.
— így n i! anyjuk, vesd meg az ágyat. Készen

vagyok. Jó éjszakát Sebes-Szász

17. §. T e m e t k e z é s i  s e g é l y .
1. Azon tagok, a kik az 1898. évi május hó 5-éig 

az egyesületbe beléptek, a beiratkozás napjától számított 
három hó, a kik pedig a jelzett időpont után iépnek be 
az egyesület kebelébe — úgy a maguk, mint törvényes 
hitveseik részére a temetkezési segély kiszolgáltatása hat 
hónap múlva veszi vezdetét.

2. Temetkezési segély czimén az egyesület a rendes 
tag elhalálosása esetén 120 korona, rendes tag törvényes 
hitvese elhunyta alkalmával pedig 60 koronát fizet.

3. Ha valaki hat éven át tagja az egyesületnek, a 
rendes tagot 200 korona, törvényes hitvesét pedig 100 
korona temetkezési segély illeti meg.

4; Járvány esetén a közgyűlés a temetkezési segélyt 
leszállíthatja.

18. §. Az e l h a l  t r e n d e s  t a g o k  ö z v e g y e i  és  
á r v á i n a k  s e g é l y e z é s e  és gondozása .
1. Az elhalálozott rendes tagok öszvegyei és ár

vái az egyesület jövedelméből, illetőleg a 13. §. 3-ik 
pontja alapján a tagok által fizetni kötelezett segély
alapból, vagy e czimen befolyt adományokból segé- 
lyeztetnek és gondoztatnak.

2. A segélyezésre igényt tarthatnak:
a) az egyesület rendes tagjainak özvegyei;
b) a félárvák;
c) gondozásra pedig az egész árvák, a kiknek 

senkijük sincsen, ez utóbbiak általában az egyesület 
gyemekeinek tekintetnek.

3. A segélyezés következőképen történik:
a) az egyesület elhalálozott rendes tagjainak tör

vényes özvegyei özvegységük tartama a latt;
b) a félárvák 14;
c) az egész árvák gondozása is szintén 14 éves 

korukig.
4. Az özvegyek és árvák segélye alapjára éven- 

kint fizetni kötelezett járulékok és az a czélra egyéb 
képen befolyt adományok összegének 60% kamata 
az özvegyek és félárvák között minden évbeli arány- 
lagosan felosztatik, és pedig úgy: hogy az elhalálozott 
rendes tagok özvegyei és törvényes gyermekeik a 
segélyalap jelzett részéből egy-egy jutalékot kapnak 
(például: egy özvegy és három árva négy részt kap). 
A félárva jutaléka édes anyja kezéhez fizettettik ki

5. Az egyesület egész árvái, illetőleg gyermekei
nek gondozására szintén az özvegy-és árvásegély-aiap- 
nak 30% kamata, esetleg az ezek részére különlegesen 
befolyt adományok fordittatnak.

Az esetben, ha az egyesüietnek egész árvái épen 
nem léteznek, a jelen pontban meghatározott összeg 
az özvegyek és félárvák között osztatik meg.

6. Az özvegy-és árvasegely-alapból megmaradó 
10% kamat pedig minden évben a tartalék-segélyalap- 
hoz csatoltatik.

7. Az egész árvák gondozására fordítandó segély- 
összeg az előforduló kívánalmakhoz kepest az egye
sületi gyám kezéhez szolgaitatik.
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8. Az özvegyek és félárvák segélyezése, s áz egész j 
árvák gondozása, s különösen ez utóbbiak sorsának | 
enyhítésében felmerülendő kérdések eldöntése, s a jelen 
§. 4. 5. pontjai alapján kiszolgáltatandó segélyek illetőleg 
ellátási dijaknak havonta avagy neggedévenként való 
utalványozása tekintetében az egyesületi elnökség és j 
választmány előterjesztésére minden évben a közgyűlés 
határoz.

9. Az egyesületi gyám a kezéhez kiutalványozott | 
pénzekről felelősség terhe alatt okmányokkal igazolva 
az elnökség és választmány előtt számolni köteles.

Moesonok, 1898 november 18-án 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az Erdészeti Újság 6-ik, november 8-iki számában 

foglalt s Ratimonszki Gábor tisztelt kartársunk tollából 
kikerült nyílt levélben foglaltakat mindenben aláírom 
s azokhoz a magam részéről is szívesen hozzájárulok, 
első kötelességemnek tartva a Nyitravármegyében 
székelő összes az erdőtörvény 17 §-a alapján alkal
mazott erdészeti altiszteket, de sőt a többieket is vala
mennyit a mozgalmunkhoz való csatlakozásra fölhívni 
és őket a sors ellen való küzdelemre buzdítani és 
lelkesíteni. Reményiem, hogy fáradozásom nem lesz 
meddő, hanem a megtartandó közgyűlésre sikerülni 
fog ha nem is valamennyit, de legalább legnagyobb 
részét kartársaimnak bemutatni,

A közgyűlés helyének legczélszerübbnek tartom 
én is hazánk székesfővárosát, csak arra kérem a 
tekintetes szerkesztő urat, hogy a határnapról legalább 
két héttel előbb szíveskedjék értesíteni, hogy elő
készületeit mindenki megtehesse. Látva azt, hogy idegen 
segítséget hiába várunk s arra hiába támaszkodunk, 
magunknak keli hozzá látnunk, hogy magunknak egy 
szilárd alapokon nyugvó egyesületet alakítsunk, hiszen 
ma már minden osztálynak megvan a saját egyesülete: 
suszternek, szabónak, péknek, portásnak, hordárnak, 
háziszolgának, hát csak mi lennénk azok, kik egye
sületet nem tudnánk magunknak alakítani és föntartani ? 
Igazán még az ilyen föltevésnél is szégyenpir borítja 
az ember arczát.

A gyűlést legczélszerübb lenne kora tavaszszal 
(talán a húsvéti ünnepeken. Szerkesztő) megtartani, 
mikor az ünnepek alatt úgy is pihenőnk van. Reméllem, 
hogy addig más vidékekről is fognak jelentkezni 
számosán a kartársak közül, hiszen csak akad minden 
tájon egy-egy lelkes férfiú, ki a többi talán tétovázókat 
buzdítani és föllelkesíteni tudja.

Addig is ne tegyük zsebre kezeinket, hanem 
munkálkodjunk a közjavunk érdekében!
A szerkesztő urnák igaz hive

STENCZINGEK SÁNDOR.

K ü l ö n f é l é k .

Kérelem. Kérjük mindazokat, kik még bármily 
hátralékban vannak, hogy tartozásukat ujvé előtt ok
vetlen rendezni szíveskedjenek, mert a lapot a jövő 
évben csak a pontos fizetőknek fogjuk küldeni.

Egyben kérek értesítést arrra nézve, hol lehetne 
kapni fodros kőrist, lehetőleg világosat, mintegy 5—600 
szálat 80 ctm és vastagabb átmérővel, valamint ber
kenye törzseket 2'5— 3 mtr hosszban s 60 címtől 
feljebb való átmérőben, megírva egyúttal azok árát 
és a szállítási módozatokat is.

A z apja gyilkosa. Az Iglóhoz közel levő Bet- 
lenfalva községben gyilkosság történt. Polnis Márton jó
módú szorgalmas ács mestert a saját huszonhét 
éves fia megleste az erdőben és fejszével agyonütötte. 
A gonosz fiú azért követte el tettét, hogy elvehesse a 
pénzt, a mit apja keresett. A rendőrség elfogta a gyil
kost, a ki a bíróság előtt be is vallotta tettét.

M ennyit dohányoznak M agyarországon ?
A dohányjövedéki igazgatóság kimutatása szerint ez év 
első kilenc hónapjában (szép. 30-ig) 37,269.627 frt 01 kr. 
szállt a levegőbe, füst képében. A nagy közönség a 
belföldi szivarok közül a kuba-portorikót kedvelte leg
inkább. Összesen 367,054.196 darab belföldi szivar 
fogyott el. Különben, mint már pár éve, ezúttal is azt 
tapasztalták, hogy fogynak a szivarozók és szaporodnak 
a cigarettázók. És pedig az látszik, hogy hovatovább 
demokratikusabb intézménnynyé válik a cigarettázás, 
mert a fogyasztás emelkedése legnagyobb a háromfajta 
olcsó cigarettánál, a drámánál, sportnál, hölgynél. Büszkén 
említi a dohányjövedéki igazgatóság, hogy legújabb 
gyermekéből, a Hunnia szivarkából rövid három hónap 
alatt 4,113.495 darab fogyott el.

E lgázolt szekeresek. A poprádvölgyi helyi
érdekű vasút egyik tehervonata elgázolt Késmárk és 
Szepes-Szombat között a vasúti átjárón egy szekeret, 
a melyben három ember ült. Ezek közül Kovalcsik 
Mihálynak levágta a fejét a gép ; Mazirák Jánosnak 
mindkét lábát összeroncsolták a kerekek, Mazirák a 
halállal vivődik; a harmadikat, Gazsi Mihályt, szintén 
veszedelmes sérülések érték. Mint a hatósági vizsgálat 
kiderítette, a kocsin ülök ittasak voltak és nem figyeltek 
a vészjelzőre, sorompó pedig az átjárón nincs. A loko- 
motiv-vezető bár gyorsan fékezett, nem bírta idején meg
állítani a vonatot.

Gyikos orvvadász. Lozson Gergácz János hir- 
hedt orvvadász Khiem Béla asztalosmestert, a kivel 
ellenséges lábon élt, a háza előtt orozva megtámadta s 
kését kétszer a szivébe mártotta. A szegény asztalos rögtön 
meghalt. Gergáczot, a ki a gyilkosság elkövetése után 
a korcsmába ment mulatni, letartóztatta a csendőrség.

A gyújtogató egér. Temesváron borzalmas 
szerencsérlenség okozójává vált egy egér. A  szerencsétlen
ség áldozata Pavlicsek Tamás cipészmester. Minap este 
tizenegy óra tájban tért aludni. Szobájában érzett egy 
kis íustszagot, de nem törődött vele és csakhamar mély 
álomba merült. Alig múlt el egy óra, a szomszédk ré
mülten látták, hogy Pavlicsek szobájából sürü füst tódul 
kifelé. Betörték az ajtót, de már ekkor késő volt. A
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ruhaszekrény égett és füstje megfojtotta az alvó Pavlicseket. 
A tüzet egy egér okozta, a mely a szekrényben levő’ 
foszforos-gyujto skatulyában motozott.

Csendőrök küzdelm e egy  rabbal. Szőke 
Péter szőlgyéni lakost, a ki a komáromi fogházban töltötte 
ki hat évi börtönbüntetését, feljelentette az atyja, a ki 
szintén a fogháznak volt a lakója, hogy megölte a 16 
éves fivérét. A komáromi ügyészség három csendőrt a 
a két rabbal együtt Esztergomba küldötte, hogy az apa 
megmutassa a meggyilkolt fia sirját az ügyészség ki
küldött képviselőjének. A rabok kisérettükkel együtt 
késő este ékeztek az esztergomi állomásra. Mikor a vonat 
megállóit, a csendőrőrsvezető lépett ki legelőször, uíána 
a rab, háta mögött pedig a második csendőr. Az apát 
a harmadik csendőr kisérte. Abban a pillanatban, mikor 
a csendőr leszállt már a kocsiból, a megkötözött kezű 
testvér gyilkos a hátára ugrott, úgy hogy a csendőr 
elbukott. A gonosztevő az elesett csendőr fegyveréhez 
kapott s le akarta arról csavarni a szurtnyt. Ezallat a másik 
csendőr a szuronyával szurkálta a testvérgyilkost s kény
telen lett volna leszúrni, ha Czerődi rendőr nem érkezik 
segítségére, a kinek a segítségével áitalmatlanná tették. 
Összekötözték s gyalog kisérték Muzsla felé. Útközben 
vizet kért a rab. A csendőrök a kúthoz engedték, a hová 
a rab beledobta mágát s belefuladt. A csendőrök ellen 
megindították a nyomozást.

A  vészfék és a parasztgazda. Szűcs uram 
abonyi parasztgazda és 48-as elvtárs volt, következés
képpen nem hitt a németnek. Ez a hitetlensége nagy 
kellemetlenségeket szerzett neki a minap. Cegléden járt, 
ott eladta s csikóit és vonaton ment haza Abonyba. 
ott olvasta, hogy ha ezt a nyelet a nyil irányában 
mozgatja, a vonat megáll.

Kend hiszi? kérdé a komáját.
Mér ne, ha oda van írva.
No, én nem hiszem, a mig meg nem próbálom.
Ezzel megfogta a fogantyút s a nyil irányában 

taszította. Nagyon elcsudálkozott, mikor a vonat csak
ugyan megállt.

Ki állította meg a vonatot ? — kérdezték a kalauzok.
Én la ! — felelt Szűcs uram nyugodtan.
Minek ?
Hogy megtréfáljam.
Nohát ezért fizet kend tiz forint strófot.
Telt a csikókból, Szűcs uram fizetett, a vonat 

elindult. Alig ment öt percig, újra meghúzták a vészféket 
s meg kellet állni.

Ki állította meg?
Én — felelt Szűcs nyugodtan.
Hogy a hét mennykőbe merte megtenni ? ordított 

rá  a kalauz.
Ne ordijjon az ur ! Már mér ne állijjatn meg ? A 

pénzemért csak tehetem. Megfizetem.
Nohát fizessen még tiz forint strófot, de ha még 

egyszer meghúzza, hát ledobom a vonatról
Szűcs dühösen fizetett és erősen készült rá, hogy csak 

azért is möghuzza. De a kalauz a vészfék mellé állított 
egy bakiért, a kitős nem lehetőit megtenni. így utazott 
Szűcs uram drágábban még tán a királynál is.

Szerkesztői üzenetek.
U n y i  M á r t o n  urnák, Báta. Ön azt mondja levelében, 

hogy folyton zaklatjuk a tartozása miatt s ezért nem is kivánja 
többé a lapot járatni, pedig az, arait ön zaklatásnak mond. 
nem volt más, minthogy czimszalagjára ráirtuk, hogy előfizetése 
1898 évi szeptember hó végével lejárt. Ha jól tudjuk, önnek a 
gazdája a kalocsai érsek úr ő excelentiája, ki alkalmasint több 
rendbeli újságot is szokott járatni, melyeken folytonosan jelezve 
van, hogy az előfizetése mikor jár le ; ugyan tudakolya meg 
valami módon, vájjon ő is zaklatásnak vesz, ezt és be fogja 
szüntetni lapjainak a járatását ? A lejáratot tulajdonképen minden
kor jeleznünk kellene, de ez nagyon sok munkát vesz igénybe 
s mint a tapasztalat bizonyítja, az eredmény nem sokat ér. A 
rendhez szokott ember úgy is tudja, hogy mikor és mit kell 
fizetnie, rendetlennek vagy roszindulatunak az intés sem használ.

Vi s s ó i  urnák. „A Józa“ czimü s tárczáuak szánt czikke 
beérkezett, de xigy tárgyánál mint kidolgozásánál fogva olyan 
átalakításra szorul, hogy ez nagyon sok időt venne igénybe, 
melyet most, midőn a röpirat átdolgozása minden szabad időnket 
leköti, föl nem áldozhatunk. Tárczaczikkeknek legjobban beválnak 
a vadászati események és kalandok leírásai; ilyet már kaptuk 
Öntől s annak idején közöltük is Kérünk ebből a fajtából.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Sz. 625—1898
k. e. b.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Fogarasvármegye felsőszombatfalvi őrjárásában 

rendszeresített kerületi erdőőri állomás halálozás folytán 
megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik.

Az ezen évi 240 forint javadalmazással egybe
kötött állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 
erdőtörvény 37 §-ának a„ b., és c\, pontjaiban előirt 
kellékek igazolására szolgáló okmányokkal, valamint 
orvosi és szolgálati bizonyitványnyal felszerelt kérel
meiket, a melyekben a nyelvismeretek is kitüntetendők 
bizottságunkhoz a folyó évi december hó 31-ig mulhat- 
lanul nyújtsák be.

Az állomás a kinevezés vétele után lehetőleg 
azonnal, de legkésőbb 1899. évi február hó 15-ig 
elfoglalandó: —

Fogarasvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának Fogarason 1898 évi november hó 12-én tartott 
üléséből. NAGY SÁNDOR

elnök.

Fontos téli idényre!

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdőőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. Küküllő megye.
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KÁémkw hírnevű öraüzlete”^
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L U M
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

bó 11-én kelt m agas intézkedésével,
casögünls. 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.

r— &  P O L G Á R I  R U H A  KL
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
(3̂ "** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. *-qp| 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  csasz. és kir. Fensége József fóherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

gl

let!
m
jjv
H

m

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. Deczember 6. 10-ik szám.

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

Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
P61 é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Alárendeltség.
„Mindenki  a h a t ó s á g o k n a k  al á

v e t v e  l egyen! "  Ilyenforma kijelentéssel 
találkozunk a Szent írás egy helyén s ebből a 
mondásból nyilvánvaló,' hogy aki csak halandó, 
bárki legyen is az. nem lehet teljesen önálló 
és független, hanem szükségképen kell, hogy 
valakinek alárendelve legyen; még a császárok, 
királyok és fejedelmek sem függetlenek, mert 
ök is alávetve vannak az általuk kormányzott 
országok alkotmányának és törvényeinek, sőt 
még a zsarnok uralkodók is mindenkor el
ismerték, hogy „Isten kegyelméből" uralkodnak, 
elismerték tehát ezzel szemben való aláren
deltségüket.

Nagyon természetes tehát, hogy mind
nyájan, kik csak élünk és mozgunk ezen a 
földön, nem vagyunk egyebek egy nagy szol
gahadnál s a megkülönböztetés egyik-másikunk 
közt csak az, hogy egyik kisebb szolga a má
siknál, vagyis kevesebben vannak azok, kik 
neki parancsolnak. Á római katholikus egyház 
látható feje, Krisztusnak helytartója a földön, 
kinek hatalma hajdanában oly nagy volt, hogy 
az előtt a világ leghatalmasabb uralkodói is 
meggörnyedtek, magát mindig a „szolgák szol
gája" (servus servorum) nevezte, megmutatni 
akarván ezzel a világnak, hogy a megalázkodás 
nem szégyen, hanem bizonyos határok betartása 
mellett erény.

így tehát ha szigorúan az igazsághoz ra
gaszkodunk, nyilvánvaló, hogy tulajdonképen 
nem is úr az, ki a másiknak parancsol, hanem

szinte szolga, csakhogy kevesebb alárendelt
séggel.

Daczára ennek az igazságnak mégis sokan 
vannak a kevésbé alárendeltek közt, kik a 
talán saját igyekezetük vagy a sors különös 
kedvezése által nyert kedvező helyzetükkel 
visszaélve, örömüket lelik abban, ha hatalmukat 
a kevésbé szerencsés helyzetben levő aláren
deltjeikkel éreztethetik s hatalmukat a világ 
előtt fitogtathatják s ezekből lesznek azután az 
úgynevezett zsarnokok.

A régi korban, mikor még az ököljog ural
kodott s az erősebb maga alá tiporta, leigázta 
a gyöngébbet, ez a helyzet egészen természetes 
volt s utóvégre a rabszolga is kénytelenkellet
len beletörődött sorsába s ha talán zúgolódott 
is az ellen, a megtorlástól való félelmében titkon 
tehette csak; ma a fölvilágosultság korában a 
nyers erő uralma megszűnt s helyet adott az 
erkölcseiben sokkal szelidebb szellemi erőnek 
s mégis azt látjuk, hogy a zsarnokok még 
mindig nem vesztek ki a földszinén, sőt talán 
többen vannak most, mint voltak hajdanában 
a szellemi sötétség korában.

Lapunk egyik buzgó pártolójának szíves
ségéből betekintést nyertünk egy végzés for
mába, melyben mig elüljárója egy — talán 
méltányos — kérésével elutasítja, egyúttal 
magaviseletét megrója s atyai jóindulatú taná
csokat osztogat neki s az ember lelke szinte 
örülne ezeknek olvasásánál, ha a sok jó és 
szép között nem rína ki erősen hangsúlyozása 
annak, hogy az, kinek ezek a szép tanácsok 
szólnak, nem egyéb, mint „szolga". A lóláb 
tehát nem marad el, annak ki kell kandikálnia
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a szép mezből. Érdekes lenne lapunk barát
jának erre vonatkozó panaszos sorait egészük
ben közölni, annyival inkább, hogy okmányokkal 
igazolta előttünk a nyert határozatban foglaltak 
ha nem is valótlan, de kétséges voltát, mert 
két más előbbi elüljárója éppen ellenkező visel
kedéséről tesz hiteles tanúbizonyságot, de leg
nagyobb sajnálatunkra nem tehetjük egyszerűen 
azért, mert ezeknek nyilvánosságra hozatala 
barátunknak könnyen állásába kerülhetne s ót 
földönfutóvá tehetné, mert hát még mindig ér
vényben van a példabeszéd igazsága: „szólj 
igazat s betörik a fejed", ennek pedig ember
társunkat kitenni embertelenség volna, annyival 
inkább, hogy ez által nem lenne megtorolva 
a rajta netán esett méltatlanság.

A nyilvánosság, a közérdek szolgálatában 
álló lapunk azonban nem mulaszthatja el az al
kalmat szellőztetni egy kissé ezt a dolgot, 
megvilágítván egyúttal azt, hogy milyennek 
kellene tulajdonkép lenni a viszonynak a föllebb- j 
való és az alárendelt között.

Elismerjük mi azt készségesen, hogy aláren
deltségnek kell lenni az emberi társadalomban s a 
teljes egyenlőség, melyet néhány rajongó mosta
nában olyan fennen hirdet, teljes lehetetlenség, 
sőt ez lenne okozója első sorban a világrend föl
bomlásának, de ennek az alárendeltségnek nem a 
nyers erőben és hatalomban kell gyökereznie, ha

nem a kölcsönös szeretetben és megbecsülésben.
Szívesen és minden zúgolódás nélkül alá

rendeljük magunkat annak, kinek nem csak a 
föllöttünk való szellemi és erkölcsi fölényét 
ismerjük, hanem annak egyúttal irányunkban 
érzett atyai jóindulatát is megismerve és ta
pasztalva, azt szeretetilnkkel megajándékozzuk. 
Az ilyen föllebbvaló a sors által neki adott 
hatalommal soha sem fog visszaélni, művelt
sége soha sem engedi meg, hogy hevessége 
őt elragadja, durvaságokra, igaztalanságra magát 
soha nem ragadtatja, hanem szigora is mindig 
megmarad az igazságosság és méltányosság ha
tárai közt. Az életben gyakran tapasztalhatjuk, 
hogy mentül magasabb állásban van valamely 
halandó, rendszerint modora, embertársaival való 
bánásmódja annál finomabb, leereszkedőbb, 
pedig hát állása az ellenkezőre is módot nyúj
tana neki; minek tulajdoníthatjuk ezt? Alig 
fogunk csalódni, ha azt mondjuk, hogy az ilyenek 
magasabb műveltségük szülte szelidebb és ne
mesebb erkölcsök behatása alatt állanak. A 
modorában, erkölcseiben, embertársaival — bár 
alárendeltjei is — való bánásmódban durva, 
igazságtalan ember igaz műveltséggel soha sem 
dicsekedhetik, mert nem az iskola az, mely 
műveltté teszi az embert; az csak az irányt 
jelöli meg, melyen haladnunk kell az életben, 
hogy magunknak az igaz műveltséget megsze-

Rem ényvesztetí bizalom.
Feleségem, egyéves kis lányommal szülei látoga

tásából való érkezését jelezte egy rövid táviratban. 
Hosszú utat kellett tennie, egy nap és egy éjjel vas
úton s hogy a kis nebuló egészen ki ne merítse amúgy 
is megviselt szervezetét; egy napi szabadságot véve 
főnökömtől, Sz. . . . városig elébe utaztam, hogy leg
alább az utazás végén könnyitsem meg feladatát.

Nagy jókedvemben a két hét utáni viszontlátás 
öröme fölött röpített a vasút, melynek egyik fülkéjében 
csendesen meghúzódtam s miután „Pokróc Adám“ ur 
féljegyemet rendben találta, elővettem főnököm két nap 
előtti újságát, hogy elolvassam.

A vezérczikk Nagyasszonyunk temetéséről szólt. 
Szent áhítattal fogtam hozzá, de mindjárt az elején

megakasztott a velem volt két idősebb utitárs egyike, 
ki elkérte a lapot, de látva, hogy nem friss, lenéző 
ajkbiggyesztéssel azonnal vissza is adta. Azzal meg
indult köztük a párbeszéd arról az emberi alakba bujt 
vadállatról, ki a legangyalibb szivet döfte keresztül, 
melyet a magyarok Istene háromszáz éves jókedvében 
csak egyszer teremtett és akkor is választott népének .. 
És úgy bele melegedtek a beszédbe, hogy Sz. . . vá
rosba értünk s még mindig nem tudták egymást meg
győzni a genfi kivételes törvény helyes vagy helytelen 
voltáról. Az idősebb kerékbe törést, megnégyelést, karóba 
húzást stb. ilyet tartott méltó megtorlásnak.

Sajnálom, hogy tovább nem hallhattam, mert ők 
tovább utaztak, én pedig leszállottam azzal a fájdalmas 
gondolattal, hogy: főzhetik olajban is, mit ér, ha az a 
nemes nagy s z í v  nem doboghat többé azokért, kiket 
annyira szeretett.

A vonatot, mellyel feleségemet vártam, nemsokára 
jelezték. Prüszkölve dübörgőit be . . . .  a feleségem 
nélkül.
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rezhessük. Az olyan ember, ki lerázva macárólj 
az iskola porát azt hiszi, hogy immár eleget 
tud és nem kell többé tanulnia, egész életén 
át korlátolt fog maradni, mert igaz az, hogy 
„a jó pap holtig tanul“.

így ha föllebbvalóinktól netán méltatlan
ságokat, durvaságokat kell elszenvednünk, vi
gasztalódjunk azzal, hogy itt nem a szellemi 
fölény, hanem a nyers erő előtt kell megha
jolnunk s a durva ember sértése minden egyéb,  ̂
csak nem sértés.

iKJÉr-'W'-t í'ír—sC-

Egy őszinte szó a kartársakhoz.
(Az „Állami alkalmazottak egyesülete* aradi 

fiókjának egyik bizalmi férfiától kaptuk az alábbi so
rokat s örömmel adunk tért azoknak, mint fölötte idő
szerűeknek. Bizon nagyon ránk férne már egyszer a 
tömörülés és egyetértés, mert csak ezekben találhatjuk 
egy szebb jövő csiráját.)

Hosszas és kínos várakozás után felvirradt a mi 
hajnalunk is, tehát megszületett a megváltónk, a kartársi 
kéz által megteremtett napnak lángoló sugaraiban jól 
esik sütkérezni. Örömmel ragadom meg az alkalmat, 
hogy azt az embert, vagy hogy is mondjam csak ? azt 
a kartársat szivből, egész őszinteséggel üdvözöljem, a 
kinek agyában az a nemes gondolat megszületett, hogy 
a kartársakat hazánk egész területén egyesülés utján 
egygyé tömörítse.

Alig hiszem, hogy ennél még jobbat és neme

sebbet lehetett volna a kartársak érdekében a saját 
fillérjeik összerakása utján létesíteni.

Most már csak tőlünk függ, hogy ezt a rövid 
időn már is nagygyá nevelt csemetét mentül nagyobbra 
neveljük, hogyha pedig ezt elérni akarjuk, akkor 
minden kartársamnak a nemes és magasztos ügygyei 
szemben félre kell tennie a közönyt és csatlakoznia 
kell az igaz czélnak tömörülés utján mentői hamarább 
leendő eléréséhez.

Fájdalommal tapasztalom, hogy hazánk egész te
rületén a kartársak körében a tespedés és közöny még 
folyton uralg és ingadozó gondolatokkal viseltetnek a 
szent ügyünk irányában, pedig nem is sok gondolkodás 
kell ahoz, hogy az ember a saját érdekében mit 
tegyen.

A ki az „Egyesületünk" alapszabályait és kibo- 
csájtott „Értesítőit", csak futólagosán átolvasta, azonnal 
tisztában van a helyzettel, hogy hogyan kell a nemessel 
és jóval élni.

Hanem hát nem úgy van a dolog, úgy látszik, 
hogy vannak a kartársak körében olyanok, a kiknek a 
sorsuk valamivel jobb a másikénál, ezek a szent 
ügyünkkel szemben közönyösek és vannak olyanok is, 
akik még nem is tudják, hogy ébredésünk órája ütött.

Ez az állapot könnyen volna megszüntethető, 
hogyha az ingadozók a közönyt félre tennék és csat
lakoznának s igy együttesen az alvók ébresztésére 
sietnének. Azt hiszem, nem csalódom, midőn azt állítom, 
hogy a kartársak száma a vasutasok leszámításával 
közel 10.000-hez áll.

Ha már most ez a jelentékeny szám csak ma
gában egygyé tömörül, oly hatalmas törzsé fejlődik, 
hogy azt meg nem ingathatja semmiféle vihar.

Ezt a hiányt évek során át éreztük és nem

Bevárom az esti vonatot — gondoltam, de addig 
mit tegyek, mikor most csak dél előtt 10 óra? Éhes 
voltam ugyan, de vendéglőbe nem mehettem, mert arra 
való pénzem — hónap utolja lévén — nem volt. Be
mentem a városba s hogy ne ténferegjek czéltalanul 
az utczán, közbe-közbe betértem egyik-másik üzletbe 
gyufát venni. Utamba esett a törvényszék. Beléptem 
és a telekkönyvi tárnak tartottam. Találomra egy 
telekkönyvi számot mondtam. Megkapva a birtokivet 
leültem és látszólag belemélyedve tanulmányozásába, 
tulajdonképen pihentem.

Eszembe jutott, be kár, hogy nincsen minden 
városnak múzeuma, nyilvános könyvtára, hol 
a testileg és szellemileg éhes ember legalább utóbbi 
vágyát kielégíthetné, ha már az előbbire nincs módja. 
Majd a délután miképen való eltöltésén tűnődtem.

Voltak a régi nőtlen jobb időkből való czimboráim 
ugyan, de azokat most laposguta ütött tárczámmal nem 
véltem tanácsosnak felkeresni. Ekkor egy arez emléke : 
lopódzott elmémbe: a Nyíri barátom areza.

Együtt forgattuk az ásó és a kapa nyelét az 
„Erdőőr" leveleit Liptóujváron, együtt szakvizsgáztunk 
és lettünk erdőlegények, csak hogy ő időközben katona 
is volt s onnan szabadulva nem bírta elviselni a 150 
frtos állás dicsőségét: lett belőle tehát járásbirósági 
napidijas s itt van, mint hallottam Sz. . . városban.

Hejh! gondoltam magamban, Nyíri testvérnél 
„Sanyaró Vendel"-sége mellett is akad egy kis harapni 
való. Miután gyomromban régen elhúzták a delet, 
sietve iramodtam a járásbírósághoz, útközben álmodozva, 
mily boldogan töltjük is el, 5 évi viszontlátás után, a 
mai délutánt . . .

— Jónapot kívánok, szólítom meg a járásbíró
ságnál talált egyetlen élő lényt, a nagyot ásitó bör
tönőrt — Nyíri József urat keresem.

— Szabadságon van ; különben lakása Sajtó-utcza 
tizenkettő.

Fél óra múlva Sajtó-utcza tizenkettődik szám 
alatt az udvaron talált cseléd útmutatására beléptem 
a házba.
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tudtunk magunkon segíteni, míg végtére is találkozott 
egy ember, aki ezt a kartársak között korszakot al
kotó intézményt létesítette; ugyanakkor akadtak em
berek, akik a nemes eszme keresztülviteléhez csatla
koztak és szent ügyünk zászlóját magasra emelve hir
dették a viradás hajnalát.

És hogy ez a nemes eszme munkája tényleg 
bevált, eléggé bizonyítja a 3. számú Értesőben feltün
tetett, rövid időn összesereglett kartársak tekintélyes 
száma; ezeknél a számoknál első tekintetre is önkéity- 
telenül az a kérdés merül fel, hogy az ez időig be 
nem lépett kartársaknak kell-e még idő a gondolko
dásra? Azt hiszem, hogy nem, még pedig két okból.

Először is a magas államtól élvezett fizetésünk 
oly gyenge, hogy abból alig vagyunk képesek éle
tünket fentartani.

Másodszor amidőn megöregszünk és munkakép
telenekké válunk, gyenge fizetésünk után olyan nyug
díjban részesülünk, a melyből alig telik a mindennapi 
kenyerünkre, ha tehát másért nem is, de legalább a 
magas államtól hosszú és kínos munkálkodásunk után 
nyújtandó csekély nyugdijunk szaporításáért tömörüljünk 
szent ügyünk zászlója alá, hisz az ige testté lön, csak 
meg kell ragadni az alkalmat és élni a nemessel és 
jóval, mert csak társadalmi utón érhetjük el azt a nemes 
czélt, amely nemes ügyünk szent zászlójára fel van írva.

Fel tehát, tisztelt kartársak összessége és tömö
rülés utján fejleszszük mentői nagyobbra ezt az in
tézményt, a melyért az utókor hálásan fog reánk vissza 
gondolni!

Fel tisztelt kartársak, csatlakozzatok, hogy egy
üttesen üdvözöljük azt az embert, aki ezt a kartársak 
körében korszakot alkotó dicső intézményt megterem
tette. — Véber .

LEVELEZES.
Petrócz, 1898. november 23.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Folyó hó 9-én olyan érdekes kalandnak voltam 

szemtanúja, hogy érdemesnek tartom azt lapunk tisztelt 
olvasóival is közölni.

A jelzett napon ugyanis rendes szokásom szerint 
a védkerületemben portyázgattam s gondolataimba me
rülve jártam ide-oda, midőn egyszerre erős fütytyök, 
majd meg segítséget kérő hangok ütik meg füleimet. 
Nyomban a hallott hangok felé tartottam s a mint az 
iklódi malomnál elhaladtam, a fütyülés még erősebben 
hallszott s engem nagyobb sietségre ösztönzött. Csak
hamar oda is értem a helyre, honnan a hangok jöttek 
s itt párját ritkító érdekes, de egyúttal borzalmas je
lenetnek voltam egy pillanatig szemtanúja. Egy ember 
viaskodott ott egy óriás vadkannal, mely habzó szájjal, 
fogcsattogtatva rohant neki. A megtámadottnál nem 
volt egyébb yédő eszköz, mint egy hüvelykujjnyi vas
tagságú somfabot s kétségbeesésében ezzel ütögetett 
a támadó szörny orrára s a mint később értesültem, 
ez a viaskodás már mintegy négy órája tartott.

Kóbor István szécsi-szigeti uradalmi göbés (disznó 
pásztor) volt a megtámadott s ostorán és botján kívül 
semmiféle fegyvere nem volt; jó szerencséje, hogy ott 
volt hatalmas pásztorkutyája, mely hátulról támadta a 
mindig növekedő dühosséggel támadó vadkant s éppen 
mielőtt még én is oda érhettem volna, a viaskodásra 
szinte figyelmessé lett s közeledő bivaly pásztor is oda 
uszította kutyáját, mire a fenevad föladta a további 
küzdelmet s átvetve magát a vasúti töltésen és folyton

Magas, szűk konyha volt, elviselhetlen meleg
séggel, kelemetlen ételszaggal. Az ajtónak tartottam, 
mely nyilván a Nyíri szobájába vezethetett, midőn mö
göttem mozgást hallok. Oda pillantok, hát Uram fia, a 
hárs ágyon pokróczba burkolózva egy sirba készülő 
alak emelkedik fel és nevemen szólít.

A csontig aszott arcz sárgás halaványságán két 
oldalt a halál rózsái virultak s a beesett szemek a 
sorvadás jelegzetes fényével csillogtak.

Hirtelen nem tudtam leküzdeni fájdalmas meg
lepetésemet, hogy igy kell viszontlátnom Nyíri testvért. 
Egy kis ideig habozva álltam, majd fekhelyéhez lépve, 
daczára a bennem viharzó szívfacsaró fájdalomnak, jó 
kedvet erőltettem. Megfogtam kezét s bár kíméletesen 
ráztam meg, hallani véltem csontjai zörgését.

Mellé ültem, ő is felült ágyán s kettecskén, mint 
hajdan a tanteremben, vagy a társalgóban igaz baráti 
melegséggel beszélgettünk.

Jól esett szegénynek látogatásom, bár unottan 
hallgatta beszédemet, melyben akarattal kerültem, hogy

menthetetlen helyzete kerüljön szóba. Felelevenítettem 
szakiskolai emiékeinket, a szabadulás és a szakvizs
gázás örökké emlékzetes öröm-izgalmát, beszéltem 
társainkról: ki hol és hog}- van, remélve, hogy felvi
díthatom, de sajnos, ezt nem tudtam elérni.

Mindenre csak keserűen mosolygott, de a mosoly 
szivtépőbb volt a legfájdalmasabb sirásnál.

— Nem is kérded, hogy hogy vagyok ? szólalt 
meg végre — persze . . . .  persze, minek, hisz’ van 
szemed, láthatod. Hogy betegségét múló bajnak 
mondtam, bíztatva, hogy nemsokára felépül, egész in
gerülten kikelt, hogy minek alakoskodom.

— A haláltól nem félek — mondá lecsöndesülve, 
— gondolatával régen kibékültem, bárha csak 27 évet 
éltem. De a sors könyörtelenségén nem tudok meg- 
békülni . . . Kora gyermekségemtől csak küzdelem 
volt életem. Hiszen jól tudod. Zólyom-Lipcsén, az ár
vaház könyáztatta kenyerén nőttem föl, onnan az er
dészethez — e háládatlan pályához szegődtem. Két 
évig Liptóban küzdöttem, hármat a katonaságnál. Mikor
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üldöztetve a két derék kutya által, átmenekült a Kerka 
vizén s ott húzta meg magát. Ez a hety már idegen 
terület lévén, legnagyobb sajnálatomra nem tisztel
hettem meg jó puskám golyójával. Azóta már többször 
megfordult védkerületemben, de soha sem volt alkal
mam vele találkozhatni, reményiem azonban, hogy 
egyszer végre majd csak lesz hozzá szerencsém, az ő 
szerencsétlenségére.

Vadász üdvözlettel maradtam szerkesztő urnák
igaz hive 

B o g á r  Ká r o l y  
grótl urad. ordőőr.

K^ J ^ n a g y v i l á g b ó l .

Múlt heti számunkból az „állami alkalmazottak 
egyesülete" alapszabályai kiszorították ezt a rovatunkat 
s igy bár elkésve, legalább röviden emlékezünk meg 
az ekkor történtekről, mert azok csakugyan elég ér
dekesek, egyúttal azonban az igaz hazafi szivét mélyen 
elszomorítók voltak.

Előzőleg megemlékeztük volt már arról az ál
datlan tusáról, mely az országgyűlésen hetek óta 
folyik a kormány, ennek pártja és az ellenzéki pártok 
közt s melyben az ellenzék — talán jobb ügyre méltó 
buzgósággal — minden kínálkozó alkalmat megragad 
a kormány megbuktatására s a támadásra nagyon al
kalmasnak találta a Heutzi-szobor elhelyezésének kér
dését. Ez a szerencsétlen szobor, mely már annyi kel
lemetlenséget okozott, majdnem nyílt lázadást tá
masztott a fővárosban. Fejérváry báró honvédelmi 
miniszter ugyanis az országgyűlés egyik ülésén mélyen

megsértette az egész nemzeti pártot, mire azután olyan 
vihar tört ki. melyhez hasonlót eddig csak az osztrák 
birodalmi gyűlés produkált, mégis azzal a különbséggel, 
hogy a mi honatyáink nem ragadttaták magukat olyan 
durvaságokra, mint az ottaniak, de tombolás azért 
nálunk is volt elég s a tízszer megszakított tanács
kozás — ha ugyan annak lehet nevezni — éjfélig tar
totta együtt a törvényhozó testületet. A dologba az
után beleártotta magát az utza népe is, kivált az 
egyetemi ifjúság, mely szivesen megragad minden al
kalmat a tüntetésre, igy azután elég dolga akadt a 
rendőrségnek is és az egyetemek és országház kör
nyéke pár napig valóságos ostromállapotban volt. Jó 
szerencse, hogy az országházban sikerült némileg az 

S ellentéteket ha nem is kiegyenlíteni, de legalább el- 
j  simítani, mert ha a forrongás még tovább tart, annak 
: beláthatlan s valóban szomorú következményei lehettek 

volna. A kedélyek lecsillapitására nagy befolyással volt 
felséges királyunk 50 éves uralkodói jnbileumának kö
zeledte, mert bár ezt hazánknak nincs különös oka 
mint történelmi eseményt ünnepelni, az agg uralkodónk 
iránt érzett rajongó szeretet és tisztelet mégis arra 
késztet mindnyájunkat, hogy ez alkalommal nekünk 
oly kedves személyét hódolattal ünnepeljük.

A külföldön alig történt nevezetesebb esemény, 
legnevezetesebb talán az, hogy a spanyol és amerikai 
békebizottságnak sikerült a legutolsó pont, a Fülöp 
szigetek birtoklásának kérdését is megoldani. Termé
szetes, hogy mint mindig, úgy most is a gyöngébb 
húzta a rövidebbet és a spanyolok ezt a birtokukat 
is elvesztették. Igaz is az a közmondás, hogy a jég ott 
törik leghamarább, ahol leggyöngébb.

Francziaország még mindig az ő zsidó kapitányának, 
Dreyfusnek ügyével bibelödik. Azt tartja a történelem,

épp szembe akartam szállni a sorssal a létért, tört 
rám ármányos hatalma.

Ne áltass hiú reménnyel, bajom ellen nincs or
vosság e földön s ez a legkisebb baj, hisz úgy sincs 
senkim a föld kerekségén, kiért élnem kellene. Nagyon 
jó lesz ott a föld alatt pihenni, de addig . . . addig 
mig pihenni térek, mi lesz velem?

E hóra még egész napidijt, a jövő hóra kegye
lemből fél napidijt kapok és aztán? . . ki tudja, hogy 
lesz. Lesz-e hely, hol halálra hajtsam lejem . . .

Néma fájdalommal hallgattam szerencsétlen ba
rátomat. Könyeimet, hogy ne lássa, az ablaknak, hozzá 
oldaliéit, fordultam. Kint a falra futott vadszőllő sárga
piros hulló levelei szálltak a levegőben: ott is az enyé
szet dolgozott. Valamit feleltem, de mit, azt nem tudom. 
Biztatnom kellett, ámítás nélkül, mert egyszer csak 
azt kérdi:

„Vájjon ha soká betegeskedem, nem küldenek-e 
el a kórházból?"

Biztosan arról lehetett szó, hogy mostani lakásán

nem szivesen tűrik s én önkénytelenül a kórházba me
netelt ajánlhattam.

Hogy előtte sírva ne fakadjak menni készültem. 
Elbúcsúztunk, de az ajtónál valami belső kényszer 
megállított, még egyszer vissza léptem: „Isten veled !“ 
köszöntém és újból kezet fogtunk és mélyen egymás 
szemébe néztünk.

— Isten veled! Úgysem látjuk egymást, élj 
boldogul.

— Dehogy nem barátom. Bizzunk Istenben.
— Jól van . . . .  hát bizzunk, felelt Ő keserű

gunynyal és kezével lemondólag hevesen lendített 
egyet. _________ í s t v á n f i .

ADOMÁK.
Ú r n ő :  Hogyan, Rózsi, egy katona a konyhában ? —
S z a k á c s n é :  Nagysága, ez a fivérem.
Ú r n ő :  Csodálatos! Az előbbi szakácsné is azt mondta, 

hogy a fivére.
S z a k á c s n é :  Igen! Igen! Akkor az bizonyára az én 

nővérem vo lt! ___________
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hogy Mózes nagy ember volt hajdanában a zsidók közt, 
de bizon arról nem firkáltak össze annyit, mint ennek 
az ügyéről.

H ízó sertés sú ly án a k  k iszám ítása . Általá
nosan bevett szokás, hogy midőn hízott sertést látunk, 
szeretjük annak súlyát legalább hozzávetőleg meg
határozni s alig van olyan ember, ki ne állítaná magáról, 
hogy azt majdnem egész pontosan meg tudja mondani. 
Az ilyen találgatás elég megbízható lehet a nagy 
tapasztalattal és gyakorlattal biró henteseknél és mé
szárosoknál, de más halandónál bizon nagyon kétes 
értékű. Egy német tudós — és melyik német nem az? 
— kitalálta a módját, melylyel nagyon könnyen és 
szinte hajszálig pontosan kiszámíthatjuk, hogy mennyit 
nyom a hízónk. A kiszámítás módszere a következő; 
megmérjük a megbecsülendő sertés hosszúságát, és 
pedig a feje búbjától, pontosan a füle közül indulva 
a farka tövéig, azután pedig a kerületét közvetlen j 
az első lábai mögött függélyesen a hátáról lefelé. Az i 
igy nyert hüvelykek számát egymással megsokszorozzuk 
s ha a sertés már jól ki vaD hízva, akkor 11-el, a 
közép hizásunál 12-el, mig a kévéssé vagy csak félig 
hízottnál 13-al osztjuk el a kapott szorzatot. Az ered
mény fogja adni a fontok számát. Vegyünk egy példát: a 
sertés hosszaőOkerülete pedig 49 hüvelyk. 50X49=2150. 
Jó kihizást véve alapul: 2150:11=223, ennyi fontot 
nyom tehát sertésünk. Ennek a módszernek alkal
mazásával érdekes fogadásokat nyerhetünk disznóölé
seknél, de hasznát vehetjük kivált akkor, ha hizóinkat 
áruba bocsátjuk, mert igy van mihez alkalmazkodunk 
az alkunál.

Leander méreg. A leándert, ezt a szép dísz
növényt mindeki ismeri s alig van ház, hol azt nem 
tartanák, azt azonban tán sokan nem fogják tudni, 
hogy szépsége mellett milyen mérget tartalmaz magá
ban. A ló vagy szarvasmarha ha leveleit megeszi, 
nagyon könnyen elpusztul s ha véletlenül olyan késsel 
vágjuk meg magunkat, melylyel előbb a leándert 
metszettük és jól meg nem tisztítottuk, veszedelmes 
sebet kapunk. A leander leveleit ha megszáritva meg
törjük s homokkal elegyítve egérlyukakba hintjük, az 
egerek csakhamar elmenekülnek és más tanyát keresnek.

K ü l ö n f é l é k .

Halálozás. B r e z o v s z k y  János  szakvizsgá- 
zotl erdőőr, ki a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ságnál mint napidjas volt alkalmazva — mint sajnál- 
kozkva értesülünk — 27 éves korában s mielőtt elérte 
volna élete czélját, melyért rövidre szabott életében 
annyit fáradozott — meghalt. Legyen nyugodt örök 
pihenése.

Az utolsó m ulatság. Saulé József, horvát- 
iárfalusi (Mosonmegye) jómódú gazdaembernek 18 éves. 
viruló szép lánya a minap a szotnszédus Köpcsénybe rán- j

dúlt, a hová ottani rokonai táncmulatságra hívták meg 
A lány a mulatság végével haza felé indult, de haza nem 
érkezett. Szülői és rokonai kétségbeesetten nyomozták 
hollétét, mig végre az országutmenti árokban rá találtak 
falevéllel betakart holttestére. A nyaka keresztül volt 
vágva, A gyilkost keresik. A gyanú egy mesterlegényre 
irányul, ki a haza felé induló ianyt távolról követte s a 
ki azóta eltűnt.

Vakmerő lovasbravr r. Vakmerő lovasbravurba 
fogott Bőssé Harald. a 14. német huszár-ezred hadnagya 
a ki egy évig Perzsiában volt katonai attasé. A katona
tiszt, a ki egyike a német hadsereg legjobb lovasainak, 
elhatározta, hogy Teheránból lóháton megy Berlinbe. 
Október i-én reggel 6 órakor indult el perzsa szolgája, 
Álé Akbér társaságában Teheránból s október 13-án már 
megérkezett Tebrisbe, ahonnét Hrzerumon, Konstantinápo- 
lyon, Szófián, Belgrádon, Bécsen és Drezdán át érkezik 
Berlinbe. A bátor lovas most Kurdisztánban van. Útját 
három hónap alatt szándékozik megtenni.

A véres vásár. UJfehértó szabó lesmegyei nagy
községben föllázadt az országos vásár népe és bántalmazta 
a csendőröket,kik végre is fegyverüket használták. A  nép 
azon háborodott föl, hogy a csendőrök egy renitens vere
kedőt, Bene Tóth Józsefet leszúrták. Ezen főleg az asz- 
szonyok jöttek- dühbe és ők biztatták a férfiakat a tett- 
legességre. Mikor a négy csendőr fegyverét elsütötte, 
három zavargó — Kádár Elek, Zs. Ur Józsefné és Bene 
Tóth Mihály — halálos sebet kapott, többen pedig könnyen 
sérültek meg. A sebesültek keservesen jajgattak, de 
társaikat korántsem rémitette meg a puskagolyó. Rövid 
idő múlva ismét összeverődtek az emberek, még pedig 
kapával, ásóval vasvillával fölfegyverkezve, sőt akadt 
olyan is, a kinek puskája volt. A főszolgabíró ekkor 
katonaságot kért Mikecz alispán utján. Egy század huszár 
vágtatva sietett Ujfehértóra és megfékezte a zavar
gókat. A huszárok mindaddig Ujfehértón maradnak, a 
a mig csak be nem fejezik a zendülés dolgában megin
dított vizsgálatot. Szaporították a csendőrök számát is. 
Eddig mintegy hész ujfehértoí férfit és asszonyt tartóz
tattak le.

A  v illach i vadember. Ez év szeptemberben 
a villach melletti erdőben egy embert fogtak el, a ki 
sokáig volt a környék lakosságának réme és a kinek 
személyéhez sok borzalmas mese fűződött. Piszkos rongy
ban járt, sürü hosszú haja lelógott az arcába, szakálla 
kócos volt, szeme mereven tekintett piszkos, vad arcából; 
beszéde érthetetlen tagozatlan, egy szóval válóságos vad
ember. De azért nem volt valami kegyetlen erdei manó. 
A kiket az utón megtámadott, azoktól mindig csak egy 
kevés élelmiszert vitt el. Mikor a csendőrök elfogták, 
csak tevolvert és némi élelmet találtak nála és a kér- 
dezősködésre azt felelte, hogy Pernegger József a neve, 
Lengyel-Osztrában született. Kiderült, hogy nem mondott 
igazat, de bár arcképét mindenfelé szétküldték, egy 
hatóság sem tudta megmondani kicsoda. Végre olló, 
fésű és szappan segítségével kivetkőztették vadságából a 
vadembert és az uj arcképet küldötték széjjel. Az ered
mény meglepő volt. Az uj arcképről ráismertek, hogy a 
vadember Hermann János harminchat éves jegyző a vod- 
niaui kerületi főnökségnél Csehországban, a ki alig néhány 
hónappal ezelőtt egyike volt a legvigabb és legelegánsabb 
vodniaéi gavalléroknak. Miért vonult a rengetegbe, miért 
kerülte az embereket és miért hagyta el divatos ruháját 
az is csakhamar kiderült: a jegyző ur nagyon is vígan 
élt és passzióinak költségére ötezer forintot sikkasztott a
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rábízott hivatalos pénzből. A piseki kerületi törvényszék 
sikkasztás miatt köröztette Hermannt, a ki kénytelen 
volt elszökni. Egy ideig Bécsben, Salzkammergutban, és 
más helyeken tartózkodott, a hol csakhamar összes pén
zét elköltötte. Ekkor aztán magához vevén egy revolvert 
és egy kevés élelmet, nem mint a sikkasztok szokták 
Amerikába, hanem — Viliachba utazott, a hol fölcsapott 
vadembernek a villachi erdőkben. Ott élt, lakott hónapokon 
keresztül, ki-kijött rejtekhelyéről, hogy élelmet szerezzen, 
de ez ritkán sikerült és bizony a szegény vadember 
sokat koplalt ez idő alatt. Legközelebb Villachból Pisekbe 
kisérik, a hol majd a törvényszék Ítél fölötte.

A  csókolni való börtön. Egy operettben, mely 
bejárta jóformán az összes európai színpadokat, maga a 
börtönőr igy nyilatkozik a börtönről: csókolni való töm- 
löc. így fog nyilatkozni valószínűleg az a rab is, a ki 
minap a gráci törvényszék börtönéből megszökött. Szöké
sének története — a következő: A rabot az udvar tisztán
tartásának föladatával bízták meg. Néhány napig türelmesen 
söprögetett, de azután megunta a raboskodást és elha 
tározta, hogy meg fog szökni. Ez pedig nagyon könnyen 
ment. Mikor ebédre csöngettek a börtönben, a helyett, 
hogy ebédelni sietett volna, kiment a folyosóra és benyitott I 
az államügyész szobájába Első dolga volt rabruháját levetni. 
A szobában talált helyette másikat, az államügyész nadrág
ját. Hiányzott azonban még a kabát. Sorra járta a 
hivatalos szobákat és hosszú keresés után sikerült leljessé 
tenni toalettjét egy másik törvényszéki tisztviselő egyen
ruhájához tartozó kabátjával és ismét egy másik tisztviselő 
sapkájával. Ezután indult kifelé; Miközben a kapun ki
lépett, az örök tisztelegtek, ő pedig leereszkedőleg köszönt 
vissza. Azután vidáman elsietett. A börtön tisztviselői 
ezalatt az idő alatt szintén vidáman ebédeltek.

A ny o lczad ik  öngyilkos. Nagyváradon oly 
sűrűn ismétlődnek az öngyilkosságok a kaszárnyákban, 
hogy most a hadügyminister is vizsgálatot indított. 
Éppen jókor, mert még alig fogtak a vizsgálathoz, 
újabb katonai öngyilkosság történt, mely rövid idő óta 
már a nyolczadik. Mészáros Mihály 37. gyalogezred
beli közlegény ölte meg magát a fegyverével, mert 
valami csekély mulasztás miatt szigorúan megbüntették. 
Az eset nagy feltűnést kelt a városban s most sürgősen 
követelik, hogy a katonai hatóság járjon a végére a 
kaszárnyákban uralkodó állapotoknak.

N ovem bei v illám csapás. Biharmegye több 
helyén november 27-én igen rendkívüli időjárás volt. 
Egészen nyárias zivatar, tnenydörgés, villámlás, a mi 
nagyon megdöbbenti a föld népét.

— Nem lesz az idén té l; — mondogatják az 
emberek s a babonásabbak vésztjóslóan jövendölgetik:

Éhhalált, háborút és dögvészt jelent ez a téli nyár.
Akár igazuk van. akár nem a jövendölgetőknek, 

a tény az, hogy máris áldozata van a furcsa időjárásnak, 
Fekete - Győrős községben ugyanis a villám megölte 
Czáró .György gazdát, a ki a mezőn ballagott a sze
kere mellett, mikor egyszerre zivatar támadt. A sze
rencsétlen a villámcsapástól holtan terült el a földön.

Ideg en b en . Nem volt olyan faluja Gömörmegyé- 
nek, a hol ne ismertek volna Krisz! Józsefet, a ki ekhós 
szekerével már évek óta járta a megyét. Tiroli kelmét, 
kanavászt, kalapot, babos kendőt, csipkét árult és ebből 
élt ő, meg a felesége meg a három gyereke, a kik vele 
voltak mindig az ekhós szekéren. Minden faluban nagy 
örömmel fogadták a becsületes tiroli famíliát. A tavaszszal 
egy időre kimaradt az ekhós szekér és mikor újra meg

érkezett, csak a gazda meg a felesége ült rajta nagyon 
szomorúan.

— Mi a baj, Kriszt uram ? Hol vannak a gyerekek ? 
— tudakolták szives szóval a parasztemberek.

— A föld alatt. Alig egy hónapja, hogy eltemettem 
őket, diftiritiszben halt meg mind a három.

így történt. De azért Kriszt urrm járta tovább a 
megyét, mig egyszer azután egy hideg őszi napon, út
közben hirtelen rosszul lett és még mielőtt az ekhós 
szekérrel betért volna valamelyik faluba, meghalt ott 
az utszélen. Ettől kezdve azután nem is látták többé az 
ekhós szekeret. Krisztné eladott mindent és végre össze- 
roskadt a csapások súlya alatt Nemrég nagy beteg lett 
és nehány heti kínos vergődés után meghalt ő is. így 
pusztult el egy esztendő alatt az egész család.

G rö n lan d i m ad arak  a  B alato n o n . A Bala
tonon, közel a keszthelyi fürdőhöz, — két ritka madarat 
fogtak a minap. Mind a kettő a széles farkú ragadozó sirály 
(Lestris pormatorhinus) fajhoz tartozik. Sötét a színük s 
majdnem tyuknagyságuk. Hazájuk Grönland és általán a 
magas éjszak, honnan csak ritkán vetődnek hazánkba. 
Az egyik madár a Balatoni Múzeumé, a másikat a gazdasági 
tanintézet természetrajzi múzeumának küldik el.

P arasz tlázad ás  G irá lto n . A képviselőválasz
tásáról híressé vált Girált sárosmegyei községben a minap, 
parasztlázadás volt. Egy Skroba János nevű parasztember, 
kit sikerült félrevezetni a szocialista agitátoroknak, azt 
hiresztelte, hogy a király ötvenéves uralkodói jubeleuma, 
alkalmából az ő rendeletéből a zsellérházakat és földeket 
ingyen engedjék át a zselléreknek. Midőn tegnapelőtt a 
hivatalból kiküldött mérnökök megjelentek, hogy zsellér
megváltás céljából a házakat és telkeket kimérjék, a föl
biztatott nép ellenszegült és agyonütéssel fenyegette őket. 
A mérnököknek menekülni kellett a nép dühe elől. A 
rend csak akkor állott helyre, mikor megjelentek a csend
őrök, a kiknek nagy nehezen sikerült a lázongókat föl
világosítani. A főkolomposokat azonban letartóztatták.

H ajókatasz tró fa . Bosston'ból táviratozzék, hogy 
a Portland nevű gőzhajó november 27-én délelőtt North 
Tréro (Massachusets) mellett elsülyedt. A hajón volt hat
vanöt utas és a negyvenkilencz főből álló legénység a 
vízbe fulladt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d b r a d s z k y  E m i l .

Fontos téli idényre!

féli la lin a  [filz] esizmák
(saját gyártmány)

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdöőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, 'jsj Kiküllő megye
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jjÉ Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
y  A nagyméltóságu földraivelésügyi m. kir Mmisteriumnak 1894 évi augusztus 
| |  hó 11-én kelt magas intézkedésével,
ij o s s é g i i n l i  ú j ó l a g  m e g b i z a t o t tĵ j
tó j a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával, 
jir
^  Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

I hivatalos utón részletfizetésre
tó megrendelhetők.

^ P O L G Á R I  R U H Á B L f e * -
|| a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek, 
tó Óvakodjék mindenki oly ezégektöl, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 
8  régi vevőinket félrevezetni. -fT j Kiváló tisztelettel

£  . B u d a p e s t , ív. BLUM és TÁRSA
vjá Sütő utcza 3 ,  Szervitatér sarkán. a . e lső ra n g ú  e g y en ru h a  k é sz ítő  in té z e te .

0  c sá sz . é s  kir. F e n sé g e  J ó z s e f  fő h e r c z e g  ud vari sz á llító i. 
Szerb  kir. ud vari sz á llító k . A földni. m. kir. m in isz term m  sz á llító i.

T<í
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á rak :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d íjak:
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.

Erzsébet ligetek.
Három hónap múlt el már azóta, hogy a 

legnemesebb szivet, mely csak valaha dobogott 
ezen a világon, átjárta az elvetemedett, gaz 
orgyilkos hideg vasa s örökre lezáródott az a 
szelíd szempár, melyben soha a gyűlöletnek, 
a haragnak tüze meg nem villant, hanem csak 
a szeretet sugárzott ki belőle s elnémult már 
ajkainkon a hangos fájdalom kitörése, de a 
mélyebb, a néma fájdalom, az soha sem fog 
kiveszni azok sziveiből, kik Őt, a legjobbat, 
legnemesebbet nem csak a királynők, de az 
összes aszszonyok között akár személyesen, 
akár jótéteményei nyomán vagy csak hírből 
is ismerték.

Mint egy ember, úgy mozdult meg az egész 
ország népe, nemes versenyre kelve Istenben 
boldogult feledhetlen nagyaszszonyunk Erzsébet 
királyné emlékének megörökítésében. Az egyik 
réz érczbe önti alakját s elhelyezi szobrát fő
városunk valamely erre legalkalmasabb terére, 
a másik templomot épit s elnevezi azt az Ő 
nevéről, harmadik alapítványokat tesz emlékére 
elhagyott özvegyek, árvák gyámolitására.

Ezek az emlékek azonban kivétel nélkül 
a nagyobb városok szűk határai közé szorulnak 
és csak ezekben fogják hirdetni feledhetetlen 
emlékét annak, ki magának népe szeretetében, 
ragaszkodásában a legmaradandóbb emléket 
állította föl, mely élni fog örökké, mig csak 
hazánk és annak népe fönállaui fog. Nehogy 
azonban pusztán erre a láthatatlan — bár ezért 
nem kevésbé becses — emlékre legyen kény

telen szorítkozni hazánk népe, hanem neki is 
jusson ki élő tanúbizonysága boldogult király
nénk emlékének, újabban, az Erzsébet-fák, li
getek ültetése és telepítésének nemes eszméje 
támadt föl s ezt az eszmét a kivitelére leghi- 
vatottabb tényező, a földmivelésügyi m. kir. 
ininisterium vetette föl.

Az eszmének nagyszerűségét meg sem 
kíséreljük a maga érdeme szerint méltatni, 
mert sokkal hivatottakban és szebben teszi azt 
meg ama ministeri köriével, mely a hatósá
gokhoz lett kibocsátva s ezért azt iktatjuk ide 
egész terjedelmében s tesszük ezt kivált azért, 
mert sokan vannak tisztelt olvasóink közt, kik 
uradalmi, községi erdők önálló kezelői s igy 
saját elhatározásukból vannak hivatva oda 
hatni, hogy a jeles eszme az ő működésük te
rületén is testet öltsön.

A faültetés nemes foglalkozás, mely csak 
nyerni fog nemességében akkor, ha ezzel egy
úttal tartozó kegyeletünk adóját is lerójuk.

A ministeri körlevél teljes szövegében a 
következőleg hangzik:
Földművelésügyi m. kir. Minister. 7 15 4 4 , l./u szám.

Két év múlt, hogy az ezredéves múlt 
emlékét híven ápoló nagyjainkhoz s a föld be
csületes népéhez azt a kérést intéztem, hogy 
a millennium emlékére fákat ültessenek: és 
kérő szavam meghallgatásra talált.

Ma már a hazafiui érzés btztos jeléül látom, 
hogy az orság minden vidékén közel két millió 
fa vert gyökeret az ezredéves anyaföldben, 
hogy majdan erős, sudár törzse hirdesse ország
nak — világnak, hogy a nemzet a második 
ezredévet a honfoglaló elődök érdemének
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dicsőítésével kezdte s hogy fenmaradásáuuk 
alapját és jövőjének biztosítékát első sorban 
hagyományaik sértetlen fentartásában és az 
azokhoz való hű ragaszkodásban kereste.

Ezek az örömteljes emlékezet fái lesznek!
De most a balsors a nemzetet őrangyalától 

fosztotta meg s minden kebelbe igaz és örök 
bánatot ültetett.

Kétszeresen érezzük e gyászt és bánatot 
a mai napon, mely máskor örömünk napja volt, 
melyen dicsőült Királynénk névnapi évforduló
ját ünnepeltük.

Mily szép és nemes elhatározás lenne a 
mai emlékezetes napon, mily igaz kifejezője 
lenne az országos gyásznak, ha hegyen és 
völgyön, a városok népáradata s csendes fal
vak egyszerű lakói közt szomorufüz, terebélyes 
hárs, viharral daczoló tölgy és örökzöld fenyő 
hirdetné az Ő emlékezetét!

Bár igaz, hogy az a tekintet, melynek 
mosolya egykoron egy nemzet jövőjének hajnal- 
pirja volt, szobrász vésője által megörökítve 
nézend le reánk s kalaplevéve állunk meg 
majd egy emlékszobor előtt, melynek parányait 
szinte csodás lelkesedéssel hordta össze szegény 
és gazdag hálája és hűsége: a kegyeletnek 
ezeknél az emlékeknél még sem szabad meg
pihennie.

Mert a kinek bölcsője ott ringott egy erdő-

koszoruzta tó bűbájos partjain, a kinek kedélye 
annyiszor vidult fel erdeink zugó fái közt és 
a kinek sebzett lelke oly édes enyhülést talált 
távol vidéknek mythosi ege alatt magasba nyúló 
százados erdők mélyén, a ki a természet szép
ségeinek oly csodálója volt: annak emlékét 
fák millióinak kell hirdetni; annak tiszteletére 
— mint az ókor mesés világában — szentelt 
berkeknek kell támadniok, hova áhítattal köze
ledjék az utas, hol a fáradt vándor a nap heve 
ellen enyhhelyet találjon s nemes érzelmekre 
gerjedjen a lélek!

En bizalommal intézem azt a kérést a 
magyar társadalomhoz, hogy a dicsőült Király
nénk emlékezetére emlékfákat ültessünk!

*
* *

Óhajom — s bizonyára csak ez lehet óhaja 
mindannyiunknak — hogy a nemzet hálás 
kegyeletének ez ősi szokás szerint való meg
nyilatkozása megdicsőült Királynénk tündöklő 
erényeihez, nemzetünk iránt tanúsított jóságához 
és nagylelkűségéhez méltó legyen.

Ez az óhajtás indított engem arra, hogy az 
eszmének felkarolására jelen körlevelemmel 
országunk mindama köreit és vezérférfiait fel
keressem, a kiknek közreműködése a biztató 
szónak erejével és a vonzó példának hatal
mával általános és egységes mozgalomra ser
kentheti a nemzetet.

i- «jL -i- -jL -jL -jL * í* -X' -jL *jL -X- JL »JL -í* »1* -ú -í. -u «JL jL

t Ar c z  a.

A zok  a  jó  idők!
Hová tüntetek, ti jó idők, melyekben nem kellett 

a vadásznak reggeltől estig kószálni, két-három határt 
bejárni, mig puskáját egyszer kisüthette? Mikor még 
erdő, mező, íolyóviz és mocsár csak úgy hemzsegett 
a különféle négylábú és szárnyas vad ezrei és mil
lióitól? —

Még mindig elég fiatal embernek tartom magamat 
s mégis ismertem ezeket a jó időket.

A szőke Duna partján, egy csöndes kis faluban 
töltek el gyermekéveim, melyekből nem egy kedves 
emlék merül föl előttem.

Az a méltóságos folyású, csöndes folyó szinte 
minden évben, gyakran nem egyszer, hanem kétszer 
js fölháborodott az ő nyugalmából, vize földagadt s

átlépve alacsony partjait neki zúdult az alföldi róna be- 
láthatlan síkságának s tengerré változtatott messze 
vidéket. A háborgás nem tartott soká; egy pár nap 
múlva vissza húzódott a víztömeg egy része, a másik 
azonban ott rekedt a lapályosabb helyeken ezer és 
ezer holdas mocsarakat képezve, melyekben vígan 
ringott az enyhe szellőnél a hatalmas náderdő, tenyész 
és búvóhelyet adván a vizi madarak millióinak.

Napjainkban a törvény szigorúan sújtja azt, ki a 
hasznos szárnyas vadnak vagy egy fészkét elpusztítja, 
tojásait elszedi; akkoriban egy-egy falu, város népe 
annyi tojást szedett össze, hogy apraja-nagyja heteken 
át alig evett egyebet rántottánál s mégis annyi volt a 
vizi vadak sokasága, hogy alig fért meg egymás miatt. 
Hol egy-egy tisztás volt a nádtenger közt vagy mellett, 
ott a vizet nem lehetett látni, hanem csak egy folyton 
nyüzsgő, mozgó tömeget s midőn ezt a halászsas föl
riasztotta, mint nyári zivataros napon a tornyosuló fel
hőktől, úgy borult be tőlük az égboltozat.

Akkor volt módja a vadásznak begyakorolni magát

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 83

E végből teljes bizalommal fordulok T. 
Czimedkez is azzal a kéréssel, hogy a kegyeletes 
cselekmény gyakorlásában vagy az eszme meg
valósításának előmozdítás ában körülmény eihez 
képest szóval vagy tettel hathatósan közre
működni méltóztassék és mivel az emlékfák 
ültetésének eredményét annak idején örök 
emlékezetül közzétenni is szándékozom, fel
kérem T. Czimedet, hogy a saját részéről vagy 
közreműködésével avagy felhívására foganatosí
tott ültetésekről engem még a jövő évnek 
első felebén értesíteni szíveskedjék.—

A közreműködés módjának megválasztását, 
a kegyeletes cselekmény kivitelének megállapí
tását T. Czimed bölcs belátására bízva, csupán 
azt kívánom megemlíteni, hogy az ültetendő 
fák közt méltóan foglalhatnának helyet a leboruló 
koronáju fák, minők a szomorufüz, kőris- és 
szomorú bükk; ép úgy a megdicsőült Krályné 
kedvencz fiai: a tölgyek és a fenyők, valamint 
az egyéb hosszú élet fák fajai.

Az emlékfáknak, facsoportoknak s kedvező 
körülmények között egész kis ligeteknek ülte
tésére alkalmas helyet nem lesz nehéz találni 
sehol; de ne maradjon jeltelen az országnak 
egyetlen tája sem, melyet a megdicsőült Királyné 
valaha meglátogatott!

Az ültetett fák, csoportok vagy ligetek 
„Erzsébet Királyné emlékfái“ nevet viseljenek

a lövés mesterségében s magam is ismertem abból a 
korból való puskásokat, kik a földobott krajczárt fél
kézzel, kapásból lőtték el, annyira azonban alig vitte 
valaki, mint egy R. Pista nevű úr. Pistának hívta csak 
mindenki s ez a név rajta is maradt késő vénsógeig.

Nem olyan puskás volt ez, mint a többiek, hanem 
messze kimagaslott még a legjobbak közül is Különcz 
volt ő a vadászat terén is. Puskáival más halandó nem 
tudott lőni, mert azok valóságos kis ágyuk voltak s 
külön furattá csöveiket valamely kedvencz gyárában. 
Lőport nem lőttek el annyit a görög-török háborúban, 
mint a mennyit ő életében elpuskázott, Egy-egy lövés- 
nyivel megtelt egy közönséges boros pohár. Innen volt 
azután, hogy jobb oldalán egyetlen egy foga sem volt, 
az mind kihullott az erős lövések lökéseitől. Némely 
vizi vadászaton, midőn a lövések sűrűn követték egy
mást, orrán, száján bugyogott a vér, ő azonban ezt 
föl sem vette. Addig, mig a kacsák, szárcsák, búvárok 
nagy tömegekben alant röpködtek s a többi puskások 
halomra lőtték őket, ő puskáját el sem sütötte; az ő

és legyenek ily feliratú táblákkal meg is jelölve, 
hogy azokat mindenki gondozásban részesítse, 
bántalmazástól megkímélje.

Hassa át mindannyiunk lelkét a kegyelet 
nemes indulata; fogjunk kezet a nemzet e 
szép és nagy emlékművének létrehozására, 
hogy a mint országunk ezredéves örömünne
pének emlékét a millennaris emlékfák milliója 
őrzi s hirdeti, akként a megdicsőült Királyné 
nevében ültetett emlékfáknak milliója legyen 
őrizője és hirdetője a nemzet hálás kegyeleté
nek is.

Hazafiui üdvözlettel
Budapesten 1898 évi november hó 19-én.

DARÁNYI s. k.
Itt még megjegyezzük, hogy a minister 

úr egyidejűleg elrendelte az erre a czélra 
szolgáló csemetéknek a kincstári erdöliató- 
ságok részéről való ingyenes kiszolgáltatását.

K inek  nincs szószólója?
Jó szerencse, hogy nem tartozom azok közé, kik 

az érdekeinkre annyira fontos lapunk iránt lanyha, 
vagy éppen semmi érdelődést nem tanúsítanak s ez 
által a szerkesztőnek gyakori és méltó panaszra nyúj
tanak alkalmat, sőt tudásvágyam sokkal nagyobb, 
mintsem ezzel az egy lappal megelégedném, hanem 
— bár mily nehezemre esik is megvonni a szájamtól 
ennek árát — politikai napilapot is járatok.

ideje akkor következett be , midőn már más vadász 
nem tudott lőni. Mikor a tőkerucza olyan magasan 
szállt, hogy nem látszott nagyobbnak egy fecskénél, 
rá -rá  szóltak társai: „Pista! parádé!" s eldördült a
hatalmas lövés és a szegény kacsa szárnyaszegetten 
zuhant alá a magasból. Jó magam is már mint va
dász ösmertem az öreget; reszketett már keze, feje 
egyaránt, de mikor lövésre került a sor, mintha aczéllá 
vált volna az egész teste, olyan feszes lett, de csak a 
lövés pillanatára; a másik pillanatban újra reszketett 
az egész.

Egy tolnavármegyei város határában van egy nagy 
tó, mely híres volt hajdanában a rajta rendezett nagy 
vadászatokról, melyre messze távolról jöttek a meg
hívott úri puskások, hogy magukat 2—3 nap alatt ked
vükre kipuskázhassák. Egy ilyen vadászaton részt vett 
egyszer egy baranyamegyei gróf is, ki vidékén a leg
kitűnőbb lövő hírében állott. A vadászok a városi ven
déglőben gyülekeztek s poharazás és vig csevegés 
közben erősen vitatkoztak a fölött, ki lesz a nap hőse.
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A legutóbbi időkben, midőn az országyülés pénz
ügyi bizottsága az egyes minisztériumok tárczáinak 
költségvetéseivel foglalkozott, nagy érdeklődéssel ki
sértem a tárgyalások menetét s ez alkalommal bámu
lattal páros csodálkozással tapasztaltam, hogy mint 
terjed ki nem csak a magas kormánynak, hanem a 
honatyáknak a figyelemé is minden csekélységre.

Mindennek akadt itt szószólója, ha nem az egyik, 
akkor a másik képviselő személyében. Szóba került itt 
a kis- és nagyiparos, a mezőgazdaság, a munkás nép 
helyzete, a posta, távirda, vasút, hajózás katonaság, 
csendőrség, rendőrség, pénzügyőrség s tudja Isten, hogy 
még mi minden egyébről beszéltek.

Állásomból kifolyólag legnagyobb kíváncsisággal 
lestem a földmivelésügyi ministerium költségvetésének 
tárgyalását s azt, hogy ennek keretében ugyan ki 
fogja szóvá tenni az erdészeti személyzet ügyeit, de 
bizon csalódtam várakozásomban, mert beszéltek és 
szónokoltak ugyan itt is minden lehetőről, faüzletről, 
erdők föntartásáról, de azokról, kik az erdészetnek első 
és legfőbb tényezői, kik egész életüket, minden tudá
sukat az erdőgazdaság fejlesztésének, főlvirágozta- 
tásának szentelik, minden ajak hallgatott. Tehát a sok 
mindenféle tényező között mi erdészeti személyzet 
vagyunk egyedül az, a kinek nincs szószólója! Sajnos 
ugyan, hogy ezt kell mondanunk, de igaz.

Kérdezzük már most, hogy miért is van ez igy? 
Talán azért, mert az erdészeti altisztek helyzete olyan 
jó, hogy arra már semmi segítség nem fér, vagy talán 
azért, mert nincs választó jogosultságunk s igy kép
viselőinknek nincs alkalma velünk s viszonyainkkal 
megismerkedni? De hiszen a munkás népnek sincs 
szavazati joga s azért mégis foglalkoznak vele minden
felé. Igen ám, de ezek maguk is megmozdultak s bár

elég bolondul a sociálizmus karjaiba vetették magukat, 
mozgalmukkal magukra vonták a közfigyelmet s 
helyzetük azóta javult is és talán még jobban javult 
volna, ha mozgalmukat józanabb állapokra fektetik és 
nem hallgatnak gonosz és csak az ő szegénységüket 
kizsaroló izgatókra és bujtogatókra, hanem megmarad
nak a józan ész utján.

Okulva a példán, én is azt mondom, hogy a mi 
testületünknek is meg kell valahára mozdulnia s igye
keznie helyes és jogos utón mostani rósz helyzetén 
segíteni. Addig, mig megmaradunk mostani tengő- 
désünkben, tétlenségünkben s a hányán vagyunk, annyi
felé húzunk, senki sem fogja meghallani panaszos 
hangunkat, elvész az nyomtalanul a nagy világ zajában,

Akadt érdekeinknek egy szószólója, az „Erdészeti 
Ujság“, mely hivatva van a közfigyelmet ránk irányí
tani, de hát nem mi magunk kötjük le kezeit legjob
ban, midőn nem karoljuk fel, nem támogatjuk olyan 
mértékben, a milyenben méltán megérdemelné. Van 
ugyan néhány lelkes férfi köztünk? ki igaz lelke
sedéssel igyekszik küzdeni s gyakrabban fölszóllal 
közjavunk érdekében, de úgy látszik, hogy ezek sem 
mernek a tettek mezejére lépni, mert ismerik már a 
nagy tömeget, mely minden szép és jó iránt érzé
ketlen s tudják előre, hogy minden egyébben fognak 
részesülni, csak támogatásban nem.

Ez igy nem maradhat tovább, ha csak a tétlenség, 
a tunyaság bélyegét nem akarjuk homlokunkra sütni!

A mi szétszórtságunk mellett múlhatlanul szük
ségünk van egy olyan góczpontra, mely gondolatainkat, 
kívánalmainkat összegyűjtve, ismét kisugározza a távo
labb levőknek s ilyen csakis a már meglévő, vagy 
pedig még létesítendő más lapunk lehet. Uj lapra 
azonban nincs szükség, hanem inkább a már meglevő

— No az nem lehet más, csak én, — vélte a gróf.
— Megbocsát méltóságod — szólt közbe Pista, — 

de ott, hol én vagyok, a napnak más hőse nem lehet.
— Fogadjunk! — ajánlotta a gróf.
— Mennyibe ?
— Tízezer forinta.
— Állom a fogadást, — mondta egykedvűen Pista, 

mint olyan ember, ki egész bizonyossággal már a mar
kában tartja a fogadást.

Hogy fölpezsdült erre a többi amúgy is izgalom
teljes vadász vére! Ez lesz aztán élvezet, két ilyen 
híres Nimród nemes küzdelmét nézni!

A nagy tó csak úgy hemzsegett a különféle vizi 
szárnyas százezreitől s midőn a vadászok megindultak 
apró csónakjaikon, olyan kavargás.támadt a levegőben, 
hogy elhomályosította a napot. Dördültek a puskák, 
hullott a sok madár.

Véget ér az első hajtás és a vadászok kiváncsiak 
voltak aversenyzők eredményére.

— Nos, hogy állunk gróf úr? — kérdi Pista.

— Közel a százhoz, — felelt a gróf.
— No én még nem lőttem ki a puskámat, — 

mondja nyugodtan Pista.
— De hát akkor hogy akarja megnyerni a fo

gadást? — kérdi a gróf csodálkozva.
— Én csak akkor szoktam lőni, mikor már más 

nem tud, —• világosítja fel Pista.
A másik hajtás eredménye is hasonló volt, de a 

harmadiknál, midőn a vad már a magasabb régiókban 
röpködött s a többi puskás lövései mindjobban gyé
rültek, megszóllalt a Pista puskáinak bömbölésszerü 
hangja. A vele volt puskamüves folyton tisztogatta a 
kilőtt puskák gyúlyukait, a két hajdú meg töltögette 
azokat. Egyik dördülés követte a másikat s halomra 
hullott a sok kacsa, búvár, szárcsa.

Még egy pár hajtás, melyeken a Pistáén kívül 
csak itt-ott dördült el egy lövés, az is talán csak 
pajkosságból és a vadászatnak vége volt a mai napra.

A gróf ur csak elhült, midőn ellenfele beszámolt
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réginek a fejlesztésére; itt adjon magáról életjelt 
mindenki; támagossa azt szellemileg s ha igy nem is, 
legalább anyagilag. Ne gondolja azonban senki, hogy 
én kedves lapunknak reklámot akarok csinálni, hiszen 
annak erre szüksége nincs, mert minden józan gondol
kodású kartárs beláthatja, hogy az ez által követett 
czélok ránk nézve csak üdvösek lehetnek s itt van 
módunkban megvitatni és megvilágitani eszméinket, 
mielőtt azok kiviteléhez fognánk. A kartársak legtöbb
jében azonban kevés még a hit, mely reményüket 
táplálná, mit a következő példa is bizonyít:

Minapában lapunk múlt évfolyamának 49 szá
mából fölolvastam egy kartársam előtt P a p  J á n o s  
szaktárs „Őrömből búbánat“ czimü czikkét s dicső
ítettem az ő eszméit és véleményét. Az én barátom 
egy ideig csak hallgatott, azután ezt mondta:

— Ez mind csak a pusztában elhangzó szó, | 
mert a inig béresből, kocsisból s tudja Isten mi minden
ből csinálnak erdőőrt, addig mindebből megvalósítani 
mit sem lehet; annak, mit czikkiró a ezimről, „úr* 
jelzőről, fizetésről kiemelt, fölülről kell jönnie; onnan 
kell azt indítványozni.

Erre a magam részéről csak ennyit jegyeztem meg: 
Annak, hogy az errdőőri állások még mindig 

nincsenek úgy rendszeresítve, mint ahogy annak lenni 
kellene, semmi egyébb, mint a mi széthúzásunk az 
oka, mert ha mi már régen egy erős egészszé tömö
rülünk, ha ezreket számláló tagból álló egyesületet 
alakítunk, annak meg lenne olyan vagy még nagyobb 
súiya, mint bármely felső helyről jövő szózatnak. Vájjon 
régente nem olyan volt-e a tanítói pálya is, melyen I 
akárhány suszter, szabó, szűcs, takács és más minden
féle az íráson és olvasáson kívül más valamit alig tudó 
ember működött? Fölülről csak akkor várhatunk 
javulást, midőn majd vezetőink mindenikében gyökeret 
fog verni az a gondolkodásmód, melynek egykori 
kapitányom kifejezést adott, igy buzdítva altisztjeit: 

„Altisztek! legyenek erélyesek, férfiasak ; töreked

s az erepmény bizon csak az lett, hogy Pista száznál 
több darabbal múlta fölül ellenfelét.

Szép idők voltak azok, melyek soha többé vissza 
nem térnek. Az emberek éhes gyomra irtó háborút 
indított nádasoknak, mocsaraknak; a nagy folyóvizek 
árját sánczok közé szorították, a lápokat kiszárítják s 
túrják az eke vasával, vizi szárnyasaink pedig eltávoztak 
messze vidékekre jobb hazát keresni. A nagy puszta
ságok tanyákkal népesedtek be s kiszorult onnan a 
túzok, a daru.

Régente egész kis könyvet Írtak teli vadászjegy
zetekkel, ma egy lapocskára ráfér évi lelövésünk. A 
hivatásos, hírneves vadászok helyét elfoglalták a kocza- 
puskások.

H ja! változnak az idők s bennük változunk mi 
emberek is. Sebes-Szász.

jenek magunknak az önöket megillető tiszteletet és 
tekintélyt nem csak megszerezni, de meg is tartani s 
én önöket ebbeli fáradozásukban mindig támogatni 
fogom, hiszen azért neveztettem ki altisztekké, hogy 
az önök nélkül mit sem tehetek. Végül önök nélkül 
nem is lehetnék az, ami vagyok, valaminthogy önök 
sem lehetnének azok, a mik alattvalók nélkül, mert 
kicsinyek nélkül nagy még soha senki sem lehetett, 
alattvalók nélkül pedig föllebbvalót képzelni sem lehet.“ 

Ha már más nincs, ki szószólónk legyen, legyünk 
mink magunk azok s erős bizalommal sorakozzunk egy 
jobb jövő kivivására. Ne csüggedjünk, ha egyelőre 
szavunk süket fülekre talál is, hanem kiáltsunk addig, 
mig egyszer csak meghallják panaszainkat ott, honnan 
azok orvoslását méltán várjuk!

Kété 1 ü va dás zkés .

Belényes, 1898. évi deczember 3-án.

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 8-ik számában R a- 

t i m o n s z k i  G á b o r  igen tisztelt szaktársunk nyílt 
levelében közölt eszméjét a nagyváradi gör. szert. kath. 
püspöki uradalom erdészeti altisztjei nevében teljesen 
osztom s ahoz hozzájárulok, mit vagyok bátor tekin
tetes szerkesztő ur tudomására hozni. 8 ha csak lehet? 
azon leszek, hogy a járásnál lévő altiszteket is ser
kentsem a megtartandó közgyűlésen való részvételre.

Az uradalmi altisztek minden esetre fogják ma
gukat a közgyűlésen képviseltetni.

A lapot ezen nyílt levél megjelenése óta mindig 
éber figyelemmel kisértem, de sajnosán kellett tapasz
talnom, hogy bizony a 17. § alá tartozó uradalmak 
erdészeti altisztjei nem igen iparkodnak tömeges meg
jelenésükkel a gyűlést biztosítani, mintha bizony 97 szá
zalékának a legnagyobb kényelme s legjobb javadal
mazása volna s talán agg napjaikra a jól megérdemelt 
nyugdíj is biztosítva volna, miben én — bár ne volna 
igazam — roppantul Tamás vagyok.

Pedig ha mi saját erőnkkel s tömörülésünkkel 
saját magunkon nem segítünk, hasztalan várjuk jövőnk 
biztosítását s jólétét.

Azért hát csak előre, ne várjuk, hogy más ka
parja ki parázsból a sült gesztenyét (burgonya) számunkra.

A szerkesztő urnák igaz hive
F l ó r a  K á r o l y
káptalani fővadász.

Zsarnócza, 1898. deczember 3

A  zsarnóczai m. kir, erdőhivatal altisztjei f. é. no
vember hó 13-án alakuló közgyűlésüket tartották meg a lé
tesítendő segélyegylet ügyében, mely egylet ez alkalommal 
meg is alakult, csupán az alapszabályainak jóváhagyását
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várja, (melyeket bátor leszek annak idején k. lapunkban 
közhírré tenni).

Az alakuló közgyűlés két tekintetben nagyon érde
kesen folyt le.

Első sorban nem csak hogy érdekes, de soha meg 
nem hálálható tekintetes Kócsy János m. kir. erdőmester 
úrnak a gyűlés előtt megtartott ama jó és hasznos iránt 
fogékony szivéből eredő beszéde, melylyel az altisztjeit 
az eszme tervbe vett megválósitására buzdítja, biztosítván 
őket nem csak jóakaratáról, de úgy szellemi, valamint 
anyagi támogatásáról.

Eme ránk becses és jó tanácscsal teljes beszédjének 
veleje rövidke nyilatkozat ugyan — de annál többet mondó, 
annál többet jelentő ránk s jövendő egyesületünkre nézve 
s eme nyilatkozatáért nein egyesek, de összes altisztjeinek 
szívből fakadó őszinte hálája legyen a köszönet.

Másodsorban érdekes volt az, a mi eseményszámba 
is mehet, hogy az összesereglett s az erdőhivatal személy
zetének zömét képező altisztek között mégis volt egy, a 
ki az eszméhez való hozzájárulását megtagadni igyekezett, 
de csak addig, mig az egybegyűltek az általa elfoglalt 
álláspontjának helytelenségéről meg nem győzték, mi után 
ő is nem csak hogy belenyugodott, de az eszmét magáévá 
tette. A  dologban legsajnosabb és legcsodálatosabb az* 
hogy az opponáló oly fiatal és tehetséges erő, kinek ok- 
vetetlenül az úttörők között lett volna helye.

Tisztelt s sok tekintetben ismeretlen bajtársak ! Eme 
lépésünk bizonyára első lépés az általános egyesülésünk 
felé! Vajha még azok is, kik e tekintetben még hátra 
maradtak, követnék példánkat! Hisz mink, kiknek már 
egyszer eme czél felé való törekvésünk megbukott, alig 
mertünk még egyszer neki menni; s lám íollebbvalóságunk 
látva szervezkedésünk ártatlan, de hasznos voltát, nem 
csak hogy meg nem tagadta az egyesülésünket, de egye
sülésünk leghathatósabb eszközét: támogatását biztosította 
s igy kedves szaktársaimnak, a kik még nem szervezkedtek* 
szóljanak e soraim, tanulságul hogy ebrédjenek ama tudatra 
hogy mindent lehet alkotni, a minek tisztaságát és hasznos
ságát nyilán hirdetve felsőbbségünk jóakaró nézeteit és 
támogatását kikérjük; igy megnyerik azt, a mit mink nyer
tünk’: a felsőbbség jóakaró támogatását, a miért felsőbb- 
ségünket az úr Isten sokká éltesse!

K ö z ü k ,  egyleti jegyző

Midőn már most a burgonya eléggé megfőlt, öntsük le 
a vizet s a burgonyát egy pár pillanatig betakarva 
hagyjuk. Az ilyen módon főtt burgonya hasonlithat- 
lanul jobb izü, mint az, melyet hideg vízben tettünk 
föl a főzéshez.

A borsó főzése. A főzelékek közt előkelő 
helyet foglal el a borsó, mint egyike a legtáplálóbb 
eledeleknek, mégis minden jó tulajdonsága mellett csak 
kevesen élnek vele, mert a rendes főzési módjánál 
nincs meg benne az a jó iz, mely evését kívánatossá 
tenné. A borsó legizletesebb akkor, midőn csirája meg
indul s igy főzés előtt legczélszerübb langyos vízbe 
tenni a ebben 12—18 óra hosszat áztatni, mely idő 
múltán már kezd a csirája mutatkozni. Az ilyen álla
potban főzött borsó kitűnő édeskés izt kap, hasonla
tosat a zöld borsóéhoz.

B efő tte t m ézbe te n n i. A gazdasszonynak egyik 
büzskeségét képezi, ha barátnőinek minél több befőttes 
üveget mutathat föl, ez azonban a gazdának elég fej
vakarásba kerül, mert tudvalevőleg a gyümölcsök be
főzése nagy czukorpazarlással jár, ezt pedig drága 
pénzen kell megvenni. Sokkal olcsóbban főzhetünk be 
gyümölcsöt mézbe, melynél az eljárás következő:

Egy kilogram mézhez hat deka tejet vegyítve, 
ezt a vegyitéket csendesen forrni hagyjuk mindaddig, 
mig fölületén hab mutatkozik, melyet gondosan le
szedünk. Ezután az igy nyert folyadékba tiszta faszén 
darabkákat dobunk s miután egy párszor megkevertük, 
tiszta vászon segítségével átszűrjük. Most következik 
a befőzendő gyümölcs előkészítése, mely ilykép tör
ténik: az almát, körtét vagy más gyümölcsöt meghá
mozva, 3—4 gerezdre vágjuk s a magházat eltávolitva 
rövid időre friss vízbe tesszük; ezután gyöngén sózott 
vízben mintegy egy negyed óráig forrni hagyjuk s igy 
megfőve hideg vízzel leöblítjük és a vizet teljesen le- 
csöpögtetjük. Egy kilogram gyümölcsre mintegy egy 
negyed kiló hígított mézet és egy fél liter gyümölcs
levet veszünk, előbb azonban a mézet és gyümölcslevet 
összefőzzük s miután előbb jól lehaboztuk, a gyümölcsöt 
bele rakjuk s kis ideig főni hagyjuk s azután egy 
cserép fazékba tesszük, melyben 2—3 napig marad. 
Ennek elmúltával az egészet még egyszer fölfőzzük s 
melegen üvegekbe tesszük.

A gyümölcs ló úgy készül, hogy egy kiló hámozott 
gyümölcsöt két liter viz és egy negyed kiló mézből 
álló folyadékban erősen kifőzzük s az igy nyert levet 
vásznon átszűrjük.

A mézbe rakott befőtt nem csak jobb izü, de 
egészségesebb is, mint a czukorral készített.

Hasznos tudnivalók K ü l ö n f é l é k ,

A burgonya (pityóka) főzése. A burgonya
egyike a legelterjedettebb élelmi czikkeknek s nélküle 
háztartást képzelni sem lehet és még is csak kevesen 
tudják annak főzési módját. Gazdaszszonyaink ugyanis 
rendesen hideg vízbe teszik a burgonyát és úgy állítják 
tűzre, ez pedig nem helyes eljárás. Mielőtt a burgonyát 
a főzéshez föltennők, előbb forrázzuk le azzal a vízzel, 
a melyben főzni akarjuk s csak ezután tegyük a tűzre.

B ókam érgeeés. A rókamérgezés idejének köze- 
ledetével újból fölhívjuk lapunk tisztelt olvasóinak 
figyelmét Ma t t é r  Rezső  úr, uradalmi pagony-fő- 
erdésznek „A rókamérgezésről“ czimü jeles könyvére, 
mely szerző kiadásában jelent meg s nála Trencsén- 
Makón megrendelhető. A hasznos útmutató könyvecske 
ára 60 kr.
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T ila lm i és em lék táb lák . Több helyről hozzánk 
intézett kérdezősködésre felhívjuk tisztelt olvasóink 
figyelmét Winkler Gusztáv szászsebesi tilalomtábla 
készítőre, kinél szép és tartós kivitelű különféle táblák 
bármily mennyiségben jutányos áron kaphatók. Az 
„Erzsébet fák" ültetésének ötletéből időszerűnek lát
tuk erre tisztelt olvasóink figyelmét fölhívni.

A b e rn á th e g y i m enedékház. A francia-olasz 
határon, a savojai és gróji alpok közt mered égnek örökös 
hóval borított ormaival a kétezer magas Kis-Szent-Bernát- 
hegy. Gyönyörű kilátás nyilik róla a Montblancra, de télen 
veszedelmes az arra' való járás. Veszedelmes, de elkerül
hetetlen. Vasút ott nincs, csak kocsiközlekedés s a ki az 
Izére területéről át akar jutni a Dora-Baltea vidékére, 
Bourg-Szt.-Maurice-ból Courmayeurbe, annak a harminckét 
kilométer hosszú utat a Kis-Szent-Bernát szoroson át kell 
megtennie. OB pedig minden percben jöhet a hóvihar, 
vagy a rettenetes görgeteg ? nem sok időbe telik, a mig 
a szerencsétlen utas kocsistól, lovastul eltűnik a dermesztő, 
fehér puha lepel alatt. Az ilyen veszedelemben forgó utasok 
megmentésére épült, valamivel a szoros színe alatt a kis- 
szent-bernáthegyi menedékház, a hol télen-nyáron néhány 
szerzetes lakik. A  rend statútumai értelmében minden állású 
rangú és vallásu utasnak, a ki arra jár s veszedelembe 
kerül, segítséget kell nyujtaniok s ezt a derék szerzetesek 
híven meg is teszik. Legjobb segítőik a szerencsétlenül 
járt idegenek fölkutatásában megmentésében a híres szent
bernáthegyi kutyák a melyeknek majdnem emberi intelli
genciájuk van. A  menedékházban mindig van néhány utas, 
főleg ilyenkor, tél idején. Mindezt pedig csak azért mondjuk 
el, mert egy telegram szerint a szent-bernáthegyi mene
dékház egy része beomlott. Négy ember van a romok 
alatt. Vájjon élnek-e ezek az eltemetettek, vagy odavesztek, 
arról a távirat nem tesz említést.

A legam bicziózusabb  csendőr. Senki más, 
mint Soós Ferencz magyar-pécskai csendőrőrmester, a ki 
Magyar Pécska vidékének közbiztonságára őrködik. Soós 
gondolt egyet, plakátokat ragasztatott a pécskai házak 
falaira, a melyeken ütszáz koronát igér „a tisztelt czimü 
közönség" bármelyik tagjának, ha őt a gyilkos nyomára 
vezeti. Az 500 koronát a saját zsebéből adja a csendőr
őrmester s plakátja szerint kész azt letétbe helyezni.

A  m éreg á lló  sün. Tudvalevőleg a sündisznó ama 
kevés állathoz tartozik, a mely állja a mérget. Mint a 
csirkén vagy a gólyán, a sündisznón sem fog semmiféle 
mérges állat, kígyó, stb. harapása, sőt meg is eszi azokat 
de éppen azok az állatok, a melyek mérgükkel küzdenek 
a létért, a sok hüllő, kígyó, rovar, stb., ezek a sün leg
kedvesebb tápláléka. Hogy rájöjjenek, mi az erre vonat
kozó számos magyarázat közt az igaz, a minap egy német 
professzor klinikáján kísérletetek nehány sündisznócskával. 
Azt tapasztalták, hogy csak az olyan mérgeket állja, a 
melyekkel természetes élete folyamán érintkezésbe kerül 
s ilyenek első sorban a rettentő halásu ciánvegyületek, 
a melyekből alkalmasint igen sok van a mérges kígyó 
mérgében is. Egy századrész gram ciankálium elegendő 
arra, hogy négy perc alatt megöljön egy nagy macskát: 
a sün, ha ötször annyit vesz is be ebből a méregből, 
legfölebbkissé megbetegszik: de kimúlásról szó sincs. Ellen
ben például a strichnin ugyanoly rövid idő alatt megöli 
a sünt, mint akarmely hasonló nagyságú állatot. Hogy 
mi ennek a tulajdonképpeni oka, azt nem sikerült teljes 
biztossággal eldönteni. Annyi bizonyos, hogy bizonyos 
mérgek nem terjednek el a sün testében, mert a megmér
gezett sün húsa más állatot azonnal megöl.

Jó zse f főherczeg  az erdőgazdaságról. A
legmagyarabb főherczeg tollából"érdekes czikket találtunk 
egy UJ gazdasági lapnak, a Faügyi Szemlének az élén, a 
mely Weiser Artúr szerkesztéséban jelenik meg. Józsel 
főherczeg czikkében lelkes hangon ajánlja a befásitást s 
aztán igy végzi sorait:

A  horvát tengerparti Karszt hegyektől az erdély- 
részi bérczekig és a magas Tátra ormáig tág terület 
nyilik meg szeretett hazánkban, ezen embert és termé
szetet nemesitő működésre és legbensőbb meggyőződé
sem, hogy a most Faügyi Szemle czimen keletkező erdő- 
gazdasági és fatermelési szaklap áldásteljesen fog hatni 
szép és jó magyar földünk fölvirágzására és annyi az 
elemek által sújtott szegény gazdák boldogitására.

Ezért szivem mélyéből üdvözlöm ezen üdvteljes 
és hazafias uj magyar lapot és nem szünendek meg 
azt keletkezésében és fejlődésében, mint igaz hive a 
fatenyésztésnek legjobb erőmmel támogatni.

Alcsuthon, 1898. november hó i-én.
József főherczeg.

Szerkesztői ü zene tek .
G é c z y  K á i m  án urnák. Nagy-Zsám. Bár csak három 

Iáhon, mégis minden nagyobb baj nélkül tette meg a hosszú 
utat, nagy örömére az egész háznak. Az első pohár bort ter
mészetesen a derék küldő egészségére ürítettük. Adja Isten hogy 
jó kívánságunknak foganatja legyen ! Köszönet!

J á s z a y  B é l a  urnák, Somogy-Endréd. Legczélszerübb 
egy levelezőlapon tudakozódni az illető uradalom erdőhivatalánál, 
hogy várhatja-e kinevezését s ha nem, akkor okmányainak 
visszaküldését kérni. Nem tudjuk, nem lesz-e akadály, hogy 
személyesen be nem mntatkozott, mert a pályázatban tudtunkkai 
ez ki volt kötve.

C s i l l o m  I s t v á n  urnák, Szirk. Zsebkönyv jelentkezők 
hiányában nem lett kiadva s igy az egész összeget a lap elő
fizetésére vettük, miután pedig ennek ára félóvre-2 frt, még 70 krt 
kérünk beküldeni s ezzel december 1-től jövő ápril 30-ig lesz 
előfizetve.

S z a t h m á r y  S á n d o r  urnák, Debreczen. A 3 frt be
érkezett. előfizetése az év végéig rendezve van. Köszönet 1

F i s c h e r  I s t v á n  urnák, Somogy-Tászár. Keszler József 
kir. erdőör lakása Roskány, utolsó posta Hunyad-Dobra.

J a k u s  J á n o s  urnák, Esztergom. Gazdasági lap számos 
van s miután nem ismerjük igényeit, legjobb lesz, ha a hírlapok 
jegyzékét — mely minden postahivatalnál megvan s ott szívesen 
rendelkezésére bocsátják — megtekinti és annak nyomán 
mutatvány számokat kér. Ilyen eljárás mellett módjában lesz a 
legmegfelelőbbt kiválasztani.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Fontos téli idényre!

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdőőr 
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. Kiküllő megye
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M E G J E L E N T

udvari egyenruha szállítók

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

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
ossógünls. ú jó lag  megblEatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

-fc"' ÍZ3> ÍL-i Cár- JtL . -HL X JPl- U  fcfl jdL. XXL
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. -'fT j Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  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 foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

1
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%
.&■
I

m
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á rak :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Karácsonyi elmélkedés.
Mire lapunk mai száma a postahivataloktól 

nagyobbrészt távol lakó olvasóink kezébe jut, 
megérkezik szent karácsony ünnepe is, az egész 
keresztény világnak legnagyobb örömünnepe, 
emlékezete annak, hogy ekkor született az Üd- 
vözitő, ki megváltotta ártatlan vérével az egész 
emberiséget.

Örömnap ez még a legszegényebb, legsze
rényebb hajlékban is, valóságos családi ünnep, 
melyet minden család lehetőleg együtt igyekszik 
eltölteni.

A szerencse istenasszonya kiüríti az ő bő
ségszaruját s ontja abból az ajándékokat a föld 
népének, kinek fényesebbet, kinek szerényebbet, 
mindekinek a sors által neki juttatott szeren
cséje szerint.

Az erdészeti altisztek vagy családja, melyet 
a sors annyira szétszórt az ország minden ré
szében , nem teheti, hogy egy helyre gyüle
kezzék s együtt töltse karácsony estéjét, de 
igenis együtt lehet szellemileg. Egy részüket 
ime lapunk igyekszik összehozni s rávenni, hogy 
minden egyes tagja egyenlőn elmélkedjék, 
egyenlőn érezzen ezekben az ünnepélyes 
órákban.

Milyen szép is lenne, ha egy ilyen nagy 
család együtt tudna érezni, egyetértésben tudna 
élni egymással! De hajh! hiú ábránd ez csak, 
nem más röpke látománynál, mely olyan csalóka, 
mint az alföldi róna délibábja. Az egyetértésre 
hivó szózat nagyon soknál úgy megy ki az

egyik fülön, mint ahogy a másikon bement, 
olyan az csak, mint a számadásban az átfutó 
tétel, mely nem hagy maga után különös 
nyomot.

Itt a szent karácsony ünnepe s a Jézuska 
kiröpül az égből s hordja szét a karácsonyfákat, 
tele aggatva sok mindenfele jóval, czifrassággal, 
jut azokból gazdagnak, szegénynek egyaránt; 
még a legszegényebb hajlékba is jut ha nem 
több, egy kis galyacska s rajta egy szál gyer- 
tyácska, egy-két aranyozott dió.

Szálj le uram Jézus az erdészeti altisztek 
nagy családjának hajlékaiba is, ültesd azokba 
az egyetértés szent fáját s tedd rá a fölvilágo- 
sodás gyertyáját, melynek fényénél megláthas
sák, hogy csak a szoros összetartás, a közös 
érdekek iránt való kiolthatlan lelkesedés az, 
mely egy szebb jövővel kecsegtethet s űzd ki 
a széthúzás, az egyenetlenség ördögét, mely 
folyton megrontására igyekszik törni annak, mit 
az egyetértés építeni akar. Ez lesz a legszebb 
és egyúttal a leghasznosabb karácsonyi ajándék, 
melyben ezt a jobb sorsra érdemes, életét a 
közjónak áldozó, mindig csak a hasznosban mun
kálkodó népedet részesítheted!

A földi boldogságnak egyetlen és fő fel
tétele a sorssal való megelégedés.

Adja Isten, hogy az erdészeti altisztek sorsa 
is mihamarább olyanná változzék, hogy a meg
elégedés angyala szálljon sziveikbe s hozzon za
vartalan, igaz boldogságot csöndes hajlékaikba!

Ez lenne nekünk is, az erdészeti altisztek 
jólétéért s boldogulásáért küzdőknek a legszebb 
ajándékunk, mert minket is megelégedéssel 
töltene el.
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Adjon az egek Ura mindnyájunknak egy 
szebb jövőt, most pedig boldog karácsonyi 
ünnepeket!

r

Még e g y s z e r  az „ Á l l a m i  a l k a l m a z o t t a k  
e g y e s ü le t e " .

Lapunk november 29-iki számábanmege m 
lékeztünk arról, hogy a fenti elnevezés alatt Bu
dapest székesfővárosban a millennium emlékére 
egyesület alakult abból a czélból, hogy az ország 
minden részében szétszórt állami altiszteket és 
szolgákat kebelében egyesítse s ily módon fej
lesztvén a nagy testületnek erkölcsi erejét, 
egyúttal tagjainak és azok családtagjainak 
jövőjét anyagi részről is biztositsa.

Az egyesület megalakulásáról, annak üdvös 
voltáról magunk is későn értesültünk s igy 
arról csak amúgy futtában emlékezhettünk meg, 
mert az a körülmény, hogy a belügyministeri 
jóváhagyó záradékkal ellátott alapszabályok 
szerint a 45-ik életévet meghaladottak belépé
sére a záros határidő folyó évi deczember hó 
5-ig van megszabva, nagy sietségre ösztönzött, 
hogy igy még tisztelt olvasóink ama részének, 
mely az említett kort már meghaladta, módja 
legyen az egyesületbe való belépésre jelent
kezni s ne tehessünk magunknak szemrehányást,

hogy kimaradásunknak oka a mi késedelme- 
zésünk volt.

Mint már lapunk hivatkozott számában is 
említettük, ezzel az egyesülettel meg lenne 
oldva az állami érdészeti altisztek segélyegy
letének a kérdése, megoldva pedig még jobban, 
mint azt magukra hagyva önerejükből megte
hették volna, mert igy módjukban áll sok ezer 
más az övékéhez hasonló mostoha sorsban le
ledző embertársaikkal szövetkezni s a társu
lásban rejlő ellenállhatlan erővel a sors ellen 
küzdeni s jólétüket kivivni.

Midőn ennek az egyesületnek a megala
kulása fölött őszinte szívből fakadó örömünket 
kifejeznék, egyúttal kinyilatkoztatjuk, hogy 
most már — a jó példán is fölbuzdulva — 
minden erőnkből arra fogunk törekedni, hogy 
mielőbb megalakíthassuk a közhatósági, köz- 
birtokossági, magán uradalmi, szóval mind
azoknak az erdőaltiszteknek hasonló egyesü
letét, kiknek állásuk minőségénél fogva az 
állami alkalmazottak egyesületébe való belépése 
ki van zárva. Természetes, hogy ezt az ezrekre 
nézve üdvös czélt csak akkor fogjuk elérhetni, 
ha azok, kiket az első sorban érdekel, minket 
minden erejükből támogatni fognak s igy méltán 
elvárjuk tömeges jelentkezésüket, hogy a küz
delemből részüket ők is kivehessék.

Az állami alkalmazottak egyesületét ille-

»L «J. A  > A- Rá A ' *1 • * ? • • 9. J h  Ru - í- . j  - - í . - í ..? ,» - í  ■ * í • . í  • .4 . A . • *1 • A
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Hogy t e r e m  a  v a d á s z ?
Nem szokásom regényt írni, — igaz, hogy nem is 

tudok, hagyom tehát azokra ezt a mesterséget, a kik 
értenek hozzá, — hanem e helyett elmondok itt 
egy párt valóban megtörtént élményeimből dióhéjba 
szoritva.

Deczember havában voltunk, hideg, télies volt az 
idő; a földet fél méternyi hó födte. Az öreg vadászok 
azt állították, hogy ilyenkor kosárral is lehet nyulat 
fogni s én daczára annak, hogy még csak 14 éves 
ficzkó voltam, szérénységemben azt sem kérdeztem, 
hogyan ? hanem úgy magyaráztam magamnak a dolgot, 
hogy a nyulak ilyen nagy hóban nem igen tudnak 
szaladni s igy fekvő helyüket nem szívesen hagyják

el, a vadászember tehát könnyen megközelítheti és 
kosárral is lebonthatná, ha ugyan ki nem ugrik.

Eddig még nem volt kezemben fegyver, bár ez 
volt vágyaimnak netovábbja, mert bátyám, kinek kenye
rét ettem, az mondta, hogy az nem az én kezembe 
való, most azonban egy napon mégis megengedte, hogy 
mehessek én is velők vadászni, de csak — kópénak.

— Uczczu! nekem sem kellett több ! neki iramodtam 
a falunak s jártam házról-házra, akár csak a végrehajtó, 
csakhogy én nem az adót hajszoltam, hanem vadász- 
fegyvert kerestem, melyet magammal vihessek a vadá
szatra. Fáradozásomat siker koronázta, mert a falu 
csősze megkönyörült esedező szavaimra s ide adta még 
a régi jó időkből származó két csővi fegyverét s én 
vígan ugrándozva siettem haza, itt azonban sajnosán 
tapasztaltam, hogy bátyám és barátja M. L. nem sokat 
adtak az én még csak a bőr alatt rejtőző bajuszomra 
hanem nem törődve velem neki indultak a legközelebbi 
cserjésnek. Sebaj! — gondoltam — majd megtalálom 
én őket, csak hogy fegyverem van! Sebtiben rendbe

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 91

tőleg két figyelemre méltó levelet is vettünk 
s ezek késztettek arra, hogy a dologra vissza
térjünk.

Az egyik levélben Paulinyi Gyula igen 
tisztelt kartársunk megszivlelést érdemlő ja
vaslatot tesz arra nézve, hogy mi módon lenne 
az egyesület áldásos működése az állami er
dészeti altisztek körében legczélszerübben ki
terjeszthető, a másikban az egyesület elnöksége 
a szerkeszőséget többek közt arról is értesíti, 
hogy egyszeri fölszóllalásunknak már eddig érez
hető a foganatja, mert az erdészet köréből már 
számosán jelentkeztek az egyesületbe való 
belépésre.

A két levelet a közérdek szempontjából 
egész terjedelmében itt közöljük s előre is ki
jelentjük, hogy az egyesület ügyeivel a jövőben 
is behatóan fogunk foglalkozni, ezért azonban 
ne nehezteljenek azok a tisztelt olvasóink, 
kiket ez az egyesület közelebbről nem érdekel, 
mert reméljük, hogy ez csak kölcsön számba 
megy, a mennyiben már legközelebb a részükre 
létesítendő egyesület ügyét vesszük tárgyalás 
alá s ettől még most csak a jelentkezők csekély 
száma tart vissza, azt hisszük azonban, hogy „a 
mi halad, el nem marad. “

*
*  *

A fentebb említett két levél ime itt követ
kezik :

hoztam a flintámat — az az nem is az enyimet, hanem 
a másét, — C6ak úgy találomra, marékkai mérve jól 
meggyömöszöltem söréttel s mint ki dolgát jól végezte, 
útnak indultam.

Alig értem ki pár száz lépésnyire fatornyos fa
lumból már halottam Keríts és Dudás kutyáink vig 
csaholását s nyomban rá négy lövés dördülését. Izga
tottan álltam meg, mintha lábaim gyökeret vertek 
volna s remegve a vadász szenvedélytől, tekintgettem 
köröskörül; ekkor megpillantottam bátyámat és társát 
a hegy gerinczén, a mint erősen intettek felém, miből 
azt következtettem, hogy vigyázatra figyelmeztetnek, 
tekintgettem hát mindenfelé, hogy mi lesz hát?

Éberségem nem volt hiábavaló, mert a két kutya 
egyenest felém hajtotta a két vadász által elhibázott 
nyulat s éppen tőlem alig 60 lépésnyire bakágast állt. 
No — gondoltam — itt az alkalmas pillanat s mozsár- 
ágyúmat óvatosan arczomhoz emeltem, de ugyanakkor 
fájdalmasan tapasztaltam, hogy a nyúl megneszelve 
embertelen szándékomat, már a tizedik bokron vetette

I. Levél.
Liptó-Oszada, 1898. deczember 11.

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!
Lapunk 10-ik számában „Egy őszinte szó a kar- 

társakhoz" czim alatt felhívást bocsát, melyet Wéber 
bizalmi férfitől tetszett venni. Ez ellen, valamint a sza
bályzat ellen a következőket vagyok bátor felhozni: 

Először a felhívást illetőleg azt, hogy azt ne az 
egyesület fiókjai, annál kevésbé ne a bizalmi férfiai, 
hanem maga az egyesület központi vezetősége kell 
hogy kiadja s erre nézve szerény véleményem az, hogy 
legjobb sikerrel járna, ha a vezetőség a felhívást az 
erdőhatóságok főnökeinek küldené meg egyetemben az 
egyesület jóváhagyott alapszabályaival s azzal a kére
lemmel, hogy azt az altiszti személyzettel közöljék s a 
belépésre hívják fel, a belépett tagok évi járulékait 
pedig a hivatal pénztáránál vonassák le.

A 9-ik számban közzétett „Kivonat az állami al
kalmazottak egyesülete alapszabályaiból" czimü köz
leménynél a tisztelt szerkesztő ur nem közli a ministeri 
jóváhagyási záradékot s igy nem tudjuk, vájjon ez már 
mint jóváhagyott alapszabály, vagy pedig csak mint 
egyszerű tervezet szerepel. (Az alapszabályok csak
ugyan jóváhagyást nyertek, miután azonban időközben 
azok részleges módosítására kéretett jóváhagyás és 
ez — bár vett értesülés szerint, már megtörtént — 
még nem érkezett le, a régi záradék közzétételét fölös
legesnek véltük. Különben ha csak egyszerű terve
zetről lett volna szó, annak már a közlemény czimében 
kifejezést adtunk volna. A szerkesztő.) Mert ha az 
alapszabály megerősítést nyert, abban az esetben a 
felhívás után a tisztelt kartársak tömegesen fognak je
lentkezni az egyesületbe való belépésre s a központi 
vezetőség az egyes erdőhatóságoknál fiókegyesületeket

át magát. Eh, mindegy, próbáljunk! — gondoltam s 
elhúztam a ravaszt, mire olyan dördülés rázkódtatta meg 
a levegőt, hogy egy kisebb csatában sem vallott volna 
szégyent. Hogy ez után mi történt, nem tudom, csak 
arra eszméltem, hogy tagjaimat nem éppen gyöngéden 
dörzsölgetik s erőszakkal töltögetik fogaim közé a jó
féle „becsület gázolót". Végre magamhoz tértem ká- 
bultságomból és siettem előkotorászni a hóba sülyedt 
puskámat, melynek piramidlije elbúcsúzott ugyan, de 
helyette ott maradt a hatalmas nyúl. Tehát nem a két 
híres vadsz, hanem én trafáltam e l! Ez volt az én első 
nyulam, melyhez még az nap kettő szegődött társul. 
Ezentúl aztán megszűnt nálam a vadászati tilalom nagy 
örömömre.

Két évre rá egy napon azt mondja bátyám, hogy 
kimegyünk J. J. úr részére vaddisznót lőni. Aznap 
este nem ettem vacsorát; Isten tudja, mért nem voltam 
éhes! Soha olyan hosszú éjszaka! alig bírtam kivárni 
a reggelt. Végre megvirradt s a társak összegyüle
keztek és néhány korty papramorgó lenyelése után
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nyer s igy az egyesület szilárd alapokra lévén lefek
tetve , áldásdús működését általános közóhajunknak 
megfelelően talán előbb megkezdheti, mintsem azt 
hinnők, mig ellenben ha a felhívás nem a hivataloktól, 
hanem ilyen magán utón történik, akkor a belépés nem 
lesz olyan gyors és talán nem is olyan tömeges, mint 
különben, a tagsági dijak fizetése sem lehet olyan pontos 
és rendezett, mint a fentebb emlitett módon.

Végül bátorkodom megjegyezni, holy az ilyen fel
hívásoknak (már csak a nagyobb hatás kedvéért is) 
s e m m i  s z i n  a l a t t  s e m s z a b a d  a k é z t ő l ,  ha 
n e m mi n d i g  és  k i z á r ó l a g o s a n  c s a k  a f ő t ő l  
e r e d n i ü k ,  hogy az ember minden bizalmatlanságot 
félre téve, nyíltan és ősszintén álljon a kitűzött zászló 
alá, melynek jelszava: „mindnyájan egyért és egy
mindnyájunkért!“

Tisztelettel kérem ennélfogva szerkesztő urat, 
hogy a közjó előmozdítását czélzó és minden hátsó 
gondolat mellőzésével annak érdekében irt eme so
raimnak kedvelt lapunkban helyet adni szíveskedjék, 
egyúttal pedig azzal a kéréssel fordulok az összes ál
lami erdészeti altisztekhez, hogy a tárgyra vonatkozólag 
véleményüket eszmecserélés czéljából mielőbb nyilvá
nítsák, illetve lapunk szesztőjéhez küldjék be, ki azután 
a beérkezett véleményeknek összhangba hozása mellett 
szives lesz az egyesület központi vezetőségét a további 
lépések megtételére felkérni.

Egyébiránt maradtam a tisztelt szerkesző urnák
igaz hive

P a u H n y i  Gy u l a
m. kir. erdőőr.

A másik hozzánk intézett levélnek teljes szövege 
a következő:

MAGYAR ÁLLAMI ALKALMAZOTTAK EGYESÜLETE 
Budapesten.

418 szám 1898 őv.
Tekintetes P o d h r a d s z k y  Emi l  urnák 

mint az „ E r d é s z e t i  U j s á g “ szerkesztőjének
S z á s z s e b e s e n .

Mai napon érkezett s előttünk nagybecsű soraira 
válaszolva értesítjük tekintetes szerkesztő urat, hogy 
az ottani erdőhivatal kötelékébe tartozó s egyesületünk 
kebelébe biratkozott kartársaink neveit a törzs köny
vünkbe beiktattuk, s a beküldött tagsági dijjak és 
egyéb járulékok átvételéről szólló elismervényünket
7. alatt mellékelve tisztelettel megküldjük.

Értesítjük továbbá arról, hogy a tömeges beirat
kozások folytán a tagkönyvecskéink elfogytak s az 
újabb megrendelés nyomda alatt áll, melyek ha onnan 
kikerülnek — azonnal megfogjuk küldeni.

Egyesületünk aradi fiókjának vezetője Véber 
István kartársunk az „Erdészeti Ujság“ két példányát 
hozzánk már is megküldötte. Ezen lapokból örömteljes 
megelégedéssel szemléljük tekintetes szerkesztő urnák 
az egyesület ügyeit érdeklő közleményét s Írhatjuk, 
hogy máris azon eredmény mutatkozik, miszerint több 
helyről érkeztek hozzánk tudakozódások és már be is 
iratkoztak.

Azon szép eredményre számítva, mely a nagy 
létszámmal biró erdészeti kartársaink sorából várható, 
van szerencsénk tekintetes szerkesztő urat felkérni 
azon közérdekbeli kötelesség teljesítésére, hogy becses 
lapjában az egyesület ügyeit behatóan ismertetni, s 
kartársainkat a belépésre tömöríteni szíveskedjék.

Az orvosi bizonylat csatolása nem feltétlenül 
szükséges, mert tudnivaló dolog, hogy az erdészet,

elindultunk. — A kutyapeczér szerepe nekem jutott.
Elérkezve a kijelölt helyre, a vadászok megkezdték 

az elállást, én pedig a kutyákkal leereszkedtem a völgybe 
s az adott jelre elbocsátottam őket s miután a zsineget 
tarisznyába gyömöszöltem, magam is utánnuk bújtam 
a sűrűbe.

Alig haladtam pár lépésnyire, már hallottam, hogy 
a Keríts egy álló helyen csahol s csakhamar megszóllalt 
a Dudás is. Nem voltam még annyira tapasztalt, hogy 
a csaholás minémüségóből következtetni tudtam volna 
a vadra, igy hát gondoltam magamban: eredj oda és 
nézd meg! tanulj tinó stb.

A gondolatot nyomban követte a tett s csakhamar 
ott teremtem, honuan a hang jött. Most olyan látványnak 
lettem szemlélője, melyet soha sem fogok elfelejteni.

A két eb kegyetlen tusát vívott egy mocsárban 
heverésző óriás vadkannal, melynek semmi kedve sem 
volt kedvencz fekhelyét elhagyni, e helyett azonban 
mérgesen verte vissza a kutyák állhatatos támadását 
s ezek már több sebből vérzettek ugyan, de azért nem

adták föl a harczot. Nem tétováztam soká, hanem a 
jobb eső golyóját oda eresztettem a hatalmas vadra 
mely most látva, hogy elől tűz, hátul viz, irgalmatlanul 
földühödött s pár hatalmas csapással szétszórva a 
kutyákat egyenesen nekem rontott. Válságos pillanat 
volt ez! Menekülésze nem, hanem csak a védelemre 
gondolhattam, mert a dühös vad már alig volt két lépésnél 
távolabb tőlem. Találomra oda durrantottam a másik 
csőből is, de sajnos, az eredmény csak az lett, hogy 
a kan még dühösebben, tajtékzó azájjal támad reám 
s nyilván végem lett volna, ha a két derék kutya nem 
rohan a támadónak s fülén, farkánál fogva vissza 
nem tartja egy pillanatra, mely éppen elég volt arra, 
hogy lancasterem egyik csövébe — már akkor az volt
— egy golyós töltényt tehessek; a másik csövet is 
megtölteni már nem volt időm.

Eldördül a harmadik lövésem is, de a vadkan
— mintha az nem is neki szólna — tovább viaskodik 
a kutyákkal s e közben vérben forgó szemeit mindig 
csak felém forgatja, mintha sejtené, hogy én vagyok
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alkalmazásban lévő kartársainknak egészséges embe
reknek kell lenni.

Értesítőnk példányainak 1., 2. és 3. számait mel
lékeljük s a kiadandó példányokból is esetről - esetre 
szolgálni fogunk.

Az erdészeti kartársaink köréből beiratkoztak: 
í. Szálka Albert, 2. Takár József, 3. Huszthy Lajos és 
4. Bezniczky János, Bustyaházáról és még többen is 
jelentkeztek a kik beiratkozni szándékoznak.

Teljes bizalmunk és őszinte tiszteletünk nyilvání
tása mellett maradtunk hazafiui üdvözlettel

Budapesten, 1898. deczember hó 7-én 
Az egyesület nevében:

B e r e c z k y  Andr á s  s. k., M a d a r á s z  s. k.,
II. elnök. titkár.

Dolina-Uj-Lehota, 1898. deczember 12.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Annak bizonyítására, hogy milyen elbánásban 

részesülnek igen gyakran a magán uradalmaknál szol
gáló erdészeti közegek, legyen szaban röviden a saját 
esetemet fölhoznom.

Esetem a következő:
Hét even át híven és becsülettel szolgáltam egy 

barsvármegyei herczegi uradalomban s midőn múlt év 
őszén a szolgálatot saját elhatározásomból fölmondtám, 
összeszámoltam az uradalommal szemben fönálló külön
féle követeléseimet. Ki tudná elképzelni örömömet, 
mikor tapasztaltam, hogy követelésem az ezer forintot 
meghaladja, de egyúttal ijedtségemet is, mert ismerve 
kenyéradó uramat, már előre borsódzott a hátam, mikor

rágondoltam azokra a nehézségekre, melyekkel meg 
kell majd küzdeni, mig a pénzemet kifizeti.

A folyó óv elején végkép elhagytam a már elő
zetesen felmondott szolgálatot s kértem a hezczeg urat 
a kijárandóságom kegyes kiutalványozására, de hiába, 
mert a kérésemet még csak feleletre sem méltatta. 
Belátva azt, hogy igy nem boldogulok, ügyem lebo
nyolításával egy ügyvédet bíztam meg.

Nemsokára megkaptam az idézést azzal a meg
jegyzéssel, hogy: „peres felek személyes megjelenésre 
köteleztetnek“ s én meg is jelentem pontosan, de a ki 
meg nem jelent, az a kegyelmes úr volt. így ismét
lődött ez másodizben is, mig a harmadik határnapra 
megjelent ugyan, de — állítása szerint — a szükséges 
iratokat és könyveket otthon felejtette, nyilván azzal 
a czélzatossággal, hogy a pör minél tovább elhúzódjék. 
A tárgyalásom két Ízben is megkínálták az esküvel 
állitásainak bizonyítására, ő azonban mindannyiszor 
megtagadta az esküt azzal a furcsa megjegyzéssel, 
hogy ő le nem köti magát testestül, lelkestül volt al
kalmazottjának. (Talán az ördögnek? Szerk.)

A tárgyalást a biróság elnapolta, mire az alperes 
herczeg ur ügyvédje egyezséget ajánlott 500 forint 
végkielégítés melleit.

Én — miután már régen más szolgálatban állok 
s lakásom az illetékes bíróságtól távol van s végre 
mert már a sok időveszteséget és költekezést megun
tam — az egyezséget elfogadtam.

Az 500 forintomból fizette.m az ügyvédemnek 
75 forintot, a tanuknak 8 forintot, négyszeri utazásom 
a tárgyalásokra 15 forintjával belekerült 60 forintomba 
s igy az összes kiadásaim kitettek 143 forintot s az 
1044 írt jogos követelésem leolvadt 377 forintra.

A közgyűlés megtartását nagyon szükségesnek

legveszedelmesebb ellenfele. Hirtelen töltöttem s még 
egy lövést tettem rá egy lépésed távolságból s most 
már több lövésre nem is gondolhattam. Kalapom a 
sűrűségben valahol lemarad fejemről s én ott álltam 
födetlen fővel, a borzalomtól égnek meredező hajjal.

Borzasztó látvány lehetett! Úgy nézhettem ki, 
mint egy rémes kisértet. Ott álltam, szoborként, bámulva 
magam elé s azt sem tudva, hogy mit nézek. Jobbról 
tőlem ott feküdt a szegény Keríts végvonaglásban, 
belei hosszan lógtak ki fölhasitott hasából, mig a Dudás 
még mindig folytatja a viadalt s mintha csak társát 
akarná megboszulni, dühösen csimpajkodik a dühös 
kan óbb fülébe, úgy hogy az képtelen csak egy lépést 
is tenni előre. Nem tudom igy volt-e, de én ilyennek 
láttam a helyzetet; vagy talán csak álmodtam mind
ezeket? Úgy éreztem, mint ha valami belső hang azt 
súgta volna fülembe*: ne félj! ti lesztek a győztesek!

Fegyveremet, melynek hasznát már úgy sem ve
hettem, eldobva magamtól, rávetettem magamat a kanra 
és erősen sörtéjébe kapaszkodtam s igyekeztem le

rántani, mi annál könnyebben sikerült, mert első bal 
lába el volt törve. Ekkor már csak pillanat müve volt 
vadászkészmet szivébe meríteni s a hatalmas állat 
csakhamar mozdulatlan lett.

Meg volt tebát a vadkan !
A töhbi vadász hallotta ugyan a lövéseket, meg 

a kutyák csagolását is, de a hang csalta őket s miután 
segítségért nem kiáltottam, azt hitték, hogy a kutyák 
feléjük terelik a vadat s igy nem jöttek segítségemre.

Most már a befejezett munkám után nem késle
kedtem s háromszor egy másután elorditottam: hopp! 
hopp! hopp! Kiáltásomra csakhamar ott termett az 
egész kompánia s nyomban intézkedtek a vad elszál
lítása iránt. Fölbonczolásánál kiderült, hogy az első lövés 
hátsó jobb sonkájába fúródott, a második a gerincz 
alá, a barmaik az orra czimpáján bujt be s végig futva 
a belein a hólyagját is szétroncsolta, mig a negyedik 
a bal lapoczkán át hatolt be s átfúrta a nemesebb 
részeket is. Tehát mind a négy golyóm talált! A kan 
tiszta súlya 171*5 kilo volt.

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



94 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

tartom s azon, mint mindennél, ami javunkat ezélozza, 
részt venni óhajtok.

Tistelettel maradtam igaz hive
S t e n c z i n g e r  Ede  

unad. vadász.

Jön a szent K oráeaany! Közeledik a keresz
tény világ legnagyobb ünnepe s közeledtével mindenki 
azon töri az eszét, mivel lepje és ajándékozza meg 
rokonát, jó barátját. A sok fejtöréstől megmentendő 
őket, megsúgjuk, hogy nekünk legkedvesebb meglepetést 
szereznek jó barátaink az előfizetések tömeges megújí
tásával és a hátralékok törlesztésével. Nehogy azonban 
bárki is azt higyje, hogy erre csak a karácsony alkalmas, 
ünnepélyesen kinyitatkoztatjuk, hogy ilyen megleptést 
újévkor, sőt bármikor máskor is szívesen fogadunk.

A gyszélhüdés vadászat közben. Aranyos- 
Maróthról Írják, hogy dr. Bethlenfalvy Györgyöt az aranyos- 
maróthi királyi törvényszék elnökét vadászat közben agy- 
szélhüdés érte. Az elnök rendes társaságával résztvett a 
németii körvadászaton s ott gyönyörű vadkant terített le. 
Éppen áldozata fölé hajolva érte a szélhüdés. Ott találták 
meg a hajtők a vadat és vadászt.

R udolf trónörökös Pocsajon. Az ország sok 
részén még mindig erős az egyszerű nép között az a 
meggyőzó'dés, hogy a megboldogult Rudolf trónörökös 
nem halt meg, s itt bujdosik a hű magyarjai között. Nagy
váradról írják, hogy egy pocsaji gazda nagyon megadta 
ennek a naiv hitnek az árát. Egy vasárnap egy toprongyos, 
szőkeszakálu, magas legény elegyedett a templomból ki
tóduló nép közé, Titokzatos viselkedésével feltűnt a pa
rasztoknak, a kiknek végre nagy rejtelmesen bevallotta, 
hogy ő a bujdosó Rudolf királyfi. Egyik gazda meghívta

Othon azután meg volt a nagy lakoma, csengett 
á pohár s folyt a jó hegyközi bor. Az egyik vadász 
bozzaim jön s diksérő szavak kíséretében erősen magá
hoz ölelt, mire egymásik nyomban fölugrott öltéből s 
egy mogyorópálczával olyan hármat húzott az alfelemre 
hogy testvérek közt is megért hatot s nekem keser
vesebben esett, mint a vadkannal való harcz de meh- 
vigasztaltak F. F. úr szavai, ki egy ropogós ötöst 
nyomva, azt mondta: „derék fiú vagy, öcsém! látod 
igy terem a vadász!* Másnap a szegény Duhás is 
kiszevedett. Azóta sok vadázzaton vettem reszt, de 
vadkannal nem volt nem viaskodásom. Nem is kérek 
belőle. Bodó Lász l ó

községi erdőőr.

ADOMÁK.
Fér j :  De édesem, hova gondolsz az Istenért? 

Ez már a harmadik uj ruha!
F e l e s é g :  Csak nem haragszol érte? Hiszen 

minél több uj ruhám van, annál jobban meg tudom 
kímélni a régit.

magához a „királyfit*, a ki le is ereszkedett hozzá. A 
dolognak csakhamar hire ment a faluban s a nép szinte 
elözönlötte a házat, hol a királyfi vendégeskedik. Babonás 
rajongással közeledtek a rongyokba burkolt idegenhez, a 
a ki hol mosolyogva, hol könnyezve mesélte el a sorsát 
bujdoklását. És közbe-közbe jóízűen ivott, falatozgatott, 
a szomszédból, de még a falu túlsó végéről is, hozták a 
pogácsát, pálinkát, hogy megemlegesse a királyfi po 
csaji népeit.

Este felé hogy hajlott az idő, a szabadba kívánkozott 
a jóllakott idegen.

— Vannak-e jó lovai ? kérdezte hirtelenében a ven
déglátó gazdát,

— Hogyne volnának, fenséges uram — lelelte bol
dogan Pintér János.

—- De hátas lova van e ?
— Van hál’ istennek kettő, az egyik még csikó, de 

kétszázötven forintot Ígértek érte az ujfalusi vásáron.
Aztán lementek az istállóba. A „királyfi* fitymálva 

mustrálgatta a jószágot, de egy deres paripán megakadt 
a tekintete.

— Ez aztán szép állat — modta — na lássuk, tud-e
futni.

Ketten-háman is segítettek a felszállásnál. Egy legény 
nyeregért akart futni, de a derék idegen megnyugtatta.

— Szőrin szoktam én megülni a lovat.
Aztán íolpattant a mokány paripára s elvágtatott, 

mint a szélvész. Váriák, szorongva várták a visszajövetelét, 
de minthogy két nap is leáldozott azóta, észhez kaptak 
a falubeliek s a gazdát rábeszélték, hogy tegyen panaszt 
az álkirályfi ellen.

A csendőrség most erélyesen nyomozza a vakmerő 
csalót.

Haj tó vadászatok Betléren. Pompásan sike
rült hajtóvadászatok voltak gróf Andrássy Géza betléri 
uradalmában. A főúri vadásztársaság, melyben gróf An
drássy Géza háziúron kívül résztvettek gróf Andrássy 
Tivadar, gróf Andrássy Gyula, gróf Andrássy Sándor, 
gróf Auersperg Károly tábornok, báró Berkheim (ezredes 
a bécsi franczia követségnél), gróf Esterházy Eerencz, 
Fürstenfeld Egon porosz nagybirtokos, Hadik-Barkoczy 
Endre, Serényi Béla, Széchenyi Géza, Széchenyi Bertalan 
Zichy Andor grófok és Wardrop ezredes (a bécsi angol 
követségnél), Hiszem terehesi plébános, Mihálik festő
művész és dr. Mauerer uradalmi orvos. A vadászaton 
érdekes Kalandja volt gróf Széchenyi Imrének, a ki felé 
mindjárt a hajtás elején medve jött. A gróf czélba vette a 
közeledő hatalmas állatot, azonban csütörtököt mondó 
fegyverének csattanására a maczkó megriadva vágtatott 
el gróf Széchenyi Géza mellet s az ő lövésére erősen 
vérezve mnenekült ki a hajtásból. A  megsebzett medvét 
az erdész-személyzet egy része verébekkel követte, de 
utói nem érhették. E  hajtásban báró Berckheim két vad
disznót, gróf Fürstenberg egy vaddisznót hozott terítékre. 
A vadászatot fényes lakoma fejezte be, melyen Wardrop 
angol ezredes köszöntötte fel a háziurat.

A  hazatérő spanyol katonák. Annak az ember
áldozatnak, melyet Spanyolország elveszett gyarmataiért 
hozott, még mindig nincs vége. Az ágyuszó, a puska
ropogás, a fegyvercsörgés már régen elnémult, a meg
tizedelt spanyol hadsereg visszavonult a csatatérről. Most 
hozzák haza a megmaradt és sebesült katonákat. És mialatt 
a beláthatatlan óceánon, a hajó fenekén heverve kettős 
fájdalom kínozza a hazatérőket, a halál folytatja köztük 
borzalmas aratását. A sebesültszállító hajók érkezése fölér 
Spanyolországnak egy kisebb csatavesztéssel. Megjött
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nemrég a hir a tenger alatt, hogy jön egy hajó hatszáz 
sebesülttel és mire megérkezett, már csak négyszáz egy
néhány sebesült volt rajta, a többi meghalt útközben : 
éhtifuszban, sárgalázban vagy más betegségben, a mit 
idegen földön szedtek föl. Meg is érkezett egy sebesült
szállító hajó Manillából Barcellonába. Kétszáz sebesülttel 
indult el, de csak száznegyvenet hozott A többi meghalt 
útközben a tengeren.

Pályázatok az „Erdészeti Lapok* X l-ik , 
novem ber havi fü zetéb ő l:

1. A nyitra-kolosi m. kir. közalpitványi erdőgond
noksághoz tartozó kolos-kopanai I. számú, évi kettőszáz
negyven (240) frt készpénz-fizetés, természetbeni lakás, 
2 kát. hold földjárandóság, 18 ürm31. osztályú vegyes 
kemény dorongfa és szabályszerű legelő élvezetével 
egybekötött IV. osztályú erdőőri állomás betöltésére 
ezennelpályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
törvényczikk 37. §-ában előirt szakképzettségüket, a 
közalapok szolgálatába ujonan belépni kívánók pedig 
ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó-, 
halló- és beszélőképességüket megyei főorvos, vagy 
honvéd-törzsorvos által kiállítandó bizouyitványnyal; 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket, a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Ministeriumhoz ezimezve, folyó évi deczember 
hó végéig alulirt m. kir. közalapitv. edőgondnoksághoz 
nyújtsák be.

Kelt Nyitra-Koloson, 1898. évi október hó 31.-én.
M. kir. közalapitv. erdőgondnokság.

2. Besztercze-Nászod vármegye beszterczevidéki 
erdőgondnoksághoz tartozó 3.-dik kerületi erdőőri 
állomás megüresedvén, annak betöltése végett pályázat 
hirdettetik.

Ezen állomással 250 frt évi fizetés, 30 frt lakpénz 
és 60 frt lótartási átalány van egybekötve.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 37. §-a értelmében erdőőri szakvizsgái 
bizonyitványnyal és más előirt okmányokkal felszerelt 
folyamodványaikat folyó évi deczember hó végéig az 
alulirt erdőgondnoksághoz nyújtsák be.

3. A rozsnyói róm kath. püspöki uradalomban két 
szakvizsgázott erdőőr felvétetik. Javadalmazása: 86 frt 
hér, lakás, tüzelőfa. 0'5 hold föld, 2 drb. szarvasmarha, 
4 drb. sertéstartás, 4'28 hektoliter búza, 9'84 hektoliter 
rozs, 12 kg. só 6'72 kg. szalonna, valamint a kártékony 
vad után rendszeresített lőpénz,. Mindkét állomás jövő 
év április 1-én betöltendő.

Sajátkezüleg irt és bizonyítvány-másolatokkal el
látott kérvények alulírotthoz terjesztendők be.

Gömör-Rozsnyó, 1898. év november 18.
P a u c h l y  Rezső,  uradalmi főerdész.

4. A pilis-maróthi m. kir. közal. erdőgondnoksághoz 
tartozó (240 kettőszáznegyven forint évi készpénzfizetés 
(18) tizennyolcz űrm3 1-ső oszt kemény dorong tűzifa

» (2) kettő hold rét, (10) tiz forint földváltság, meg
állapított legelő és természetbeni lakás élvezetével 
összekötött pilis-maróthi IV. osztályú erdőőri állomás 
betöltésére pályázat hirdettetik.

Pályázók helhivatnak, hogy az 1879, évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, a köz
alapok szolgálatába újonnan belépni kívánók pedig-

ezenkivül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó
beszélő és hallóképességüket megyei főorvos vagy hon
védorvos által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és a 
nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m kir. mini- 
steríumhoz intézett kérvényeiket 1899. évi január hó
20.-ig az alulirt erdőgondnoksághoz nyújtsák be.

Kelt Pilis-Maróthon, 1898: évi november hó 14-.én 
Magyar királyi közalap, erdőgondnokság.

5. Erdő- és vadőri állás 1899. január hó 1.-én 
betöltendő ő nagyméltósága gróf Szapáry István alberti- 
irsai uradalmában. Járandóság készpénzben 120 frt., 
terményekben 4 hektoltier búza, 8 hektoliter rozs, 4 
hektoliter árpa, 2 tehéntartás, 3 sertéstartás, 2 hold 
tengeriföld, szabad tűzifa, továbbá az uradalomban 
szokásos lődijak. Folyamodványok bizonyitványmáso- 
latokkal ellátva Riedl Kálmán tiszttartóhoz Alberti- 
Irsára küldendők.

Szerkesztői üzenetek.
L ö r i n c z  I s t v á n  urnák, Badin. Beérkezett 2 frt, az 

év végéig rendezve van; köszönet I S z i l á g y i  A n t a l  urnák 
Bakóvár. A lap rendetlen járásának csak az ottani posta lehet 
az oka, mert innen mindig pontosan el lesz küldve, tessék ott 
intézkedni. Az egyletbe véleményem szerint kétségtelenül fölve
endő, mint kir. kínost, közalapítványi erdőőr, különben e tekin
tetben legjobb lesz Wéber Péter bizalmi férfihez (Arad líceumi 
épület) fordulni. Kérem velem közölni a közalapítványi erdőőrök 
különféle rangfokozatára és jávadalmazására, valamint a nyug
díjazási módózattoára vonatkozó adatokat — a röpiratban leendő 
fölhasználás czéljából — közölni. Esetleg Delimán úr is lesz 
szives segédkezni. — H o n v é d  ő r m e s t e r  p ó t e r d ő ő r  
urnák. Ideiglenes minőségben bármikor kinevezhetik, ha üresedés 
van és a pályázat ki van Írva, kötelezvén a szakvizsgának 
3 éven belül való letételére. Szakvizsga nélkül nem véglegesít
hető. Vizsga előtt való kinevezése az ottani viszonyoktól s kivált 
attól függ, megkedvelteti — e magát annyira elüljárai által, 
hogy szakvizsgázott pályázók jelentkezésénél előnyben része
sítsék.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Fontos téli idényre!

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdőőr
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. Kiküllő megye
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M E G J E L E N T

L U M E B
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiidlve.
A  nagy-méltóságú földm űvelésügyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
cssögünK 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 A r . 1  H .  T T  É S  ^  3E5L [§—
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
JSP** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. -fE J  Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2 ,  Szervitatér sarkán. A , e lső ra n g ú  e g y en ru h a  k é sz ítő  in té z e te .

0  c sá sz . é s  kir. F e n sé g e  J ó z s e f  fő h e r c z e g  u d vari sz á llító i. 
Szerb  kir. u d vari sz á llitó k . A fö ldm . m . k ir. m in isz tér iu m  sz á llitó i.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1898. Deczember 27. 13-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 évre . . . . , . . 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Ke dde 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.

Felhívás tisztelt olvasóinkhoz.
Lapunk mai száma utolsó ebben az esztendőben 

s az év végén számot kell vetnünk magunkkal és mig 
egyrészt itt az ideje, hogy a lap kiadásából eredő 
mindenféle kötelezettségeinket kiegyenlítsük, másrészt 
elő kell készítenünk a jövő év költségvetését is.

Nyilvántartási könyveink tanúsítása szerint két
százra rúg azoknak a száma, kik kisebb-nagyobb ősz- 
szegekkel hátralékban vannak s bár elismerőleg kell 
azokról nyilatkoznunk, kik ha már gonosz sorsuk és 
rósz anyagi viszonyaik következtében fizetési kötelezett
ségeiknek meg nem felelhettek, legalább ezt tudtunkra 
adták és a hátralékban maradás fölötti sajnálkozásukat 
kifejezve, Ígéretet tettek, hogy tartozásukat a jövő év 
elejével letörleszteni fogják, mégis sajnálattal kell kon
statálnunk, hogy kérő és intő szavunk a legnagyobb 
és taztozással legjobban megterhelt résznél süket fülekre 
talált s igy nem tudjuk, hogy az illetőknél számi thatunk-e 
még becsületbeli kötelezettségük teljesítésére.

Azzal, hogy valaki egy a nevére czimzett sajtó
terméket elfogad és — a mutatvány szám kivételével — 
nem utasit vissza, önkényt magára vállalta a fizetési 
kötelezettséget is, miért is az ilyet méltán és jogosan 
számítottunk és számítunk olyanok közé, kik lapnnkat 
továbbra is járatni óhajtják, fölkérjük tehát mindazokat, 
kik továbbra pártolóink nem óhajtanak lenni, hogy a 
hozzájuk érkező lapot egyszerűen u t a s i t s á k v i s s z a  
a z z a l  a m e g j e g y z é s s e l ,  h o g y  a z t  ne m 
f o g a d j á k el. Ez által megkímélnek minket a fölös
leges posta és nyomda költségektől s magukat attól 
a kellemetlenségtől, hogy őket mind állandó hátralé
kosokat folyton integessük és nyilvántartásunkban 
vezessük.

Azoknál, kik egy negyedévet meghaladó hátra
lékkal vannak megterhelve, a lapot a mai számmal 
beszüntetjük és csak abban az esetben indítjuk meg 
újra, ha a hátralékukat befizették és kinyilatkoztatják, 
hogy a lapot továbbra is óhajtják járatni.

Az előfizetés lejártának napjait minden egyes 
czimszalagra jegyezzük, hogy igy mindenki tájékozva 
legyen s az uj előfizetések és esetleg a hátralékok 
könnyebb beküldhetése czéljából utalványlapokat mel
lékelünk,- kérve egyúttal igen tisztelt híveinket, hogy 
előfizetéseiket lehetőleg a jövő hó első napjaiban be
küldeni szíveskedjenek.

Végre kérjük még híveinket, hogy vállalatunkat 
továbbra is becses támogatásukban részesíteni s uj hivek 
toborzásával annak fölvirágzását előmozdítani szíves
kedjenek.

Tisztelettel
az „Erdészeti Ujság“ kiadóhivatala.

Buesu az ó esztendőtől.
Csöndesen ketyeg az óra ingája s minden 

ketytyenésével egy vékonyka hajszálnyit halad 
előre a mutató, olyan lassúsággal, hogy a 
csigáé e mellett valóságos gyorsvonat számba 
megy; mig az óralapot körüljárja, egész kis 
örökkévalóság és mégis milyen hamar fogynak 
a perczek, az órák, a napok! Alig hogy kisza
badultunk a bölcsőből, — mintha csak pár nap 
előtt lett volna, úgy vannak szemünk előtt if
júságunk örömteljes, gondmentes évei és ime, 
kezdenek már mutatkozni az első ősz hajszálak 
vagy pedig magosodni homlokunk és ránczokba 
zsugorodik az azelőtt tükörsima bőrünk. Jól 
mondja hallhatatlan Petőfink egyik versében, 
hogy a sors egyik kezével bölcsőnket ringatja, 
a másikkal pedig már a szemfödőt készíti. 
Rövid az élet, hej, de hosszúak benne a napok!

Az ember, ha a sors gonosz helyzetbe is tette, 
szeret reménykedni egy jobb jövőben s ez a 
remény az, mely készteti fölvenni a harczot
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saját sorsával s mely megedzi erejét a küz
delemhez. A remény az, a mely éltet; vedd el 
az embertől az ő reményeit s életét vetted el, 
viszont kelts reményeket a sorsüldözöttben, a 
szerencsétlenben, ki már roskadozott az élet 
súlya alatt s visszaadod őt az életnek. A minden 
reménytől megfosztott ember élete nem élet 
többé, hanem csak élősködés, csak lassú át
menet az életből a halálba.

Vége felé hajlik ismét egy esztendő, még 
csak pár napi élete van hátra s itt az ideje, 
hogy rövid visszapillantást vessünk még rá, 
mielőtt végleg elbúcsúznánk tőle.

Szomorú egy visszapillantás ez ! Az 1898-as 
szám örök időkre gyászos emlékű marad kedves 
hazánkban, melyet annyi és olyan nagy csapás 
alig ért még valaha, mint ebben az évben.

Tűz, v í z ,  égi háború, vihar, jégeső egy
aránt kitombolta magát sok ezer embertár
sunknak koldustarisznyát akasztva nyakába s 
midőn már roskadoztunk a sok súlyos csapás 
alatt, midőn már azt hittük, hogy talán meg
elégeli az irgalmatlan sors nehéz megpróbál
tatásainkat, akkor jött a legnagyobb csapás, 
mely annyi mindenféle gonoszt szerencsésen 
túlélt hazánkat érhette.

Egy emberi alakba bujtatott, az „ember" 
nevet nem érdemlő szörny gyilkos vasa járta 
át azt a szivet, melynek minden dobbanása

értünk vert, mely mindnyájunkat igaz szeretettel 
magába fogadott. Az a gyilok nem egy, hanem 
sok millió szivet vert át!

Szegény boldogult Királynénk ott nyugszik 
már örökre szive szerelmes magzatja mellett, 
neki nem fáj már a gyilkos seb, a mi sziveink 
azonban még mindig vérzenek s fognak vérzeni 
mindig, utolsó dobbanásukig.

Ennyi és ilyen borzasztó csapás után azt 
hittük, hogy maga a sors is megelégelte már 
pusztító munkáját s könyörül szegény hazánkon.

Szó sincs róla!
Régente nagy csapások idején, melyek 

súlya alatt már-már veszni indult a hon, fiai 
egyetértőén kezet fogtak megmentésére s együtt 
küzdötték le a vészt. Ma, bármerre tekintsünk, 
gyászos visszavonás uralg s folytatja a romboló 
munkát tovább. Mintha csak ez akarna lenni 
végpusztulásunk esztendeje!

Vájjon lesz-e még valamikor jobb időnk 
is? Fölvirrad-e még egy jobb jövő hajnala?

Bizzunk abban, ki eddig is annyi bajon és 
veszedelmen segítette át szegény hazánkat, 
bizzunk a mi védasszonyunkban! Tehetjük ezt 
annál inkább, mert már társat is kapott a mi 
védangyalunkban, boldogult Királynénk szel
lemében !

Az erdészeti altiszti testületnek a sok baj 
és csapás mellett némi örömöt is hozott ez az

t Ar c  z  a.

,F iam , c sak  tap in tatosan!"
Derék egy ember, gondos apa volt az én öregem, 

kinek egész élete abból állt, hogy gyermekeket nevelt, 
a sajátját is eleget, de annál többet a másét, lévén 
hivatására nézve Pestalozzi és Koménszky követője, 
vagyis szegény falusi tanító. Földi javakkal nem áldotta 
meg az ég s éltének számos esztendei nem voltak 
egyebek az egyiptomi sovány esztendők lánczolatánál, 
úgy, hogy ha ezeket József álma szerint sovány tehe
nekre váltanók föl, akkora gulya kerekednék belőlük, 
milyennel még a hortobágyi puszta sem igen dicse
kedhetik. Ilyen sanyarú viszonyok között gyerme
keire nem sok juss nézett s hogy majdan a nagy 
világban el ne tévelyedjenek, szellemiekkel igyekezett

pótolni náluk az anyagiakat, gondos nevelésben része
sítvén őket. Hogy ezt miként végezte sokkalta ifjabb 
testvéreimnél, arról nincsen tudomásom, mert engem 
már akkor, midőn ők még kicsinyek voltak, sorsom a 
nagy világba vetett s azóta ott ring gyönge sajkám az 
élet viharai által fölkorbácsolt hullámokon s bizon nem 
egyszer fölfordult volna már, ha nem sikerű kormány- 
rúdját erős kezekkel megragadnom.

Az én nevelésemnél — jól emlékszem még — 
kettős rendszert követett, nagyon hasonlatosat a keres
kedelmi kettős könyvvitelhez, melynek egyik oldala a 
kellemeset, a másik a kellemetlent tartalmazza, a tudo
mányt ugyanis hol fölülről, hol alulról igyekezett belém 
verni s úgy kísérletezett rajtam, akár csak Pasteur a 
szegény ártatlan házinyulakon.

A fölső nevelés rendszerével még csak meg 
lettem volna elégedve s abból ragadt is rám ha nem 
is Túlságosan sok, de mégis csak valami, de bezzeg 
az alsó ! ezzel ugyan soha sem bírtam megbarátkozni. 
A spanyoloknak akkor még birtokukban voltak ugyan
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esztendő, bár az öröm nem teljes még, mert 
csak a nagy test egy kis részének adta meg 
a  módot jövőjének biztosítására. Értjük itt az 
állami alkalmazottak egyesületét, melybe már 
eddig is számos kartársunk beiratkozott s ala
pos a remény, hogy rövid idő múltán alig marad 
egy is, ki attól vizszahuzódnék.

Serkentésül szolgáljon ez azoknak a kar
társainknak, kik állásuk mivoltánál fogva ebbe 
az egyesületbe be nem léphetnek s igy annak 
jótéteményeit nem élvezhetik arra nézve, hogy 
ők is igyekezzenek mielőbb hasonló jótékony 
intézményt alapítani a maguk számára, hiszen 
nekik, kik és családjaik a nyugdíj jótétemé
nyében szolgálatadóik részéről nem részesülnek, 
erre még nagyobb szükségük van, mint a kincs
táriaknak, kik nyugdijképesek.

És nem is kell ehez valami nagy dolog; 
egy kis lelkesedés, egy kis összetartás, .áldo
zatkészség, támogatása annak, ki a czél eléré
sére küzd s az eredmény nem maradhat el.

Most pedig vegyünk búcsút az ó eszten
dőtől s bocsássuk meg neki mindazt a roszat, 
mit ránk hozott, abban az édes reményben, 
hogy utódja ha nem is egészbfen, de legalább 
részben kárpótolni fog az elmúlt csapásaiért.

Több szerencsét, boldogságot kívánunk 
kedves olvasóinknak az uj esztendőben!

Kedvezmény az idősebbnek.
Az „állami alkalmazottak egyesülete* alapsza

bályai a 45 éves életkort meghaladottaknak az egye
sületbe való beléphetését oly módón korlátozták, hogy 
az ilyenek csak bezárólag folyó évi december hó 5-ik 
napjáig lehessenek fölvehetők. A kincstári erdészeti 
altiszteknek bizonyos része csak későn s ekkor is csak 
lapunk utján értesülhetett az egyesület létezéséről s 
mi magunk sem ismertethettük előbb, mert nem tudtunk 
róla s igy még mindig számosán lehetnek olyanok, 
kik a 45 évet már meghaladták és az egyesületbe 
még mindig be nem léptek, pedig éppen ezek vannak 
hivatva a természet kérlelhetlen törvényei szerint leg
hamarabb élvezni az egyesület áldásos uyümölcseit.

Belátta ezt az egyesület aradi fiókja s hogy se
gítsen a dolgon és még tovább is mód nyujtassék 
idősebb kartársainknak az egyesületbe, lépéseket tett 
a központnál, hogy a határidő a jövő év jánuár hava 
jötödikéig meghosszabbittassék s közbenjárását siker 
s koronázta, miből kifolyólag a következő figyelmez

tetésnek közlésére kérte föl lapunk szerkesztőségét: 
A „ M ag y a rá llam i a lkalm azo ttak*  figyelm ébe!

Miután az egyletünkbe korkülönbség nélküli be
iratkozás határideje e hó 5-én lejárt és azt tapasztaljuk, 
hogy a kartársak körében még igen sokan vannak, kik 
még be nem iratkoztak, ennélfogva fiókvezetőségünk 
előterjesztése folytán központi elnökségünk kizáró
lagosan megengedte, hogy a fölvételeket ilyen irány
ban 1899 év i január hó 5- ig eszközölhesse.

Ennek alapján felhívjuk mindazokat a kartársakat 
kik beiratkozni szándékoznak, hogy ebbeli szándékukat

a gyarmataik, de azokból a nádat a rósz közlekedés 
viszonyok miatt csak hosszadalmal és költséges úton 
lehetett szállítani, mely ezt a derék kereskedelmi czikket 
fölöttébb megdrágította s egy - egy- spanyol nád valódi 
luxus czikk volt, melylyel csak a vagyonosabbak 
dicsekedhettek s porolhatták vele gyermekeik ruháit.

Atyám mint igaz hazafi és jó nemzetgazda erre 
a nemes czélra honi gyártmányt használt, a kertünkben 
diszlett cziprus fa nem túlságosan zsenge hajtásait, ez 
által sokszor okot szolgáltatván nekem arra az ember
telen óhajtásra, vajha sülyedett volna az egész Cyprus 
szigete minden rajta lévőkkel egyetemben a tenger 
mélységes fenekére, még mielőtt ezt a fáját, vagy 
ennek a kedves papáját elhozták volna róla. Sajnos, 
hogy akkoriban mégnem voltam beavatva a klassikus 
nyelvekbe s latin tudományom még csak a „hic gallus 
cantas* deklinácziójáig terjedt, mert különben cziprus 
fánk árnyékában állva én is Horatiussal sóhajtottam 
volna föl: „ille et nefasto te posuit die, quicunque 
primus et sacrilega manu“, mi szabad magyar fordí

tásban annyit tesz, hogy: „az is, ki első ide ültetett, 
szerencsétlen napon tette és szentségtörő kézzel*.

A Szentirás azt állítja ugyan, hogy „minden jó 
adomány fölülről érkezik*, én ennek az állításnak igaz
ságát azonban kereken tagadom, mert hiszen atyám 
is rendesen fölülről lefelé suhintott s vigyen el engem 
az ördög, ha ez az adománya jó volt.

A fölső oktatásnál bölcs Salamon rendszerét kö
vette s üdvös példabeszédekkel igykezett a fogékony 
gyermekszívre hatni, közbe-közbe atyai jóindulattal 
biztatván: „tanulj tinó, ökör lesz belőled.*

Gyakran kaptam kisebb megbízásokat s ilyenkor 
mindig azzal a figyelmeztetéssel bocsátott útnak: fiam 
csak tapintatosan!* s ebbe a mondásába annyira bele
élte magát, hogy midőn később a latin iskolákba be
adott, még a ládám tetejébe is azt irta s jaj lett volna 
nekem, ha azt hosszú tiz hónap múlva nem az ő 
kezeirásával Írva hoztam volna vissza! Ez a szerencsét
len mondás, melynek igazi értelmét még ma sem tudom, 
annyira a vérembe ment, hogy évek múltán nem volt
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fiók vezetőségünknél mint erre egyedül jogosítottnál 
levélbeli bejelentés utján eszközölni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá mindazokat, kik már beiratkoztak 
és tagsági könyvüket még meg nem kapták, hogy le
gyenek szives türelemmel, mert pár nap lefofyása 
alatt azokat meg fogjuk küldeni. A késedelmet csakis 
a tömeges jelentkezés okozta, melynek következtében 
munkával túl vagyunk halmozva, e miatt azonban nem 
panaszkodunk, mert szívesen dolgozunk, csak legyen 
kiért. —

Ezekből kifolyólag ismételve kérjük a még be 
nem lépett összes kartársakat, hogy belépő szándékukat 
a jövő január hó 5-ig bejelenteni annál inkább ne mu- 
laszszák el, mert az ezen határidőn túl való beirat
kozásoknál már orvosi bizonyitványnyal lesznek kény
telenek egészségi állapotukat igazolni.

Levélbeni megkeresések V é b e r  P é t e r  fiók" 
vezetőhöz (lakik: Arad, lyceumi épület) lesznek inté” 
zendők.

Az aradi fiókvezetőség nevében: 
G á l J ó z s e f  V é b e r  P é t e r

ellenőr, fiókvezető.

0 0 . LEVELEZÉS. X QJk
—

Selmecz, 1898. november 27-

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Gyakran megesik, hogy az ember olvasás közben 

olyan dolgokra akad, melyek minket erdész embereket 
íölötébb érdekelnek s igy érdemes lenne azokat lapunk 
hasábjain közzé tenni, mi a mig egyrészt lapunk ér
dekességét nagy mértékben növelné, másrészt hasznos 
tanulságul szolgálna az olvasóknak.

Ilyen érdekes dolgot találtam én is a világ leg
magasabb fájáról, melyet ime szószerint közlök:

A v i l ág  l e g m a g a s a b b  f á j a .
A tapasztalat bizonysága szerint: minél nagyobb 

a földrész, annál magasabbak a hegységei. Ázsia, a 
népek bölcsője, a legnagyobb és csakugyan Ázsiában 
van a föld legmagasabb pontja: a 8842 méter magas 
Garriszankár vagy a Mount-Everest. Ansztrália a leg
kisebb, ezért az ő legmagasabb hegycsúcsa, a Mount- 
Cosciusco, Uj-Dél-Walesben, csak 2233 méteres. És 
igy nagyság szerint. Amerikának, a mely nagyságra 
mindjárt Ázsia után jő, a 6970 métereres Akonkagua 
a legmagasabb pontja, Áfrikáé a 6000 méter magas 
Kilimandzsáró s Európáé a 4810 méter magas Mont- 
blanc. Ám éppen a megforditottja áll ennek a fákra 
nézve. Éppen a legkisebb földrész, Ausztrália az a 
melynek a legmagasabbra növő fája van: az eukaliptusz 
fa. Mint ennek a csodás kis világrésznek a legtöbb 
állata és növénye, az eukaliptus fa is kihalófélben 
van és nagy ritkaság. A közepes magassága 156 méter, 
de megnő 160-ra is. Az egy Eiffel-tornyot kivéve, nincs 
a földön építmény, a mely magasabb volna az euka
liptus fánál. Mutatja ezt a következő kis táblázat:

Az eukaliptusz fa magassága . . 156 méter
A kölni dómé . . . . . . .  155 méter
A Kheopsz p ira m isé .............. 151 méter
Az anversi székesegyházé . . . 149 méter
A straszburgi d ó m é ..............147 méter
A bécsi Szt.-István templomé . . 143 méter
A római Szent-István bazilikáé . 137 méter
A freiburgi d ó m é .................. 120 méter
A londoni Szent-Pál templomé . 113 méter
A milánói d ó m é ................... 112 méter
A kecskeméti nagytemplomé . . 72 méter

olyan tárgy, mely mellett a nélkül tudtam volna el
menni, hogy meg nem tapintottam volna.

A sok tapogatásban tapintási érzékem annyira 
kifejlődött, mintha csak a vakok intézetében nevel
kedtem volna s minden dicsekvés nélkül bátran elmond
hatom magamról, hogy mais „tapintatos0 ember vagyok.

A gyakorlott muzsikus a legnagyobb sötétségben 
is megmondja, húsz vagy két fillérest nyomtak-e a 
markába, a mészáros tapintással becsüli meg a lábas 
jószág súlyát; én mindezeket túlszárnyaltam s annyira 
vittem, hogy például bármely kisasszonynak csak az 
álla hegyére kell tennem a mutató ujjam hegyét s 
rögtön mathematikai pontossággal megmondom, hány 
éves vagy hogy szeretne-e férjhez menni. Az utóbbi 
ugyan nem nagy mesterség, mert — Ti sza Kálmán 
szavaival élve — szent meggyőződésem szerint olyan 
leány, a mely férjhez menni nem akarna, talán az egész 
föld kerekségén nincs s valamennyinek legkedvesebb 
zsoltára az, melyet nem szent Dá v i d  szerzett s mely
nek kezdete szól imigyen:

„Asszony, asszony az akarok lenni!“
Hogy a többi tudományokban haladtam-e ennyire 

vagy valamennyire, azt megbírálni ismert szerénységem 
tiltja s inkább másokra bízom, elég annyit megjegyeznem 
hogy a tinó tanult s igy tisztelt olvasóim könnyen 
elképzelhetik, hogy mi lett belőle.

Vájjon legény éveimben követtem-e el léhaságokat, 
már nem emlékszen tisztán, de kellett valaminek lenni 
a dologban, mert egyszer csak azt mondja az atyám:

— Itt az ideje fiam, hogy a becsületes emberek 
sorába lépj“.

Mi a tatár ? hát eddig a gazemberek sorában lettem 
volna? Nem értettem el a czélzást s nyilván nagyon 
bamba arczot vághattam hozzá, mert atyám szüksé
gesnek látta megmagyarázni, hogy mit tesz az „becsü
letes emberek sorába lépni“.

— Bizon fiam, neked meg kell házasodnod; 
elég vén kamasz vagy már hozzá.

— Osztán mi az ördögöt csináljak én az asz-
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Ebből kitűnik, hogy ha a kecskeméti nagytemplom 
tornyát még egyszer fölraknák a saját hegyibe, akkor 
sem volna magasabb az eukaliptusz iánál.

Óhajtandó lenne, hogy mások is vennének ma
guknak fáradságot az általuk fölfedezett hasznos dol
gokat lapunkban közzétenni. Szakunk tere oly tág, 
hogy abban mindig lehet valami újat és érdekeset 
találni.

A szerkesztő urnák igaz hive
Hr a s ko  J ó z s e f

h. faraktárőr.

Nagyfülöpierdő 1898 deczember 18 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

A  védkerületemben múlt hó 15-én megtartott hajtó- 
vádászaton, melyen 5 puskás és 37 hajtó vett részt, ósz- 
szesen 15 nyúl esett melyekből nagyságos Dessewfy Aurél 
ur 3, tek. Bartha István ur 2. és Szentkirályi Tivadar, 
valamint X . honvéd főhadnagy urak 9 darabot ejtettek 
(ebből egyet közösen), mig jómagam csak egyet, mert 
több nem került puskám csőve elé.

A  nap folyamán hét hajtást rendeztem s ezek 
közül a két elsőben nem esett vad. A  további öt haj
tásban mindig voltak őzek is, szám szerint 3—4, de ezek 
a hajtők vonalán szerencsésen vissza váltottak s lövésre 
egy sem került.

Újabb hatóvadászatot a folyó hó n-én rendeztem, 
mely az előbbinél aránylag sokkal sikeresebb volt, mert 
ebben daczára annak, hogy csak hárman voltunk puskások 
xo hajtóval, 11 darab nyulat, egy őzet és egy rókát 
terittünk le.

Ez a vadászat eleinte kedvezőtlen kimenetelűnek 
mutatkozott, a mennyiben az első hajtás teljesen ered

ménytelen volt z a két vadásztárs egészen lehangolt volt, 
csak az én vigasztalásom tartotta bennünk a lelket. Jó 
szerencse, hogy jövendőmondásom bevált; a szép hatos 
őzbakot a legutolsó hajtásban én voltam szerencsés lete- 
riteni s az előbiekben két nyulat ejtettem, mig a többi 
vad D. A. és X. főhadnagy urra esett

Az egész vadászatnál az volt a legszebb, hogy 
egyetlen duplázás sem történt s hibás lövés csak három 
esett, mindegyik puskás részéről egy - egy. A  hajtők 
fizetése mindkét vadászaton 30—40 kr. között váltakozott. 
Legközelebbi vadászatunk lefolyását és eredményét a 
szerkesztő ur szives engedelmével annak idején közölni 
fogom.

A  védkerületemben alkalmazott favágók közül ketten) 
nevezetesen Fagyai L . és Mennyhárt J. H. V. pércsi 
lakosok a szomszédos határra, az úgynevezett „szenyesi* 
pusztára rándultak át folyó hó 13-án azzal a szándékkal, hogy 
az ott levő nagy dohánypajtából egy kis füstölni valót, — 
nem egészen egyenes úton — szerezzenek maguknak. 
Fáradozásukat siker koronázta, mert csakhamar 19 kilonyi 
csomózott dohánynyal indultak útnak a hodálytól. szeren
csétlenségükre azonban a pajta őre észrevette őket s 
rájuk kiáltott: állj! ki vagy ?! s bár déli 12 óra és igy, 
fényes nappal s a tanyabeli cselédség is mind ott volt 
kéznél és a tolvajokat könnyen megfoghatták volna, az 
őr mégis tüzet adott fegyveréből s a lövésből Fagyai 
Lajos bal talpába 5 szem sőréi fúródott, ezen kívül még 
az összecsődült cselédség tiszteségesen el is agyabugyálta 
őket. Most itt bánkódnak tettük fölött az erdőn épített 
léczka kunyhóban. Tettüket — mint állítják — részeg
ségben követték el, csak amúgy legényeskedésből, mi 
annál inkább hihető, mert a meglőtt talpú „ipse* nem 
is szokott dohányozni s úgy látszik, most akarta először 
megpróbálni s akkor is szerencsétlenségére.

szonnyal? Nem értek én a házasélethez, nem tanították 
azt az iskolában nekem.

— Ne félj semmit, fiam, majd rá tanít az asszony. 
Választottam már én számodra egy derék leányzót, csak 
igyekezz járatossá lenni a házhoz s megkedveltetni 
magadat, s ha látod, hogy szívesen lát, ne sokat 
teketóriázz, hanem kérd meg. Csak tapintatosan!

Nem akartam kedvét szegni az öregnek, hát csak 
rászántam fejemet a nyaktörő vállalkozásra, melyről 
ugyan csak később tudtam meg, hogy ilyen, látván, 
hogy hány embertársam szegi nyakát benne. Már a 
legközelebbi napok egyikén szépen kiesipve, kinyalva 
mentem a kijelölt családhoz háztüz — nézni.

Nagy megelégedésemre igen szívesen fogadtak 
úgy a szülők, mint a leányka s az elsők csakhamar 
magunkra is hagytak, nyilván alkalmat akarván nyújtani 
a megnyilatkozásra. A jövendőbelim — mert már bizton 
annak tekintettem — gyönyörű karcsú teremtés volt, 
szép kerek, telt idomokkal, hogy a festő sem festhetne 
szebbet.

Első volt, a mi eszembe jutott, öregem figyel
meztetése: „fiam, csak tapintatosan!* No erre itt a 
szép alkalom. Nem teketóriáztam sokat, hanem kedvemre 
átöleltem az aranyost s hirtelenében úgy megtapogattam, 
hogy no ! Bizton vártam, hogy erre nyakamba borul 
s összevissza csókol s csak elbámultam, mikor e helyett 
sirva fakadt s erővel kibontakozva ölelésemből kirohant. 
No, itt nincs sok kei’esni valóm többé — gondoltam s 
óvatosan, mint a tolvaj, kisurrantam az ajtón minden 
bucsuvétel nélkül s rohantam haza.

— Nos, hogy állunk? — volt első kérdése atyámnak
— Hát hogy állnánk ? sehogy — szóltam boszusan.
— Talán nem voltál eléggé tapintatos, kedves 

fiam ? —
— Ej, dehogy nem, — feleltem s elbeszéltem az 

egészet töviről hegyire.
— No hiszen szép egy komédiát csináltál, — véli 

az öreg, — de úgy van az, ha nem tanulunk eleget az 
iskolákban! Hányszor mondtam, hogy „tanulj tinó . . . “

— Nos, és hát mi lett belőlem?
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A  szerkesztő urnák és lapunkat olvasó tisztelt kar
társaimnak boldog ünnepeket és újévet kívánva maradtam

igaz hive
B o d ó  L á s z l ó ,  közs. erdőör.

A  m od ern  Don Ju an . A new-yorki férfivilág 
most irigykedve foglalkozik annak a gentlemannak a 
dolgaival, a kiről kiderült, hogy eddig nem kevesebb, 
mint 63 felesége volt. Ezt a figyelemreméltó rekordot 
a modern Don Juan az utolsó 13 év alatt érte el s az 
a legfurcsább az egészben, hogy akkor kezdődött a 
karriérje, a mikor elmúlt már negyven éves. Hogy 
mivel hódította meg az asszonyokat, azt igazán nehéz 
elképzelni, mert éppenséggel nem ellenállhatatlan jelen
ség. az arczszine fakó és tisztátlan, a haja, a mely 
vörös volt, most szürke s már erősen megritkult, a 
termete alacsony, szögletes és sovány. A mesés kin
cseivel is felette nehezen csavarhatta el az asz- 
szonyvilág fejét, mert nagyon szükesen jutott neki a 
silány anyagi javakból. Mindennek daczára olyan sikere 
volt a müveit és vagyonos asszonyoknál és leányoknál, 
hogy egy hóban néha kétszer is megházasodott. Nagyon 
különös az volt a dolgában, hogy ő forszírozta mindig 
az egyházi áldást. De a milyen gyorsan szerelmes lett, 
éppen olyan hamar ki is ábrándult a feleségeiből. 
Rendesen két hétig tartottak a mézes hetei, a melyek 
után azzal az ürügygyei, hogy el kell utaznia, eltűnt. 
Feltűnő, hogy ez az ember, a ki egy asszony mellett 
legfeljebb másfél hónapig tartott ki, az első feleségével, 
akit 22 éves korában vett el, 18 évig élt boldog házasság
ban. Ez a yankee, aki formális házasodási betegségben 
szenvedett, úgy látszik, éppen olyan titokszerü mágikus 
hatalommal rendelkezett az asszonyi lélek felett, mint 
Vilkes John, II. Károly angol király idejének hírhedt 
nőcsábitója, a ki az ormótlan termete és csúf arcza 
daczára annyira értette az asszonyhóditás művészetét, 
hogy dicsekvés nélkül mondogatta el: „Csak egy fél
órát adjatok hozzá, s én Anglia legszebb férfiát le
győzöm abban a küzdelemben, a melynek egy asszony 
szerelmének a megnyerése a czélja.“

É rdekes m edve-vadászat. A n d r á s s y  Dénes 
gróf betléri uradalmaiban érdekes hajtóvadászatok voltak 
melyeknek fináléját egy medve-vadászat képezte. A  ven
dégek közül F ü r s t e n b e r g  gróf Berlinből nem utazott 
el a főúri vadásztársaság tagjaival, hanem a vadászur 
hiztatására itt maradt — medvelesre. A 62 éves teliver 
vadász nem riadt vissza a vadászat e nemével járó kelle
metlenségektől s vállalkozását siker koronázta. E gy csü

— Bizon fiam nem ökör, hanem — szamár! 
No majd kerítek én neked feleséget, hozzád alkalmatosai, 
okosat.

Kerített is, de bezzeg, nem nagy örömömre, mert 
ez után az lett tapintatos és csak a hátam tudná 
elmesélni, hányszor tapogatott meg már eddig.

SEBES-SZÁSZ.

törtökön délután ment ki először Dénes .  G é z a  uradalmi 
erdőfelügyelővel a Kratky völgyben kitett hús mellett 
levő magas állásra, de a folyton tartó nagy köd miatt 
eredménytelenül. Pénteken már délután 4 órakor fennt 
ültek a magas álláson s a hold csak fél tiz óra tájban 
kezdett mutatkozni az égboltozaton, A mint a kitett hús 
környéke ki lett világítva, öt medve volt látható a körül. 
Egy hatalmas mackó ropogtatta a csontokat, a többi négy 
tisztes távolból nézte a lakomát, mert a mint egyik-másik 
a lóhushoz közeledett,azt az óriás haragos morgással és 
fenyegető mozdulattal riasztotta el. Egy óránál tovább 
bámulta ezt az érdekes és izgató jelenetet Fürstenberg 
gróf, majd a midőn nyugodtan célba vehette a hatalmas 
állatot, eldördült fegyvere s a medve fájdalmas ordítást 
hallatva összerogyott. A medve megsebesülési helyén 
másnap reggel tenyérnyi hájat találtak az átlőtt állatból, 
mely innen a nehány lépésnyire alább fekvő patakba ván- 
szorgott, onnan pedig a sűrűségbe húzódott kilehelni 
páráját. Mikorára tehát e sorok napvilágot látnak, az 
otteni medvék egyik leghatalmasabb példányának bőre 
már ott lesz a Rajna vidékén, a bátor és kitartó vadász 
birtokában. D é n e s  G é z a  véleménye szerint ez az óriási 
medve az, a mely tavaly Styaranka erdőőrt kivégezte.

A  k irá ly  és a  ko ldusasszony. A buziási 
hadgyakorlatok alkalmával történt, hogy egy kis fiú éppen 
akkor termelt a király elé, mikor lakostályába akart be
lépni. A kis fiú édes anyjának, Vogl Teréz bakóvári 
koldusasszonynak kérvényét adta át, amelyben segélyért 
esedezik a felséges úrtól. A  kis 5 éves fiúcskát majd hogy 
le nem tartóztatták az udvari zsandárok, de kérésének 
mégis eredménye lett. Most kapta meg a szegény koldus
asszony a kabinetiroda értesitését, hogy a király havon
kénti 15 forint kegyelemdijat szavaztatott meg neki.

Soknejüség. Egy török újságíró a minap a sok- 
nejüségnek ezt a a kedves, gáláns, mindenestre eredeti 
definícióját adta:

— Önök csodálkoznak, hogy nekünk több feleségünk 
van? Tiszta bor. Ha például itt Budapesten önnek átnyúj
tanak egy kosarat tele illatos virággal: mit tesz ön ? 
Kivesz a kosárból egy szál virágot. Lássa, mi ott lenn 
Törökországban kivesszük a kosárból válamennyi virágot. 
Nekünk jobb az Ízlésünk, ennyi az egész . . .

,A  m ag y ar gazdaság i szak iroda lom  je le 
sebb te rm ék e in ek  jeg y zék e  1860—1898.“ össze
állította Vitéz A. gazd.-szakirodalmi könyvkereskedő 
Kassán, főutcza 75, szám. Csaknem minden 2 évben 
fáradságot és költséget nem kiméivé összeállít fent 
nevezett czég, egy az olvasóközönségnek megbecsül- 
hetlen gazdasági szakirodalmi jegyzéket szakok szerint 
csoportosítva; a ki ezen jegyzékeket figyelemmel kiséri, 
bizonnyal arra a meggyőződésre jutott, hogy az újabb 
irodalmat ott teljesen, a régibb irodalomból pedig 
azokat, a melyek még beszerezhetők, benne találja, 
ezúttal az összes gazd.-lapok és fólyóratokkal gyara
podott és pedig szintén szakok szerint beosztva és végül 
együ,tvéve is benne vannak, ez által az érdeklődők 
minden csoportnál ott találják az illető lapokat és folyó
iratokat. Fenti czég kizárólag a gazd.-szakirodalom ter
jesztésével és kiadásával (úgyszólván egyedül hazánkban) 
foglalkozik szakszerűen s bizonyára abban fogja fárad
ságának jutalmát látni, ha olvasó közönségünk minél 
nagyobb mértékben rendeli tőle a gazdasági köny
veket. A jegyzék bárkinek egyszeri megkeresésre ingyen 
és bérmentve rendelkezésére áll.
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I lla ts z e rg y á rtá s  F ran c iao rszág b an . Francia-
országnak Alpes-Maritimes megyéjében a legtöbb illatszert 
gyártják. Hogy milyen nagymenyiségü virág fogy el e 
célra, mutatja a következő kis statisztika: Parfümgyártásra 
elfogy évenkint átlag 2 millió kiló rózsa, harmadfél millió 
narancsvirág, 200.000 kiló jázmin, 150.000 kiló kassziavirág 
150.000 kilo tubarózsa, 200.000 kiló ibolya. A  virág átlagos 
eladási ára kilónként: ibolya és kasszia 4 frank, tubarózsa 
3 frank, jázmin 2 '/2 frank, narancsvirág 70 szantim, rózsa 
65 szantim. Egy kis bokor ibolya 20 gram virágot tud 
adni, egy narancsfa 10 kilót. Egy kiló virágesszencía elő
állításához szükséges 1000 kiló narancsvirág, vagyis mintegy 
1,200 000 virágbirnbó. Egy kiló rózsaesszenciához 16.000 
kiló rózsa. • vagyis közel 5 millió virágbimbó kell. Az 
Alpes-Maritimesmegye illatszergyártásának évenkint 15 
millió frank az átlagértéke.

Az id e i té lrő l. Falb tudós kijelentései daczára 
mindinkább általánossá lesz az a meggyőződés, hogy 
nagyon enyhe télre van az idén kilátásunk. Erre mutat 
az a nagy légenyhülés is, a mely az utóbbi időben be
állott . A  szapora másodvirágzások is arra az okra vezet
hetők vissza, hogy az idén hiányoztak az őszi viharok s a 
hőmersék egyszer sem szállott alá arra a fokra, mely 
ebben az időszakban normális volna. Októberben például 
nem volt három foknál nagyobb hideg, mig más években 
rendszerint — 0'8 fokra állott a hőmérő. Ez az idő a 
tapasztalatok szerint olyan enyhe deczembernek az elő
hírnöke, a milyen 1880 óta nem volt, a mikor már ebben 
a téli hónapban is 10 fok a fagypont fölött volt a leg
hidegebb idő. Hogy ’ az idén is erre várhatunk, azt még 
abból a körülményből is következtetik, hogy az atlanti 
depressziók, a melyek ebben az időben rendesen átvonulnak 
Anglia felett s a brit szigetek ismeretes lágy téliklimáját 
okozzák, most inkább kelet felé, Európának húzódnak. 
Szóval, az idén a korcsolyázók alighanem keveset csörtetik
az Andrássy-uton a fényes szerszámaikat.
♦ - ”

A  köd áldozata . E  hó 2-án délután olyan sűrű 
köd ereszkedett le a fővárosra, hogy szinte lehetetlenné 
tette a közlekedést. Este felé már három lépésre nem 
láttak maguk elé az utczán járók s még a villamos kocsik 
lámpái sem birtak áttörni a megsürüsödött párázatokon. 
Ez a köd nagy szerencsétlenségnek is volt az okozója. 
Este 10 órakor sebes vágtatással közeledett az Árpád- 
utczán át a Rudolf-rakpart felé a 806. számú egyfogatu 
bérkocsi. Az őrt álló rendőr reá kiáltott, mert a kocsi 
épp a Duna szélére ért, de már későn A  következő perez- 
ben a kocsi a Dunába zuhant. A  kocsis rémült segélyki
áltására elősietcek a rendőrök, a kik a hajósok és a tűz
oltók segítségével a lovat s az összetört kocsit, a mely 
egy uszályhajó s a part között esett a folyamba, emelő 
daruval kihúzták a sekély vizhől, a kocsis azonban nyom
talanul eltűnt. Csak a kalapját találták meg. A kocsis 
személyazonosságát eddig nem sikerült megállapítani.

Tolvajfogó szekrény . Hochenelbe csehországi 
városban egy hírhedt betörő került elég különös módon 
a rendőrség fogságába. A huszonnyolc éves Novotny 
Ferenc a ki betörés miatt már többször volt büntetve és 
legutóbb hét esztendeig ült fegyházban, a minap belo
pódzott Cernim-Morzin gróf uradalmi hivatalába és ott 
feszitő rúddal föl akarta törni a Wertheim-kasszát, 
melyben ötvenezer forint készpénz volt. Három órai 
munka után jobb karja vigyázatlanságból egy kifeszitett 
résbe került és nem tudta többé kihúzni; meg volt

fogva. Minél jobban iparkodott karját kirántani, annál 
inkább megdagadt az. Másnap reggel, mikor a hivatal
nokok bejöttek, ott találták a jajgató, nyöszörgő foglyot. 
Miután kiszabadították kellemetlen helyzetéből, átadták 
a rendőrségnek. Karja, bár sebe külsőleg begyógyult, 
képtelen mindenféle munkára és igy alig űzheti tovább 
foglalkozását. Két évi fegyházra Ítélték s büntetését 
azonnal megkezdi, mihelyt a kórházból kikerül.

P á ly ad ij. A „Magyar Fakereskedő“ szerkesztő
sége egy fakivitelt közelről érintő tárgyra 150 koronás 
pályadijat tűzött ki. A pályakérdés az, hogy mily módon 
lehetne az amerikai tölgyfaverseuyt leküzdeni és a 
magyar tölgyfa túlsúlyát a külföldön továbbra is biz
tosítani. Olvasóink között is lesznek bizonyára olyanok, 
kik e tárgygyal foglalkozni akarnak, azoknak kívánatra 
a szerkesztőség (Budapest, VI. Dávid-utcza 15.) szívesen 
megküldi ingyen a pályakérdést és feltételeket egész 
terjedelmükben.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLOMÁSRA.
Szepesmegye Podolin városánál egy erdőőri ál

lomás betöltendő. A pályázók sajátkezüleg Írott, szol
gálati, erkölcsi, valamint szakvizsgabizonyitványokkal 
felszerelt folyamodványaikat alulírotthoz terjesszék be 
1899 évi január 31-ig. Megkivántatik a magyar, német 
és tót nyelv birása.

Javadalmazás: készpénzfizetés 120 frt, természet
beni lakás, egy kát. hold 1205 négyzetöl szántóföld, 
5 hl. rozs, 5 hl. árpa, két tehénre nyári legelő, egy 
tehén téli eltartása, szükséghez képest fa, erdei kihá
gások után 25 %, tárgyalásoknál a bíróság által meg
állapított napidij és fuvar.

Az állás 1899 évi ápril hó 1-én foglalandó el.
Podolin, 1898. évi deczember hó 13-án.

K ü z d y  Á r p á d ,
v á r o s i erd őgon d n ok .

Fontos téli idényre!

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem 

LENGYEL ALBERT, erdőőr 
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. Küküllő megye
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M M
M E G J E L E N T

L U M 1 8  T A R B A
udvari egyenruha szállítók

■v

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A n ag y m éltó ság u  fö ldm ivelösügy i m. k ir  M m iste r iu m n ak  1894 évi au g u sz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,
csségünK újó lag  megtoizatott

a nagytekintetii erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

^  POLGÁRI  RUHÁK,
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg rendelések  k iváló  figyelem m el eszközö ltetnek .
Ó vakodjék m in d e n k i oly czégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r ják  

ré g i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  és  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án . ő csász, J ^ T e V é ^ S e *  főSzifudvari szállítói.

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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R

SS
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£3

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Január 3. 14-ik szám.

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Boldog Újévet!
Az Újév hajnalának fölvirradta után három 

nappal jelenik meg lapunknak első száma 
ebben az esztendőben, miután pedig a kiszabott 
megjelenési időszak ezt hamarább nem engedte, 
most akarjuk rövid pár szóval elmondani azt, 
mi újév hajnalán lett volna elmondandó.

Egy évvel tehát ismét megöregedtünk, 
ismét közelebb értünk a sirhoz, mely különben 
nem egyéb, mint a megpihenés tanyája és kapu, 
mely a földi múlandóságból átvisz a másvilági 
örökkévalóságba s kit-kit a földi pályáján 
szerzett éraemei szerint vagy az örök üdvös
ségbe, avagy pedig az örök kárhozatba. A mai 
kor gyermeke ugyan képzelt szellemi tökéletes
ségében fitymálva hallja az örökélet tanát s 
magánál nagyobbat ismerni nem akarván, neveti 
és lenézi a liivőt, hitelt csak annak adván, 
mit véges eszével fölfogni, kezével megtapintani 
képes, teszi pedig ezt leginkább a földi javakkal 
megáldott és minden jókban dusálkodó világfi; 
mi földhöz tapadt szegények szívesen vesszük 
és magunkba fogadjuk az örök üdvösséget s 
anuak a reménye éltet, hogy azt egy becsü
letben és tisztességben eltöltött élettel kiérde
melnünk sikerülend. Ha van Isten — a mint 
hisszük is, hogy van, jó benne hinni, parancsait 
követni s ez által kiérdemelni az örök üdvös
séget s félni a kárhozatot; ha nincs, azzal, 
hogy hisszük, mit sem veszítünk vele. Jaj 
annak, kiből kiveszett a hit!

Nem kellene-e sanyarú helyzetünkben két

ségbe esni, letörni a nyomor ellen való kiiz- 
ködésünkben, ha nem élne bennünk a hit, hogy 
nem lesz ez mindig igy, hanem fölvirrad még 
nekünk is egy szebb jövő hajuala? Ezt azonban 
nem adjak ingyen, ezért még sokat kell küz
deni, harczolni, de majd annál édesebb lesz 
fáradozásunk jutalma, minél többet küzdöttünk 
eléréséért. Az, amihez könnyen jnthatunk, csak 
pillanatnyi élvet nyújt s csakhamar értékét 
veszti, mig a mit csak hosszas keresés, sok 
fáradozás és küzdelem után leltünk meg, örökké 
becses marad. A kavicsot, mely mindenütt bő
séggel terem, megvetjük s elrúgjuk, a gyémánt 
után milliók törik magukat s szenvednek ín
séget, földi gyötrelmeket, koczkára teszik éle
tüket, mig ráakadnak, pedig az, a mit keresnek, 
nem egyéb egy kis hitvány ragyogásnál, melynél 
ezerszerte szebb a harmatcsöpp, mikor fölragyog 
a vele játszó napsugárban.

Mi, kik lapunk zászlója alá sereglettünk, 
nemes és nagy czélok elérésében fáradozunk, 
melyeket ha sikerülend elérnünk, ezrek javát 
mozdítottuk elő, ezreket ragadtunk ki a kétség- 
beesés örvényéből s biztosítunk nekik egy szebb, 
egy biztosabb jövőt.

Éhez a nehéz harozunkhoz szükséges erőt 
és kitartást kérjük most magunknak újévi aján
dékul a mi Istenünktől s hisszük, hogy azt nem 
fogja tőlünk megvonni.

Négy évet meghaladó hűséges, odaadó 
munkálkodásunkban sok keserűség és sok csa
lódás ért leginkább azok részéről, kiknél tá
mogatást, elismerést véltünk kiérdemelni. A 
nagy tömeg vállait vonogatva s összetett ke
zekkel nézi küzdelmünket s a helyett, hogy
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106 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

igyekeznék részét kivenni abból, gyakran még 
ártalmunkra van s csak kevés azoknak száma, 
kiket a sok nehézség el nem riaszt a tettek 
mezejéről; parányi mustármag vagyunk mi küz- 
ködők, de reméljük, hogy nagy és terebélyes 
fa fog fölnövekedni munkálkodásunkból, 
melynek árnyékában kellemes pihenőt fognak 
találni azok is , kik még egy kanálnyi vízzel 
sem akarnak járulni fánknak növeléséhez.

Boldogtalan voltam 
Teljes életemben,
Csak az vigasztal, hogy 
Meg nem érdemeltem.

Ezt énekli magáról emlékezetében örökké 
élő hallhatatlan Petőfink s versecskéje ugyan
csak ránk illik, az erdészet tövises pályáján 
küzködökre. A boldogságot mi is csak hírből 
ismerjük, vagy akkor, ha másoknál látjuk, de 
mig a költő csak a haláltól várja megváltását, 
mi azt az életben akarjuk kivivni.

A mi boldogtalanságunknak kell hogy végre 
valahára vége szakadjon, hogy jobb napok vi- 
radjanak ránk s bizton hisszük, hogy teljese
désbe fog menni, ha igaz szívből kívánunk 
egymásnak: „Boldog U j é v e t ! “

Hasznos mulatság,
Lapuuk szerkesztőjét a következő meg

hívóval tisztelték meg:

„Az ungvári m. kir. föerdőhivatalhoz tartozó erdé- 
dészeti altisztek saját segély - egyletük alapja javára 
1899. évi január hó 14-én Perecsenben, a „gyári ven- 
déglő“ nagytermében zártkörű t á n c z v i g a l m a t  ren
deznek, melyre kivül ezimzett urat és családját tisz
telettel meghívja a rendezőség. — Kezdete este hét 
órakor. — Belépti dij: személyenként 1 frt, családjegy 
2 frt 50 kr. — Felülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak.“

Ungvári kedves bajtársaink tehát mulatni, 
vigadni készülnek, de nem úgy, mint azt az 
élvezethajhászó világfi teszi, tisztán csak élve
zetvágyból s azért, hogy kiduhajkodhassák, 
kitobzódhassák magukat, hanem mulatságuknak 
megadják az igazi zamatot akkor, midőn még 
azzal is nemes czél előmozdítására törekednek. 
A nemes érzésű ember mindig és mindenben 
csak a nemest, a jót keresi és követi s ez 
emeli őt fölibe ama embertársainak, kik a kö
zönségesen, a mindennapin nem tudnak fölül
emelkedni.

A munkában elcsigázott test bébe - korba 
pihenőre vágyik, a mindeunapi folytonos gondok 
által terhelt szellemnek szüksége van egy kis 
szórakozásra, mely hivatva van rugékonyságát 
föléleszteni, szóval az ember szükségét érzi 
annak, hogy ha csak rövid pár pillanatra is 
élvezze a gondtalanságot s lelke fölviduljon.

A milyen mértékben lealacsonyítja az 
í embert a közönséges dorbézolás, mely tisztán

íéáéMMéiéMáiíéÁéÁéÁé£áléiiéáiétMá^f-
T  J k . 3E*. O  S S  A . . p -ÍX--

f*- !

A  vallás és a szenvedély.
Elbeszélés a vadászéletből.

Bíbor palástot vont a lenyugvó nap a kék orom 
felett, arany szegéllyel ékesítve az égiven úszkáló 
felhőcsoportokat.

A madarak éneke elhangzott, csöndes a táj, leg- 
íöllebb egy-egy átvonuló vadlúd csapat gágogása töri 
meg a némaságot.

Balzsam illat tölti be a léget, oly magasztos, oly 
fónséges hangulat fog körül, mintha az Ur házában 
volnék. —

Megilletődve ülök a kisded erdei tisztás szélén 
leshelyemen.

Lövésre kész fegyveremet térdeimre fektetem s

mig minden neszre figyelve várom a vadat, egy édes 
vágy szikrája kezd éledni a szivemben. Itt élni át az 
életet, kunt a szabadban, mennyivel többet érne, mint 
zárt szobában iró asztalra görnyedve a gyakorlati életbe 
át vinni az angol iró e mondását: „Struggle fór life“ 
(küzdelem a létért).

A messze távolban pásztortűz gyűl ki a hegyeken, 
majd fölhangzik a pásztor kürt méla bús melódiája, 
mint valami menyei kórus hangja, rezegve az ünnepi 
csendben.

Alább a völgy tágultában egy parányi falu kör
rajzát látni még, de a mind inkább növekvő szürkeség 
elmossa azt is szemeim elől. Pedig oly’ ismerős, oly 
kedves az a kis fészek nekem; ott lakik az én bol
dogságom . . .

Szinte hallom az utczái között szaladó patak csör- 
gedezését, a kóbor kutyák vakkantását, a pór leánykák 
s menyecskék danáját.

Magam előtt látom egészségtől duzzadó piros 
pozsgás arczukat és eszembe jut, hogy sokkal több
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az állatias vágy kielégítésére szolgál, éppen 
olyan mértékben emeli magasra az olyan szó
rakozás, mely a jónak és nemesnek szolgála
tába szegődött.

Milyen örömmel, lelki gyönyörűséggel 
gyülekezhetnek ungvári kartársaink mulatsá
gukra érzetében annak, hogy nemes alkotásuk 
nagyobbitásához ismét egy kövecskét tehetnek 
s igy siettethetik a hatalmassá leendő művük 
befejezését!

Milyen gyönyörűsége lehet ott mindenkinek, 
midőn látja, hogy nincs elhagyatva, hanem 
vannak neki derék bajtársai, híven kitartók 
nem csak a rideg hivatalos, de a hasznos ma
gánmunkálkodásban is !

Egy ilyen társas összejövetelnek az erkölcsi 
hasznát mérlegelni alig lehet. Nem csak a baj
társi kapocs fűződik itt szorosabbá, hanem ben
sőbbé lesz a föllebbvaló és alantas közötti 
viszony is. Itt, a nemes és szép mulatság kö
zepette tanulja a föllebbvaló becsülni az ő józan 
életű, nemesen érző alattvalóját, itt, hol nem 
feszélyezi a szigorú szolgálati szabály s nem 
kénytelen a feszes hivatalos formákhoz ragasz
kodni, hanem bemutathatja magát az ő egy
szerű természetességében.

íme, egy újabb haszna az összetartásnak, 
az egyesülésnek. Az ungvári kartársaknak az, 
hogy maguknak segély egyletet alapítottak,

módot nyújt arra, hogy évente legalább egyszer 
összejőve eszmét cserélhessenek, örömüket, 
bánatukat egymás között megosszák s egymás 
biztatásából erőt mentsenek a további küzde
lemhez.

A nagy távolság, soha ki nem fogyó teen
dőink akadályoznak abban, hogy derék kar
társaink nemes czélu mulatságán személyesen 
részt vegyünk, de mi sem tilthat el attól, hogy 
legalább szellemileg részesüljünk benne s örö
münk teljék az ő örömükben s ezért tiszta szívből 
kívánunk nekik „jó mulatságot!"

Hosszufalu-Garcsini őrház, 1898. deczember 16.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Az erdészeti lapnak kezdete óta rendes hive 

voltam és vagyok, néha elő, néha utó fizetője, minden 
czikkét élvezettel és megelégedéssel olvastam, kivévén 
azon sok jajfelkiáltásokat, melyek a kincstári erdészeti 
altisztek részéről történtek, különben az úgy szokott 
történni mindig, hogy kinek legjobban van dolga mindig 
az jajgat és panaszkodik; ezt ugyan nem azért hozom 
fel, hogy tán a kincstári erdészeti altiszteknek volna 
az életben legjobb dolguk, mert azt jól tudom, hogy 
nincs és nem is lehet, mert nékünk mint erdészeti 
altiszteknek képzettségünk sem olyan, hogy ezen kép
zettség által oly állást foglalhatnánk el, hogy ez által 
legboldogabbak lehetnénk. így tehát nézzünk körül az 
erdészeti altisztek között és bíráljuk meg, hogy ezen 
pályán mégis kiknek van jobb dolguk, az az kik vannak

boldogság lakik nem egyszer a vályog kunyhókban, 
mint a fényes palotákban.

De csörtetés támad a bokrok között s a reá kö
vetkező pár másodpercz múlva haragos röffentések 
között tőr elő az erdő mélyéből a rengetegek Her
kulese, a vadkan.

A mint a tisztásra ér, megáll, daezos büszke 
fejét fölemeli, ravasz pislogó szemeit körül jár tatja, 
gyanúsan szimatolva; hallgat, figyel. Óvatosan emelem 
arczomhoz fegyverem, czélba veszem. De ugyan-e 
pillanatban idegesen fölröffent a vad, karjaim remegni 
kezdenek, lázas izgatotság vesz erőt rajtam, mintha 
csak vadász-láz lepett volna meg.

Pedig az én idegeim oly távol állanak e divatos 
mizériától, mint Makó Jeruzsálemtől.

Annak a kis falunak az estharangja szófiait meg. 
Attól ijedt meg a vadkan, az gyakorolt oly nagy hatást 
én reám is.

A két legnagyobb ellenfél, a vallás és a szen
vedély harczra keltek bensőmben.

Kalapomat le kell emelnem, keresztet kell vetnem 
ha már imádkozni nincs időm.

De hát ha csak egy mozdulatot teszek, azt a vad 
észre veszi és úgy eliramodik, hogy bottal üthetem a 
nyomát. Imádság helyett g3filkoljak ? Hisz ez kétszeres 
bűn. De ha sokáig várakozom, a vad úgyis odébb áll.

A hit követője a sport kedvelővel lépett ki a so
rompóra : a vallás a szenvedéllyel birkózik most. 
Vájjon melyik lesz a győztes? . . .

Megható és mégis irtoztató csönd lett egyszerre.
Mintha a halál lehelete járta volna át a tájat. El

némult a tárogató, csak az a kis harang bűvös-bájos 
hangja hallszott, imára hiva a jámbort.

Most egyszerre elhallgat az is és még élesebb 
hangok rezgetik meg a levegőt: a halálharang figyel
mezteti az embert, hogy „porból lettél, porrá leszesz.“

Sapkám után akarok nyúlni, hogy keresztet vet
hessek, de még egyszer rá tekintek a vadra.

Egy önfeledt perez, a ravasz megbillen és a lövés 
eldördül . . .
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jobban javadalmazva és nyugdíjazva; nem-e a magas 
állam szolgálatában álló erdészeti altisztek? én ugyan 
úgy tudom, igenis, mert a magas állami szolgálatban 
állóknak meg van a szolgálat után bármi csekélység 
is, szolgálat képtelenség utáni nyugdíj, elhalálozás 
esetére özvegye és árvája is némi csekély nyugdíjban 
részesül, mi ugyan nem irigyleni való, — és mostan 
megalakult a segélyegyesület is, mely csak a magas 
állami szolgálatban álló altisztek részére lett megala
kítva. és kizár minden máshol szolgálatban álló erdészeti 
altisztet. Most ha még ezek az altisztek is mindig csak 
panaszkodnak, mit tegyünk mi, a kik hatóságoknál és 
községeknél állunk ugyan azon erdészeti altiszti szol
gálatban és képzettség mellett, mint a magas államnál 
levő altisztek, de sokkal csekélyebb fizetés mellett 
minden nyugdij vagy segélyegyesület nélkül és mégis 
hallgatnunk kell, mert úgy se sokat törődik mivelünk 
lapunkon kivül senki — hanem ha szolgálat képtelenné 
válunk, vehetjük a koldus botot kezünkbe családunkkal 
és mehetünk a nagy világba éhen halni, mert az, ki 
eddig kenyérkereső volt, már munkaképtelenné vált j 
és nincs ki többé kenyeret keressen a családnak, ha j 
ezen csekély évi fizetésünkéi nem tudunk valami keveset 
megtakarítani, holott még megélni is alig vagyunk 
képesek, mert nagyon kevés altiszt van közöttünk, ki 
öreg napjaira annyit megtudott takarítani csekély fize- j 
téséből, hogy abból gondtalanul élhesse át öreg napjait j 
családostól együtt, hogy ne legyen kitéve a nyomor- j 
nak és nélkülözéseknek, — kevés azoknak a száma is, 
kik szolgálatképtelenségük esetén nyugdijat vagy valami 
végielégitést nem élveznek és mégis nincsenek ráutalva 
a nyomorra, mert birtokuk annyi van, hogy abból gond 
nélkül megélhetnek, — hisz magyon jól tudjuk mind
nyájan hogy „szolgálati szabályzatunk" eltilt minden 
mellék foglalkozástól és kizárólag csakis terhes és 
életveszélyes szolgálatunk pontos és lelkiismeretes telje
sítésére kényszerit. —

Ki hull kezemből a fegyver, keresztet vetek ma
gamra és elkezdtem gyorsan mondani, hogy: „Adj
Uram örök nyugodalmat1' , De nem folytathatom tovább, 
mert a lövésre nyomban egy velőt rázó sivitás, utána 
pedig fájdalmas liörgés hallszik és kinteljes rúg kapálás 
közben fetreng előttem a gyönyörű sörtevad, vérében 
fürödve.

Mig szemeimet kéjes gyönyörrel legeltetem a 
ritka vadász zsákmán3’on, bensőmben megszólal a kis- 
biró.

Az érzések ily ellentétes hatása alatt ki lenne 
képes igazságos bírálatot tartani saját tette fölött?

ítéljen a kedves olvasó, melyik lett a győztes, a 
vallás, vagy a szenvedély?

K u l c s á r  Pál .

Bátor vagyok alább egy pár vármegyét meg
nevezni, hogy mily évi fizetéssel látja el kizárólag 
szakképzett erdészeti altisztjeit: Háromszék vármegye 
hatóságánál 38 erdőőri állás van két osztályban; az 
1-ső osztályú erdőőr évi fizetése illetve bére 250 frt 
és 50 frt lótartási átalány, a Il-ik oszt. erdőőr fizetése 
200 frt, 50 frt ló tartási átalány. Csik vármegye terü
letén a létszámot nem ismerem, de a pályázatokból 
látom, hogy 200—240 frt az évi fizetés; Fogaras vár
megye területén 240 frt és semmi egyéb; ebből a 
fizetésből hogy lehessen már most családostól ruház- 
kodni, lakbért fizetni és tűzifát beszerezni, mi marad 
még évi élelmi szerre? — itt ezek után megemlítem 
Brassóvármegyét is, hol mi mondhatjuk magunkat a 
legjobban javadalmazottaknak. A hétfalusi járásban, 
kivévén a magán uradalmak erdészeti altisztjeit, — 
mert 1899 évi Január hó 1-től kezdve az összes évi 
járandóságunk 444 frt, az erdőszolgáké pedig 276 írtra 
megy, melyet első sorban főnökünk, Tekts H. Karácsony 
Sándor m. kir. főrerdész urnák és Brassóvármegye 
tekts. közigazg. erdészeti bizottságának köszönünk és 
tiszta szívből kívánom kartársaim nevében is, hogy 
Isten soká éltesse főnökünket és bizottságunkat, kik 
belátták és szivükön hordták nehéz helyzetünket, gyenge 
fizetésünkön némileg javítani és megélhetésünket elő
mozdítani kegyeskedtek, mit a nagyméltóságú földm.
m. kir. minister ur Ö nagyméltósága is jóváhagyott, 
miért hálás köszönetünket rebegjük el a mindenhatóhoz 
ezért a kegyességért.

Továbbá felhívom mindazon kartársaimat, kik még 
sem nyugdij intézetében, sem segélyegyletben nincsenek, 
hogy csopartosuljuuk egy zászló alá és egy szívvel, 
egy lélekkel oda törekedjünk, hogy mielőbb alakítsunk 
nyugdij segélyegjdetet, mert ha mi nem segítünk ma
gunkon, úgy senki sem fog minket segíteni és támogatni, 
mint a hogy a példabeszéd mondja: „akinek fáj, kösse", 
hanem egyesült erővel oda hassunk, hogy a kincstári 
erdészeti altisztek részére felállított segélyegyesülethez 
mi is hasonlót alakítsunk, a mire elöljáróink készséggel 
szolgálnak felviágositással és tanácscsal, hogy mikép 
és milymódon lehetne azt létesíteni, a mi úgy nekünk, 
mint családunknak nagyon előnyös lenne, mert úgy 
biztosítva lennénk az esetleges nélkülözések és nyomor 
ellen szolgálatképtelenségünk esetén. —

Lapunk hasábjain kis tért kérve soraimnak marad
tam a tekintetes szerkesztő úrnak igaz hive

D é n e s  G á b o r
hatósági erdöőr.

Alvincz 1898 december 31.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nincs veszedelmesebb dolog, mint ha a csizmadia 

elhagyja a kaptafáját és magasabbra törekszik, mert 
rendesen fölsülés a dolog vége, de nem csak a czizma- 
diákra szól ez, hanem egyáltalán mindenkire, aki olyan 
fába vágja a fejszéjit, melynek nem embere. Élő példa
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erre nálunk is akadt F. Károly princzipális úr személyé
ben, ki megunva a métert, tüt, ollót, vasalót a puskával 
akarta ezeket fölcserélni s most két esztendeje föl
csapott vadásznak. Szép is az a nagyúri passió, de 
sajnos, minden rózsának meg vannak az ő tövisei; a 
sors, mely nem szereti, ha az ő intézkedéseibe bele 
kontárkodnak, itt is megboszulta magát.

Történt ugyanis 1896 év egyik napján, hogy a 
princzipális úr némi pecsenyét szerzendő a konyhára, 
neki indult a határnak cserkészni s ekkor egy pásztor 
vetődött véletlenül útjába és elmondja neki, hogy a 
közelben egy szép nyulat látott fektiben. Az egyezséget 
csakhamar megkötötték s a pásztor kész volt oda vezetni 
a vadász urat potom 20 krajczárért, melyet termé
szetesen nyomban meg is kapott.

Nem kellett sokat fáradniok, mert csakhamar 
megérkeztek a jelzett helyre s a princzipális ur, hogy 
dolgában annál biztosabb legyen, puskája mindkét 
csővét rásütőtte a mozdulatlanul pihenő tapsifülesre s 
ekkor kérdi a parasztot: „nem mozog a nyúl?1, „Nem 
mozog az, uram, hiszen jól találtad'1, volt rá a felelet, 
de ugyanekkor egy hatalmas „vivát!11 is elhangzott a 
közelben, azt azonban, hogy kiktől eredt, eddig nem 
sikerült kipuhatolni. Meglepte már ez is a princzipális 
urat, de még jobban maga a nyúl, mely tulajdonkép 
nem is volt nyúl, hanem csak a bőre, ügyesen kitömve 
hamuval és papírral, a nyakára kötött szép szalagon 
pedig ott fityegett egy czédula 'ezzel a fölirással: 
„Boldog újévet kívánok !“

A szerencsés vadász ugyancsak leforrázva fordult 
vissza s úgy haza somíordált, hogy emberfia azt nem 
láthatta. Nem mert többé kibújni a házából, mert amint 
az iskolás gyerekek megneszelték, rögtön rázendült 
kórusban ; „itt a nyúl! F. bácsi !‘l s ezt annyira folytatták, 
hogy utóvégre is az igazgatóhoz kellett fordulnia 
panaszával.

Ezóta forrt a princzipális úrban a méreg s erősen 
tervezgette, hogy kin és hogy állja boszuját. Úgy lát
szik, hogy legjobbnak találta, ha a kutyapeczérségre 
adja magát s a flóbertjével lődözi azok kutyáit, kikre 
gyanúja van, hogy részük volt a turpisságban s mester
ségét már meg is kezdette, jó lesz azonban vigyáznia, 
nehogy a dolog torkára forrjon, mert azt tudnia kell, 
hogy a jó vadásznak becsesebb jószág a kutyája, mint 
suszternek kaptafája, vagy a szabónak az ollója.

Kívánok a szerkesztő urnák és lapunk összes 
olvasóinak boldog újévet s maradok igaz hive

Zudor  J a k a b

(A levelet közöltük ugyan, de a kitömött nyúl 
története már annyira kopott, hogy a tartalomért 
felelősséget semmi irányban sem vállalhatunk, hanem 
azt a beküldő úrra hárítjuk. A szerkesztő).

p —̂  1   i i  —í r —"■* i  r—~^ - i r — J t~—~ i  r — E— n r — * L i  1

Cĵ A n a g y v i l á g b ó l .  J
Az újév meghozta, tehát azt, mitől annyira félt 

mindenki, a törvényen kívül való rendelkezés szükségét, 
a mennyiben az országgyűlés még ma sem tárgyalta 
le az indemnitit, vagy is a fölhatalmazást arra nézve, 
hogy a kormány addig is, mig a költségvetési és az 
ujonczjutalék megajánlási törvények szentesítést 
nyernek, a múlt évi alapokon vezethessék az ország 
ügyeit. Ebből kifolyólag a pénzügyministerium már 
meg is tette intézkedéseit arra nézve, hogy az adóknak, 
illetékeknek s más országos követeléseknek kényszer 
utján való .behajtása egyelőre függőben tartassák, ez 
azonban korán sem jelent annyit, hogy most már nem 
fog kelleni ezeket fizetni, mert a józan gondolkozásu 
ember tisztában van azzal, hogy ez az állapot csak 
ideig-óráig tarthat, mert az állam, melynek kiadásai 
és fizetési kötelezettségei folyton vannak, bevételek 
nélkül fönn nem állhat s az, ki most a kedvező alkalmat 
hihasználva adójának esedékes részét le nem fizeti, 
csak azt fogja nyerni vele, hogy később kell azt meg
fizetnie, mikor az erre vonatkozó törvények megsza
vazva, szentesítve és életbe léptetve lesznek.

A fejetlenség különben általános. Az országház
nak elnöke és két alelnöke tisztjéről lemondván, a 
tanácskozásokat még mindig Madarász József 
korelnök vezeti s fogja még vezetni Isten tudja 
meddig, mert az ellenzéki pártok el vannak határozva 
mindaddig, mig a mostani miniszterelnök Bánffy Dezső 
báró áll a kormány élén s mig a Tisza-párt uralmát 
el nem ejtik, a legmesszebb menő obstrukeziót folytatni 
s kijelentették, hogy úgy az elnökválasztást meg fogják 
akadályozni, valamint semmífélé törvényt hozni nem 
engednek. Nagyon természetes, hogy ennek a szeren
csétlen torzsalkodásnak első sorban és leginkább az 
az ország fogja meginni a levét, mert az ilyen fejet
lenség nem csak a belső züllést segíti elő, hanem egy
úttal csökkenti tekintélyét a külföld előtt is.

Itt lenne legfőbb ideje, hogy a személyi érdekek 
alárendeltessenek a közérdekeknek s mindenkit hassa 
át az a gondolat, hogy minden gondolatunkban, minden 
cselekedetünkben első legyen a h a z a  és annak a jó
léte. —

Hazánk ellenségei bizonyára kárörvendve nézik 
azt a romboló munkát, melylyel csak az ő malmukra 
hajtják a vizet azok, kik magukat a haza legjobb fiai
nak szeretik tartatni.

E rdészeti z seb n ap tár az 1899 évre kapható 
lapunk szerkesztőjénél ajánlott szétküldéssel 1 forint
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65 krajczárért. Az ár a naptárnak kézhez vétele után 
is beküldhető s igy elégséges, ha a megrendelés egy 
levelező lapon történik. Mindenesetre szívesebben 
vesszük a fenti árnak előleges beküldését. A naptárak 
már kezeink közt lévén, minden megrendelést posta
fordulattal eszközlünk.

R itka vadász-zsákm ány. Ritka vadászzsák
mányról ad hirt egy távirat. E szerint minap Bártfauj- 
falván nagyobb vadász-társaság hajtó vadászat közben 
fehér rókát lőtt. Az érdekes természetrajzi ritkaságot fel 
fogják küldeni a nemzeti múzeumba.

A  fia gyilkosa. A karácsonyi ünnepek nyugalmát 
rémes családi tragédia zavarta meg Mező-Keresztesen. A 
község egyik leggazdagabb polgára, Kádár Mihály, evan
gélikus református egyházgondnok felindulásában egy 
favillával agyonütötte a fiát. A gyilkos apát, a ki a 
borzasztó tett elkövetése mán saját életének is véget 
akart vetni, még idejekorán megakadályozták szándéka 
kivitelében. A szerencsétlen embert minap kisérték a 
nagyváradi ügyészség börtönébe. Kádár Mihály nagyon 
szerencsétlen volt fiával, a ki dologhoz nem akart látni 
s minden idejét a korcsmában töltötte, a honnét részegen i 
káromkodva tért haza. Ha pénze nem volt, veréssel kény- 
szeritette agg szüleit, hogy adjanak neki. Karácsony napján 
is a korcsmában tivornyázott. Mikor elfogyott a pénze, 
haza támolygott s az anyjára támadt, hogy adjon neki 
kétszáz forintot. A szegény öreg asszony könyörögve 
marasztalta otthon a fiút, a ki erre dühösen rohant reá:

— Anyám, pénzt adj vagy megöllek!
Ebben a pillanatban előrántotta a csizmaszárából 

bicskáját s anyját össze-vissza szurkálta. Az asszony egy 
jajkiáltással eszméletlenül esett össze s a sebeiből kipatakzó 
vér pirosra festette a padlót. A bestiális lelkű fiú ott
hagyta súlyosan megsebesített édes anyját s a pénzes
ládát kezdte íelfesziteni. — Ekkor érkezett haza a fiú 
édes apja. — A mikor a feleségét a földön, vérben 
ázva látta, annyira feltámadt benne a harag, hogy egy 
favillával a fia lábára hatalmas ütést mért, mire az neki 
akart a késsel rontani édes apjának is. Az öreg kádár 
szemét erre elfutotta a vér s a faviílával úgy ütötte 
fejbe a fiát, hogy kilocsesant az agyveleje s szörnyet halt. 
A szerencsétlen apa iránt általános a részvét.

K arácsonyi játék puskagolyóval. Karácsony 
éjszakáján kis hija, hogy gyászos szerencsétlenség nem 
történt egy nagybecskereki úri családban: Kis Sándor 
törvényszéki biró házánál. Jókedvűen ünnepelték a kará
csony estét, voltak vendégek is, a többi közt a biró két 
felnőtt leányának egyik barátnője. Vacsora után a két 
házikisasszonynak az a gondolata támadt, hogy régi szokás 
szerint ólmot öntenek és igy puhatolják, mit hoz a jövő 
Fölkutatták az egész házat egy kis darab ólomért, de 
nem találták sehol. Nagyanyjuknak ekkor eszébe jutott, 
hogy valahol egyik fiókjában már régóta őriz ő nehány 
régi fegyvertöltést', azoknak a golyóját talán föl lehet 
majd használni az ólomöntésre. Ki is hozta őket mindjárt 
és átadta a leányoknak, a kik siettek a veszedelmes por
tékával ki a konyhába. Úgy látszik, sejtelmük sem volt 
róla, hogy a töltések máskép is fölrobanhatnak, nemcsak 
a puskában, mert valamennyit belerakták egy kis pléh- 
serpenyőbe és a tűz fölé tartották. Nehány pillanat múlva 
fülsiketítő dördülés verte föl a ház csöndjét: három töltés 
explodált. Az egyiknek a golyója a falba fúródott, a 
a másik kettőé pedig a konyhaasztalba, a három leányt, 
kik a tűzhely mellett állottak, szerencsére egyik sem

érte. A serpenyőt azonnal elhúzták a tűzről s a többi 
töltés nem robbant föl. Az irtózatos detonáció annyira 
megrémítette a hölgyeket, hogy egy éjszakára valósággal 
megsiketültek és csak reggel felé tért vissza a hallásuk.

A legfurcsább lövőszer, a melyről ember 
valaha hallott, bizonyára az volt, a melyet Coe kapitány 
a Brown argentiniai admirális hajóival vívott ütközetben 
használt egyszer Montevideo alatt. Coenak már elfogyott 
minden muníciója. Mit kellene tenni? — kérdezte aggo
dalommal első hadnagyát, a mikor már már az előtt a 
kényszerűség előtt állott, hogy bevonja a lobogóját. A 
hadnagynak az az ötlete támadt, hogy a hajón levő néhány 
rakomány eídámi sajtot kell lövegnek fölhasználni. S 
csakugyan, pár perc alatt az öreg Santa Mária, Coe 
zászlós hajója újból megnyitotta a tüzelést, sőt a Brown 
admirális feje körül most még sokkal szaporábban röp
ködött a golyó, mint azelőtt. Egy lövedék nekiment a 
nagyárbocnak, a mely szilánkokká pattant. — Mi az 
ördög, hát mivel lövöldöznek még odaát azok a fickók ? 
— kérdezte Brown, de a válasszal mindenki adós maradt. 
Egy másik lövedék egy nyitott hajóablakon át megölt 
két embert, aztán az átellenben levő hajófalon szétmállott. 
Brown kezdte azt hinni, hogy valami egészen uj fajta 
lövedékről van szó s a mikor ráadásul nehány sajtgolyóbis 
széttépte a vitorláit, parancsot adott a visszavonulásra. 
Elég mulatságos história, csak az a gyanús benne, hogy 
maga Coe mesélte el igy.

G yilkosság karácsony napján. Miskolcz 
mellett karácsony napján szomorú eset zavarta meg az 
ünnepi hangulatot. Gutfer János bábonyi erdőkerülő 18 éves 
fia kiment az erdőbe, a hol lövést hallott. Nemsokára 
találkozott egy intelligens külsejű emberrel, a ki lelőtt 
szarvast hurczolt magával. A fiatal Gutfer vadászati en
gedélyét kérte tőle, mire ez felkapta puskáját s rálőtt 
az erdőőrre, aztán elszaladt. A megsebesült Gutfer nagy 
nehezen bevánszorgott a faluba, de lakása előtt eszmé
letlenül elterült. A környéken azt gyanítják, hogy a tettes 
valamelyik elbocsátott gazdasági hivatalnok.

A  m eghalt nagynéne és az öreg orosz 
generális. Egyik berlini lap írja, hogy eredeti sür
gönyváltást okozott nemrégiben egy uriasszony halála 
a ki Berlinből Prágába utaztában a prágai közkórházban 
hirtelen meghalt. A rokonok kívánságára a halottat a 
kórház igazgatósága ónozott koporsóban Berlinbe szál- 
liltatta. Itt a rokonok felbontották a koporsót, de leg
nagyobb meglepetésükre nem nagynénjük jóságos arczát 
pillantották meg abban, hanem egy öreg orosz generális 
zord ábrázatát. Rögtön sürgönyöztek Prágába.

— Itt nincs meghalt nagynéni, hanem generális. 
Hol nagynéni?

A kórház válasza:
— Ha halott néni nincs ott, akkor Szt.-Pétervárott.
Berlinből Szent-Pétervárra:
— Mi történjék az orosz generálissal s hol van 

meghalt néni?
Szt.-Pétervárról Berlinbe :
— Orosz generális egész csendben eltemetendő. 

Meghalt nagynéne éppen most itt fényes katonai pompával 
eltemettetett.

Rablótámadás a posta ellen . Sárköz-Újlak 
közelében pár nap előtt vakmerő támadást intéztek a posta
kocsi ellen, mely 3800 frtot vitt a községbe. A rablók 
országúton fegyverrel támadták meg a kocsist, aki azonban 
a lovak közé csapott s szerencsésen elmenekült. Az utón-
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állók a vágtató kocsinak többször utána lőttek. A világos 
nappal elkövetett rablótámadás nagy rémületet keltett 
a községben, annál is inkább, mert rövid idő alatt ez 
már a harmadik merénylet.

G yilkos já té k . Megrendítő szerencsétlenség hire 
érkezik Székesfejérvárról. Medgyasszai László tizenhat 
esztendős kálvinista teológus Csősze ment szupplikálni 
karácsony előtt néhány nappal. Nagybátyjánál, Baditz 
Ottó föibirtokosnál szállt meg. Karácsony előestéjén 
unokahugával, a szép Medgyasszay Vilmával tréfálkozott, 
mejd kezébe kapta a falon lógó puskát, a miről azt 
hitte, nincs megtöltve.

- -  Vilma, vigyázz, lelőlek! kiáltott és rácélzott.
A fegyver nagy' dörejjel elsült s a fiatal leány 

vértől elborítva összerogyott. A töltésből minden sörét 
balmellébe fúródott. A boldogtalan alig marad életben. A 
vigyázatlan fiatal embert annyira megrendítette e szomorú 
eset, hogy közel van az őrüléshes.

M e g sz ö k ö tt  ra b o k . Óriási feltűnése kelt Pécsett 
az a vakmerő szökés, melylyel a királyi ügyészség fog
házából kiszabadult két veszedelmes rab. Az egyik Kovács 
István, a ki eddig százharmincnyolcz betörést követett 
el, a másik Muth Henrik, a ki ezelőtt négy hértel Csikós- 
Töttösön rablógyikosságot követett el. Kovácsot a szom
szédos vármegyeház udvarán elfogták, de a rablógyil
kosnak nyoma veszett. A legmesszebbmenő nyomozást 
indították meg utána, de eddig eredménytelenül. A fog
házőrök ellen szigorú vizsgálat van folyamatban.

H alálo s szerencsé tlenség . Eperjesről távira 
tozzák, hogy Stanroveski andrejovai görög-katholikus 
tanítónak, a ki egy szomszéd községből kocsizott haza, 
a szekerén levő fegyvere elsült s a tanítót találta. A 
szerencsétlen ember szörnyet halt.

K egyelem  a k ivégzés e lő tt. A szerbiai Zit- 
nipotok község pópájának gyilkosait a napokban akar
ták kivégezni a Zimony mellett levő szerb helységben. 
A pópát a felesége, Hicsné és szeretője, Dimitrievics 
György gyilkolták meg nemrég az országúti erdőben. 
A nyilváno? kivégzésre óriási néptömeg gyűlt össze. Már 
meg volt ásva a gödör, a melybe az elitélteket állítják, 
leverték a czölöpöt is, melyhez hozzákötik őket, mikor a 
csendőrök iájuk lőnek, a csendőrök felemelték a fegy
verüket . . . Ekkor a bíróság elrendelte a kivégzés fel
függesztését addig, a mig a kegyelmet kérő táviratra nem 
érkezik meg Sándor király válasza. Sok idő telt el ezalatt, 
s a közönség végre zúgolódni kezdett, úgy hogy a birósag 
már-már  kénytelen engedni a zajongóknak, a kik köve
telték, hogy hajtsák végre az Ítéletet Már szemben látták 
a halálra szánt gyilkosok a csendőrök puskacsöveit, a mikor 
lélekszakadva sietett a király táviratával a kezében egy 
hivatalszolga. Néma csend állott be, a mikor a biró fel
bontotta a sürgönyt, csak a gyilkos feleség zokogása 
hallatszott, a ki örömkönyeket hullatott a felett, hogy 
végre megérkezett a kegyelem. A sürgönyben azonban 
csak Dimitrievicsről tett említést a király, s halálbünte
tését életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre változtatta 
Hics Jefrem feleségét igy a czölöphöz kötötték s a hat 
csendőr agyonlőtte.

R ablók  ostrom a egy kastély  ellen . Ame
rikában már sokszor megesstt az is, hogy a pusztákon 
átrobogó vasutat föltartóztatták és kirabolták, nálunk 
azonban, hála Istennek, ritkák a vakmerő banditák. 
Szenzációszámba megy az olyan eset, mint a milyen

nemrég Rumán történt. Itt az adóhivatalt akarta ki
rabolni egy betörőtársaság, a melynek tagjai, mikor 
rákerült a sor vakmerőén szembeszálltak a csendőrökkel 
úgy hogy valóságos csata kerekedett. Most pedig 
Lőcséről küldik hasonló rablótámadás hírét. Sümegh 
János kis-szelecsényi nagybirtokos kastélyát akarta ki
fosztani egy rablóbanda. A gonosztevők éjszakának 
idején iparkodtak behatolni, körülvették akasztéiyt és 
meg akarták ostromolni. Az éjjeli őr azonban észrevette 
őket. A banda több tagja ekkor alkudozni kezdett vele 
és kecsegtető Ígéretekkel rá akarták bírni, hogy álljon 
közibéjük, legyen cinkostársuk. — Az őr nem volt 
erre hajlandó, hanem lármát csapott, hogy a kastély
belieket fölverje. Ez volt a veszte. Az egyik rabló 
háromszor rálőtt, mire azután az egész banda elme
nekült. Az őrt vértócsában találták meg, az égjük golyó 
a tüdejét fúrta keresztül és halálos sebet ejtett rajta. 
Még megtudta nevezni az egyik rablót, ki nem más, 
mint a földbirtokosnak egy Jámbor nevű elcsapott 
bérese. A rablókat most keresik az egész vármegyében.

A  felesége gyilkosa. Sopronból táviratozzák: 
Horváth Sándor csepregi földmives elválva élő nejét, 
Tóth Máriát, a sógora lakásán zsebkésével agyonszurta. 
A hitvesgjülkost Nessel dr. soproni főkapitány letar
tóztatta.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Szelistye járási szolgabiró. 4346/1898.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A G u r a r ó i  (Szebenvármegye, Szelistyei járás) 

községi erdőőri állásra 200 frtnjü javadalmazással pá
lyázatot nyitok.

Kellően felszerelt kérvénj'ek 1899 évi Január hó 
31-ig hozzám njmjtandók be.

Szelistye, 1898. Deczember 24-én.
A j á r á s i  f őszo l gab i r ó :

D r á g í t s  m. p.

Fontos téli idényre!

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t o s  mérték beküldését kérem

LENGYEL ALBERT, erdőőr 
Ürmös, u. p. Ágostonfalva, N. Küküllő megye
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M E G J E L E N T

L U M  1 8  T Á R S A
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A n ag y m éltó ság u  fö ldm ivelésügy i m. k ir  M m iste riu m n ak  1894 évi augu sz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,
c z c g ü n k  újólag m egDizatott

a nagytekintetii erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI  RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m egrendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek .
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vev ő in k et fé lrev eze tn i. - - í r j  Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV . B L U M  és  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S zerv ita té r sa rk án . A , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csasz. es kir. Fensege József foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földra. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Január 10. 15-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

E x-lex .
Ezzel a két latin szócskával vannak most 

teli hazánk hírlapjai, sőt szálló igévé lett ez 
a nép minden rétegének ajkán. Vonatkozik 
pedig ez a két szó arra az állapotra, melybe 
hazánkat a gyászos visszavonás, pártoskodás, 
személyi és pártgyülölet sodorta s nem jelent 
egyebet, mint hogy törvényen kívül folyik az 
ország sorsának a vezetése, a mennyiben sem 
a költségvetésre, sem pedig az ujonczjutalékra 
vonatkozó törvények az országgyűlés által meg
szavazva nem lettek, sem pedig az ezeket pótló 
fölhatalmazási törvény törvényerőre nem emel
kedhetett a múlt év végéig. Ilyen viszonyok 
közt az állam gépezetének nagyon természetesen 
meg kellett volna állnia, mert sem adókat és 
más követeléseket nem lehetne beszedni, sem 
pedig bármiféle fizetéseket teljesíteni a folyó 
évben mindaddig, mig erre az országyülés két 
háza a fölhatalmazást meg nem adja, ő felsége 
pedig nem szentesíti, A tisztviselők és egyéb 
állami alkalmazottak tehát nem kapnák ki fize
tésüket, a katonaság, csendőrség, pénzügyőrség 
az ő zsoldját, élelmét s hogy ez miféle zavarokat 
lenne képes előidézni és hogy mi lenne a vége 
ennek az állapotnak, arra még gondolni is csak 
borzalommal tudunk. A kormány — hogy elejét 
vegye a netán bekövetkezhető zavaroknak — 
rendeleteket bocsátott ki, melyek hivatva vannak 
ugyan a zűrzavaron egyelőre segíteni, de nem 
a kedélyeket lecsillapítani, mert az ellenzéki 
pártokon most még nagyobb hullámokat ver 
az elégedetlenség, mint valaha s ki tudná most

még megjövendölni, hogy milyen lesz a ki
bontakozás és hogy mi lesz ennek a szomorú 
állapotnak a vége.

Mindezeket a dolgokat pedig nem azért 
jegyeztük itt föl, mintha politizálni óhajtanánk, 
mit különben is két nagyon fontos okból nem 
tehetünk, és pedig először azért, mert lapunk 
hasábjaiból a politika ki van zárva s annak 
üzésére engedélyünk nincs, másodszor pedig 
és főkép azért, mert nem értünk a politikához 
s azt tartjuk, hogy nem jó dolog, ha a hajdú 
a haraugöntéshez fog. Csak a puszta tényeket 
soroltuk föl szárazon, hogy a hazánkban tör
ténőkről s minden igaz honpolgárt érdeklő 
dolgokról lapunk tisztelt olvasóit — vagy leg
alább azoknak azt a részét, mely életviszonyaiból 
kifolyólag más utón magának a világ folyásáról 
tájékozást nem szerezhet — a helyzettel főbb 
vonásaiban megismertessük.

Volt azonban még egy másik ok is, mely 
ezek megírásánál vezérelt s ez nem egyéb, 
mint hogy rámutassunk arra, hogy milyen nagy 
veszedelmeknek az előidézője, ha egy ország 
összessége törvényen kívül levő állapotba jut, 
mig ha a lakosságnak csak egy bizonyos csekély 
töredéke áll törvényen kívül, azt az illetőn 
kívül alig veszi valaki észre.

Azt fogják erre a beavatatlanok mondani, 
hogy ez lehetetlen, mert hazánkban gondos
kodva van a törvényekben mindenkiről s nincs 
olyan honpolgár, ki nem állan'a minden irányban 
a törvények oltalma alatt, hiszen még a cselé
dekről is a cseléd — a munkásokról pedig a 
munkástörvény intézkedik s mig egyrészt kö
telességeiket előírja, másrészt jogaikat minden
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sérelem ellen védelmébe veszi, pedig azok, kik 
igy gonolkoznak, alaposan tévednek, mert igenis 
van egy olyan osztálya is polgátrsainknak, 
kikre kötelességeket ró ugyan a törvény, de 
jogaik megvédéséről sehol és semmifelé módon 
nem gondoskodik.

Olvasóink tekintélyes része az első pila- 
natban tudni fogja, hogy kiről szól az ének, 
mert hiszen a saját maga helyzetét látja itt 
ecsetelve. Nem egyebek az ilyen törvényes 
védelem nélkül szükölködők, mint egyes magán 
uradalmak és közbirtokosságok erdöőrei, va
dászai.

Az 1879 évi törvény félremagyarázhatlanul 
kijelölte azokat az erdőbirtokokat, melyeknek 
tulajdonosai szakképzett erdészeti személyzetet 
kötelesek alkamazni s ez azokra kötelező 
erővel is bir, de már arról, hogy az ilyen alkal
mazásban állók nem csak képzettségüknek, 
szolgálatuk terhes voltának megfelelő, egyúttal 
pedig a megélhetést biztositó javadalmazásban 
legyenek részesítve, gondoskodás sehol sem 
történik, valamint nincs biztosítva a szolgálat 
állandósága sem s igy az abban szorgalmatos- 
kodók teljesen ki vannak szolgáltatva uruk és 
kenyéradójuk önkényének, tehát nem egyebek, 
mint a régi időkben a helóták voltak, vagyis 
rabszolgák.

A bérest, a szolgálót biztosítja a törvény

úgy szolgálatának állandóságáról legalább a 
cselédkönyvébeu kikötött időtartamra, vala
mint bérének pontos kiszolgáltatására nézve, 
sőt gondoskodik még betegségének gyógyít
tatásáról is, erre bizonyos ideig a szolgálatadót 
kötelezvén. Az erdőőrnél a törvény alapján meg
kívánja a gazda az erdőőri szakvizsga letéte
lével bizonyított képességet, de hogy szolgá
latadójával szeben bármiféle védelemben része
sítené, annak nyomát sehol sem találjuk. Igaz, 
hogy mindenkinek meg van a módja magát 
szolgálatadójával szemben szerződés utján bizto
sítani, de vájjon az ilyen biztosításnak meg 
van-e gyakorlati értéke? Erre minden lelki
furdalás nélkül nemmel felelhetünk. Nemmel 
pedig azért, mert a szerződésszegésből eredő 
pörök nem csak fölötte hosszadalmasak, de 
költségesek is, melyek hercze — hurczáját a 
szegény erdőőr csakhamar megunja, sőt a tárgya
lásokon való megjelenésében gyakran ujabbi 
szolgálata is hátráltatja, hogy pedig csak kevés 
van olyan, ki a nagy perköltségeket sajátjából 
bírná födözni, azt fölösleges hosszasan bizo
nyítanunk.

Mit szóljunk még a hosszas betegségek 
vagy szolgálátképtelenség esetén való ellátásáról 
és mit az erdőőr elhalálozása után a kenyér
kereső nélkül maradó özvegyek és kiskorú 
gyermekek jövőjéről?

3

-X’ -A. .X. *X* »í’ .1* -9. .

TÁR.CJS A. -

§*-

Sylvesteri kirándulás.
Se ide, se oda, nincs menekvés, el kell vinnem 

valamerre a fiakat, hogy bele kóstoljanak egy való
ságos vadászat örömeibe is, mert arról eddig csak az 
olvasás után volt némi fogalmuk, de ugyan hová? 
Magamnak, ki éjjelnappal az Íróasztalhoz vagyok kötve 
és több tintát nyalok, mint szilvóriumot, vadászterületem 
nincs, meg puskám is csak egy, már pedig háromnak 
bajos egyszerre egy puskával vadászatra menni, no 
de ez utóvégre nem baj, vannak nekem jó barátaim, kik 
ebben kisegítenek. Igaz, hogy a jó vadászember inkább 
a feleségit adja oda kölcsön, mint a puskáját, de hát 
azok a pajtásaim, a kiktől én kérek kölcsön, már 
annyira előre haladtak a korban, hogy nem csak a

puskát, de a feleséget is bátran kikölcsnözhetik, vagy 
akár örökre elajándékozhatják, mert ők maguk már 
egyiknek is alig veszik hasznát.

A terület dolgában mint Isten küldöttje jelent 
meg az előző hetivásárunkon Z u d o r  J a k a b  kedves 
barátom Alvinczről s olyan szívélyes módon hivott meg 
magához, hogy azt visszautasítani nem lehetett és nem 
volt szabad, miután pedig ő egymaga szinte több 
vadászterületet tart haszonbérben, mint gróf T e l e k i  
S a mu  az ő afrikai vadászterületeit is bele számítva, 
ebben az irányban teljesen meg voltam nyugodva. Puska 
és terület hát már lenne, töltények szinte vannak, a 
kocsi megfogadva, vájjon hiányzik még valami?

— Igen, de ha megfognak a finánczok vagy a 
csendőrök? — veti közbe készülődésünkben buzgón 
segédkező feleségem. — Akkor lesz majd csak nemulass, 
ha majd hármotokért kell bírságot fizetni!

— Nem avatkozzál te az ilyenekbe, asszony — 
mondok dorgálólag, — először is nem fognak meg
fogni, másodszor pedig, ha meg is fognának, mint
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Kifacsarodik az embernek a szive az ilyenek 
láttára vagy hallatára; keressük a módot a tart- 
hatlan helyzet jávitására, vagy legalább türhe- 
tövé tételére, keressük, de nem tudjuk, vagy 
talán nem akarjuk megtalálni.

Ez pedig nem is olyan nehéz. Egy erőteljes, 
életképes országos erdészeti altiszti egyesület 
ha nem is vehetné teljesen elejét a bajoknak, 
de legalább hivatva lenne azokat nagymértékben 
mérsékelni. Mi régen rámutattunk a módra, de 
vajmi kevés azoknak a száma, kik eddig meg
értettek s az előkészítés nehéz munkájában 
segítségünkre siettek volna!

Vájjon soká fogják még tűrni az említett 
erdészeti altisztek az ex-lex állapotot, vagy végre 
magukhoz térnek és megmozdulnak érdekeik 
védelmére ?

Mi hívjuk őket, rajtuk a sor meghallani 
a hivó szózatot!

•  •

Ö rvendetes jelenség.
Lapunk múlt évi folyamának egyik számában 

voltunk olyan szerencsések hirt adni arról a nemes- 
lelkű alapítványról, melyet a beszterczebányai róm. kath. 
püspök ur tett erdészeti altisztjei pár gyermekének az 
iskolázására s a dicséretre nem szorult eme nemes 
tettet méltattuk is annak érdeme szerint.

Most, alig pár hónap eltelte után abban a sze
rencsés helyzetben vagyunk, hogy még ennél is örven-

detesebb hírrel szolgálhatunk igen tisztelt olvasóinknak, 
melyről egy és ugyanazon nap két különféle s teljesen 
megbízható forrásból értesültünk s igy nem lehet abban 
kételkednünk.

Az egyik hir a „Hazánk® hasábjain jelent meg 
meg s a következő:

— S c h l a u c h  b i b o r n o k  az e r d é s z e k é r t .  
Schlauch Lörincz, Nagyvárad bíboros püspöke újabb 
jelét adta annak a nemeslelküségnek, melylyel uradal
mának személyzetéről gondoskodik. Megteremtette a 
nagyváradi püspökség erdővédjeinek nyugdíjintézetét, 
a melynek alaptőkéjéül húszezer koronát adományozott. 
Ez az alkotás különben csak megkoronázza Schlauch 
bibornok-püspök igazán atyainak mondható gondosko
dását alkalmazottairól. Az uradalmi tiszti nyugdijegye- 
sületnek, melynek alapszabályai előnyös átalakítását s 
felsőbb hatósági megerősítését keresztülvitte, alaptőkéje
165.000 forintról váradi püspöksége alatt 300.000 fo
rintra emelkedett s az uradalom jövedelmeiből történő 
hozzájárulásokkal ily hatalmas összegre növekedvén 
az alaptőke, az uradalmi hozzájárulások ez idő szerint 
nemcsak tisztán a tőke gyarapítására fordíthatók, ha
nem egy segélyalap is létesíthető volt a nyugdíjalap 
tulajdonát képező 10.000 forint alaptőkével, melyből 
az uradalmi tisztek szükség esetén 5 évi törlesztésre 
fizetésük arányában kamatnélküli kölcsönben része
sítettnek. —

Hogy ez a közlemény nem közönséges hírlapi 
kacsa, hanem örvendetes valóság, igazolja az a levél, 
melyet erre vonatkozólag a nagyváradi püspöki ura
dalom egyik erdőőre, Német István kartársunk menesztett 
hozzánk, ebben röviden csak azt a fontos eseményt 
jelezve, hogy a nagyváradi latin szertartásu püspök
ségnél alkalmazásban álló erdészeti altisztek meg-

igazi ellenzéki ember kifeszitem a mellemet s figyel
meztetni fogom a törvény embereit, hogy ők most 
minden mások, csak nem a törvény emberei, mert 
hiszen nyilvánvaló, hogy újévkor be fog állani a tör
vényen kívüli állapot, mikor mindennemű adó, birság 
stb. behajtása szünetelni fog s igy még ha el is Ítél
nének, nem kell majd hamarább fizetni, csak ha ismét 
vissztérnek az ügyek a törvényes mederbe, akkorára 
meg a hátralékos olvasóim is kiegyenlítik tartozásaikat 
és a 60 frt birság ezeknek a kamataiból is kikerül.

Nagyot lélekezettem ezek elhadarása után, mert 
jól esett magamat is kissé megnyugtatnom s jó kedvben 
kapaszkodtam föl a két fiúval a kocsi derekába.

A legkisebb fiam még utánam kiáltott, hogy hozzak 
neki madarat, a feleségem pedig, hogy mindent, csak 
ne disznót. Már azt magam sem tudom, hogy vad vagy 
másféle disznót értett-e alatta, de hiszen majd egyszer, 
ha jó kedve lesz, magyarázatot fogok kérni tőle.

A kis egy órányi utat könnyű szerrel tettük meg, 
miközben — hogy kis fiam kívánsága feledésbe ne

menjen, — lepuffantottam egy vércsét. — Megállva 
barátom házának kapuja előtt, csodálkozással vettem 
észre egy csomó diszópörköléssel foglalkozó embert. Mi 
a tatár ? Jakab barátom megfeledkezett volna arról, 
hogy ma vadász vendégei érkeznek s disznót ölt? No 
ez szép dolog lenne, ha vadászat helyett disznótorban 
lenne részünk.

Virgonczan ugráltunk le a kocsiról s mig a fiuk 
a disznópörköléshez siettek, én magam a szobába 
nyomultam, hova csakhamar bejött az addig Isten 
tudja merre foglalatoskodó házigazda.

Azt a szívélyességet, melylyel fogadott, csak az 
képes magának elképzelni, a ki ismeri az igazi magyar 
vendégszeretetet. A barátságos kis szoba csakhamar 
benépesedett s mig mi öregebbek próbálgattuk, hogy a 
szilva leve ilyenkor jobb-e, vagy mikor a fáról leszedik, 
a fiatalságot még mézeskalácscsal sem lehetett volna 
elcsalni a pörköléstől, mert ez nem mindennapi látvány 
volt, lévén az áldozat egy hatalmas vaddisznó, melynek 
csak öt kemény lövés tudta kioltani életét.
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alakították nyugdíj egyesületüket s az erre vonatkozó 
körülményesebb értesítésnek lapunk részére egyik kar
társukat bízták meg. így tehát biztosra vesszük, hogy 
ezt a közleményt már a legközelebbi időben teljes 
szövegében közölhetni fogjuk.

A két hivatkozott közleményt egybe vetve, mi a 
képet következőleg alkotjuk magunknak:

A nagyváradi latin szertartásu püspökség erdé
szeti altisztjei íölébredve eddigi szunynyadozásukból, 
tudatára jöttek annak, hogy elérkezett az ideje a maguk 
és családjuk jövőjéről gondoskodni s megindították erre 
nézve a mozgalmat, melyről kegyelmes uruk, a bíboros 
püspök ő eminencziája értesülvén s belátván annak 
üdvös és nemes voltát, megnyilatkoztatta az ő ember
szerető szivét és sietett derék alkalmazottjai buzgalmát 
az által serkenteni, hogy mozgalmuk czéljának alapját 
megvetette.

Bármikép történt is a dolog, mindenkép örven
detes az, mert ime ismét szaporodott kartársaink között 
azok száma, kik életre ébredtek s kik jövőjüket ha 
nem is teljesen, de legalább némileg biztosították.

Az utóbbi években innen is, onnan is gyakrabban 
fölhangzottak ilyen örvendetes hírek; az erdészeti al
tiszti személyzet — mintegy varázsütésre ébredezni 
kezdett előbbi tétlenségéből és törődni kezdett sor
sával, melybe azelőtt teljesen beletörődve lenni látszott. 
Vájjon minek tulajdoníthatjuk ezt a hirtelen változást?

Nem vélünk túlságosan hízelegni magunknak, ha 
azt hiszszük, hogy ebben az ébredezésben nagy része 
volt a mi hivó szózatunknak, mert hiszen az öt év 
előtti időből, midőn még lapunk nem látott napvilágot, 
alig lehetne csak egy hasonló eseményt fölkutatni. 
Néma csönd honolt még akkoriban az erdészeti al
tisztek körében; nem törődött akkor még senki a másik

Kedélyes beszélgetés mellett tellett az idő, mig 
egyszer csak a derék háziasszony hivó hangja át nem 
szóllitott a szomszéd szobába, hol a terített asztal szinte 
görnyedezett egy hatalmas tál súlya alatt, melyen annyi 
jóféle magyarosan készült füstölt kolbász volt fölhal
mozva, hogy akár egy kisebb kert kerítését lehetett 
volna belőle megfonni. —

Igazi vadász étvágygyal láttunk neki a csemege
számba menő eledelnek s annak és étvágyunknak dicsé
retére legyen mondva, hogy a dús asztal csakhamar olyan 
pusztítás nyomait mutatta, akár csak tatárjárás után.

Már tízre járt az óra mutatója, midőn végre meg
mozdultunk s igyekeztünk kifelé a közel folyó Maros 
szigetére, melyen állítólag nyúl is, róka is mindig szokott 
lenni. Az öt kutya csakhamar benyomult a sürü bokrosba 
s ki is ugrasztott egy tapsifülest, ez azonban — sajnos 
— helytelen irányt vett s nem került puskacső elé, a 
kutyák űző hangja pedig csakhamar elhalt, tudja Isten, 
melyik határon. Helyeinket azonban továbbra is meg
tartottuk, mert Jakab barátunk váltig erősítette, hogy

bajával, a magáét pedig némi megadással tűrte, mint 
olyat, melyen változtatni nem áll hatalmában. És nem 
követeljük itt a dicsőséget magunknak, mert készséggel 
elismerjük, hogy hiába lett volna minden igyekezetünk, 
ha nem akadnak százai derék és józanul gondolkozó 
kartársainknak, kik megértve nagy horderejét az általunk 
megindított mozgalomnak, siettek úgy szellemi, mint 
anyagi részről támogatásunkra. Igaz, hogy ez a támo
gatás a kitűzött czél nagyságához képest aránylag 
csekély volt és bizonyosan sokkalta több eredményt 
tudtunk volna már fölmutatni nagyobb támogatás mellett, 
mert hiába, a mai anyagias korban már nem elég a 
puszta szó, mert minden egyes lépés, a melyet teszünk, 
vagy tenni akarunk, anyagi áldozatba is kerül. \

Előttünk áll a már többször megpendített gyűlés, 
mely hivatva lenne döntő lépést tenni arra nézve, 
hogy lehetőleg az összes erdészeti altiszteket ma
gában egyesitő egyesület megalakittassék. Midőn 
ennek a gyűlésnek szervezését és rendezését gyönge 
vállainkra vettük, jól tudtuk azt, hogy ez ismét nagyobb 
anyagi áldozatunkba fog kerülni, de hát ez nem ag
gasztott, mert biztosra vettük, hogy ezek elviselésére 
első sorban az érdekelt erdészeti altisztek csoportosan 
kelnek föl támogatásunkra s híveink közé sorakoznak, 
sajnos azonban, hogy ezt eddig csak nagyon csekély 
mértékben tapasztaltuk és az évfordulattal szinte több 
volt a hűtlenné lettek száma, mint az uj harczosoké. 
Különben még most csak az újév küszöbén állunk s 
mindig lehet kilátásunk és reményünk arra, hogy híveink 
szaporodni fognak, mely hitünket az alább közölt két 
levél is megerősíti.

Utóvégre is el kell mindenkinek ösmernie, hogy 
csak a szoros összetartással és csoportosulással lehet 
igazi eredményeket kivívni s hogy vezető és vezér

még a nagy szárazság és a nyomozás nehézsége mellett 
is az ő derék kutyái bizonyosan vissza hozzák a szöke
vényt. Úgyis lett, csak azzal a különbséggel, hogy a 
nyúl már félóra múlva fölhemperedett a 12 éves kis 
Zudor biztos lövésétől találva. Hja,

„Csak sast nemzenek a sasok,
Nem szül gyáva nyulat Núbia párducza!“

A derék öregvadász (csak mint vadász öreg, 
mert korra nézve hála Istennek még férfikora delén 
van) csakugyan örülhet, hogy a vadászat nemes sport
jában méltó utódot nevel föl.

Még egy nevezetes esményünk volt: egy rókalyuk 
föltalálása, melynél a nyomok nyíltan mutatták, hogy 
a házigazda otthon van. Nosza! be a tacskóval!

Valóban érdekes lett volna úgy távolabbról szem
lélni izgatottságtól égő arczainkat s figyelni lázas reme
gésünket, midőn első biztos jelét vettük, hogy a kutya 
ráakadt ellenségére. Az a földalatti viaskodás fölért 
nekünk a legnagyobb élvezettel, melyet csak a vadászat 
nyújthat és nem is nagyon sajnáltuk, hogy eredményre
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híján még a legnagyobb sereg is könnyen szétmállik. 
Minden felől pirkad a hajnal! — Ébredjünk!

LEVELEZÉS. '£q) '0

Balaton-Fiired 1899 január 2 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Igazán örömtől duzzadó szívvel olvastam lapunk 

9-k számában az értesítést, hogy a szerkesztő úr egy 
országos gyűlés megteremtésén és annak kedves hazánk 
szék- és fővárosában a jövő húsvéti ünnepeken való 
megtartásán fáradozik. Örvendetes tudomásul vettem 
ezt nem csak magam, hanem igy voltak azzal a 
környékemen tartózkodó többi kartársak is és én úgy 
a magam nevében, mint többi kartársaim megbízásából 
is kérem a tekintetes szerkesztő urat minden módon 
oda hatni, hogy ez a gyűlésünk minél látogatottabb legyen, 
hogy igy közóhajunk hozzánk méltó módon megnyilat- 
kozhassék.

Kartársaim megbízásából van szerencsém arról 
is értesíteni, hogy mi erről a vidékről mintegy harminez- 
öten vagy negyvenem szándékozunk fölrándulni. Ezen 
kívül több szomszédos megyében lakó kartársaimat 
is fölhívtam, hogy a mozgalomhoz csatlakozzanak és 
lapunkra, melyből a történendőkre nézve majd bővebb 
tájékozást fognak nyerhetni, tömegesen előfizessenek 
s innen is számos helyről azt az örvendetes értesítést 
nyertem, hogy a gyűlésen megjelenni óhajtanak, sőt 
négy uj előfizetőt is sikerült megszereznem Veszprém 
vármegyében, kik tett Ígéretük szerint az előfizetési 
dijat még a hét folyamán beküldeni fogják.

Értesíthetem még arról is, hogy ebben a tárgyban 
a jövő hó 1-én a veszprémmegyei altisztek gyűlést 
fognak tartani s az itt fölveendő jegyzőkönyvben

nem vezetett. A vén ravasz nyilván neszét vette a 
kívül rá várakozó veszedelemnek s nem volt hatalom, 
mely őt rejekéből kihozhatta vlna. Utoljára is a lyuk 
szájára hánytunk egy pár kéve kukoriczaszárat s meg- 
gyujtottuk, hogy igy a gonosznak a pihenőjéhez egy 
kis füstöt szolgáltassunk, magunk pedig kétfelé válva, 
mig a három fiú hazafelé tartott, mi ketten öregek a 
borbereki szőllőhegy felé tartottunk, hogy Jakab barátom 
ott levő pinczéjében leöblítsük száraz torkainkat. Öblö
gettük is amúgy Isten igazában.

A kedves napot kitűnőn készített vaddisznó pecse
nyéből álló vacsora zárta be, fűszerezve vadász kalandok, 
adomák elbeszélésével és csak a késő esti órák késztettek 
a hazamenetelre.

Adja Isten, hogy még sok Sylveszter napot tölthes- 
sünk együtt ilyen kedélyesen az én derék barátommal.

S e b e s - S z á s z .

fognak nyilatkozni a gyűlésen való megjelenésre nézve 
Bár kapnánk hazánk több oldaláról is hírét hasonló 

örvendetes mozgalomnak!
Soraimat zárva maradtam jgaz hjve

P a p p  J ános ,  hat. erdőőr.

Mocsonok 1899 január 5.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az egyesületünk reménybeli megalkotásának határ

napja immár közeledvén, czélszerünek vélem a vidé
künkön szolgálatban álló kartársak névjeSyzékét meg
küldeni azzal a kéréssel, hogy részükre a hozzánk le
endő csatlakozás czéljából lapunkat s kivált annak 
azokat a számait mutatványkép megküldeni szíves
kedjék, melyek az ügygyei foglalkoznak.

Reményiem, hogy ha nem is valamennyien, leg
alább nagyobb részük be fogja látni küzdelmünk nagy 
gorderejét s nem fogja megvonni attól támogatását.

Szükséges lesz mindenkinek pontosan tájékozva 
lenni a gyűlés határnapjáról, az utazás módozatairól, 
hogy igy magát ezekhez mértten előre berendezhesse. 
Itt egyúttal felkérem összes kartársaimat, hogy ne saj
nálják azt a pár krajczárt egy-egy levelezőlapra, hanem 
lépjenek az ügy érdekében érintkezésbe összes ismerős 
kartársaikkal, hogy igy minél nagyobb részvételt biztosít
hassunk a gyűléshez.

A Trencsén, Nyitra, Pozsony és Bars vármegyékből 
részt venni szándékozóknak legczélszerübb lenne Tót- 
Megyeren mint központon a gyűlést megelőző napon 
összegyűlni s innen egy csoportban utazni a fővárosba. 
Nem ártana talán annak idején a főbb állomásokról 
Pozsony, Privigye, Nyitra, Trencsén, Galgócz, Aranyos, 
Maróth) a menetrendet, illetve az indulás idejét közölni, 
valamint a Tót-Megyerre való megérkezést is.

Különben azt hiszen, hogy teljes bizalommal 
lehetünk a szerkesztő ur tapintatossága iránt s reményl- 
hetjük, hogy az egészet a legczélszerübben fogja 
berendezni.

Szívélyes üdvözlettel vagyok a szerkesztő urnák
igaz hive

S t e n e z i n g e r  S á n d o r .

Puszta-Sügy 1899 január 6.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nem annyira a kíváncsiság, mint inkább az 

érdeklődés indít arra, hogy szerény soraimmal föl. 
keressem.

A dolog, a melyért leginkább érdeklődöm, nem 
más, mint az, hogy szeretném tudni, vájjon a váczi 
püspöki uradalom 34 és a káptalan 3 erdőaltisztje 
közül hányán járatják lapunkat? A nemrég múltban 
találkoztam ugyanis nehány bajtársammal, a kik nagyon 
lehangoltan nyilatkoztak lapunkról.

Az illetők azt állították, hogy a tekintetes szerkesztő
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úr csak az állami szolgálatban álló bajtársak ügyeivel 
törődik, illetve foglalkozik, mig a más alkalmazottakról 
csak nagy ritkán, vagy egyáltalában nem szól. Hiába 
akartam én őket tévedésükről meggyőzni s lapunk 
hiveiül visszatéríteni, minden fáradozásom hasztalan 
volt, azt azonban megígérték, hogy a röpiratot — a 
mint a sajtó alól kikerül. — azonnal megrendelik.

Kívánatos lenne tehát szerény véleményem szerint, 
ha a szerkesztő úr egy czikkben megemlékeznék erről 
a szomorú tényről s bebizonyítaná az illető kartársak 
tévedését. Jó volna egyebek közt mielőbb mozgalmat 
indítani a magán uradalmak alkalmazottjainak egye
sülését illetőleg is, hogy igy meggyőződhessenek a 
„Tamások" arról, hogy sem lapunk, sem annak szerkesz
tője nem részrehajló.

Az elmúlt héten a penczi erdőben vadászat volt, 
melyhez jó magam is fiastól hivatalos voltam. A rövid 
fél napig tartó vadászatot P a s z i n g e r  Mihály igen 
tiszteit szaktársunk olyan tapintatosan és ügyesen 
vezette, hogy azon a vadászok nem csekély örömére 
egy őz és 28 nyúl esett zsákmányul. A vadászaton 11 
puskás és 80 hajtó vett részt. Egy másik őz is lövésre 
került, de a bél lövést átvitte a szomszédos vadász- 
területre, ?hova nem követhettük. A vadászterületet 
nagyságos Sipos István váczi honvéd huszár százados 
úr hasonbérli, ki a vadászat derék vezetőjének szinte 
legnagyobb elismerését fejezte ki.

Legyen szabad itt a nyilvánosság előtt is köszö- 
netemet kifejeznem fentebb nevetett bajtársamnak 
vendégszeretetéért.

A fentiek közlése után vagyok a szerkesztő urnák
igaz hive 

S ü l é  I s t v á n .
kápt. urad. erövéd.

Térszüke miatt röviden most csak annyit jegy- 
zünk meg, hogy a fölsorolt személyzetből 4—5-en 
járatják lapunkat, mig a többiek soha meg sem kisér- 
lették. Lehet, hogy a nekik küldött mutatványszám 
éppen inkább a kincstári, mint a magán alkalmazottak 
ügyeivel foglalkozott s ez szegte kedvüket, mert ha 
huzamosabb időn át olvasnák lapunkat, csakhamar meg
győződnének vádjuk igaztalanságáról.

A s z e r k e s z t ő .

K i v an  a szek rényben  ? Izgalmas eset történt 
egy józsefköruti legénylakásban. Egy közepes állású állami 
tisztviselő a fővárosban régóta féltékeny volt a feleségére 
és utána járt, hogy kilesse, van-e igazán oka a félté
kenységre. Meg is győződött erről és elhatározta, hogy 
boszut áll a hűtlen asszonyon. Egy délután elment abba 
a legénylakásba, a hol a felesége volt. Az asszony, a 
mikor férjét jönni látta, hirtelen kinyitotta a szekrényt, 
belebujt és magára záratta a szekrény ajtaját. Abban a 
pillanatban toppant be a dühös ember.

— Hol az a kígyó? kérdezte lihegve.
A férj átkutatott minden zugot, de feleségét nem 

találta. Egyszerre gyanús zörgést hall a szekrényből.
— Ki van a szekrényben ? kérdezte és döngette 

az ajtót.
Senki sem válaszolt, a mire betörte az ajtót. Felesége 

könnyezve lépett ki belőle és a férj rátámadt. Cibálta- 
verte, majd hirtelen leharapta a szerencsétlen orrát. Az 
asszony elájult, a házbeliek berontottak és borogatták a 
vérző sebet. Majd a mentőket hívták, a kiknek vezetője, 
Virosztek Győző dr. megkereste a földön az orrot és 
rávarrta a sebesületre. Az asszonyt Dollinger tanár klini
káján helyezték el.

T estvérgy ilkos fegyencz. Gyöngyösről írják, 
hogy ott rémes gyilkosság történt. László László, a kit 
csak a napokban eresztettek feltételes szabadságra s 
szegedi csillagbörtönből, valami csekélység miatt össze
szólalkozott a fivérével, s dühében a tűzhelyen álló 
forró vízzel leöntötte, úgy hogy ez az égési sebek követ
keztében összeesett. A lelketlen testvér erre baltát ra
gadott s addig ütötte áldozatát, mig kiszenvedett A 
gyilkosság után lezárta a lakás ajtaját s elment a rendőr
ségre, a hol a legnagyobb nyugalommal mondta el, hogy 
meggyilkolta a testvérét, mert felboszantotta. A testvér
gyilkos fegyenczet az egri ügyészség börtönébe szál
lították.

Az uto lsó  táncz. Véres gyilkosság történt mi
nap Fonyódon, a melynek áldozatta egy boldogtalan 
fiatal asszony, kit a férje lőtt le az ablakon keresztül. 
Kató Miklós urasági kocsis két év előtt nősült meg. 
Látszólag boldan élt szép, fiatal feleségével, sőt többször 
mulatságokat tartott a házánál, a melyre meghívták a 
falu fiatalságát. Pár nap előtt is mulatság volt Katónál, a 
melyen ő is vígan tánczolt feleségével. Éjfél után véget 
ért a táncz s a fiatal asszony le akart feküdni. A mikor 
az ablakhoz állott, hirtelen lövés dördültél s a szerencsétlen 
asszony mellen találva összeroskadt. A lövésre beugrott 
a férj, a feleségét ölbe kapta, föltette az ágyra, aztán 
jajgatva rohant ki az utczára. A meglőtt asszony reggelre 
visszanyerte eszméletét és nyöszörgő hangon azt vallotta, 
hogy a férje lőtte meg az ablakon át. A lövés pillana
tában jól látta a férje arczát, A férjet elfogták a csend
őrök és megvasalva bekísérték az ügyészség börtönébe, 
mig az általa használt fegyvert a kutban találták meg. 
A szerencsétlen nő másnap délre meghalt s felbonczolása 
alkalmával mellében nyolcz darab vágott ólomgolyót 
találtak. Az elfogott férj tagadta az elkövetett tettet s 
úgy igyekezett feltüntetni a dolgot, mintha valaki bo- 
szuból lőtte volna le a feleségét. Nemsokára kiderült azonban, 
hogy Kató egy szomszéd községbeli leány nyal viszonyban 
volt, karácsonykor jegyet is váltott vele s azért lőtte 
le a feleségét, hogy azt a leányt nőül vehesse.

Az agyoncsóko lt had n ag y . Amerikábau a 
hölgyek mostanában elég bőkezűen jutalmazzák a 
spanyol-amerikai háború hőseit, kiváltképpen pedig 
Hobson hadnagyot, a Marimac elsülyesztőjét. Lépten- 
nyomon összecsókolják. A jutalmazásnak ezt a módját 
annyira megkedvelték, hogy immáron nem Hobson had
nagynak kitüntetés az, ha megcsókolják, hanem a höl
gyeknek, ha ő visszacsókolja őket. A hol megfordul, a 
fogadási ünnepségnél valósággal megrohanják a hölgyek. 
Ha valamelyik nagyobb városba érkezik, a csókolódzás 
már a pályaudvaron megkezdődik. Azután a kaszinóba 
vezetik a szép szakállu hőst, a hol már sorfalat állva 
várják az asszonyok és leányok, idősek és fiatalok,
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előkelők és nem előkelők egyaránt. A szemérmesebbek 
zsebkendőt nyújtanak feléje, hogy ráirja a nevét. A 
kézvonást azután kihimezik és kész a nagybecsű relikvia. 
A legtöbb hölgy csókot akar és csókot ad. Hobson 
pedig éppen oly hősiesen állja meg a helyét itt, mint 
a tengeren az ágyúdörgés közepette. Csókolózik a nagy- 
közönség szemeláttára és a kit megcsókolt, az büszke 
erre. Sokan irigylik, mások nevetnek, némelyik férj 
titokban dühöng, a lapok pedig statisztikát készítenek 
a csókokról. így egy alkalommal 163 csókot kapott 
és adott Hobson hadnagy rövid egy óra alatt. Egy
szersmind a lapok közlik azoknak a hölgyeknek a 
névsorát, a kiket Hobson megcsókolt, akár csak nálunk 
a báli névsort.

M egégett asszonyok. Az ország két helyén 
is okozott a felrobbant petróleum-lámpa katasztrófát. Az 
egyik Margitán történt, a hol Burger Illés odavaló tekin
télyes kereskedő' lakásán felrobbant az asztalon égő pe
tróleumlámpa s egy pillanat alatt lángba boritotta a ke
reskedő feleségét. Az asszony, a ki valóságos tüztengerben 
állott, addig nem törődött a saját életével, mig másfél 
éves kis unokáját nem vitte ki az udvarra, addig azonban 
annyira összeégett, hogy mire megmentésére jöttek, a 
lábai s a feje már meg is szenesedett. Nagy részvét 
mellett temették el a szeretet vértanúját. — A másik 
szerencsétlenség N -Pércsen történt s Weisz Józsel ottani 
kereskedő fiatal neje lett az áldozata, a ki gyertya mellett 
akart kőolajat tölteni a lámpába. A petróleum véletlen- 
ségből végigömlött a ruháján, ugyanazon pillanatban rá
hullott az égő gyertya. A tűz egyszerre elborította. A 
férje, a ki menteni akarta, szintén megsérült s a kis 
leánya is. Az asszony őrült sikoltással rohant végig az 
udvaron, majd irtozatos fájdalmában beleugrott a mészve- 
rembe, hol szénné égett.

Vé$es e lő ljáróválasz tás. Véres zendülés volt 
Szilveszter-éjszakáján Nagy-Komlóson. Mintirják szombaton 
ment ott végbe a képviselőtestületi tagok választása, 
mely után a korcsmában összeverekedtek a nagy-komlósiak. 
A csendőrőrjárat csendre intette őket, a mire a nép ne
kiesett a csendőröknek, a kik dulakodás közben két 
embert leszúrtak, de pár perez múlva már a feldü
hödött tömeg letépte róluk a ruhájukat s elvette a fegy
verüket, úgy hogy menekülniük kellett. A részeg parasztok 
üldözőbe vették őket, majd fel akarták gyújtani a biró 
s a jegyző házait, a miben csak lovascsendőrök megér
kezése akadályozta meg őket. A lovascsendőrök a fő
kolomposokat letartóztatták.

R ablógy ilkos k a to n a . Munkácsról írják, hogy 
pár nap előtt este egy közkatona véres rablógyilkosságot 
követett el a vasúti állomásról a városba vezető sugárúton. 
Az este fél nyolez órakor megérkező vonattal egy Weisz 
Lajo’s nevű fiatal szabó is megjött a közel levő Kaszony 
községből, a hol vevőinél volt. Két meglehetős csomagal 
igyekezett haza a sötét utón, a mikor hirtelen egy 
65 gyalogezredbeli közkatona útját állotta s el akarta 
tőle venni a csomagokat. A fiatal ember védekezett s 
midőn a katona látta, hogy nem boldogul vele, zsebéből 
revolvert rántott ki s szivén lőtte. A fiatal ember nyomban 
szörnyet halt. A vasútról bejövök a lövés zajára elősiettek 
és űzőbe vették a katonát, kit a kaszárnya udvarán sikerült 
is elfogniok.

A  kocavadász kérdezi a parasztot, hogy jól jö
vedelmez-e a bérbeadott vadászterület. Hogyne, mondja 
a paraszt, a városi urak jól megfizetnek érte s a nyúl 
mégis mind megmarad nekünk.

H alálos vívás. Megrendítő szerencsétlenség tör
tént Sopronban. Mint onnan táviratozzák, a 18. honvéd
gyalogezred tisztikara vivő tanfolyamot tart fenn a ka
szárnyában. Mikor a v í v ó  óra már véget ért, Murvay 
Dénes honvéd főhadnagy és barátja, Szabóki A. hadnagy 
tovább gyakoiolták magukat. Szabályszerűen, álarczczal 
vívtak, a mikor Szabóki kardjának hegye véletlenül a 
rostélyon keresztül Murvay szemét érte. Ez rögtön össze
esett és elöntötte a vér. Nyomban orvosért szaladtak s 
ez konstatálta, hogy a szúrás a szemüregen keresztül az 
agyvelőt is érintette, minek következtében Murvay Dénes 
féloldalt szélhüdést kapott és két órai szenvedés után 
meghalt. A főhadnagy egy pillanatra sem nyerte vissza 
eszméletét. Nagyon rokonszenves, szép megjelenésű fiú 
volt, kit tiszttársai épp úgy szerettek, mint a város in
telligens közönsége s tragikus halála megdöbbentő rész
vétet kelt városszerte. Erdélyben lakó szüleit táviratban 
értesítette Loskay Gábor alezredes a lesújtó katasztró
fáról.

N ag y  kajtóvadászatok . Székesfehérvárról ír
ják, hogy deczember hó utolsó három napján tartották 
meg a vadbőségéről híres nagylángí uradalomban a haj
tóvadászatokat. A hajtóvadászatokon 1911 nyúl, 115 fogoly 
és 2 róka került terítékre.

Szerkesztői üzenetek .
M é s z á r i u  G y ö r g y  urnák Sz e r át a .  A beküldött egy 

forinttal f. é. január végéig van csak előfizetve, mert az előző 
évnegyed deczember végével lejárt.

G u t h  J á n o s  urnák D i ó s g y ő r .  A lap előfizetési ára 
— mióta hetenkint jelenik meg — évi 4 frt s igy félévi előfize
téshez még 50 krt. kapunk.

S z ű c s  G y ö r g y  urnák Kö s d .  Az előfizetés február 
végéig van rendezve. Az előző számot pontosan czimeztük, ha 
nem érkezett volna meg, szíveskedjék azt az ottani postánál — 
mely azt ingyen köteles teljesíteni — megreklemálni, vagy esetleg 
levelező lapon értesíteni, hogy megküldhessük.

C z e l v i k k e r  J ó z s e f  urnák G ö r ö m b ö l y - T a -  
p 0 1 c z a, Az állami altisztek egyesületének tagja csak az ál
lamkincstár szolgálatában levő egyén lehet s igy ebbe be nem 
léphet, hanem igenis tagja fog lehetni a jövő husvétkor alakí
tandó erdészeti altiszti egyesületnek, ha ugyan ennek létesíté
sében az érdekeltek minket támogatni fognak.

A r m á s  P é t e r  urnák V e r c s e r o v a .  Május végéig 
rendezve.

V i r á n y i  J á n o s  urnák. A „RöpiratbóP már négy iv ki 
van nyomva s a munka befejezéséhez közéig. Annak idején meg
küldjük.

M a c h a y  P á l  urnák V á m o s f a l v á n .  Az 5 frtot el
számoltuk. Kérek értesítést, hogy a többiek kívánják-e még a 
lap küldését? Konszky decz. 31-ig, Trizna aug. 15-ig, Gafrik 
szept 30-ig fizette ki tartozását. Valóban sajnálni való dolog 
lenne, ha éppen most, midőn a magán erdőörök segély és nyug- 
dijegyletének megalakításán fáradozunk és nagy mérvű költe
kezésbe verjük magunkat, ők hagynának cserben.

E a t i m o n s z k y  G á b o r  urnák N ó g r á d - K á l l ó .  Le
vele beérkezett s közölve lesz. A gyűlés dolgával legközelebb 
bővebben fogunk foglalkozni.

Le s t y á n  I s t v á n  urnák, Lippa. Neheztelésének nincs 
alapja, mert egyedül Ön a hibás. Beküld ngyanis egy gyűjtő 
ivet és azt körözni és a lapban közölni kéri, e mellett azonban 
megfeledkezik csak egy betűvel is megemlékezni arról, hogy a 
gyűjtés kinek a javára szólt Mi nyomban fölkértük egy levelező 
lapon a hiány pótlására, de úgy látszik soraink az újévi gratu- 
lácziók közt a postán eltévedtek. A gyűjtést már most csak a 
jövő lapszámunkban közölhetjük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .
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l e g ú j a b b  á r j e gy z ék e ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
^  ? a vadászat kedvelőire, erdöőrökre, vadőrökre, erdőőri és | |  

1 v " ^  v  " ^  * vadőri szakvizsgákra készülődőkre nézve, hogy a különféle 
hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a vemhesség vagy költés idejének tar- 
tárnáról, a szaporulat menyiségéről, valamint azok testnagyságáról tájékozva legyenek ^  
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a ^

★  VA D Á S Z  - N A P T Á R ,  ★  I
mely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi díszét is képezi. Különösen 
jelemzi ezt a naptárt könnyű áttekinthetése. f f X

A Va d á s z - Na p t á r  megrendelhető szerzője F Ű K  A S Z  I  S  T  "V" .A_ N ,  X
m. kir. fővadásznál LI PTÓ- UJVÁR.  X  

1 drb. ára 50 kr„ 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darab ^  
ára 20 frt s az ár előleges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrendelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi
mód azonban sokkal költségesebb. 1—3 S .

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia. S

M E G J E L E N T

M J M  1 8  TA
udvari egyenruha szállitök

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A n ag y m éltó ság u  fö ldm ivelésügy i m. k ir  M in is te riu m n ak  1894 évi augusz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,
c^égiinli u jo la s  m egbixatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

— é  3F* o  H l  G r  A . I  R U H Á K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek .
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la tta l  a k a r ják  

rég i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  és  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S zerv ita té r sa rk án . * . eisőrangu egyenruha készítő intézete.

O csász. és kir. Fensége József foherczeg 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  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolym. Szászsebes, 1899. Január 17. 16-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Alaptalan vádaskodás.
Lapunk múlt számában Sülé István kar

társunk szívességéből egy közlemény jelent 
meg, melynek tanúsága szerint a váczi püspöki 
uradalom erdészeti altisztjei azt vetették föl 
okul lapunknak nem pártolására, hogy az csak 
a kincstárnál alkalmazásban álló erdészeti al
tisztek ügyeivel foglalkozik, mig más alkal
mazottakról vagy csak nagy ritkán, vagy egy
általán nem emlékezik meg.__ __

A vád mindenesetre súlyos és ha való 
lenne, igazán nem lehetne eléggé megróni 
eljárásunkat, mert az nem lenne egyéb, mint 
adott programmunk be nem tartása és igy 
olvasó közönségünknek félrevezetése. Tudva
lévő dolog ugyanis, hogy midőn ezelőtt több 
mint négy évvel zászlónkat kibontottuk, arra 
mint kivívandó czélt az összes hazánkbeli 
erdészeti altiszti alkalmazottak jólétének elő
mozdítását irtuk föl. Ebbéli hivatásunknak igye
keztünk is eddig minden erőnkből megfelelni 
s az, ki munkálkodásunkat figyelemmel kisérte 
s még hozzá azt is mérlegelte, hogy azt elenyé
szőig csekély kivétellel egyéb dolgokkal is 
fülig megterhelt egyetlen egy ember végzi, 
bizonyára csak elismeréssel adózhatott igye
kezetünknek. Ha nem tettünk annyit, a mennyit 
tehettünk vagy tennünk kellett volna, ennek 
nem az igyekezet, a buzgóság hiánya volt az 
oka, hanem igenis emberi gyöugeségünk és gyar
lóságunk.

Megengedjük mi azt, hogy lapunk talán 
többet foglalkozott a kincstári, mint más erdészeti

altiszti személyzet ügyeivel, de hát ha igy történt, 
vájjon ennek az oka miben rejlett? Nem vélünk 
csalódni, ha azt állítjuk, hogy abban, hogy a 
kincstári erdészeti altisztek maguk is többet 
törődtek a saját sorsukkal, mint mások s igy 
jobban igyekeztek megragadni a kínálkozó 
alkalmat is. Legjobban bizonyítja ezt lapunk 
előfizetőinek és pártolóinak az aránya. Az összes 
kincstári alkalmazottak száma ugyanis — ide 
számítva még a horvátországi kartársakat is 
— alig üti meg a másfélezret, mig ennek 
ellenében a megyei, járási, községi, közbirtokos- 
sági, hitbizományi, papi és más magán uradalmi 
erdészeti altisztek számát bizonyosan és minden 
túlzás nélkül legalább tízszer annyira, vagyis 
tizeuötezerre tehetjük, mégis lapunk pártolóinak 
mintegy négyötöd része a kincstáriak és csak 
alig egy ötödé a más alkalmazottak közül 
kerül ki.

Természetes, hogy ilyen arányban állottak 
azután a hozzánk beérkezett különféle közle
mények is és igy nem lehet csodálkozni azon, 
hogy a lapunkban több olyan közlemény jelent 
meg, mely a kincstáriak ügyeivel bíbelődött, 
nem pedig annyival inkább, mert lapunk szer
kesztője mig a kincstári erdészeti altisztek 
minden ügyét — baját személyesen ismeri s 
igy különös tájékoztatásra alig, vagy csak igen 
ritkán van szüksége, addig az egyes magán 
bitrokoknál fönálló viszonyokról és körül
ményekről — kivált mert ezek majd mindenütt 
mások, csak mások szívességéből tájékoztat
hatja magát.—

Itt, a nagy nyilvánosság előtt ezennel 
ünnepélyesen fölhívjuk az előttünk ismeretlen
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vádaskodókot, hogy kezüket szivükre téve igaz 
lélekkel vallják be, hányszor fordultak akár 
örömükben, akár pedig bánatukban a négy év 
leforgása alatt lapunkhoz s hányán vannak 
közöttük olyanok, kik ez alatt az elég hosszú 
idő alatt munkálkodásunkat folyton figyelemmel 
kisérték ?

Már lapunk múlt számában megemlékeztünk 
arról, hogy az illető püspöki uradalom 37 alkal
mazottja közül csak 4—5 járatja lapunkat, 
járatja pedig állandóan, nyilvános bizonyságául 
annak, hogy úgy irányával, mint működésével 
ha nem is teljesen, de legalább részben meg 
vannak elégedve, mig a többiek, kik közül 
a vádaskodók kikerültek, daczára annak, hogy 
vállalkozásunkról nem csak hallomás utján, 
hanem közvetlenül, kapott mutatvány számok 
révén volt és van tudomásuk, attól még eddig 
távol tartották magukat, és mégis ők, kik 
működésünket nem ismerik, törnek fölöttünk 
pálczát.

Azt hisszük, hogy nem a szög mellé, hanem 
a fejére ütünk akkor, ha azt állítjuk, hogy az 
illetők eljárása nem egyéb, mint puszta ürügy 
keresés arra nézve, hogy magukat szép szerivel 
a közös küzdelemből kivonhassák s ilyen módon 
kivárhassák, mig mások kaparják ki számukra 
a gesztenyét a parázsból, e mellett pedig még 
a lap évi 4 forintnyi előfizetési diját is meg
takaríthassák.

't- T  _ák. 3FL O  SZá .A ..

Erdőőri őrjáraton.
Tapasztalni kell az erdőőri élményeket annak, a 

ki meg akarja ismerni, nem pedig csak a meleg kályha 
és vig pipaszó mellett elolvasni! Én Istenem ! hányszor 
van az ember kitéve a legnagyobb életveszélynek és 
hányszor kitéve a kisértésnek, hogy a saját életének 
vagy testi épségének védelmére mások életét kioltsa ! 
Rettenetes helyzet is az, mikor az ember nem lát más 
menekvést, mint ha embertársát megöli és gyakran 
miért? Egy kis hitvány kártételért, melynek alig van 
értéke, de hát a szabály nem tesz kivételt, nem engedi 
mérlegelni a cselekményt, hanem szigorúan utasit annak 
megakadályozására vagy megtorlására.

A saját tapasztalásomból akarok itt egy esetet

Ha egy más haonló nagy testületnek az 
érdekeivel ennyire törődő, azokért hozzánk 
hasonlatosan küzdő lap keletkeznék, négy év 
leforgása alatt ezrekre szaporodott volna meg 
híveinek a száma, inig nekünk még most is 
néhány száz derék, kitartó, önzetlen férfiú 
támogatása mellett kell az ügyeikkel nem 
törődő sok ezernek érdekében küzdenütik és 
fáradoznunk, föláldozva ezért kényelmet, családi 
örömöket s a mi legfőbb, egészségünket.

Közeledik nagygyűlésünk ideje, mikor 
majd dönteni kell a föllött, hogy megmarad-e 
minden a régiben, vagy pedig egy uj korszak 
támad az erdészeti altisztek életében s ekkor 
módjában lesz mindenkinek kimutatni, törődik-e 
és mennyire nem csak a saját érdekével, hanem 
egyúttal a közérdekkel is, legjobb módja lesz 
pedig erre azoknak az igen tisztelt kartár
sainknak, kiket életsorsuk a főváros közelébe 
helyezett, mint a milyen éppen a váczi püs- 
pökségi uradalom alkalmazottjainak legnagyobb 
része, mert ezeknek nem csak az utazás rövid
sége, hanem annak olcsóbb volta is jobban 
megadja a módot a közgyűlésen részt vehetni, 
ott szavukat a távolabb lakó s meg nem jelen
hető bajtársaik érdekében is fölemelni. El is 
várjuk minden egyestől, hogy ne csak puszta 
szóval, hanem tettel is bizonyitsa be, hogy 
ember a maga talpán, ki nem csak azt várja,

elmondani, melynél már csak paraszthajszái híja volt, 
hogy gyilkossá nem lettem. Igenis gyilkossá, mert bár 
a törvény ezt nem is nevezi gyilkosságnak, de a köznép 
előtt örökre rászárad ez a név az emberre.

1893 évi július hóban történt. A gondnokságunkat 
vezető főerdész úr kiadta a parancsot, hogy négyen 
készüljünk el őrjáratra a tilalmazott erdőrészekbe. A 
parancsot egy vásárnapi napon kaptuk s jól ismerve a 
a községbeli lakosoknak abbeli tulajdonságát, hogy ha 
megneszelik az őrjárat kirendelését, első és legsietősebb 
dolguk hirt adni a havasi pásztoroknak, a legnagyobb 
titokban tanácskozásra gyülekeztünk, megálapitandók az 
őrjárat tervét. A tanácskozás eredménye az a határozat 
volt, hogy az egyik jól elrejtett fegyverrel elindul 
elsőnek esti 10 órakor, ezt követi félóra múlva a másik, 
újabb félóra múlva a harmadik s végre az utolsó is, 
úgy hogy éjféli 12 órakor újra a kijelölt helyen össze
jöhessünk. így is történt.

A gyülekező helyről már most megindultunk a 
hegygerinczen fölfelé s éppen pirkadni kezdett a hajnal,
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hogy mások segítsenek az ő baján, hanem ő 
maga is iparkodik bajtársai jólétének a ki
küzdésére.

Végül azokat az ismeretlen kartársainkat, 
kik az elől említett súlyos váddal illettek, fel
kérjük, hogy ne csak találomra beszéljenek, 
ne csak egyes részleteket tegyenek műkö
désünkből bírálat tárgyává, hanem azt folyton 
kisérjék figyelemmel s ekkor csakhamar meg 
fognak győződni arról, hogy Ítéletüket meg
fontolás nélkül, elhamarkodva hozták s hogy 
ha minden igyekezetünk mellett is nem tehetünk 
annyit, mint a mennyit kellene és a mennyire 
szükség lenne, annak egyedül azok az okai, 
kik nem támogatnak eléggé akkor, midőn az ő 
érdekükben fáradozunk.

Az e lhagyo ttak .
„Halnak, halnak, egyre halnak/ zengi az ének s 

mi bátran gyászba borulhatunk, mert csakugyan sokat 
ragadott már el a könyörtelen halál jó barátaink, ki
tartó híveink közül. A „különfélék0 rovatában közöljük 
hirét Nekifor Illés kartársunk halálának, mig egy hozzánk 
már régebben beérkezett gyűjtő iv ismét arra késztet, 
hogy egy másik halálesettel is, és pedig kissé bővebben 
foglalkozzunk.

A figyelmes olvasó előtt lapunk előző számának 
szerkesztői üzeneteiben, az utolsó helyen föltűnhetett, 
hogy ott egy bizonyos gyűjtő Ívről van szó, mely miatt

neheztelést vontunk magunkra s mely nehztelóssel 
szemben védekeznünk kellett. A kissé homályosan szóló 
üzenet fátyolét föllebbentendő, el kell mondanunk az 
előzményeket a magunk igazolására.

Az elmúlt év deczember havának végén a postával 
következő sorokat vettük:

Lippán 1898 deczember 16-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Vagyok bátor felkérni, hogy ezen gyűjtő ivet az 

ottani alkalmazottakkal köröztetni szíveskedjék, továbbá 
az alább jelzett névsort úgyszintén a gyászesetet is 
becses lapjában közzétenni kedgyeskedjék. — Fogadja 
előre is hálás köszönetem nyilvánítását. — üdvözli

igaz hive 
Lestyán István.

Barlay Sándor főerdőmester 5 frt., Röhrich Márton 
érd. rend. főerdész 2 frt., Füredi Ede főerdész 2 frt., 
Földes János főerdész 1 frt. Panek Norbert főerdész 
1 írt., Sugár Károly erdész 1 frt. 50., Intzédy Géza, 
1 frt., Sikó Áron, 1 frt., Szabó Ignácz 1 frt., Egry 
Ferencz 1 frt., Bögözi Antal 1 frt., Rónay Imre 1 frt., 
Lahner István 1 frt., Kiss Ernő 1 frt., erdész jelöltek, 
két névtelen 2 frt., Puchreiner Henrik 1 frt., Nagy 
Lajos dijnok 50 kr., Pataki János főerdőőr, Vannai 
Antal, Kolláth Ferencz, Hoffirek Antal, Lestyán István, 
Gyuri György, Edermann Róbert, Thaly Lajos, erdőőrök 
egyenként 50 kr., Grósz József fa- kereskedő 2 írt., 
Bécsi Dezső erdész 2 frrt., Heiszner Mihály, és Hulber 
János, erdőőrök egyenként 50 kr„ Mairovicz Mór 1 frt.

Az első pillanatra mindenkinek szemébe fog ötleni, 
hogy itt valamely gyászos esetől van szó, mely arra 
indította a gyűjtő Ívben foglalt kegyes adakozókat,

midőn a havasok aljában megálltunk pihenőt tartani. A 
legnagyobb csöndességgel húzódtunk meg és füleltünk, 
nem is hiába.

Alig telt el 10 perez, már megütötte füleinket a 
pásztor fütytyének étes hangja s nyomban utána a 
csengők és kolompok csilingelése. Megfeszült idegekkel 
figyeltük, hogy milyen irányt vesznek a hangok s csak
hamar tisztában voltunk azzal, hogy a nyáj egyenest 
a tilalmazott erdőrész felé tart.

Még vártunk vagy egy negyedórát, azután — akár 
csak a kopók a vad után — hajrá! megkezdődött a 
hajsza a tilalmazott erdőben. A nyomozás nem volt 
nehéz s csakhamar megpillantottuk a nyájat egy 
terebélyes jegenyefenyő alatt, pásztor nélkül. A pásztor 
jóval odább egy másik fenyő tövében hevert, de 
minket már nyilván észrevett, mert mire hozzá értünk, 
sirva találtuk. A sirás okát kérdezve, az felelte, hogy 
nagyon beteg gyötrő és fájdalmakat érez.

— Hát a juhokat kinek az engedelmével legel
teted itt? — kérdem szigorúan.

— Hát a gazdám parancsára, — felelte ő.
Több kérdést nem is vesztegettem rá, mert jól 

tudtam, hogy ki a havasgazda, hanem egyszerűen ki
jelentettem, hogy úgy ő, mint a nyája le vannak tartóz
tatva. Ezután újból tanácsot tartottunk arról, hogy 
mikép kapjuk meg az anyajuhokat, mert meg voltunk 
arról győződve, hogy ezek is a tilosban legelnek.

A már letartóztatott nyájat is őrizni kelletvén, 
kétfelé szakadtunk s két társamat itt hagyva, még 
figyelmeztettem őket, hogy a pásztor betegségének ne 
higyjenek, s Írására, jajgatására mit se adjanak, hanem 
inkább jól figyelemmel kisérjék, hogy meg ne szökjék, 
melyeket midőn megígértek, én és társam megindnltunk 
az anyajuhok keresésére.

Alig bolyongtunk vagy félórát, már hallottuk 
hátrahagyott két társunk kiabálását, melyből ugyan mit 
sem értettünk, de én sejtettem a valót s igy nem 
késedelmeztem a legnagyobb sietséggel visszasietni, 
mert a nagy beteg pásztor bizonyosan megszökött. A
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hogy valaki bajának, nyomorúságának az istápolására 
könyörületes szívvel és viszonyaikhoz mérve bizonyára 
elég bőkezűen adakozzanak, de hogy kit illet a gyászeset 
vagy hogy kinek a javára történt a gyűjtés, azt az 
egész közel ményből kivenni nem lehet, nagyon termé
szetes stehát, hogy annak ilyen alakjában mindaddig 
helyet lapunkban nem adhattunk, mig az ügy miben 
állásáról fölvilágositást nem nyertünk.

A hivatkozott szerkesztői üzenetben már jeleztük, 
hogy a homályos sorok vétele után irtunk fölvilágositás 
végett, mely tudakozódásunk azonban' minden való
színűség szerint eltévelyedett, mert folyó hó 10-én a 
következő szemrehányó sorokat vettük:

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Az iránt vagyok bátor kérdésemet tenni, hogy a 

nálunk elhalálozott Nikoláj Károly erdőőr kartársunk 
elhalt és nevezettnek neje és 6 apró árva segélyezésére 
gyűjtést indítottam a mi eddig igen szép eredménnyel 
jár, ebből kifolyólag a tek szerkesztő úrnak is küllöttem 
egy gyűjtő ivet még deczember második felének első 
napjain és egy névsort, kik az adakozáshoz már hozzá 
járultak, hogy azt lapjában kihirdetni szíveskedjék de 
ez mai napig sem történt meg. —

Megjegyzendő, hogy a gyűjtő iv oly feltétellel 
lett kibocsátva, hogy az adott összeg az Erdészet Újság
ban lesz nyugtázva. Ennélfogva tudatom, miután elő
fizetésem január 1.-én lejárt, kérem a lapot ezennel 
beszüntetni, van ugyan egy írt még a szerkesztő úrnál 
a röpirat előfizetésére tehát, ha úgy tetszik akár a 
röpiratot küldi meg akár pedig egy negyedévi lapot, 

teljes tisztelettel 
Li ppán  1899 január 8.-án.

L e s t y á n  I s t v á n .

Ezekből a sorokból végre megtudtuk a dolog lé
nyegét és velejét, mely abban sarkallik, hogy a lippai 
m. kir. főerdőhivatalnál alkalmazásban volt Nikoláj  
Károly erdőőr kartársunk 6 apró árva hátrahagyásával 
elhalálozott.

Szomorú eset ez ránk nézve is, mert a haláleset 
folytán két derék hívünkkel apadt meg táborunk, mely
ből az egyiket a halál, másikat pedig a neheztelés szólli- 
totta ki. Az egyik immár oda költözött, a honnan 
nincs többé visszatérés, igy ettől örökre búcsút kell 
vennünk, a másikat azonban még visszanyerni reméljük, 
ha belátja, hogy nekeztelésének csak az ő tévedése 
volt az indító oka s mi a dologban teljesen ártatlanok 
voltunk.

Megrendítő azonban az eset másik oldala és pedig 
az, hogy ime hat apró, gyámoltalan árva van támasz 
nélkül oda dobva a nagy világba, minden támasz nélkül 
kitévé a nyomornak, az élet viszontagságainak olyan 
zsenge korban, midőn még támasz nélkül megélni nem 
lehet. A szegény ártatlan árvák immár mások könyö- 
rületére vannak utalva, mert utóvégre ha kapni fogják 
is a fejenkint törvényszabta évi 18 forint nevelési já
rulékot, vájjon ebből az összegből lehet őket bárkinek 
is eltartani könyörület nélkül? Hiszen ha ezt a járu
lékot valamennyi fogja is kapni, az egész összeg egynek 
az eltartására sem elegendő.

A derék kartársak, élükön a lippai m. kir. fő- 
erdőhivatal nemes szivű, könyörületes főnökével s az 
ottani tisztikar más jeleseivel siettek ugyan filléreikkel 
legalább a nyomor első könynyeit letörülni, áldva 
legyen ezért az ő nevük, de ez a segítség — mint 
mondtuk, — csak az első nyomornak pillanatnyi eny
hítésére elégséges.

A múlt évben kibocsátott egy belügyministeri 
rendelet megköti kezeinket arra nézve, hogy a szegény

helyszínre érve azonnal észrevettem, hogy sejtelmem 
nem csalt s midőn a két társamat kiabálásuk okáról 
kérdeztem, azt felelték, hogy alig hogy mi elmentünk, 
a pásztor annyira rosszul lett, hogy a földre vetette 
magát s kínjában ott hempergett a hegyoldalon s mig 
ők neszeitek, hogy nem hallanak-e még valamerre 
csengetyüszót, mire föleszmélve a pásztor után néztek, 
ennek már se hire se hamva nem volt sehol.

— No fiuk — mondom én — most már biztosak 
lehetünk felőle, hogy rövid időn mind nyakunkon lesz
nek a juhászok, mert az a szállásra szökött híradással, 
de azért nem baj, ketten csak menjetek tovább kutatni, 
ketten pedig itt maradunk ezeket a juhokat őrizni.

El is mentek azok, mi pedig a juhokat egy tisztásra 
terelvén megtöltöttük fegyvereinket,hogy szükség esetén 
fölvehessük a csatát támadóinkkal.

Ezek nem is várattak magunkra sokáig, mert 
csakhamar hallottuk káromkodásukat- lépteik robaját 
s csakhamar elő is bukkantak a sűrűből négyen, ketten 
fejszékkel, ketten pedig botokkal fölfegyverkezve.

— No csak siessetek — kiáltottam feléjük, de 
mikor már csak mintegy 20 lépésnyire voltak, akkor 
azután elkiáltottam magamat: egy lépést sem tovább, 
mert a ki moczczan, lelövöm!

Erre mint a kőbálvány állva maradtak, majd alá
zatosan rimánkodni kezdtek, adnók ki a juhokat s 
ígértek eget-földet, természetesen hiába. Nyomban ki
adtam a parancsot, hogy az egyik álljon a juhok 
élire s vezesse őket, a többiek pedig azonnal takorod- 
janak vissza, a havasra. Szavaimat látszólag meg is 
fogadták s mi megindultunk a letartóztatott nyájjal 
lefelé, de alig értünk még felcutra, már hallom alulról, 
elől meüő társam kiabálását, hogy a juhász megint 
megszökött. Vissza kiáltottam, hogy csak siessen 
előre, mert sejtettem, hogy nemsokára megint nyo
munkban lesznek a pásztorok és én itt hátul csak egy
magám vagyok, mert a társam már mintegy 600 lépés
nyire elől járt. Levettem puskámat a vállamról s 
figyeltem, nem is hiába, mert csakhamar mint a zugó 
förgeteg rohant nekem öt fejszékkel és botokkal föl-
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elhagyott árvak javára nyilvános gyűjtést indítsunk s 
ezt csak akkor tehetnők meg, ha erre nézve a lippai 
m. kir. főerdőhivatal, vagy az ottani kartársak, vagy 
végre az árvák valamely rokona a belügyministerium 
engedélyét kikérné, igy tehát — bár fájó szívvel — le 
kell mondanunk arról, hogy azt tegyük, mit szivünk 
sugall, azt azonban nem tiltja meg semmiféle intéz
kedés, hogy lapunk derék olvasóinak figyelmét rá 
irányítsuk a szegény árvák elhagyatottságára, nyomo
rára, hogy igy esetleg nemesen érző szivüket ők is 
megnyilatkoztathassák és segítő kezeiket feléjük nyújt
hassák, szemük előtt tartva az Üdvözítő ama szavait, 
melyeket a kisdedekre mutatva mondott: „Valamit 
pedig ezek közül egygyel cselekedendetek, velem ese- 
lekedenditek azt!“

Azok a tisztelt kartársak, kik maguk is család
apák, bizonyára rá fognak gondolni arra, hogy még az 
ő gyermekeik is hasonló szomorú helyzetbe juthatnak s 
megnyugvásul fog nekik szolgálni, ha ők segítenek a 
más árváján, abban a biztos tudatban, hogy a mit sem 
felejtő Isten kegyelméből ez valamikor gyermekeiknek 
vissza lehet adva.

És még egyet.
Lehetnek többben olyanok tisztelt kartársaink 

között, kiknek házasságát az ég gyermekekkel, a csa
ládi tűzhely eme gyönyörűségével meg nem áldotta és 
vigasztalan tekintenek bekövetkező öreg napjaik sivár
ságára. Vájjon nem maguknak tennék az ilyenek a 
legjobb szolgálatot, ha egy-egy ilyen elhagyott árvát 
sajátjuknak fogadnák s istenfélelemben fölnevelve, ezzel 
öreg napjaikra maguknak támaszt, a hazának pedig 
hasznos honpolgárt szereznének ? Az ilyenek bizonyára 
Istennek és világnak tetszőbb cselekedetet el nem 
követhetnek.

Mi bízunk abban, hogy az ki az ég madarait 
táplálja és ruházza a mezők lilimát, Istenben boldogult 
Nikoláj Károly kartársunk árváit sem engedi elpusz
tulni, hanem támaszt az emberi szivekben továbbra is 
nemes érzelmeket, melyek pártfogásukba veendik az 
elhagyottakat.

LEVELEZÉS.
Árpádhalom (Csanád m.) 1899 január 7.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Kedvelt lapunkból már többször volt alkalmunk 

értesülni arról, hogy a kincstári ágazatnál alkalmazott 
derék bajtársainknak immár módjukban van egy jobb 
jövőről gondoskodni, a menjúben beléphetnek az állami 
alkalmazottak segélyegylete tagjainak soróba, igy hát 
már most csak mi magánuradalmi, megyei és községi 
s más hasonló alkalmazottak vagyunk arra utalva, hogy 
sorsunk javításán és a magunk és családunk jövőjének 
biztosításán fáradozzunk s belássuk, hogy már továbbra 
az országos segélyegyletünk megalakítását nem ha
laszthatjuk.

Vagyunk mi arra elegen, hogy egy minden tekin
tetben életképes egyletnek az alapját megvessük, hogy 
azon azután tovább lehessen folytatni az építést, hanem 
úgy látszik, hogy csak kevesen törődünk a dologgal, 
mig a legnagyobb rész nem bizik a saját erejében és 
folyton csak mástól várja a segedelmet és azt, hogy 
sült galamb röpüljön a szájába.

A szerkesztő úr kibontotta a zászlót, melyet már 
most nekünk, a kiknek érdekében lett kibontva, kellene 
diadalra segítenünk, hivó szava már régóta megszólalt

fegyverkezett pásztor s már alig voltak 8 lépésnyire 
tőlem, midőn fölkapva fegyveremet „álj!“-t kiáltottam. 
Négyen meg is álltak, hanem az ötödik, az nem tágí
tott s még egy párat lépett felém.

Még egy lépés előre — s lelövöm, ekkor azonban 
— talán mindkettőnk szerencséjére oda ugrott a másik 
és ruhájánál fogva visszarántotta, mondván :

— Ne bolondozzál, mert ez nem tréfál, hanem 
le fog lőni!

Igazsága volt, mert csakugyan ha még csak egy 
lépést is tesz előre, okvetlenül fejbe lövöm s akkor 
kérdés, hogy leírhattam volna-e még valamikor ezt a 
pár sort, mert a többi négy alig kegyelmezett volna 
meg nekem, társamnak meg már nem igen lett volna 
ideje segítségemre sietni. így is mind azon mesterkedtek, 
hogy széjjel oszolva körülfogjanak, de nem engedtem 
ezt nekik, hanem fegyveremmel való fenyegetés mellett 
glédába állítva őket, visszaparancsoltam a havasra. 
Kelletlenül ugyan, de végre is engedelmeskedtek, én 
pedig egy helyt állva figyeltem, mig csak szemeimmel

kisérhettem, azután pedig nagy szökésekkel igyekeztem 
társam után, kit csak jó félóra múlva tudtam utolérni. 
Kérdeztem tőle, hogy nem hallotta-e lármánkat?

— Hallottam biz én valami zajt — mondta — de 
nem tudtam kivenni, hogy merről jön.

íme a példa, hogy milyen veszedelmesek a mi 
őrjárataink s mennyire tapintatosnak és egyúttal erélyes
nek is kell lenni az embernek, ha a saját életét meg
menteni, másokét pedig kímélni akarja.

Kerekes György 
m. kir. főerdőőr.

ADOMÁK.
H itelező: Már megint nincsen pénze? Mikor akarja 

végre is adósságát megfizetni.
Adós :  Most még a felelettel is adósa maradok.
(Isten ucscse! akár csak a mi hátralékosaink. A szerk.)
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s nekünk mégis szinte szégyenkezve kell látnunk, hogy 
még mindig azoknak a száma legnagyobb, a kiket 
hívni kell. Ilyen mozgalomnál, mely mindnyájunk ér
dekében indult meg, egyetlen józan gondolkozásu, a 
saját és kartársai javát szem előtt tartó társunknak 
sem lenne szabad visszahúzódni, hanem azt, ki minden 
igyekezetével javunkon munkálkodik, fáradozik, vala
mennyiünknek ernyedetlen kitartással kellene támo
gatnunk.

Volt a mi uradalmunkban egy gazdatiszt, bölcs, 
tapasztalt ember, a kinek az volt a szavajárása, hogy 
az, a ki önmagával nem törődik, az urának sem sokat 
ér. Én szeretek nem csak a magam bajával törődni, 
hanem a másokén is tőlem kitelhetőleg segíteni s ezért 
örömmel csatlakozom Ratimonszky Gábor tisztelt kar- 
társunk javaslatához s üdvözlöm az országos gyűlés 
eszméjét, kérve egyúttal összes szeretett kartársaimat, 
hogy az azon való részvételre minél nagyobb számban 
jelentkezzenek.

A nagy vadászatok most folynak nálunk s annak 
idején szívesen fogom szerkesztő urat értesíteni azok 
eredményéről. (Kérjük! A szerkesztő.)

Midőn szerény soraimnak közzétételét kérném, 
szívélyes üdvözlettel vagyok

igaz hive
M agyar György 

urad. vadász.

Alvinez 1899 január 11 .

T e k i n t e t e s  szerkesztő úr!

Lapunk múlt számának tárczájában szives volt 
arról is megemlékezni, hogy szerény házamban tett 
látogatása alkalmával éppen vaddisznó pörkölés volt. 
Úgy látszik, hogy erre a nemes vadra az én területemen 
most rósz napok viradtak, mert azóta Batta Mihály 
egyetemi hallgató úrral és kitartó vadászczimborámmal 
ki most még az ünnepi szünidőt élvezi családja körében, 
még két másikat hoztunk szerencsésen és minden haj 
nélkül terítékre, melyek közül feltört állapotban az 
egyik 105, a másik pedig 83 kilót nyomott.

Természetes, hogy ezek a szép eredmények csak 
annál inkább serkentik szenvedélyünket és remélyük, 
hogy a tavaszig még egy pár darabra szert fogunk 
tehetni^

Valahányszor egy-egy kirándulást teszünk, mindan
nyiszor eszembe jnt szerkesztő úr s valóban sajnálom, 
hogy a mi érdekünkben való folytonos munkálkodása 
annyi időt sem enged, hogy a mi szép vadászataink 
élvezetében részesülhessen, no de talán meghozza még 
azt is az idő, addig pedig legyünk türelemmel.

Nem szakíthatna magának a szerkesztő ur egy 
kis időt, hogy megnéznénk, nem-e rozsdásodott be 
borbereki pinczém lakatja? Ha egyszer megszomjazik, 
jusson ez eszébe. (Eszemben van mindig, mert mindig

szomjas vagyok, de sajnos — nincs idő, nehéz az 
kispórolni. Szerk.)

A közeli viszontlátás reményében vagyok 
igaz hive

Zudor  Jakab .

K ü l ö n f é l é k .  I p

K i seg it n e k i ?  Egy felvidéki uradalmi vadász 
kartársunk 15 éves fiát olyan helyen kívánná elhelyezni, 
hol annak alkalma lenne a magyar nyelvet elsajátítani 
s igy lehetőleg tiszta magyar vidékre. A fiatal ember 
mint erdősuhancz teljesíthetne szolgálatot, a miért la
kást; élelmezést és mosást kapna; egyéb javadalmazást 
nem kíván. Azok a tisztelt olvasóink, kik nagyobb 
uradalmaknál állanak alkalmazásban, bizonyára találni 
fognak módot a fiú alkalmazására. A gyermeke jövő
jéről gondoskodó atya ezen felül 10 frt jutalmat igér 
annak, ki űát ilyen helyre segíti. Czime megtudható 
lapunk szerkesztőségénél.

G yüm ölcsterm elésünk fejlesztése. A föld- 
mivelésügyi m. kir. minister ur a gyümölcstermelés 
felkarolása és terjesztése érdekében legutóbb elren- 
delete, hogy a gyümölcstenyésztésre alkalmas vidé
keken lakó összes kincstári kezelő erdőtisztek, valamint 
az összes kincstári erdőőrök lakásai mellett J/2 kát. 
holdig terjedő gyümölcsösök telepíttessenek s vala
mennyi gyümölcsös egyszersmint faalanyok és ojtványok 
nevelésére' szolgáló faiskolákkal is elláttassanak. Való
ban szép példaadás, melyet — úgy hisszük — követni 
fognak csakhamar a magán uradalmak is, ez által nem 
csak hazánk gyümölcsészetét, hanem egyúttal alkal
mazottjaik jólétét is előmozdítván.

H alálozás. Nekifor Illés m. kir. erdőőr a szász- 
sebesi m. kir. erdőhivatal dévai erdőgondnokságában 
f. hó 9-én elhalálozott. Derék kartársunkat, ki román 
létére is lapunknak elejétől kezdve buzgó és kitartó 
hive volt, férfi ereje teljében ragadta el a tüdőgyuladás, 
melyet valószinüleg szolgálatának szokásos buzgó tel
jesítése közben szerzett. Özvegye s több apró árvája 
siratja. Adjon neki az ég örök üdvösséget.

Hová pályázzunk? Az .Erdészeti Lapok* 12 
füzetében következő pályázatot olvasunk: Márama- 
rosmegye, Sziget járásához tartozó közép-apsai 21. sz. 
erdőőri állásra pályázatot hirdetek.

Ezen állás évi 240 frt jövedelmezéssel van össze
kötve, mely utólagos havi részletekben a megyei pénztár 
által fizettetik. Székhelye Apsicza.

a  választás 1899. évi február hó 6. napján d. e. 
8 órakor K.-Apsán fog megtartatni.

A pályázni szándékozók szabályszerűen felszerelendő 
kérvényüket 1899. év február hó 4. napjáig e hivatalhoz 
nyújtsák be.

Sziget, 1898. deczember hó 28.
A főszolgabíró.
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A JÖVŐ h áb o rú ja . Sok ember és sokszor gon
dolkodott már azon, milyen lesz a jövő háborúja, mekkora 
pusztítást fog okozni és mi lesz a hatása. Szakemberek, 
a kik ismerik a fegyverteknika haladását, egyértelmüleg 
konstatálják, hogy a jövő háborúja sokkal pusztitóbb 
lesz, mint az eddig viselt háborúk, mert az ölő szerszámok 
sokkal több embernek fogják az életét kioltani. Nemrégen 
megjelent Varsóban Bloch János tanár könyve, a mely 
ezzel a kérdéssel foglalkozik és számadatokkal bizonyít
gatja a legközelebbi háború rettenetességét A  mi kü
lönösen érdekessé teszi a könyvet, ez az, hogy hir szerint 
ennek olvasása bírta rá II. Miklós cárt, hogy a béke
akciót megkezdje. A  könyv a következő érdekesebb 
dolgodat mondja el:

A  fegyverteknika 1870 óta nagyon fejlődött. A  fegy
verkaliber egyre kisebb lesz és igy mindig több töltést 
vihet magával a katona, a ki a mai fegyverrel negy- 
venszerte nagyobb pusztítást okozhat, mint azzal fegyverrel 
a melyet 1870-ben adlak a katona kezébe. Akkor 1600 m. 
már nem tudta a golyó az emberi koponyát szétroncsolni 
mig a mostani fegyvergolyó 3500 méter távolságból is 
szétforgácsolja a legerősebb marhacsontot is. A  srapnell
— a tüzérség a jövőben különösen ezt fogja használni
— 1870-ben átlag harminchét részre szakadt, mig a mai 
srapnell gyakran háromszáznegyven darabkára robban 
szét. A  legközelebbi háború nagyon igénybe fogja venni 
minden nemzet gazdasági és szociális erejét. Oroszországnak 
nagysága, földjének és éghajlatának sajátossága miatt 
legkevésbbé fog ártani a háború. Angolországot hatalmaas 
flottája megvédi ugyan az ellenséges betörés elől, de az 
ellenség cirkálóhajói veszedelembe dönhetik kereskedelmét, 
iparát és különösen meggátolhatják élelmiszerrel való 
ellátását. Jobb a helyzete Németországnak és Olaszor
szágnak, mert ezek külföldi gabonával két-három hónapig 
elélhetnek. Ausztria egyáltalán nem szorul a külföldre. 
A  jövő háborújában egy-egy napon Németországnak
25.500.000, Ausztria-Magyarország 13,040.000 Olaszor-
12.810.000, az egész hármasszövetségnek tehát egy napon
51.350.000 lrank költsége lesz; Franciaország egy napon
25.540.000 frankot, Oroszország 28,000.000 frankot, a 
kettős szövetség tehát 53,540.000 frankot fog költeni. Vala
mennyi állam közül Oroszország birja ki legkevésbbé ezt 
a költséget, mert hadi kiadása már most is egyharmada 
az egész állami kiadásnak. Mindezen kívül még egy nagy 
veszedelme lehet a háborúnak. Nagyon sok tiszt fog 
ugyanis elesni és a parancsnokságot a harcmezőn al
tisztek fogják átvenni, tehát nagyobbára munkásosztályhoz 
tartozó emberek, a kiknek vezetésével a háború befejez
tével a hazatérő sereg könnyen még nagyobb katasztrófát 
teremthet, mint a milyen a párisi kommün idején volt.

A. m eg v a ló su lt á lom lá tás . A legtöbb modern 
ember szkeptikus mosolylyal beszél a telepathikus érzé
sekről, a zálomlátások rég elvesztették már előtte a hitelö- 
ket s a magnetikus szuggesztió hatalmában jóformán csak 
azok hisznek már, a kik a tánczoló asztal mozgá
saiból akarják kiolvasni a jövőjüket. Szegedi levelezőnk 
most olyan történetet ir, a mely egy pillanatra gondol
kozóba ejti a századvégi embereket is. Szilveszter éjsza
káján Pillich Kálmán szegedi ügyvédnek gyötrelmes álma 
volt. Annyira kínozta a rettentő igézet, hogy hangos 
sirásra fakadt. A  szomszéd szobában aludt a gazdasszonya 
a ki erre rémülten sietett be az ura szobájába, Ott aztán 
látta,hogy az ügyvédnek semmi baja sincsen, csak rosz- 
szat álmodik. Nehezen felébresztette Pillich Kálmánt, a 
ki hirtelen felugrott az ágyában s aztán nagyot sóhajtott, 
mint a kit valami nagy szenvedéstől váltottak meg.

— Azt álmodtam — mondta — hogy a szegény 
Szeles Kálmán a karjaim közötti meghalt. Szerencsére 
csak álom volt.

Másnap aztán hírét vették annak, hogy Szeles Kál
mán alügyész, ugyanabban az órában, a melyben Pillich 
Kálmán a rémálmot látta, meghalt.

Ö ngyilkos csendőr. Tetétleni, bárándi csendőr
őrsvezető minap a vonat kerekei elé vetette magát, a 
melyek darabokra tépték a szerencsétlen embert. Tét ét
lenit gyötrő lelkiismeretének szava kergette a halálba. 
Pár nap előtt Báránd határában tolvajok garázdálkodtak, 
a kiknek elfogására késő este őrjárat indult, melyet 
Tetétleni vezetett. A  mint az erdőhöz értek, Tetétleni 
két gyanús alakot látott átsurranni az országúton. Azonnal 
megtöltötte karabinját s mindketten futni kezdtek, úgy 
hogy a gyanús alakokat együtt érték be egy pajta 
tövében. A  mint azonban észrevették a csendőröket, ré
mülten menekültek. A  csendőrök utánuk: fárasztó hajsza 
következett. Tetétleni néhány lépésnyire hátramaradt. A  
fullasztó, sörü köd elborított mindent, csak egy-egy 
kiálltás hallatszott, a csizmák kopogása, meg a fegyver- 
csörrenés. Az őrsvezető végre kifáradt s megállt. Majd a 
a menekülök után kiáltott:

—- Álljatok, mert lövök !
Háromszor ismételte az őrsvezető fölhívását s nem 

kapott választ Akkor lövésre emelte fegyverét; nem is 
czélzott, csak neki irányozta karabinja csövét az alaktalan 
sötétségnek. És lőtt. A  dördülés után csönd állt be: valaki 
kínosan hörgött-nyögött. A golyó a csendó'rkáplárt találta, 
a ki meg is halt útközben; társa szállíttatta haza a lak
tanyába. Tetétleni annyira szivére vette a szerencsétlen
séget, hogy elkövette az öngyilkosságot,

G yilkos pénzügyőrök . Pécskán nem régen 
meggyilkolták Móra János jómódú gazdát. A  gyilkosokat 
hiába keresték, nem akadtak ráják. Soós csendőrörspa- 
rancsnoknak, a ki a kutatást fáradhatatlan szorgalommal 
végezte, végre az az ötlete támadt két hónappal ezelőtt, 
hogy ötszáz korona dijat tűzött ki a maga zsebéből a 
nyomravezetőnek. Az őrmester fölszólító levelét számos 
lap közölte, a többi közt a mienk is. A  fölszólitás nem volt 
hiábavaló, mert most végre kiderült kik voltak a gyil
kosok. Két pénzügyőr lőtte agyon Mórát. Az egyiket, 
Balázs György vigyázót letartóztatták és a kihallgatáskor 
azt vallotta, hogy Mórát a lövéssel csak ijeszteni akarta, 
de nem akarta megölni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .

4264 sz. 1898.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az Orláti (Szebenmegye SzelistjTei járás) községi 

erdőőri állásra 250 frtnyi évi javadalmazással pályázatot 
nyitok.

Kellően felszerelt kérvények 1899 évi február hó 
15.-ig hozzám nyújtandók be.

Szelistye 1899 Januái 13.-áo.
A járási főszolgabíró.
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nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy  INT ( Á  f t f  a vadászat kedvelőire, erdöőrökre, vadőrökre, erdőőri és 
^  ^  * vadőri szakvizsgákra készülődőkre nézve, hogy a különféle

hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a veinhesség vagy költés idejének tar
tamáról, a szaporulat menyiségéről, valamint azok testnagyságáról tájékozva legyenek 
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a
f>

f)
mely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi díszét is képezi. Különösen 
jelemzi ezt a naptárt könnyű áttekinthetése.

A V a d á s z - N a p t á r  megrendelhető szerzője F Ű K  A S Z  ISTV Á N ,
m. kir. fővadásznál LIPTÓ-UJVÁR.

1 drb. ára 50 kr„ 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darab 
ára 20 frt s az ár előjeges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrendelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi
mód azonban sokkal költségesebb. 2—8

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.

X

X

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

ud vari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
ossógünis. 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.

I P  <D> X_i C3r .Á . Jtrfc. I  i r t  XT XX _A. 3E5L
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. ^  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 foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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III. évfolym . Szászsebes, 1899. Ja n u á r  24. 17-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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.

A szegénység  igájában.
A földi jólét első és legfőbb feltétele a 

saját sorssal és helyzettel való megelégedés; 
a boldogságnak nem éppen elkerülketlen alapja 
a vagyon, a gazdagság, mert vajmi sokan 
vannak olyanok, kik ezrek, sőt milliók fölött 
rendelkeznek és mégis nagy az ő boldogtalansá
guk, melyet vagy testi nyavalyák, vagy családi 
háborúságok idéznek elő. A szegény munkásnak 
gyakran jobban ízlik az ő saját véres verej
tékével szerzett száraz barna kenyere, melyet 
családja körében és tűzhelyénél elfogyaszt, mint 
a gazdagnak az ő dús lakomái, melyektől 
utoljára is megcsömörlik.

Nem állíthatjuk tehát a gazdagságot, a 
földi javakban való dusálkodást a boldogság 
kezdő határára, hanem igenis azt, hogy az 
embernek meg legyen mindene, a mire szük
sége van, meg legyen tehát az ő tisztességes 
mindennapi kenyere és ruházata s ne legyen 
aggodalma a jövőre nézve sem, hanem legyen 
biztos tudatában annak, hogy bár szerény és 
szegényes is a megélhetése, de ez azután 
egész életére biztosítva van.

Szüksége van kivált az ilyen sorsra a 
közczélokat szolgálónak s egyáltalán olyannak, 
ki valamely hivatalos állást tölt be, mert ennél 
mulhatlanul szükséges a teljes függetlenség, 
melyet pedig csak a sorssal való megelégedés 
biztosíthat. Ezek közé számíthatjuk az erdészeti 
személyzetet is , mely hivatva van mások 
vagyonával hűségesen sáfárkodni s azt a 
tulajdonosnak nem csak megcsonkittatlanul 
fentartani, hanem még gyarapítani is, hogy 
tehát ennek a feladatának jól és kifogástalanul

mefelelhessen, szüksége van arra, hogy a kül
világgal szemben függetlenségét minden tekin
tetben megóvja és megtartsa, a gazda feladata 
lenne tehát alkalmazottjának olyan helyzetet 
teremteni, hogy az ne legyen kénytelen soha 
idegen segítséghez folyamodni, hanem minden 
szükségében a támaszt vagy önmagában, vagy 
az urában találja meg.

Ennek ellenében azt tapasztaljuk, hogy 
az erdészeti — kivált az altiszti — személyzet 
legnagyobb része a szegénység igájában nyög 
s nem csak hogy a mindennapi kenyere és 
tisztességes ruházata nincs meg, hanem keseríti 
még napjait a saját és családja jövőjének 
bizonytalansága is.

Az ember csak addig független, mig más 
embertársára nem szorul, mert a mint valamely 
legcsekélyebb szívességet is elfogadott, már 
lekötelezettjévé válik annak, ki azt neki nyúj
totta. Jól tudja ezt minden ember s igyekszik 
is a maga javára kihasználni.

Alig hogy elfoglalja az erdőőr állomását 
s bevonul uj állomás helyére, már megindul 
hozzá a nép áradata; az egyik hízelgő szavakkal 
dicséri őt magát vagy a családját, a másik 
valamely munkájában való segédkezését ajánlja 
föl s a világban járatlannak és tapasztalatlannak 
csak úgy dagad a szive az örömtől, hogy jó 
sorsa ilyen derék, jóravaló, barátságos nép 
közé vezérelte s nem látja azt, a mi a hát
térben van, a rút önzést, mely csak a saját 
hasznát keresi. Nem tudja azt, hogy az, ki 
neki valamely szívességet tesz, ezt csak azért 
teszi, hogy majdan az ő viszont szivességét, 
jóindulatát, elnézését igénybe vehesse, mert a
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a mai romlott, anyagias korban csak fehér 
holló számba mennek azok, kik a jót csak 
azért cselekszik, mert jó.

Az erény útjáról legkönnyeben a szegénység 
tériti le a gyarló embert s az éhes gyomor az, 
mely a legtöbb rosznak az előidézője; a bűnügyi 
krónikák tudnának e mellett legjobb tanúságot 
tenni. A nyomorral küzdő emberben mindig 
meg van a sorsával való elégedetlenség és a 
kísértés ördöge mindig ott ólálkodik körülötte.

Ismerünk fegyelmi ügyeket, melyek abból 
keletkeztek, hogy egyes erdőőrök holmi apró 
— cseprő ajándékokért, viszontszolgálatokért 
elnézéssel voltak tilosban legeltetők, fatolvajok 
vagy vadorzók irányában s ezért szigorú bünte
tést, gyakran a szolgálatból való elbocsátást 
vontak magukra. Nyilvánvaló, hogy ennek az 
eltévelyedésnek csak a pillanatnyi nyomor 
enyhithetése volt a mozgató rugója, mert hisszen 
az igazi gonoszság nem fog csekélységekkel 
bibelődni, hanem olyanok után tör, melyek 
hivatva vannak őt egy csapásra vagyonhoz, 
jóléthez juttatni.

Jaj az olyannak, ki csak egyszer is meg- 
tántorodott a hűségben s szolgálatában enge
dékenységet tanúsított! Olyan lejtő ez, melyen 
a megállapodás szinte lehetetlen, mert hogy 
első botlása ki ne tudódjék, azt mindig újakkal 
és újakkal kell tetéznie, mig végre megnyílik 
előtte az örvény, mely végkép elnyeli.

Ezzel kellene első sorban számot vetni 
azoknak, kik vagyonuk őrzésére, kezelésére, 
gyarapítására sáfárokat kénytelenek felfogadni. 
A tiszteséges megélhetés biztosítása egyúttal 
a legjobb biztosítéka a hűséges és odaadó 
szolgálatnak, mert biztosítja a szolgálatot telje
sítő függetlenségét az idegenekkel szemben s 
nem utalja az élet sora azoknak szívességére.

Ennek ellenében szomorúan tapasztaljuk, 
hogy a szolgálatadók legnagyobb része a szolgá
lati viszonynak éppen ezzel az oldalával nem 
számol s minden igyekezetét arra irányítja, 
hogy alkalmazóijainak silány javadalmazása 
által eszközöljön megtakarításokat a maga 
javára, nem gondolván meg, hogy éppen ez 
által tévesztette el a czélt, a melyet pedig 
elérni akart.

A jóindulat midig jóindulatot kelt s igaza 
van a példabeszédnek, midőn azt mondja: „jó 
tett helyébe jót várj!" mert gonosz ember az 
s nem érdemli meg, hogy az emberi társa
dalomban megtüressék, ki a jót roszszal viszo
nozza.

Vegyék azt tudomásul és fontolják meg 
jól az erdőbirtokosok akkor, midőn erdészeti 
személyzetük javadalmazását megállapítják s 
gondoljanak mindig arra, hogy vájjon ha a sors 
őket vitte volna az erdőőri pályára, mekkora 
fizetésre lenne szükségük, hogy abból családostól

küáiiéiláiiiiáüiáláiiáiiliáiii
T A R C Z  A . $4-ÍN-

Életveszélyben.
Lapunk előző számában a táreza rovatban szóvolt 

arról, hogy milyen nehéz az erdészeti szolgálat s 
mennyi veszélynek van kitéve az azt teljesítő, ha 
hivatásának lelkiismeretesen akar megfelelni. Az állítás 
megerősítésére legyen szabad nekem is itt elmondanom 
két rövidke ugyan, de való történetet, melyeket nem 
is azért akarok nyilánosságra hozni hogy ezzel bárkit 
is elriasszak az erdészeti pályától, hanem inkább azért, 
hogy rámutassak, milyen elhibázott dolog a fegyver
használatnak túlságos korlátozása. íme a két történet:

I. Az or vvadás z .
Szép őszi ezt szállt le a tájra s néma csend terült el 
erdőn- mezőn; a siri csendet csak itt-ott szakítja félbe

a bagoly rémes huhogása és a falubeli kutyák csaholása. 
A kis falu házaiban egymás után sötétednek eh az 
ablakok s lakóik pihenőre térnek, csak egy házból szivá
rog ki még fény s hallatszik ki néha nagyobb zaj; zűr
zavaros emberhangok, poharak esilingelésével vegyest.

A erdész háza ez, melyben vig kompánia gyűlt 
össze, megbeszélendő a másnapra tervezett vadászatot. 
Már a délutáni órákban gyülekeztek s a vadászat terve 
csakhamar meg is lett állapítva, mehetett volna kiki a 
mága útjára, de hát nem engedi ezt a magyar ember 
természete; annak — bármit tegyen is — befejezésül 
mindig áldomásra van szüksége s vájjon kinél van 
nagyobb vendégszeretet, mint a vadásznál? A gyönge 
huzakodást, vanakodást könnyű volt legyőzni a szives 
marasztalásnak s folyt a vig mulatság a késő éjjéli 
órákig.

Reggel a meghatározott órában már mindenki 
helyén volt s rövid értekezés után szétoszlott a társa
ság elfoglalni állását. A kutyákat vezetőjük leszaba- 
ditotta a pórázról s az eddig csöndes erdő csakhamar
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megélhessenek. Ne legyen kivált irányadó 
mindig csak az, hogy: „kutya akad, csak korpa 
legyen,“ mert igaz ugyan és sajnos, hogy 
akad ember a leghitványabb fizetésre is, 
de azután más kérdés az, hogy milyen az 
a szolgálat, melyet gazdájának teljesít.

Lehetetlent kívánni botorság lenne és bizo
nyára senkinek sem jut eszébe, hanem azt, 
hogy kinek-kiuek megadassák az ő tiszteséges 
mindennapi megélhetése s ne legyen kitéve a 
a szegénysége szülte kisértésnek, igenis joggal 
megkívánhatjuk s midőn ezt tesszük, talán jobban 
tartjuk szemünk előtt maguknak az erdőbirto
kosoknak, javát mintsem személyzetüknek 
érdekét.

E g y  ren d eze t t  u rada lom ,
(Levél a szerkesztőhöz).

T e k i n t e t e s  szerkesztő úr!
Becses lapjának 6-ik számában Ratimonszky Gábor 

tisztelt szaktársunk azzal foglalkozott, hogy az erdő
törvény 17 szakasza alá tartozó birtokosoknál az er
dészeti altiszti személyzetnek nincsen biztosítva a 
megélhetése. Sajnos, hogy általánosságban véve nem 
lehet letagadni ezt a szomorú tényt, mégis mint min
denben a világon, úgy itt is vannak tiszteletre méltó 
kivételek s vannak olyan uradalmaink is, melyeknek 
vezetői mig egyrészt teljesen méltányolni tudják az 
erdészeti altiszt szolgálatának nem csak terhes és ve
szélyes, de egyúttal fontos voltát, másrést nem feled

keznek meg arról sem, hogy azoknak szolgálatát az 
érdemhez mértten díjazzák és jutalmazzák.

Nehogy pedig bárki is azt higyje, hogy csak a 
levegőbe s minden alap nélkül beszélek, ide állítom 
állításom bizonyítására a nagyváradi latin szertartásu 
püspüki uradalmat, melynek magam is egyik szerény 
alkalmazottja vagyok.

Ennél az uradalomnál az erdészeti altisztek három 
osztályba vannak sorozva s fizetésük az osztályok 
szerint 250, 300 és 400 forint készpénz, természtetbeni 
lakás, 32 ürköbbméter hasábfa a házhoz beszállítva, 
10 darab szarvasmarha, 10 darab sertés nyári legel
tetése és 2—3 katasztrális hold földilletmény.

A mint ezekből látható, a nagyváradi latin szer
tartásu püspöki uradalom erdészeti altisztjeinek java
dalmazás dolgában — kivált más szaktársaikkal össze
hasonlítva — nem igen lehet panaszuk, mert az bölcs 
beosztás mellett a tisztességes megélhetést elégge biz
tosítja, Az. a mi eddig hiányzott, az öreg napokra, 
szerencsétlenség szülte bajok idejére való gondoskodás 
volt, de hála az isteni gondviselésnek és a nekünk ez 
által osztályrészül juttatott legkegyelmesebb urunknak, 
dr. Schlauch Lőrincz bíboros püspök O Eminenczijának 
most már ez a gond is legalább részben elmúlt rólunk.

Folyó évi január hó 5-ik napja örökké emlé
kezetes marad a püspöki uradalom erdészeti altiszt
jeinél s érdemes arra, hogy arany betűkbe foglaltassák, 
mert ezen a napon tartottuk meg a közgyűlést, mely 
hivatva volt alapját megvetni nyugdíjegyesületünknek.

Mindenesetre nehéz feladat volt a melyre vállal
koztunk, de könnyűvé tette nekünk annak megoldását 
kegyes főpásztorunk és urunk, a püspök úr O Eminen- 
cziájának igazán atyailag gondoskodó, nemes szívre 
valló jótékonysága, melyből kifolyólag saját vagyonából

zajos lett vig csaholásuktól. Most következtek a meg
feszült figyelem perczei; mindenki lázas izgatottsággal 
szorongatta puskáját s várta az üldözött vad kibuk- 
kanását; a legnagyobb élvezet ez, melyet csak a vadá
szat nyújthat. Mindegyik remeg a gondolatnál, hogy a 
vad nem feléje tör s mégis szivszorongva várja az első 
puskadurranást.

Végre eldördül egy lövés s nyombau utánna fel
harsan a szerencsés vadász kürtjének hivó szózata. A 
vadászok a hang felé sietnek s éppen akkor érnek oda, 
midőn a szerencse kegyeltje tőrét mártja a különben 
is halálosan megsebezett vadkan szivébe.

A hatalmas állatott a szolga személyzet a tanyára 
szállította s ez alatt az erdész azt ajánlotta, hogy 
tartsanak most hajtóvadászatot még sokkal nemesebb 
vadra, a túlságosan fölszaporodott orvvadászokra. A 
társaság szívesen elfogadta az ajánlatot s az erdész 
kiosztotta a szerepet úgy a vendég vadászok, mint 15 
erdőőrje közt. Az adott jelre mindenki elindult kiszabott 
irányába.

Az erdész maga egyik kedvelt erdőőrjét vette 
maga mellé s ezzel együtt nyomult az érintetlen, ős 
rengetegbe, tekintgetve jobbra-balra s figyelve minden 
neszre. Most egy óriás tölgy mellett haladtak el s 
midőn vagy 20 lépésnyiről visszaapillantanak, látják a 
melléje lapult orvvadászt, amint éppen czélba veszi az 
erdészt s elhúzza a ravaszt.

Az egy csővü mordály csütörtököt mond s mire 
a gazember még egyszer megkísérthetné elsütését, 
már megragadja négy izmos kar s leteperi a földre. 
Őrült dulakodás támad, a lefülelt vadorzó halálmeg
vetéssel védi magát: egy alkalmas pillanatban kikapja 
tokjából az erdész revolverét s már mellének szegzi, 
de ezt is kicsavarják görcsösen záruló markából. Most 
a vadászkést igyekszik megkaparintani, de mindhiába* 
a túlerő végre is győzedelmeskedik s az erdők fia 
megkötözve hever legyőzői lábainál.

A bíróság négy év börtönt mért a veszedelmes 
emberre s midőn ezzel megjavítva szabadon bocsátották, 
lett belőle — újra a legveszedelmesebb vadorzó.
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10000 forint alaptőkét kegyeskedett nyugdíj egyesü
letünk javára adományozni s ezen kívül még ugyanerre 
a czélra a mellékhaszonvételekből is szép százalékot 
engedélyezni.

A nyugdij egyesület alakuló gyűlését nagyságos 
Schlauch Nándor jószágigazgató úr mint elnök magas 
röptű, szép beszéddel nyitotta meg, mely után rá tér
tünk a közgyűlés tulajdonképpeni tárgyaira, nevezetesen: 
megalakulás, az alapszabályok,felolvasása és az altisztek 
közül két kezelő bizottsági tag megválasztása. Erre a 
tisztségre közfelkiáltással, egyhangúlag Kovács Béla 
és Mada Mihály kartársak lettek megválasztva.

A közgyűlés befejezéséül tekintetes Géczy Lajos 
főtiszt úr volt szives az altiszti személyzet nevében 
Schlauch Nándor jószágigazgató úr ő nagyságának 
köszönetét nyilvánítani a nyugdíj egylet létesítése körül 
kifejtett buzgóságáért és fáradozásáért.

Az ünnepélyes nap legfényesebb pontja a gyűlés 
eloszlásává! következett, midőn az altiszti személyzet 
tekintetes Hanzély István erdőmester úr vezetése mel
lett testületileg tisztelgett a bíboros püspök úr Ő Emi- 
nencziájának kegyes színe előtt, hol Vánki György
I. oszt. szaktárs mondott rövid, de szívből fakadó s 
mindnyájunk által mélyen érzett hálás köszönetét Ő 
Eminencziájának atyai gondoskodásáért, mire Ő Emi- 
nencziája viszont gyönyörű beszédben biztosította al
tisztjeit atyai jó indulatáról s mindegyikhez volt egy-egy 
szives, biztató szava.

A tisztelgés után kedélyes közebédre gyűltünk 
össze a „Zöld fához“ czimzett vendéglőben, melynél 
csakhamar megindult a felköszöntők hosszú sora. Az 
elsőt Vánki György kartársunk mondta 0  Eminencziá- 
jára és a jószágigazgató úrra, Novotny László, mig a 
tiszti karra Szántó Ferencz kartársak mondtak szép 
felköszöntőket

Ezzel be is fejeztük örömteljes és örökké emlé
kezetes napunkat s még csak az maradt hátra, hogy 
a nagy nyilvánnosság előtt is még egyszer rójuk le a 
háládatottság adóját, melyet a magunk és családjaink 
jövőjéért olyan atyai szívvel gondoskodó kegyelmes 
uraink dr. Schlauch Lőríncz bíboros püspök úr Ő 
Eminencziája, nem külömben nagyságos Schlauch Nán
dor jószág igazgató és tekintetes Hanzély István erdő
mester úr irányában érzünk, kívánva mindnyájuknak, 
hogy őket az egek Ura még hosszú és öröm és bol
dogságteljes élettel ajándékozza meg mindnyájunk örö
mére és boldogságára.

Végül tisztelettel kérem a tekintetes szerkesztő 
urat, hogy levelemnek kedves lapunkban helyet adni 
szíveskedjék, mely kérésem mellett vagyok

Vaskoh,  1899 január 8. igaz hive
Z í m á n y i  K á r o l y  

urad. erdőőr.

Az ungvári erdészeti altisztek tánczmulatsága.
Az ungvári m. kir. főerdőhivatali erdészeti altisztek 

által aperecsenyi „gyári vendéglő1' helyiségeiben rende
zett tánczmulatság nagy számú közönség közremű
ködésével folyó hó 14-én lön megtartva.

Valamint a megelőző években, úgy mostan is a 
tánczhelyiség fenyőgalyakkal és vadászati tropheákkal 
volt Ízlésesen diszitve és villanyos fénnyel kivilágítva. 
Ezen alkalommal ismét bebizonyult ama sajnálatos tény, 
hogy a tánczhelyiség mint ilyen, szűk méreteinél fogva 
meg nem felel, — az esti órákban a vendégek oly 
nagy számban érkeztek, hogy az azok befogadására 
elégtelennek bizonyult; legjobban érezték azt atánczoló

II, A f a t o l va j .
1895-ik évben Martonfán voltam állomáson, hol 

szinte nincs hiány a fatolvajokban s az embernek 
éjjel-nappal talpán kell lenni, ha jól megakarja őrizni 
a rá bízott erdőt.

Szeptember 16-án az alkonyat óráiban kint por- 
tyáztam védkerületemben s nem haszontalanul, mert 
csakhamar két előttem eddig teljesen ismeretlen fa
tolvajra bukkantam, kik még csak meg sem kisérlették 
a menekülést.

Eszembe tartva a vonatkozó ministeri rendeletet, 
zálogot követeltem tőlük, melynek adását azonban 
kereken megtagadták; ekkor neveiket kérdeztem s azt 
be is mondták hűségesen: Verebóri Sándor, Szalay 
Vendel, melyeket én — bár nem igen bíztam benne, 
hogy valódiak — hűségesen bejegyeztem szolgálati 
könyvembe.

— Most pedig előre a martonfiai ispánhoz! — 
szóltam parancsolva.

Az én embereimben azonban mindenre inkább 
volt hajlandóság, mint arra, hogy parancsomnak enge

delmeskedjenek s csak mikor látták, hogy türelmem 
veszni kezd s gorombábban fogtam a dolgot, indultak 
meg kelletlenül s folyton káromkodva haladtak előttem.

így ballagtunk már jó darabon, midőn azonban 
bejutottunk jobban az erdőbe, mintha csak össze
beszéltek volna, egyszerre megrohantak s mielőtt meg
akadályozhattam volna, már fegyveremet is megragadták. 
Már — már lőni készülöttem, de utóvégre mégis meg
gondolkoztam s csak tovább czivódtam dulakodtam 
velük; hol én vágtam földhöz őket, hol ők engem. A 
fegyverem szíját karomra csavartam, hogy el ne vehes
sék. A kutyám is hűségesen részt vett a viadalban s 
az egyikről egészen letépte a gatyát, de egy hatalmas 
ütés után alább hagyott buzgóságával s ezt a pillanatot 
fölhasználva az egyik zsivány, hátulról került s elvágta 
a puskám szíját s a fegyver csakhamar az ő hatal
mukba került és én teljesen ki voltam szolgáltatva 
kényükre — kedvükre.

Láttam, hogy végem van, ha nem sikerül a két 
gonosztevőt megkérlelnem, mert arczukról le lehetett
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párok s az első négyes alkalmával különösen a fiatal 
hölgyek, kiknek mitegy harmad része a terem kis 
voltánál fogva azon részt nem vehetett. — Kívánatos, 
hogy ezen hátrányon a melléképületnek aránylag kevés 
költséget igénylő megnagyobbittatása által mielőbb se
gítve legyen. — Derék altisztjeink, kik terhes szolgá
latuktól rövid időre szabadulva, nagy ritkán mozdulnak 
ki hegyeik közül, fáradságot nem kiméivé, mindent 
elkövettek, hogy az est sikerét biztosítsák; de meg is 
lehetnek ezzel elégedve, mert az mind anyagilag mind 
pedig erkölcsileg fényesen sikerült. — A mindvégig 
kedélyes tánczmulatságnak reggeli fél 6 órakor a nagy- 
bereznai vonat érkezte vetett véget.

Az erdészeti altisztek ezúton hálás köszönetét 
mondanak a vegyi gyár igazgatóságának a helyiségek 
és villamos világítás díjtalan átengedéséért; Hochstatter 
Henrik lovag igazgató urnák ismert előzékenységéért, 
— végül mindazoknak, kik akár közvetve akár pedig 
közvetlenül czéljaikban, ügyükben támogatták. Itt kü
lönösen meg kell emlékeznünk Ladányi Frigyes m. kir. 
erdészjelölt úrról, a ki mint az itteni erdészeti altisztek 
segély egyletének eljsmert pártolója, sem fáradságot 
sem pedig anyagi áldozatot nem kiméivé, egész oda 
adással igyekezett a tánczmulatság sikerét előmozdítani 
és annak kedélyes hangulatát mindvégig fentartani. — 
A bevétel: belépő jegyek után 127 frt., felülfizetések 
után 26 frt., jegymegváltás után 73 frt. Magdó Márton 
és Sznoha Vilmos m. kir. erdőőrök által Ízlésesen ké
szített és a jövedelem fokozására általuk felajánlott 
két darab csinos névjegytartó eladása után 22 frt. 50 kr, 
összesen 248 frt. 50 kr. A kiadás 55 frt. 32 kr. marad 
tehát tisztán 193 frt. 18 kr. mely össseg az ungvári 
erdészeti altisztek segélyző alap tőkéjének gyarapítására 
lesz gyümölcsözőleg fordítandó.

olvasni, hogy a legvégsőre vannak eltökélve, mégis 
midőn apró családomat említettem, fölébredt bennünk 
a már kialvófélben levő emberi érzés és szabadon 
bocsátottak.

Első dolgom volt most gazdatisztemnél tenni 
jelentést az esetről s azután egyenest a csendőrséghez 
mentem, honnan ki is rendeltek mellém azonnal két 
embert, kikkel együtt mentem Bobára. Jól tudtam én 
azt, hogy a bemondott nevek alapján hiába fogunk 
nyomozni, mert azok hamisak, igy azután csak úgy 
találomra kutattunk a nép közt, mig végre csakugyan 
sikerült kipuhatolnunk a két tolvajt Horváth Vendel 
és Nagy Sándor személyében. A dolog bíróság elé 
került s a vége az lett, hogy majdnem én lettem vádló 
helyett vádlott és megbüntetve, mig a tolvajok nagy- 
örömükre kimenekültek a bajból. —

íme két eset, mely nyilván tanúsítja, hogy a 
fegyver használatot nem mérsékelni, de szigorítani 
keiene. Közli

Sülé István
kápt. erdőőr.

Felülfizettek: Aradi László 1 frt., Denk Ödön 1 frt., 
Elvert Pál 2 írt., 50 kr., ifj. Gajdos István 50 kr. Gáár 
Iván 50 kr., Gaiottó Franceskó 1 frt. 50 kr., Gébé 
Andor 1 írt., Hochstatter Henrik lovag 4 frt., Horny 
Gusztáv 50 kr., Ladányi Frigyes 2 frt., Láhner Ede 
50 kr., Leck Lajos 50 kr., Magdó Márton 50 kr., Magyar 
László 50 kr., Petreczky János 50 kr. Rezy Vilmos 1 
írt., Rochlitz Nándor 1 frt., Saenger Nándor 2 írt., 
Szentpétery István 1 frt., Sztanek Gyula 50 kr., Schulcz 
Kelemen 1 írt., Tóth Károly 50 kr., Wappel József 
1 frt., Witticli Lajos 1 frt., összesen 26 frt.

Jegyeiket megváltották: Ajtay János 2 frt., Dr 
Bantlin Hugó 25 frt., Barátfalvi Béla 1 frt., Burdáts 
János 1 frt., Dobránski Ferencz 1 frt., Dőry József 1 
frt., Jaczkovics Miklós 1 frt., Jákim István 1 frt., Jezi- 
erszki Sándor 1 frt., Kállay Mihály 1 frt., idb. Kárpa 
István 1 frt., Korláth Gyuláné 1 frt., Láhner Lajos 2 
frt., Langer Bódog 1 frt., Laukó Sándor 2 frt. Medreczki, 
István 1 frt., Pásztor Sándor 1 frt., Polányi Lajos 1 írt., 
Ptacsek János 1 frt. 50 kr., Reieh Jakab 2 frt., Reizmann 
Hermán 5 fr t , Rónay Antal 5 frt., Rózsay Rezső 1 frt., 
Schneider Gusztáv 1 frt., Sziklay Lajos 2 frt., Szegelethy 
János 2 frt., Svenda László 2 frt. 50 kr., Takács Miklós 
1 frt., Torma János 1 írt., Zachár Jakab 2 frt., Papp 
Lajos 1 frt., Janoviczki János 1 frt., összesen 73 frt.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Van szerenksém a gróf Széchényi Kálmán Ő 

nagyméltósága iváni és ujkéri uradalmai valamint az 
ezekkel kapcsolatosan bérbe vett iváni újkéri és Puszta 
családi vadász területeken a múlt 1898 év-ben lelőtt 
összes hasznos és káros vadaknak évi kimutatását be
küldeni azon kérésemmel, hogy azt kedves lapunkban 
közé tenni szíveskedjék. —

A vadászatot egy Rábe Pál nevű francia gazdag 
pénzember birja az uradalmi kastélyai együtt 10.000 
forint haszonbérért: a vadász terület kitesz 19.000 
kataszt.hold területet—amelyből 4500 kataszt.hold erdő.

Kimutatás  Hasznos vadak: Szarvas 2, Őzvad 
33, Mezei nyúl 4295, Teng. nyúl (Lapin) 3938, Fáczán 
496, Fogoly 4876, Fürj 131. Vadlúd 1, Vadkacsa 16, 
Erdei szalonka 6, Vadgalamb 2, Bekasin 1, Összesen 
13797. — Károsvadak; Róka 16, Nyest 2, Görény 25, 
Menyét 120, Kutya 39, Macska 99, Ebiborz 3, Bagoly 
427, Sólyom és Karvaly és őlyv 113, Vércse 261, Szarka 
112, Kánya 572, Különfélék 19, Összesen 1808: hozzá 
adva a hasznos vadhoz a károsat 15605, Ősszel a vad
állomány nagyon szép volt — kivételt képeznek 
afáezánok — melyekben a költési időszakban a nagyobb 
záporeső nagy károkat okozott s igy abból az eredmény 
csak közepesnek mondható, egészen máskép van a 
tengeri nyulaknál.
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Ez a vad az erdész embernek igen nagy ellensége 
s ahol az nincs meg honosítva, nem is képzelik a 
szaktársak, hogy mennyi kiszámíthatatlan kárt okoz úgy 
az erdészetre, valamint a mezőgazdaságra is az erdészetnél 
annyiban okoznak kárt, hogy a csemetéket az ültetés 
után (bármely fajta legyen is az) mind megrágják, úgy 
szintén a vágásokban még a sarhajtásnkat is, de még az 
elültetett makkot — amikor az junius hó végén kikelőben 
van, mind kikaparják és ez által az erdősítésekkel 
semmi eredményt sem érünk és az arra tett kiadások 
is haszontalanok, a kimutatásból elléggé kiviláglik, 
hogy elég nagy számban lettek lőve — de amellett 
maradt annyi anya állomány, hogy a közelgő erdő
sítéseink tönkre tevéséhez alkalmasak; miután pedig 
a vadászat nálunk bérbe van adva, azokat egészen 
kipusztitani sohasem lehet a mostani eljárás mellett, 
— amit előbb-utóbb az erdészetnek kell nagy mértékben 
megsinyleni; a többi más fajta vadból is — daczára 
a nagymennyiségű lelővéseknek — igen szép anya 
állomány hagyatott, — itt pedig közlöm még a vadá- 
szátokon részt vett vendégek névsorát: —

A vadász bérlő úr Rába Pál, ő kir. fensége gróf 
Altemore.Maxchand francia urak, Mecseny-báró nyugalm. 
tábornok, Bay úr, Bornemissza Gábor báró, ifjú Dőry 
József, öreg Döry József, ifjú Döry huszár főhadnagy, 
Hanaubhuers gróf, Saiy báró, Simon Ödön főispán, 
Gablencz báró huszár kapitány, Guary Miklós föld- 
birtokos, Deuts francia úr, Széchenyi Gábor úr gróf, 
De La Gándara márki, Jankovits úr, Dőirr úr Ausztriából, 
azonkívül még közlöm, hogy a Rába Pál vadászbérlő 
úrnak van egy intézője, 2 vadásza és 1 vadőrje — a 
kik miud németek. Gróf Széchenyi Kálmán Őnagymélt- 
ságánál pedig vagyunk heten: 2 fővadász és 5 erdőőr 
kik mind magyarok és névszerint a következők: alulírott 
Ivánon, Ziegelhoffer Kálmán újkeren fővadász, Tóth 
József és Kajtár János iváni erdőőrök kik azonban 
majorokban vannak elhelyezve.

Haller József és Szabó József erdőőrők ujkérett 
szintén az erdőben laknak; Horváth István erdőőr 
pedig Szolgagyőrött: a vadászbérlő úrnak a grófi 
személyzet vadászat ügyekben alá van rendelve, — 
a ki ezen szolgálatért a tarifa szerinti lődjakat köteles 
fizetni a vadászati haszonbéri szerződés értelmében s 
igy a vadászbórlő, valamint annak személyzete és a 
grófi személyzet között kisebb nagyobb súrlódások is 
történnek, a mennyiben vadász bérlő úr a grófi 
személyzetet tulságossan is igénybe vesszi, ami szintén 
az erdészetnek hátrányára van. —

Tekintetes szerkesztő úrnak még pár megjegy
zést bátorkodom tenni — amire kérem szives elnézését 
és pedig az újonnan alakult állami alkalmazottak nyugdíj 
egyesülete valamint ugyan a nem rég alakult több 
erdészeti altiszti segély egyesületek tárgyában. Ezen 
egyesületek alakításában fáradozó szaktársaknak csak 
is őszinte köszönetemet nyilváníthatom; de miután 
ilyen fajta uradalmi alkalmazottak mint jó magam nem

egyesülhet — vagyis annak tagja nem lehet, azért 
szerény néztem szerint egy országos erdészeti altiszti 
nyugdíj egyesületet kellene alakítani — amely felölelné 
úgy a magán és hitbizományi uradalmak, valamint az 
állomi kezelésbe vett erdészet altisztjeit mit úgy 
kellene talán keresztül vinni, hogy arra egy bizottság 
választatnék meg élén a tekintetes szerkesztő úrral és 
egy nagyobb szabású kérvénnyel a nagyméltóság osföld- 
mivelési ügyi miuisteriumlioz, esetleg még a magas 
kormányhoz kellene annak kivihetése végett járulni oly- 
formán, hogy az kötelező lenne minden rendezett er
dészetnél szolgálatban álló altisztre, az erre felmerülő 
költségek beszedésével pedig tek. szerkesztő úr bízatnék 
meg. Ez volna a zen szerény véleményem s ha esetleg 
én nem volnék helyes utón, kérném szives elését.

Kérném még a szaktársakat, nyilatkozni, hogy 
lehet-e csemetekertben mű trágyát hannálni? melyik 
fajtát, és hagyan kellene azt elvetni, a kérdéses cse
mete kertben csakis ákáczfa mag lészen elvetenző.

Miután itt egyetmást leírtam a tekintetes szer
kesztő úrnak maradok

őszinte hive
I v á n  1899 évi január hó 15-én.

H o r v á t h  J á n o s
urad. fővadász.

K ü l ö n f é l é k .

Szem élyi Jhir. Kusztos Lajos m. kir. főerdóőr 
a szászebesi m. kir. erdőhivatal dévai erdőgondnok- 
ságánal részben a hadseregnél, nagyobbrészt pedig az 
erdészetnél töltött s 40 évet meghaladó hü és buzgó 
szolgálat után saját kérésére nyugalomba helyeztetett. 
A derék kartársnak, ki teljes szellemi és testi erejében 
vonul pihenőre, őszinte szivünkből kívánjuk, hogy jól 
megérdemelt nyugalmát még sokáig jó egészségben 
élvezhesse, magunknak pedig, hogy lapunknak továbbra 
is olyan buzgó hive maradjon, mint eddig volt.

Erdészeti zsebnaptár még mindig kapható 
lapunk szerkesztőségében ajánlott küldéssel 1 frt 65 
krajczárért.

Orkán a m urányi hegyek  közt. A  Garam- 
völgy és Murány közt emelkedő hegyekben borzasztó orkán 
pusztított a legutóbbi éjszakákon. Az első napon még 
langyos, nyári zápor hullt, éjjel már havazott, s reggelre 
vastag hó borította a vidéket. Másnap egész nap havas 
eső esett s a következő éjszakán méteres hóréteg lepte 
el az erdőt. Borzasztó szélvihar kerekedett erre, a mely 
a legvastagabb íákal derékban törte ketté s az országutat 
hóval úgy eltorlaszolta, hogy a fuvaiosok kénytelenek 
voltak kocsijaikat ott hagyni s állataikkal együtt az úthoz 
közelebb eső falvakba menekülni. Elrekedt a posta is, a 
melyet csak több órai késéssel tudtak útnak inditni. A 
fennakadt közlekedés más napon ismét megindult, de a 
szélvihar egyre tart s ha a havazás megint beállt a vidéket 
teljesen elzárva a világtól.
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V ilm os császár s a  silbakok. Potsdamból ér
dekes apróságokat írnak, a mik ismét világot vetnek 
ama nagy szeretet titkára, a melylyel a német katonaság 
Vilmos császárt körülveszi. Karácsony éjjel a császár 
meglepte az uj palota mellett silbakoló katonákat. Az 
egyik őr igy köszöntötte az uralkodót:

— Jó estét, alezredes ur!
A  sötétben azt hitte, hogy az alezredes áll előtte. 

A  császárt jókedvűvé tette a tévedés s erősen faggatta 
a katonát, vájjon igazán hasonlit-e az öreges, kissé rogyott 
térdű alezredeshez ? Ennek azonban az ijedségtől nem 
jött ki hang a torkán.

Egész másképp viselte magát a másik silbak, a kit 
megkérdezett a császár, vájjon elfogad-e pénzt tőle? A  
katona, a ki tudta a kötelességeit, természetesn uemmel 
felelt. A  mikor a császár megkérdezte, hogy miképp 
adhatna neki ajándékot, az őr vidáman mutatott egy 
kőszoborra:

— Tessék annak a szájába beletenni a pénzt, majd 
ha vége van a szolgálatomnak, kivehetem onnét!

— S mit csinálsz a pénzzel ?
— Emlékül fogom eltenni,"felség, — jelentette ki; 

másnap reggel csakugyan ott talált a szobor szájában 
egy aranyat.

A  bajazzó trag éd iá ja . Széplakon egy héttel 
ezelőtt vándor komédiás trupp ütötte fel a sátrát. Pén
teken is előadás volt, a melyen a társaság starja, Vitor 
György klown töltötte be a programm nagy részét. A 
publikum harsogó kaczaja azonban hirtelen megfagyott 
a rémülettől: a czigánykerekező bajazzó egyik paripa 
elé került, a mely kirúgott s összezúzta a patkóival 
a szegény bohócz lejét, úgy hogy belehalt. A széplakiak 
a szerencsétlenül járt ember családjának sok élelmiszert 
és pénzt gyűjtöttek össze.

H u szonnégy  te n g e r i óra. Ez a mostani időszak 
mindig viszontagságos a tengeren, lolyvást nagy viharok 
járnak és egyik kritikus nap a másikat éri. Egy olvasónk, 
a ki Január 8-dikán érkezett Triesztből Alexandriába, 
leírja, milyen keserves volt a menetelük Egyiptomba, 
pedig az osztrák Lloyd egyik legpompásabb, India-járó 
gőzösén utazott.

— Szerdán déli 12 órakor indult el, úgymond, a 
Szemirámisz Triesztből. Pénteken vihar érte utol a hajót. 
Nekünk vasárnap reggel kellett volna Alexandriában ki
kötnünk. Vasárnap reggel a legnagyobb viharban érkez
tünk meg, de nem lehetett a kikötőbe jutni a viharban, 
mely bizton a homokzátonyra vitte volna a hajót. Teljes 
24 órát vesztegelt tehát a hajó a szabad tengeren, várva 
mig a kikötőbe juthat. Rettenetes 24 óra volt. Az eme
letnyi hullámok keresztülkasul száguldtak a veszteglő 
hajón, a mentő csónakok készenlétben. Jajveszéklő nők, 
halálra szánt férfiak fetrengtek betegen és várták a biztos 
bajt. Végre reggel felé csillápodni kezdett a hullámok 
dühe s a gőzös kiköthetett. Éppen idején volt, mert a 
hajó gépét teljesen tönkretette a vihar. Szárazföldet értünk 
végre, de tudom, hogy a ki a Szemirámiszon volt az 
soha életében nem felejti el ezt a 24 órát. (B. H.)

Ö ngyilkosság  az erdőben. Sumjácz gömör- 
megyei községben az erdő közepén felhasitott. mellel, 
vérbefagyva találták meg egy este Benkő György szegedi 
illetőségű ácslegényt. Benkő sumjáczi tüzkárosultak most 
épülő házain dolgozott. A  múlt októberben a nyakát 
metszette fel beretvával, de akkor az orvosi segítség meg
tartotta az életnek. Minden jel arra mutat, hogy öngyil
kosság áldozata. Tettét valószínűleg őrülési rohamában 
követte el.

A szu ltán  és a M axim puska. Maxim Hirám, 
az ősmert amerikai föltaláló, a kinek többek közt a re
volver-ágyút is köszönjük, nem régiben egy társaságban 
elmondotta, hogy a török szultánnak bemutatott egy 
megrendelt gép-puskát, a melynek önműködő golyó
szórója percenkint hatszáz lövedéket képes kilökni, A 
mikor a szultán meglátta a rettenetes gyilkoló szerszámot, 
aggodalmasan rázta a fejét, szépen becsomagoltatta a 
félelmes masinát és biztos helyre szállíttatta, a hol senki 
sem férhet hozzá, A feltalálót pedig, nem éppen kegyesen, 
elbocsátotta

E lég e tt gyerm ek . Nagy szerencsétlenség tör
tént Szentesen. Hoffmann odavaló divatárukereskedő 
családjával együtt a színházban volt s csak 14 éves le
ánykája s egy kis fia maradt otthon. A  leányka lefekvés 
előtt egy székre állt, hogy eloltsa a függő lámpát, a 
szék azonban kiborult alóla s a gyermek feje olyan erővel 
ütődött a lámpához, hogy az lezuhant s explódált. A  
sziházból hazahívott szülők csak a leányka megszenesedett 
holttestére borulhattak. A  kis fiú is halálos égési sebeket 
szenvedett.

Az ébresztő  óra. A  minap Zürikben mulat
ságos eset történt, melynek főszereplője egy züriki mű
egyetemi professsor, a kinek az a roszsz szokása van, 
hogy sokszor az óra lejárta után is jó ideig folytatja 
még az előadást. Néhány jókedvű diák, a kiknek sehogy 
sem tetszett ez a dolog és azt tartották, hogy teljesen 
még, ha ők a csöngetéség hallgatják tudós tanáruk elő
adását, elhatározta, hagy megtréfálják és egyúttal figyel
meztetik rossz szokására, Vettek tehát egy ébresztő-órát 
és pontosan arra az időre igazították, a mikor a csöngetés 
az óra végét jelzi. Az ébreiztő-órát azután elrejtették a 
a katédrán a papirosok között, azt remélve, hogyha a 
a tanár ur nem is hallja meg a csöngetést, az ébresztő 
óra zörgését bizonyára meghallja. A  tudós tanár éppen 
magyarázatának közepén volt, mikor pokoli lármával 
megindult az óramű. Azok a diákok, a kik nem voltak 
beavatva a titokba, rémülten ugráltak föl helyükről, de 
csakhamar megértették a tréfát és nagy lármával helye
selték. A  tanár nyugodtan megvárta, mig az általános 
lárma lecsöndesedett, azután igy szólott;

— Köszönöm önöknek uraim e csekély figyelmet; 
majdnem elfelejtettem, hogy éppen ma van a születésem 
napja. Az ébresztő órát különben is nagyon jól használ
hatom. Feleségem régóta óhajtott egyet a cseléd számára. 
Igazán nagyon kedves volt önöktől.

Ezután mintha semmi sem történt volna, folytatta 
félbeszakított előadását, melyet ez alkalommal csak jó 
negyedórával később fejezett be. A  profeszszor ur felelete 
olyan jól sikerült, — bár az ő bőrükre ment — még hogy 
a diákok is nevettek rajta.

Szerkesztői üzenetek .
B eszed a  Ján os urnák. Közép-Revúcza. A pénz csak f. 

hó 17-én jutott kezeinkhez s igy a lapot csak ekkor küldhettük.
H olló  S ándor urnák Bélés. Úgy a mostani küldeményt, 

mint a múlt évben röpiratra küldött 2 irtot köszönettel vettük. 
A röpirat számításunk szerint márczius elején készül el. Jávorka 
János a szászsebesi erdőhivatalnál van; lakása : Gredistye, u. p. 
Szászváros. Strömpel Emil hollétéről mit sem tudunk. Lapunkat 
egyik sem járatja. Köszönet buzgólkodásáért és szívélyes üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d l i r a d s z k y  E m i l .
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íA  A J  HP {A  a vadászat kedvelőire, erdőőrökre, vadőrökre, erdőőri és 
■*- ^  ^  * vadőri szakvizsgákra készülődőkre nézve, hogy a különféle
hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a veinhesség vagy költés idejének tar
tamáról, a szaporulat menyiségéről, valamint azok testuagyságáról tájékozva legyenek 
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a

★  YA D ÁS Z - N AP TÁR,  ★»
mely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi díszét is képezi. Különösen 
jelemzi ezt a naptárt könnyű áttekinthetése.

A V a d á s z - N a p t á r  megrendelhető szerzője jT XJ K .A. S Z IS  A N,
m. kir. fővadásznál LIPTÓ-UJVÁR.

1 drb. ára 50 kr„ 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darab 
ára 20 frt s az ár előleges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrendelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi
mód azonban sokkal költségesebb. 2—3

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L U M  E B  T A R B A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisteriu.mnak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
ozíégünls. ú jó lag  megtoizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállitásával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

PO LG Á RI IFL XJ H Jk . 3-5L
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektöl, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevő in k et félrevezetn i, - f f l  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , í v .  BLUM és TÁRSA.
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. a  , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József fóherezeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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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 Kedde n

H irdetési 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.

A te t tek  ideje.
Eddig csak beszéltünk és irtunk, most végre 

elérkezett az ideje annak, hogy a tettek mezejére 
lépjünk Majd meglátjuk, hogy hányán fognak 
jelentkezni akkor, midőn komolyan kell meg
fogni a dolog végét, pedig erre nagy szükség 
lesz, mert nem csekély fa az, melybe a fej
szénket vágtuk.

Mit is akarunk csak?
Akarjuk megalakítani az országos erdészeti 

altiszti egyesületet, mely hivatva lenne saját 
ölébe félölelni a bérezés — rónás hazánk 
területén munkálkodó és serénykedő összes 
erdészeti és a társ vadászati alkalmazottakat, 
hogy igy a széttagolt gyönge részek helyett egy 
hatalmas, megdönthetien erejű egészet nyerjünk.

Sokan vannak olyanok, a kik vissza riadnak 
az eszme nagyságától és a kivitele elé gördülő 
nehézségektől, sőt nem is tudják, vagy csak 
nem akarják kellően méltányolni és mérlegelni 
egy ilyen hatalmas egyesület czélját és annak 
nagy horderejét s vitatják igazságát annak, 
hogy egyesülésben, szoros összetartásban rejlik 
csak az igazi erő, mig a széttagolt részek lehetnek 
egyébként magukban bármily erősek, általában 
véve mégis gyöngék maradnak.

Mi is lenne hát a czélja ennek a meg
alakítandó egyesületnek ?

Az országos erdészeti altiszti egyesület 
hivatva lenne első sorban tagjait minden tőle 
kitelhető módon erkölcsileg támogatni, érdeke
keiket minden irányban megóvni, sérelmeiket 
a lehetőség határai közt s törvényes téren az

arra hivatottaknál előadni és azok orvoslását 
kieszközölni, végre pedig oda hatni, hogy az 
alakalmazást keresők és a birtokosok között a 
közvetítő szerepét elnyerje. Hivatva lenne to
vábbá — természetesen csak akkor, midőn ezt 
megizmosodott anyagi ereje lehetővé teendi, 
olcsó vagy ingyenes szakbeli munkák terjesz
tésével tagjainak sorában a szakismeretet fo
kozni, az ismereteket bővíteni, szolgálatot tevén 
ez által nem csak tagjainak, hanem az erdészet 
ügyének s ez által magának kedves hazánknak is.

Tekintettel pedig arra, hogy az erdészeti 
altiszti testület legnagyobb része még mindig 
olyan helyzetben van, hogy a maga és családja 
jövőjét biztositani nem képes és csak alig hogy 
a mindennapi kenyere van meg, szükségét lát
juk annak, hogy a létesítendő egyesület kebe
lében nyugdíj egyelet is létesittessék, melybe 
kivétel nélkül mindenki, u ki az erdészet vagy 
vadászat terén munkálkodik, beléphessen, te
kintet nélkül arra, hogy esetleg olyan ágazatnál 
all most is szolgálatban, mely bizonyos nyug
dijat vagy végkielégítést biztosit számára, mert 
hiszen jól tudjuk azt, hogy ezek a nyugdijak 
nem nyújtanak teljes megnyugvást, mert a 
tisztességes megélhetést nem biztosítják s leg- 
főllebb csak arra vannak hivatva, hogy némileg 
enyhítsék a nyomort.

Végül hivatva lenne az egyesület véletlen 
balesetek által okozott károknál, hosszas beteges
kedéseknél tagjait a tőle kitelhető módon 
segélyezni és ez által nekik a sors csapásait 
elviselhetőkké tenni s úgy a tagok, valamint 
családtagjaik elhalálozása alkalmával módot 
nyújtani az elhunytnak tisztességes eltakari-
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fására, mire a megszabandó temetkezési járulék 
szolgálna.

íme, ezekben röviden, dióhéjb szorítva 
körvonaloztuk az alakítandó egyesület tevékeny
ségének körét és hivatását s azt hisszük, hogy 
eszméink közt nincs kivetni való egy sem, sőt 
-valamennyi olyan, mely nem csak egyeseknek 
a javát czélozza, hanem egyúttal nagyban hozzá 
járuland a közjóiét előmozdításához is.

Természetes, hogy ilyen hatalmas, nagy 
eszmék megvalósításához egyes ember ereje, 
igyekezete nem elegendő, hanem mulhatlanul 
szükséges, hogy az ügyet mindazok, a kiket 
érdekel, magúkévá tegyék s az igének testté 
változtatásában ne csak szóval, hanem tettel 
is rést vegyenek.

Hivó szózatot bocsátunk ki ennélfogva 
mindazokhoz, kik hazánkban az erdészet és 
vadászat szolgálatában vannak, hogy mérlegel
vén mostani helyezetük sanyarú, sőt mond
hatnék türhetlen voltát, csoportosuljanak ki
tűzött zászlónk köré s a jövő husvétkor, a 
feltámadás szent és nagy ünnepén százával és 
ezrével jelenjenek meg hazánk fő- és szék
városában, Budapesten, hogy az ott megtartandó 
gyűlésen részt vegyenek és egyesületünk alapját 
megvethessék.

Miután pedig mozgalmunkról eddig csak 
lapunk olvasói értesülhettek s ezek száma

vajmi csekély hogy a nagy egészhez képest, 
szükségesnek tartjuk egy külön felhívást is ki
bocsátani, az ország minden vidékére, minden 
zugába megküldhető legyen, ezt azonban meg
felelő czimek hiányában csak úgy tehetjük, 
ha tisztelt olvasóink is segítségünkre lesznek 
a felhívás terjesztésében, miért is egész biza
lommal kérünk fel mindenkit, ki az ügy iránt 
érdeklődik, hogy velünk azonnal közölni szíves
kedjék, hány felhívásra lenne szüksége, hogy 
minden általa ismert bajtársnak egyet elküld- 
hessen, egyúttal megjegyezvén, hogy a szét
küldésnél a postaköltség 1 krajczár s igy a 
terjesztés nem jár valami nagy kiadással a 
legtágabb ismeretség mellett sem.

Lapunk legközelebbi számainak hasábjai 
az alakítandó egyesület ügyének leendvén szen
telve, nagy örömünkre szolgálna, ha igen tisztelt 
kartársaink erre vonatkozó javaslataikat, véle
ményeiket itt közölnék, hogy igy a különféle 
eszmék egybevetéséből eltalálhassuk a helyes 
irányt és a megoldásnak legjobb módját.

Válasz
Dénes Gábor kartárs hatósági erdöőrnek.

Hosszufalu garacsini őrházban 1898 deczember 
16-án kelt levelére.

Először is kijelentem, hogy távol áll tőlem a sze
mélyeskedés, külömben is e becses lap nem arra van

d l *  - x -  * £ -  »jL  • j L  - x *  í  - ! •  - j L  i  j L  - j L  11  í  - j L  - l *  j L  - jL  * 1* ]  - j L  *1.  J L  J L  j L  j u  *1.  . . L

3-Hí T A R C Z  A .
3*-&r-

A g ró f  erdésze.
Egy félszázad pergett le azóta. — Ha halljuk az 

akkori idő emlékezetét, a mai kor gyermekéhez illőn 
kétértelműen mosolygunk. Kedves olvasó, ha végére 
érsz kis beszélyemnek s talán hitetlenül rázod meg 
fejed, részedről csak annyi elismerést kérek, hogy hidd 
el az én hitem jogosultságát. . . .

A téli est szürke homálya borult a tájra. A sö
tétségbe vesző falu közelében egy nagy tűzrakás 
körül 50—60 marczona férfi melegedett, mert irgal
matlan hideg volt, szájuk mint a gőzkazán köbköute a 
fagyott leheletet. Arczukon a csüggedést és kétségbe
esést olykor a bátor lelkesedés lángja váltotta fel, a 
mint figyelemmel hallgatták a tűz mellett álló tár
sukat.

— Azt mondom kendeknek, itt hiába való minden 
vénasszonykodás. A farkast mézeskalácscsal nem lehet 
megszeliditeni, hanem doronggal kell fogadni s mielőtt 
ideje volna fogát vicsorítani, agyon kell ütni! Hát jól 
van! tegyük fel, hogy az átkozott fajzat, miután békén 
hagyjuk, nekünk is békét hagy, de élve marad . . .  a 
minek nem szabad megtörténni, mikor hat oldalról tört 
be a külellenség, bent az országban pedig egy negyed 
millió anyagyilkos szorongatja a már testvér vértől pá
rolgó kést, vérszomjas lihegéssel lesve az alkalmat, 
hogy megfizesse az ezeréven át szívott anyatejet.

— Mint az előbb mondtam, nekünk a jó Istenen 
kívül senkiben sincs mit bizni; minden ellenségünk, még 
az időjárás is ellenünk esküdött. . . Szóval, a haza 
veszélyben van, minden épkézlábu fiától elvárhatja, 
hogy védelmére keljen. Lássák, nekem is van veszteni 
való nőm és gyermekem s már régen honvéd volnék, 
ha az öreg méltóságos ur vissza nem tart, hogy erdész 
létemre, mint jó lővő védelmére lehessek házának, mert 
két fia— hiszen jól tudják — szintén elment a hont védeni.
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hivatva, hogy személyes kérdéseket tárgyaljon, sokkal 
nemesebb s üdvösseb irányt kell, hogy kövessen és 
szolgáljon. Nem szabad egyaldalulag a dolgokat fel
fogni, miáltal talán egyik másik olvasónak az ambiczi- 
óját sértené.

Nagyon sok oly levelet olvastam egyik-másik 
kollégától, a melylyel egyenesen a kincstár szolgála
tában álló erdőőrök helyzetét nagyon is virágos színben 
tünteti fel, mint például kedves barátunk levele is. És 
máskülömben is e becses lap inkább az erdészeti szak
mába vágó dolgokat van hivatva felkarolni és az e 
téren előforduló gyakorlati dolgokat ösmertetni, vagyis 
világosságot terjeszteni az erdőőrök között. Tanúságot 
meríteni a múltból, bátorságot — kitartást biztosítani 
a jövőbe. Másod Ízben sanyarú helyzetünket tolmá
csolni s annak enyhítésén működni.

Kedves barátunk azzal kezdi levelét, hogy ő is 
undorral olvassa a kincstári erdőőrök panaszát s van 
is valami abban, a panasz is csak akkor talál meg- 
halgatásra, ha annak ideje és alkalma van, máskor 
pedig undort kelt. De úgy mondja barátunk, hogy 
mindig azok jajgatnak és kiabálnak legjobban, kiknek 
legjobb dolguk van.

Az érvelésben pedig kijelenti, hogy ámbár nem 
hiszi, hogy a kivcstári erdőőröknek lenne a legjobb 
dolguk s' ebben igaza van barátunknak — nincs! Mert 
abban a korszakban vagyunk, melyben az irigység a 
tetőpontját érte el, nekünk szegény erdőőröknek meg- 
számlalhatlan ellenségeink vannak, de nem csak nekünk 
van az, hanem úgy szólván mindenkinek; — minél na
gyobb az „ur“, annál több az ellensége. Határozottan 
nem osztom barátom nézetét, a hol azt mondja, hogy 
nekünk „erdészeti altiszteknek képzettségünk sem olyan,

hogy ezen képzettség által oly állást foglalhatnánk el, 
hogy ez által a legboldogabbak lehetnénk “ ?

Nagyon furcsán hangzik ez a pár szó és nagyon 
sokat foglal magában, nem tudom hogy kit képzel 
barátunk a legboldogabbaknak ? Mert ha altisztről van 
szó, akkor a képzettség is mint altisztnek meg kell 
hogy legyen és nem is lehet egyiknél magasabb mint 
a másiknál, például mennyivei képzetebbek a vasutisták? 
posta altisztek? Pénzügyőri és cserdőr altisztek? stb. 
Mindegyiknek az ő szakmájába vágó dolgokról vizsgát 
kel tennie s ha azt sikeresen letette, meg van a képe
sítője egész életére t. i. ha azt megbecsüli és köteles
ségének pontosan megfelel

Igaz, hogy mi közöttünk erdőőrök között nagyon 
sok protekciós laikus van, kik csak bitorolják az erdőőr 
czimet és meg nem feleltek a törvény által előirt kö
telezettségnek és nem is fognak megfelelni soha. De 
azért az ilyenek legtöbbje kifeszitett mellel hirdeti az 
ő bölcsességét és tehetségét és gyilkolja az erdőőri 
szoglálatot és nagyon szereti hangoztatni az „erdészeti 
altiszt" nevet. Engedelmet kérek, de én úgy olvastam 
és tanultam is, hogy az egész Magyarország állami 
szolgálatában álló egyéneket, kiknek legalább 400 frtot 
meghalad az évi fizetése és szakvizsgát tettek, „altisz
teknek" hívják, de mig e két kellék nincs meg, addig 
meg nem illet e czim senkit. Ami a kincstárnál szol
gáló erdőőrök nyugdíj jogosultságát illeti, bizony nem 
kell irigyelni, mert 40 hosszú esztendőn keresztül a ki 
a szolgálatát odaadással és hűségesen teljesiti, bizony 
csak az Abrahám kebelében nyeri el a nyugdijat, mert 
fáradságos és terhes szolgálata megviseli testileg, lel
kileg és idő előtt elpusztul.

A mi pedig a nyugdíj kérdést illeti, tiszta szívvel vá
laszolom barátunknak—ha még ez előtte ösmeretlen, —

— A szomszéd Borkút és Bilin községek nemzet
őreit éjfélig összehozhatnánk. Együtt lennénk 4—500-an. 
Csitt! hallották a lónyeritést.

Valamennyien az erdő felé néztek, melyből egy 
csapat varjú szállt föl riadt krákogással s a hófényben 
egy lovas alakja tűnt elő . .  .

Orbán Károly, a gróf erdésze, fegyverét megszo
rítva, pár lépést tett a lovas felé, ki lassú ügetéssel 
közeledett. Rövid párbeszéd után oda kiáltott embe
reinek: „Várjanak, mindjárt jövök!" és a lovassal az 
erdőnek indult. * **

Hosszú sorban égnek a tábortüzek. A mint vala
melyiket megigazítják, egész sziporka-raj száll föl a 
ködös levegőbe, mintha a csillagok megszámlálhatlan 
sokasága kergetőznék, hogy pár szempillanat múlva 
elvesszen az éj koromfekte sötétségébe.

Egy osztrák hadtest ütött itt tábort. A múlt két 
napi rettentő hidegben, erős hóviharban tett menete
lését piheni. Az idő, mintha megkönyörült volna, mert

a mindent sűrűn befogó köd nyomán valamicskét alább 
szállt a hideg; a szél is elállt.

A tüzek mellett gúlákba rakva álltak a fegyverek 
s a legénység épp a közeli faluból sarczolt vacsoráját 
költötte el. Legtöbbjénél füstölgött már a pipa is. Egész 
biztosságérzet honolt az arczokon s hangos beszéd 
folyt, melybe olykor — bizonyosan valami vastag 
élczen — életvidám kaczagás vegyült.

Nehány szótlan, talán az édes otthon emlékén 
merengő társukat egyre nógatták: mit búsulnak? otthon 
semmi baj, itt sincs mitől félni. A közeli falvak népe 
örül, ha él, Ellenség közellétéről a portyázó előősök 
mit sem tudnak, de ha volnának is közelben lázadó 
bandák: pusztán a császár fényes egyenruhája láttára 
is világgá szaladnának. Nevetséges el is gondolni, hogy 
pár heti gyerek játék után 12 évig puskaport szagolt 
rendes katonaság szeme elé is merjenek kerülni. Még 
ha férfiak lennének, de gyerekek, legtöbbjének még a 
bajusza sem pelyhedzik.

Köpenyébe bújva bóbiskolt egyik-másik, odább
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hogy az ország fővárosában Budapesten 1892 évi Aug. 
17-én ily czim alatt „A Magyarországi Munkások Rok
kant és Nyugdíj egylete” alakult, a hová a társadalom 
minden rétegéből felveszik a jelentkezőt s aránylag 
nem is követel magas tagsági dijat; például aki heten- 
kint 15 kr. tagsági dijet fizet és legalább 10 évig 
tagja az egyletnek, kap nyugdijképen minden hétre 
5 frt. 95 krt, vagyis egy hónapra 23 frt és 80 kr t ; 
hová kell ennél üdvösebb intézmény ? és felvesz 
mindenkit, sőt még nőket is, legyen az állam polgár, 
altiszt — munkás, szolga vagy mester ember, kivétel 
nélkül.

Tehát aki csakugyan szivén viseli családja sorsát 
és jólétét, nyitva van az ut azoknak jövőjét biztosítani. 
Az igaz, hogy ott a fizetéseket pontosnn be kell tartani 
— nem úgy mint az erdészeti újságra, a hol még olyanok 
is vannak, kik 8—9 írttal állanak hátralékban, az ilyen 
emberek a társadalomnak vajmi keveset használnak és 
annál kevesebbet érnek. Jól tudjuk, hogy ma az 
erkölcstelenség a tetőfokára fejlődött és lépést tart a 
haladással s nagyon ragadós, mert már születésétől 
kezdve meg van az emberi szervezetben a roszra való 
hajlam és kevés kell ahoz, hogy ki fejlődjék az elége
detlenség, a bosszú és rósz szándék. Szerény nézetem 
az, hogy vegyünk példát olyan emberről, ki szép csa
ládot, becsületest nevelt és kisérjük figyelemmel az ő 
tetteit és lehetőleg tegyük magunkévá és csak hamar 
azt tapasztaljuk hogy sokkal meg elégedettebbek 
vagyunk, kibékülünk a sorsunkkal. Tisztelni fogjuk 
elöljáróinkat, meg tanuljuk szeretni a hazát és nem 
fejlődik a szoeziálizmusra való hajlam bennünk. És 
most tüzzük ki e becses lap hasábjain minden a mi 
szakmánkba vágó dolgokat ősmertetni mindig szélesebb 
körben, tegyük félre a panaszokat, mert azok is csak

akkor érvényesülhetnek, ha arra idő és alkalom nyílik. 
Igyekezzünk a földmivelésügyi minister urnák becses 
figyelmét magunkra fordítani szakképzettségünk által 
és végezzünk mindig kellemes és szakba vágó munkát 
— mely előbb-utóbb meg fogja hozni áldásos gyü
mölcsét. —

Koszt rober  György 
m. k. ordííőr.

LEVELEZÉS. v g ^

Bélabánya 1899 január 17. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!
Kartársaím azzal tiszteltek meg, hogy engem bíztak 

meg egyik derék kartársunk halálhírének lapunkban leendő 
közlésével, mely megtisztelő megbízásnak megfelelendő, 
tisztelettel kérem szerkesztő urat szerény soraimnak ked
velt lapunkba való telvételére.

Az Írás eme szavai: „El van végezve, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak" jutnak most eszmébe, 
midőn ezekat a sorukat irom. Ez a kivételt nem ismerő 
és nem tevő átokszerü szigorú Ítélet sújtotta mindjárt a 
folzó évi kezdetén egyik nagyérdemű kartársunkat is. 
Ugyanis Makuska Antal, a semleczbányai m. kir. erdő
gondnoksághoz tartozó Mocsár község volt érdem fő- 
erdőőre hosszú földi zarándoklás után övéi s kartársai 
nagy fájdolmára és őszinte bánatára folyó 2-án adta vissza 
huzmos betegség után áldott lelkét Teremtőjének.

A megboldogult hosszú 40 éven át szolgálta a 
kincstárt hűségesen s párját ritkító kötellességtudással és 
buzgósággal, nem egyszer egészégének, sőt életének 
koczkáztatásával is. Eme egész embetöltőnyi hosszú és 
terhes szolgálata jutalmául éppen egy évvel ezelőtt kapta 
meg teljes nyugdijáá. Nyugdíjaztatása előtt már előre 
örvendett a szegény öreg, hogy letéve vállairól a szolgá
lattal járó terhes lelelősséget, öreg napjaira gondtalan,

egy csoportban vontatva szólt a valczer s a fuvola 
hangján ki tudja melyik Náni, Már’-l, Réz’-l felejthetlen 
képe jelent meg. Csak a tüzérek izzadtak derekasan, 
a rósz idő nagyon megviselte az ágyukat.

Társzekerektől körülvéve, a lomhán csüngő fekete
sárga szélezetü hadi zászló körül álló sátrakban a 
tisztek űzték az időt a gondot: tea és kártya mellett. 
Olyik nem is látszott a dohányhfüsttől, mely sürü il
latos ködbe vonta a sátrak belsejét és egyenletesen 
ömlött ki a szabadba.

— Nini! de szép állat, szólal meg a sátor nyí
lásnál ülő hadnagy, kezével óvatosan simítva a dicsért 
állatot: egy a tisztek közt szimatoló vadászebet.

— Lánczos lobogóssát! hisz ez még spión lehet 
— folytatja és tört magyarsággal betűzi az eb széles 
nayakövének zöld kivarrását: „Vá-dász ket-fencze".

— — Ide nézzen, ki akar látni egy eleven ,.re- 
belt‘‘-t, egy megtestült „Kossuth’-s Hund“-ot!?“

A tisztek még javában kaczagtak a találó rög
tönzésen és szájról-szájra járt a „Kossuth-sz Hund",

midőn a sátor közelében álló közlegény láttára az eb 
mintha villanyütés érte volna, örvendett, hizelgett neki. 
A hadnagy kíváncsian kérdi: — Hé bundás! a te 
kutyád ?

A katona elhalványult, majd kigyult arczczal 
meredten áll, mintha szólni akarna, de a szó torkán 
akad és tágra nyílt szemével úgy néz a kérdőre, akár 
csak a halálos itélelét mondaná.

— Őrség !! ! — ordít képéből kikelve a hadnagy 
— ide ! az apátok lelkét, mit bámultok ? ! — Fogjátok 
el, ez kém !!

Orbán volt. A lovas pedig, kivel az erdőbe tá
vozott: egy az ellenség számánál jóval kisebb csapat 
hírvivője.

A honvédség egész váratlanul érkezett, nem is 
gyanítva a pompás alkalmat és menetkészen, pihenve 
várta futárját.

Szükséges volt tudni az ellenség számának és ál
lásának erejét, mert e nélkül daczára a fékezhetlen
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szabad életet fog élni, mint a madár a szabad természet 
ölében, de hát „ember tervez, Isten végez", Ez a köz
mondássá vált régi arany igazság rajta is beteljesedett. 
Az olyan szépen kiszínezett boldog földi lét csak egy 
rövid éven át tartott, mert azt a jó öreg mindjárt a követ
kező év küszöbén egy örökké tartó égivei cserélte föl.

Temetése kartársainak és a környék intelligencziájá- 
nak élnek részvéte mellett és a vidéken lehető legnagyobb 
ünnepélyességgel folyóhó 4-én ment végbe. A végtisztessé
gen szeretett főnökük, Körös László főerdész úr vezetése 
mellett jelentek meg a seímeczbányai m. kir. erdőgondnok
sághoz tartozó erdőőrök testületileg s teljes számban s 
kegyeletük és őszinte részvétük jeléül egy igen szép, 
tölgy levelekből készült koszorút helyzetek az elhunyt 
bajtárs ravatalára. A temetésen a szomszédos erdőgond
nokságok alá tartozó erdőőrök is képviselve voltak, és 
pedig Geletnekről Szlivka András és Huszár Jakab, Jálnáról 
Vojnarovszky Antal és Országh Adolf személyében, mig 
a seímeczbányai m. kir. erdészeti akadémia hatáskörébe 
eső kis-iblyei erdőőri kerületet Moha Alajos föerdőőr 
képviselte.

A gyászháznál végzett temetési szertartartás után 
a kartársak fölemelték volt bajtársuk földi maradványait 
magába záró díszes koporsót s nagy népáradattól kisérve 
a templomba vitték, hol a község nagy érdemű lelkésze, 
Demovits Bertalan plébános úr a megboldogult lelki 
üdvéért ünnepélyes rekviemet tartott. A szent mise végez
tével a plébános úr teljes papi díszben szivhez szóló, 
kegyeletteljes szavakkal méltatta az elhunytnak hosszú 
szolgálata közben szerzett elévülhetlen érdemeit s miután 
emlékét a mélyen meghatott községi lakosok és kartársak 
szivébe véste, úgy a maga, mint jelen levő volt főnöke 
Körös László főerdész úr részéről is megható szavakban 
vett búcsút a megboldogulttól. A mindenkit mélyen meg
indított beszéd után vállainkra vettük a koporsót s átvive 
azt a közeli temetőbe, újabb beszentelés után elhelyeztük 
örök nyugalma helyére.

Áldás és béke lebegjen porai fölött!
Temetés után a selmeczbányai m. kir. erdőgond

noksághoz tartozó erdőő rök Zimmermann Vincze lengei

erdőőr vezetése mellett testületileg tisztelegtek szeretett 
főnökük Körös László főerdész úrnál s neki azon kegyéért 
hogy nem törődve a szigorú téllel és a rósz, csaknem 
járhatlan utakkal, eljött elhunyt kartársunknak megadni 
a végtiszteletet, forró köszönetüket s mélyen érzett hálá
jukat nyilvánították. Isten éltesse sokáig a boldogságban 
szeretett főnökünket, ki alárendeltjeinek nem csak örö
meiből, de bánatából is ilyen példás módon kiveszi a 
maga részét!

Midőn soraim szives közlését kérném, vagyok a 
szerkesztő úrnak igaz híve

T o n h a u s e r  A n t a l

Nagy-Köveres 2899 január 33.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !
A nagy-köveresi vallásalapitványi uradalom erdő- 

véd személyzete sikerült tánczmulatságot rendezett 
folyó hó 14.én a helybeli nagyvendéglőben Janatka 
Józsefné főerdészné 0 nagysága és Hiefner György h. 
erdőgondnok úr védnöksége mellett az erdészeti altiszti 
személyzet részére létesítendő országos segély-eg3det 
javára.

A „Vadász-Bál" czimnek megfelelően a tágas 
tánczterem vadász trófeákkal, nevezetesen 116 pár 
szarvas és őz agancscsal s egyéb vadász zsákmánynyal, 
fegyverekkel és más vadász eszközökkel volt Ízlésesen 
díszítve.

Távolról sem reméltük azt a nagyszerű pártolást, 
melyben úgy közelről, mint távolról részünk volt, meg
tisztelték ugyanis mulatságunkat megjelenésükkel a 
többek között: Buziásról Unger József főszolgabíró úr 
nejével s bájos leánya Erzsikével. Heinrieh Árpád dr. 
szolgabiró úr, Sebestyén Emil dr közalap, kir. ügyész 
úr. Bencsik István dr. kir. aljárásbiró úr, Nagy István 
közal. ispán ur, özv. Gland Miklósné és unokája Ko-

harczi vágynak kár lett volna annyi hű honfi, a hazá
nak nagyon drága életét egy bizonytalan ütközet vak 
esélyének kitenni.

Ki volt azt megtudni készebb és legalkalmasabb, 
ha nem Orbán, ki itt, ezen a tájon született, ismerte 
annak minden zege-zugát, minden egyes bokrot, minden 
fát. Behunyt szemmel éjjel jobban eligazodott, mint 
más nappal, a legélesebb tekintettel, s kinek csak úgy 
dagasztotta keblét az olthatlan honszeretet szilaj szenve
délye : bármi legcsekélyebb szolgálatot tenni elárult 
szegény honának .. . .

A csapatot vezető ezredessel egy félórán át tanács
kozva, gyorsan elindult terve végrehajtására. Már útban 
volt, a mint faluja tornyában esti 7 órát kelepeitek; a 
harangot ágyúnak öntötték, hogy a harcmezőn hirdesse 
az ellenség vég óráját.

Lassított menésben mondta el az Urangyalát és 
Magyarország Védasszonya mintha segítségére jött volna: 
nem sokára köd kezdett ereszkedni a tájra.

A tábortüzek ködön is áttetsző gyenge fényénél 
jól kivette az ellen őrszemét.

Egy pillanatig élés tekintettel méregeti a gya
nútlan katonát, majd egy hirtelen eszmétől megkapatva, 
lehúzza csizmáját és mint a hiúz nesztelenül, hason 
csúszva közeledik. Csak pár lépés még, de az őr észre
vette, de már későn, Orbán mint egy kipattant rugó veti 
rá magát: egy irtózatos szorítás a szerencsétlen nyakán 
és vége volt. * *

*

Nappal van. A hó pihák sűrű hullása igyekszik 
szűzi leplével betakarni az ádáz tusa szinterét A 
magas hó helyenkint földig fel van túrva és szanaszét 
sebesültek, holtak, vérontó eszközök hevernek a vértől 
piros havon. A levegő lőportól szagos s a tért beszegő, 
ágyuktól tépett, égő erdő füstje érzik. Még hadik a 
trombita vérforraló hangja; a diadalittas honvédség egy 
része üldözé az észnélkül futó ellent.

A kivert ellen táborhelyére hozzák a sebesülteket 
és halottakat, vegyesen: ellenséget, jóbarátot. Jól mű
ködött a honvéd szurony, az ellenségnek alig van 
sebesültje.
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váes Antal országos méhészeti felügyelő úr szeretet
reméltó leányával Hildával, Lazonovitz Paula áll. taní
tónő nővérével. Nagy-Köveresről: Janatka József közal. 
kir. főerdész ur, Adrigán Dezső közal. kér. számtartó 
ur nejével, Zeller Dezső közal. kér. ellenőr ur nejével, 
Kisozán János gör. kel. lelkész ur nejével. Popeszku 
György gör. kel. lelkész ur, Emánuel Lázár kereskedő 
nejével, Grebler Árpád községi jegyző ur, Bárány János 
községi aljegyző és áll. anyakönyvvezető ur, Stift 
Kálmán, Lammer József közal. számtartósági dijnokok, 
Wéber György asztalosra, nejével, Rangl Ádám, Kohn J. 
kereskedő segédek, Böbm Salamon vendéglős, Zsivetz 
József, Joneszku Miklós gazdálkodók, Miksa János köz
ségi pénztárnok, Janovits Miklós községi biró. Török 
Szákosról: Győry Lajos közal. ispán ur nejével és 
Irénke leányával. Szirbováról: Getza János gazdálkodó 
és veje. Azt említenünk is fölösleges, hogy a nagy- 
köveresi erdőgondnoksághoz tartozó erdővédek teljes 
számban jelentek meg nejeikkel és leányaikkal.

Az esti fél 9 órakor kezdődő tánczvigalom kitűnő 
czigány zene mellett a legjob kedvben kivilágos - kivir- 
radtig tartott s illetve a báli közönség reggeli 7 óra 
után oszlott szét a bálanya viharos megéljenzésóvel.

Az elért fényes erkölcsi sikernek megfelelően az 
anyagi sem maradt el. A részvételben gátoltaktól a 
következő adományokat vettük:

Porutin Romulus dr. járási orvos ur 5 frt. Tauber 
Heinrich ía nagykereskedő ur 5 frt. Falböck Géza 
bakóvári jegyző ur 2 frt. Genersich Sándor közal. kir. 
erdész ur. Jerszegről 2 frt.

Rendes belépő díjakból befolyt 59 frt.
Felülfizettek: Grabler Árpád jegyző ur 4 frt 

Janatka József főerdész ur 3 frt Hinfner György h. 
erdőgondnok ur 2 frt Unger József főszolgabiró ur 1

frt Heinrich Dezső szolgabiró ur 1 frt. Sebestyén Emil 
dr. kir. ügyész ur 1 frt, Bencsik István dr. kir aljárás- 
biró ur 1 frt, Nagy István ispán ur 1 frt, Bohm Salamon 
vendéglős ur 1 frt. Emánuel Lázár kereskedő ur 1 frt, 
Bárány János anyakönyvvezető ur 1 frt, Zeller Dezső 
ellenőr ur 1 frt, Getza János 50 kr., Lammer Jószef 
dijnok 50 k r , Kohn Jakab kereskedő segéd 50 kr., 
Stift Kálmán dijnok 30 kr. Közalapítványi erdővédek: 
Kreszteszku Miklós 3 frt., Delimán György 1 frt, No- 
vák Mihály 50 kr., Proháb Bálint 50 kr., Szilágyi Antal 
50 kr., Szavulovits Pál 50 kr., Kospenda Pál 50 kr.

Az összes bevétel volt 99 frt 30 kr. melyből le
vonva a 68 frt 88 kr. kiadást maradt tiszta jövedelem 
29 frt. 42 kr. mely összeg a jelzett segélyegylet léte
sítéséig gyümölcsöztetés végett egyelőre a buziási 
takarékpénztárban lett elhelyezve.

Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a nagyér
demű közönségszives megjeleneésért ésigazánrendkivüli 
anyagi támogatásáért ez utón is hálás köszönetüuket 
nyilvánítani.

A rendező erdővéd személyzet nevében:
szerkesztő urnák igaz hive

Delimán György 
kir, közalap, erdöőr.

K ü l ö n f é l é k .

B eküldetett. A „Barsi Ellenőr" f. é. január 22-iki 
4-ik számában olvasható: „Erdősítési segélydíjak." A 
földmivelésügyi minister a közgazdasági érdekből be- 
erdősitendő kopár és vízmosásos területeken 1898 év

Az osztrák zászló helyén, mely a sátornak van 
támasztva, Szűz Máriás lobogó leng jeléül, hogy itt most 
magyar az úr. A zászlós, sátorban felkötött jobb karral 
a vezér egy kétségbe esett nőt vigasztal:

— Ne sírjon asszonyom, férje megkerül, a hü eb, 
mely olyan nagy szolgálatot tett ma, hogy kegyedhez 
a mi számunkra igazán bámulatos ügyességgel el tudta 
hozni férje kémlelésének irat üzenetét — biztosan fel
találja gazdáját. Embereim, kik vele mentek, már nem 
soká késhetnek. — Igazán . . . gondolja ezredes úr, 
hogy megkerül . . . hogy él az én jó férjem?!

— Biztosan megkerül s egy belső szózat azt súgja 
hogy élve. . . .

A tábor szélén a halottakat jegyzi egy hadnagy 
és egy közlegény, a ki futva jött, jelenti neki:

— Hadnagy urnák alásan jelentem; a gróf erdészét 
megtaláltuk.

— Él?
— Még élt a mint ráakadtunk, mert a golyó nem 

találta rögtön halálosan. Épp a halált vívta. Miután

megmondtuk kérdésére, hogy mi győztünk, egy gyenge 
„éljen" sóhajtással kimúlt. . . .

A tiszt egy vonást húz jegyzőkönyvébe és mor
mogja: „Százegy". . . .

Istvánfi .

ADOMÁK.
Jószívűség.

Ú r n ő :  Tehát a szabóval is kikötöttél már ? Hej, hej, 
Julcsa, de csapodár vagy I

S z a k á c s n ő :  De csakis a nagysága érdekében. Mit 
gondolnának a szomszédok, ha naponkint látnák a számlával 
jönni a nagyságához?

A jó vő.
P é r j : Az arkangyalát ennek a bornak, hisz ez ihatatlan, 

ez nem embernek való ! Miféle bor ez, feleségem ?
F e l e s é g :  Egyikét amaz üvegeknek bontottam fel. a 

melyeket te külön zárva tartasz.
F é r j :  Vagy úgy? Hiszen ezeket a borokat anyád láto

gatása alkalmára tettem el.
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folyamán önként teljesített erdősítésekért Garam-Szent- 
Benedek volt úrbéreseinek 45 frt., Fenyő-Kosztolánynak 
12 frt., Kis-Keresnyének 13 frt., Nagy-Keresnyének 18 
frt., Kis-Koszmálynak 33 frt. Nagy-Ugrócznak 10 frt., 
Kis-Ugrócznak 20 írt., Pálos-Nagymező községnek 140 
frt. Szalzberger József simonyi íöldbirtoksnak 105 frt. 
pénzsegélyt utalványozott." A hirt hozzánk juttató 
barátunk méltán veti fel a kérdést, hogy hát az erdő
sítéseket vezető erdőőr mikor és milyen jutalomban 
vagy kitüntetésben fog részesülni?

A  nazarénus katona. Szabadkáról irják az 
alábbi szomorú esetet: A helybeli 86-ik gyalogezred 13 ik 
százádához van beosztva valami Molnár nevű nazarénus 
vallásu közlegény. Már két éve, hogy bevált katonának, 
be is rukkolt szép hűségesen, csakhogy a fegyvert, még 
ha halálába kerül is, nem akarja kézbe fogni. Minthogy 
sem a szép szó, sem a rósz szó nem használt, két évi 
garnizon-fogságot kapott, a mit Budapesten ki is töltött, 
a mikor ismét a századhoz küldték vissza. Mindhiába, 
még a fogság sem használt semmit, nem fogja még most 
sem a kezébe a fegyvert — tehát újból büntetni kell. 
Felvitték ismét Budapestre a garnizon-fogházba.

Emberfők táviróoszlopokon. Beludzsisztán 
khánság lakói fanatikus hívei az izlamnak s rossz szemmel 
nézik, hogy az emir megengedte az angoloknak, hogy 
náluk táviróvonalakat rendezzenek be; ezért is mindent 
elkövettek az építés meggátlására. Az emir erre szigorú 
rendeletet adott ki, mely azonban nem sokat használt 
mert egy falu felbőszült lakosai a vonalat nagy kiterje
désében egészen lerombolták. Az emir elfogatta a tette
seket s hogy elrettentő példát adjon a népnek, mind a 
tizenöt elitéltet lefejeztette s fejőket az e közben helyre
állított táviróvonal oszlopaira huzattá fel.

Rém es rablógyilkosság. Puszta-Kürtön rémes 
rablógyilkosságot követtek el. Putnoky József gazdag 
földbirtokos egy csütörtök reggel üzleti ügyekben Ko
lozsvárra utazott. Felesége, 8 éves fia és 7 éves leánya 
otthon maradtak. Este tiz órakor feküdtek le, éjfél 
után egy óratájban azonban gyanús zörejre ébredtek 
föl. Valaki feszegette az ajtót. Az aszony kiküldötte 
a cselédet, hogy nézze meg, ki jár ott. Mikor a leány 
kinyitotta az ajtót, három erősen bekormozzott alak 
reávetette magát és mig az egyik megkötözte, addig a 
másik kettő a szobába hatolt és ott a kétségbeesetten 
segélyért kiáltó aszonynyal és gyermekeivel dulakodni 
kezdtek, végre az asszonyt három készurással megölték, 
a gyermekeit pedig párnákba fulasztották. Majd hozzá
fogtak a szekrények kiürítéséhez és több ékszert véve 
magukhoz, távoztak. Útközben azonban az egyik a 
földön fekvő cseléd mellett elhaladva e szavakkal:

— No, hogy te se beszélhess! — feléje szúrt. A 
szúrás azonban csak karján találta. A cseléd kiálto
zására többen odasiettek és kiszabadították kötelékeiből 
a leányt. Az azonnal értesített csendőrség rögtön meg
indította a nyomozást s Tímár Róza vallomására egy 
Péter Sándor nevű csavargót letartóztatott.

Tizenhárom éves gyilkos. A szegedi Csillag
börtönbe egy tizenhárom éves fiút hoztak, a ki Deésen

álmában baltával megölte pajtását, mert elnyerte tőle 
a gombjait. Az áldozatának gödröt ásott s abba temette, 
de előbb elszedte tőle a gombokat, lefejtette a lábáról 
a bocskort s magához vette a tarisznyáját. A tizen
három éves gyilkost, Maxim Jánost, két esztendei 
börtönre Ítélték el.

N aza rén u s  rabok. Szegedre ismét nyolcz 
nazarénus katonát kisértek a Csillagbörtönbe. Egye
nesen megdöbbentő módon szaporodik azoknak a száma, 
akik inkább éveken át rabságot szenvednek a meg
győződésükért, mintsem fegyvert fogjanak. A nazarénus 
vállás hiveinek folytonos szoporodásával szemhen tanács
talanul állanak a katonai hatóságok, melyeknek egyéb 
védekezési módjuk sincs, mint a megtorlás, a börtön- 
bütetés,

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
Ezen erdökivatal a kerületében megüre

sedett. illetve előléptetések folytán megüresedő 
három I. oszt. három II. oszt. három III. oszt. 
és öt IV. oszt. erdőőri, egy IV. oszt. faraktárőri, 
egy I. egy II. és egy III. oszt. erdőlegényi 
állomásra 350. 300. 270. 240. 200. 180 és 150 
forint évi bérrel és egyéb állomáuyszerü illet
ményekkel pályázatot hirdet.

Az erdőőri állomásokra pályázók főihivat
nak, hogy az 1879 évi XXXI. t. ez. 37 §-ában 
követelt erdőőri szakvizsga letételét, azon felül 
valamennyi az államerdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó,- halló- és beszélő képes
ségüket kincstári erdészeti orvos, megyei fő
orvos vagy honvéd törzsorvos által legújabb 
kelettel kiállított bizonyitváuynyal, valamint 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar
nyelvnek szóban és írásban való tökéletes 
bírását, megszakítás nélküli előéletüket és 
erkölcsi magaviseletüket igazoló okmányokkal 
fölszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó 
évi márczius hó 10-ig az alólrott erdőhivatal
hoz nyújtsák be. —

A fontieknek megfelelően föl nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Szászsebes 1899 évi január hó 28-án.
M. kir. erdőhivatal.

Szerkesztői üzenetek.
B e r t a l a n  F e r e n c z  urnák. Nagy-Maros. A vakond 

túrásokat gereblyével egyengesse ki és 2—3 ölnyi távolságban 
10—14 ctm. mélységre ásson el különböző helyeken petróleumba 
áztatott rongyokat vagy posztó darabokat. Ennek bűze az igen 
tinóm szaglásu vakondot állítólag elűzi és távol tartja.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d . h r a d . s z k y  E m i l .
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"TV" HP a vadászat kedvelőire, erdőőrökre, vadőrökre, erdőőri és
■*“ ■"*“ ■*" ^  * vadőri szakvizsgákra készülődőkre nézve, hogy a különféle
hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a vetnhesség vagy költés idejének tar
tamáról, a szaporulat menyiségéről, valamint azok testnagyságáról tájékozva legyenek 
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a

V A D Á S Z -N A P T Á R ,
mely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi díszét is képezi. Különösen 
jelemzi ezt a naptárt könnyű áttekinthetése. f

A V a d á s z - N a p t á r  megrendelhető szerzője jP  T J  K  .A. SZ I S  TV A . N ,
m. kir. fővadásznál LIPTÓ-UJVÁR.

1 drb. ára 50 kr., 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darab 
ára 20 frt s az ár előleges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrendelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi
mód azonban sokkal költségesebb. 2—3

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.

u

I
X
mx
mxx
x
X
X
X
xxx
I

M E G J E L E N T
a

L ü  ]M[ É S  X'Jk R S Jk
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiidlve.
A  nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas in tézkedésével,
e l e g ü n k  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  R U H Á K ,  [g-
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
PH?**- Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevő in k et félrevezetn i. -"VJ Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. ö csász. számtól.

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

F e lh ív ás
hazánk összes erdészeti all tisztjeihez és erdőbirto

kosaihoz.
Egy országos erdészeti altiszti egyesület 

létesítésének kérdése már több év óta van 
felszínen, sajnos, hogy még mindig csak a 
vajúdás állapotában, minek egyedüli oka az, 
hogy éppen azoknak a zöme, kiknek éraekében 
lenne az egyesület megalakítandó, lanyhán 
fogja föl a dolog fontosságát és zsebre dugott 
kezekkel nézi néhány lelkesebb társa küzkö- 
dését, daczára annak, hogy a nagy tömegben 
alig akad egy is, ki az egyesület megalakí
tásának nem csak hasznos, de szinte elkerül- 
hetlenül szükséges voltát el nem ismerné. A 
legnagyobb rész csak azt várja, hogy más 
kaparja ki számára a gesztenyét. Igaz, hogy 
sokkal kényelmesebb dolog a kész terített 
asztalhoz ülni, mintsem előbb az arra való 
élelmet megszerezni, de azt sem lehet elvitatni, 
hogy az az élvezet, melyet saját fáradozásunkkal, 
arczunk verejtékével szereztünk meg magunk
nak, sokkal édesebb, mint az, a melyet más 
nyújt nekünk s mig az előbbi jótékonyan hat 
egész szervezetünkre, a másiktól könnyen meg- 
csömörlünk

Alulirt már évek óta fáradozik azon, hogy 
az összes erdészeti és vadász altiszti személyzetet 
egy ilyen egyesületbe össze hozza, éjt — napot 
összevetve, egészségét emésztve dolgozik, kér, 
int, sajnos, hogy eddig mind hiába, mert minden 
igyekezete megtörik azok rideg közönyén, a 
kik javára igyekszik munkálkodni. Az, hogy

a hiúnak látszó küzdelmet ennek daczára még 
mindig föl nem adta, hogy még mindig remél 
az erdészeti altisztek fölocsudásában, annak a 
néhány lelkes férfiúnak köszönhető, kik őt 
küzdelmében nem hagyják magára, hanem bizta
tásuk mellett úgy szellemileg, mint anyagilag 
is támogatják.

Nem teszek le tehát még egészen a re
ményről, hanem megteszem a végső kísérletet, 
a siker biztosítását azokra bízva, kiket az ügy 
első sorban és legjobban érdekel.

Az országos erdészeti segély — i l l e t ve  
nyugdí j  egyesület megalakításához mulhat- 
lanul szükséges egy országos gyűlésnek a 
megtartása, melyen a megjelenők a maguk, 
esetleg kiküldőik nevében az egyesület szük
séges voltát kimondják s az alapszabályok ki
dolgozása és jóváhagyásuknak kisszközlése 
dolgában intézkednek.

Máraz alakuló gyűlésnek demonstrálnia kell 
azt, hogy az egyesület megalakítása országos 
szükséget képez s ezért kívánatos, hogy azon 
az érdekeltek minél nagyobb számban meg
jelenjenek. Felhívom ennélfogva hazánk összes 
erdészeti altisztjeit és hivatásos vadászait, hogy 
a közeledő Hu s v é t  e l ső  nap j án  a Buda
pest székesfővárosban megtartandó gyűlésen 
részt vegyenek s ebbeli szándékukat alulirtnál 
a folyó február hó végéig egy levelező lapon, 
vagy egyéb módon bejelentsék.

A jelentkezők nevei nem csak tudomás
vétel, hanem egyszersmint a többi kartársak 
buzdítása czéljából nyilvánosságra lesznek hozva 
az „Erdészeti Ujság“ hasábjain, mely lap sűrűn 
fog foglalkozni a megtartandó gyűlés ügyeivel
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s igy óhajtandó, hogy azt magának minden 
egyes érdeklődő megszerezze.

Tekintettel pedig arra, hogy eme felhí
vásunk valamennyi erdészeti altisztnek és va
dásznak szól, azt pedig megfelelő czirnek hiányá
ban csak igen szűk körben terjeszthetjük, fel
kérjük mindazokat, kik ügyünk iránt tiszta 
szívből, igaz lelkesedéssel érdeklődnek, hogy 
a felhivás terjesztéséhez segéd kezet nyújtani 
s abból ismerőseik számához mért mennyiséget 
szétosztás czéljából átvenni szíveskedjenek.

Nem mulaszthatom itt még el kérő szózatot 
intézni kivált azokhoz az erdőbirtokosokhoz, 
kiknél a személyzet jövője nyudijjal biztosítva 
nincs, hogy az egyesület megalakítását minden 
tőlük kitelhető módon támogatni, kivált pedig 
alkalmazottjaikat a gyűlésen vató megjelenésre 
buzdítani s enuek megtehetése czéljából őket 
nem csak a szükséges szabadságidővel, de meg
felelő útiköltséggel is ellátni szíveskedjenek, 
fontolóra véve azt, hogy a megalakítandó egye
sület az ő vállaikat megillető terhet lesz hivatva 
magára venni.

A gyűlés előmunkálataival és szervezésével 
összekötött utazások, jogi tanácsok, levelezések 
stb. tekintélyes költséget igényelnek, melyeket 
alólirott családjának megrövidítése nélkül saját
jából nem födözbet s igy nem csak méltányos, 
de mulhatlanul szükséges is, hogy ebben az

érdekeltek segítségére legyenek s a létesítendő 
egyesület költségeinek fedezésére fejenkint egy 
koronát befizessenek; az igy begyült összeg
ről a közgyűlésen számadás lesz téve.

Felhívásomat abban az édes reményben 
zárom, hogy az nem lesz kiáltó szó a pusztában, 
hanem viszhangot fog kelteni hazánk összes 
erdészeti altisztjeinél és vadászainál s ez a 
hatalmas két testület a gyűlésen leendő tömeges 
részvételével nem csak életrevalóságát, de azt 
is meg fogja mutatni, hogy a kivüle álló 
nagy közönség jóindulatára és támogatására 
is érdemes.

Isten velünk viszontlátásig a gyűlésen!
Szászsebesen 1899 évi február hó 1-én.

Podhradszky Emil
az „Erdészeti Újság* szerkesztője.

T m g y a s z e re k .
Közli: Krisán György.

A csemetekertek termő erejét csak trágyázás 
által tarthatjuk fenn hosszabb ideig, mert ha a talajt 
időközönként nem trágyáznék, az lassacskán teljesen 
kizsaroltatnék s a benne levő csemeték csak sinlőd- 
nének és kiültetésük után a legnagyobb rész mint nem 
életképes, elpusztulna, nem lévén képes megküzdeni 
a különféle gyomokkal, az ültetőnek pedig Összes költ
sége és a még drágább ideje nagyrészt kárba menne.

Szép erőteljes csemeték nevelésének első és leg
főbb feltétele a csemetekert talajának jó megmunká-
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E rd e i  képek.
A „Magyar Fakereskedő* után. ir ta : Bársony István.

A föld legnagyobb ékessége a fa.
Ahol fa nincs, ott még a tavasz ragyogó pom

pája is üres, hiányos.
A legszebb virágos mezőt is csak egy hajszálnyi 

választja el attól, hogy sivataggá váljék, ha nincs fa rajta.
A Hortobágy gyönyörű síkja a Saharát juttatja 

eszünkbe a nagy kánikulában. Hát még télen!? Az 
északi sark elhagyott világa lehet csak olyan sivár, 
üres, mint télen a lakatlan rónaság, a hol fa nincs.

A fa ellenben meg tud menteni mindent a sivárság 
látszatától. A hol fa van, ott elárulhat fenséges ko
molyságot, néha tán komorságot a környék, de üres
séget soha.

A nyári erdő az őserő jelképe: tele élettel, tele 
üdeséggel.

A teli erdő tündérországba viszi képzelődésünket, 
kivált a mikor zuzmarásak a fák.

Még a meghalt, soha életre többé nem támaszható 
faóriások mellé is szívesebben menekül az emher, sem 
hogy a sivatag puszta homokjára hajtsa le a fejét.

A puszt szele csak sir; az erdő lombja közt édes 
szép regéket tud mesélni a szellő.

Egyetlen lomb hajoljon csak a pusztai tanya 
fedelére s máris megvan a dísze, mint a bokrétás 
kalapnak.

Hát még a hol millió a lomb: az erdőn !
a  téli erdőnek nincsen már zöld lombja. A fenyves 

külön világ: az lombot nem ösmer, csak milliárd tűjével 
őrzi az örök zöldet. De még ahol a száraz lombot 
tartogatja magán a cserje, ott sem vigasztalan a kép.

Élénk és érdekes a fák országa mindig. íme egy 
pár kép, róla, belőle, az erdő világából.
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lása és megfelelő trágyázása. A trágyázáshoz különféle 
anyagot használhatunk s igy a természetes marhatrágya 
helyett különféle mesterséges, úgynevezett műtrágyát 
is, ez utóbbit azonban inkább csak kisebb területű 
csemetekerteknél és értékesebb csemetéknél, mert drá
gasága és a szállítási nehézségek mellett termő erejét 
is csakhamar, rendesen 2—3 év leforgása alatt veszti. 
Itt föl akarok sorolni néhány trágya nemet s azok 
előállításának és használatának módját, melyekkel 
ugyan tisztelt kartársaim legnagyobb része tisztában 
lesz, de akadhatnak sokan olyanok is, kik közlemé
nyemnek hasznát vehetik.

Az erdésznek egyik legkedveltebb és legjobban 
ajánlható trágyája a gyephamu és a trágyaszerek 
legtökéletesebbje : a komposzt, mely utóbbi, állati, nö
vényi és föld s igy ásvány keverékből áll s igy a 
különféle ásvány sókban bővelkedik. A komposztnak 
hatását még nagyban fokozhatjuk gyephamu, csontliszt, 
bőrhulladék és gypsnek hozzá való vegyítésével. Kö
vérebbé és fehérnye dúsabbá tehetjük azt istálótrágya 
elegyítésével, mely az által is hasznos, hogy a növényi 
anyagok elkorhadását elősegíti és sietteti.

Az agyagtalaj javítására kitűnő szolgálatot tesz 
a régi szenelő helyek felkaparása által nyert széntör
melék, mely a pajodok s más kártékony rovaroknak 
is kitűnő ellenszere. Az erdei korhadék, melyet tek- 
nősebb helyeken néha szekérszámra találhatunk, a kor- 
hanytartalom és hamualkatrészek gyarapítására szinte 
kitűnő szer, mig a mocsarak, tőzeges posvánjmk, eli
szaposodott árok valódi kincses bányái az erdésznek, 
mert ezekből nyerheti a legkitűnőbb keveréket a kom
poszt trágyához s ezzel elegyítve, hébe korba kapálás 
által fölkeverve szolgáltatják egy-két év múlva a leg
jobb trágyát csemetekertjeinkhez.

Sok helyen a komposzt készítéséhez oltatlan meszet 
is használnak s ez előnyös is, mert ezzel nem csak 
az ásványi tartalmat szaporítjuk, hanem egyúttal u 
növényi alkatrészek korhadását és gyommgok elpusz
títását is elősegítjük. A íennebb már elősorolt anyagok 
15—20 ctm. rétegekben elterittetnek, mire vékony réteg 
oltatlan mész jön s erre ismét egy réteg komposzt- 
képző anyag oltatlan mészszel behintve s igy folyta
tódik tovább a halom képzése, melyet minden oldalról 
szorosan kell körülzárni földdel, hogy a mészrétegek 
mindenütt jól befödve legyenek. Az igy nyert halmot 
eleinte napjában többször megöntözzük s az egészet 
gyakrabban átvizsgáljuk oly czélból, hogy lássuk, vájjon 
a mész már teljesen megoltódott-e s a netán keletkező 
repedéseket mindig szorgosan betakarjuk.

Nem elégséges azonban az, ha minden hulladékot, 
a mely növényi tápláló anyagot tartalmaz, egyszerűen 
összegyűjtünk s egy rakásra föl halmozunk; a komposzt 
készítésére szánt anyagokat szakszerűen kell összerakni 
és kezelni, nevezetesen pedig lehetőleg felaprózni s 
igy rétegenkint elteregetni; igen czélszerü, ha márgát 
keverünk közéjük, mert ez megköti; a savakat. Az 
anyagok megválasztásánál lehetőleg arra kell ügyelni, 
hogy azok dús nitrogén és foszfor tartalommal bírjanak.

Fontos dolog még, hogy a halom lehetőleg mindig 
nedvesen tartassék, mi a nitrogén veszteségét is csökkenti

A komposzt halmot minden hónapban vagy leg
alább hat hétben egyszer meg kell forgatni s lehetőleg 
trágyalével jól megöntözni. Egy év leforgása alatt az 
igy kezelt anyagok porlékonynyá válnak s a legjobb 
trágyát képezik.

A gyephamu készitésének módja az, hogy gyep- 
hántó kés vagy ásó segélyével tégla vagy négyzet 
alakú hantokat vágunk s azokat földes oldalukkal a

I.
Esthangulat.

Véghetlen csönd.
A nap éppen lebukott a föld mögött a nagy 

semmibe, csak a visszfénye látszik még a havon. A 
nyugati táj hómezőin valami csodálatos, vilió derengés 
átszik

Ihol a hósikság határa: az erdő.
Egy sötét vonnál, a melynek az iránya szeszélyes 

kanyarodással fut előre, néhol irtásokat kerülve meg, 
néhol kiugró erdősarkokat ölelve át.

A téli est szomorú, félelmet gerjesztő hangulata 
ömlik el az egész vidéken. Az égen egy nagy, széles, 
foszlottszélü szürke felhő terpeszkedik: nincs annak 
szépsége, mint a nyár bárányfelhőinek; lassan úszik, 
alig hogy észre lehet venni lomha mozgását. Egyik 
vége — nyugalton — szinte lecsüng, mint valami zsák, 
ha azt a duzzadt tarisznyát megemelné a szél, bizo
nyosan kiszoródnék belőle mindjárt a tartalma: a sok
sok szüztiszta hópihe.

Bármerre néz a szem, mindenütt csak a dermedés 
képét látja. Hófúvások, a melyekből alig látszik ki 
egy-egy kóró hegye; betemetett titkos hajlatok, a 
melyeket csak onnan sejteni, hogy a szél valamennyire 
elkotorta róluk a hótömeg felső rétegét, de azt már 
nem lehet kitalálni, hogy vájjon csak szelíd esése van-e 
ott a földnek, vagy mély vízmosás nyelné-e azt el, a 
ki megpróbálná keresztül gázolni a csalóka, rejtelmes 
havon. S ezen a végtelennek és örökösnek látszó hó
leplen sehol legkisebb nyoma sincsen a mozgó életnek.

Annál igazibb a magány, mert a nappal derűje 
nem vigasztal többé. Ilyenkor megnyúlnak a távol
ságok s úgy rémlik, mintha a föld meg az ég egy síkba 
folynék össze. A nappali derű még megmutatta a 
messzeségben csillogó falusi tornyot, de alkonyaikor 
eltakarnak a ködök mindent s a homályban — a mi 
egyre nő a szemhatár felől, — elvész lassankint a 
látás ereje.

S mégis van itt valaki a ki gyönyörűségét leli 
ebben az elhagyatottságban; valaki a ki szándékosan 
keresi a téli éjszakát.
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napnak fordítva, nyáron át kiszárítjuk, ezután hason
latosan a téglakemenczéhez kupaczokba rakva a gyújtó 
csatorna segélyével meggyujtjuk. A kiégetés lassú, 
senyvesztő tűz segélyével történik, mire kisebb kupa- 
czoknál 3—4, nagyobbaknal 7—8 nap szükséges.

A kiégett fris gyep hamuban éppen úgy, mint a 
fahamuban rendesen égetett mész is van s azért káros 
hatással lehet a zsenge gyökerekre, minek elejét veendő, 
a kupaczokból nyert hamut egy-két hónapig még rakáson 
hagyjuk, mely idő alatt a mésztartalom a levegőből 
nyert szénsavany segítségével föloldódik s elveszti 
égető hatását. Ugyanezt érjük el, ha a hamut földdel 
elegyítjük s igy hagyjuk 2—3 hétig.

Ott, hol gyors hatású tágyára van szükségünk, 
igen jó szolgálatot tesz a Vanhausen által ajánlott 
keverék, mely áll 100 négyzet méterenkint 10 klg 
íahamuból, 2 klg. superphosphatból; ez a keverék kitűnő 
hatása mellett még elég olcsó is és a belőle nyert 
trágyát a vetés előtt pár héttel a nedves talajra kell 
hinteni s azzal gereblye segélyevei elegyíteni, hogy 
igy égető hatását vesztve ne legyen ártalmára a kikelő 
csemetének.

A magvetésre kijelölt ágyásokat legjobb kora- 
poszttal trágyáznunk, mely eléggé bővölködik minden
féle ásvány alkatrészekben s hatását is tovább tartja 
meg, mint a sokkal drágább más műtrágyák.

A műtrágyával javított talajból a kikelő csemete 
igen sok salétromot vesz föl s ez ártalmas hatású. 
Különösen nagy a salétrom tartalom a Thomas—salak 
és a kainit nevű műtrágyákban, melyből 450 m2 területre 
kevés istáló trágya hozzáadásával az előbbiből 1, az 
utóbbiból 1 Va m. mázsa vegyitéket veszünk. Ennél egy 
fácska naponkint átlag 3—4 gram salétromot vesz föl.

Állam i erdőhivatalok és erdőgondnokságok 
szervezése.

A földmivelésügyi minister az 1898. évi 19. t.-c. 
8-ik §.a értelmében 43 m. k. erdőhivatalt és 151, ezek
nek alárendelt m. k. járási erdőgondnokságot szervezett 
s ezeknek székhelyét, működése körét és személyzetét 
rendeletileg megállapította. Az erdőhivatalok és gond
nokságok a következők:

I. Erdőhivatal: Budapest. Alárendelt gondnok
ságok: Kecskemét és Vác. II. Erdőhivatal: Nyitra. 
Gondnokságok: Nyitra, Privigye, Szénié, Pozsony. III. 
Erdőhivatal: Trencsén. Gondnokságok: Budatin. Ilalva 
Nagy-Bittse, Rovina. Trencsén. IV. erdőhivatal: Alsó- 
Kubin. Gondnokságok: Alsó-Kubin, Turdossin, Turóc- 
Szent-Márton. V. Erdőhivatal: Liptó-Szent-Miklós. Gond
nokságit: Liptó.Szent-Miklós, Liptó- Újvár, Rózsahegy. 
VI. Erdőhivatal: Besztercebánya. Gondnokságok: Ara
nyos Maróth, Zsarnócakohó, Besztercebánya, Libetbánya, 
Zólyom. VII Eh: Balassa- Gyarmat. Gondnokságok: 
Eger, Ipolyság, Balassa-Gyarmat, Losonc. VIII. Eh: 
Rima-Szombat. Gondnokságok: Miskolc, Nyusta, Rima
szombat, Rozsnyó IX. Erdőhivatal: Lőcse. Gondnok
ságok: Gölnicbánya, Podolin, Lőcse, Szepes-Ófalu, 
Szepes-Szombat. X. Erdőhivatal: Eperjes. Gondnok
ságok: Kassa, Szepsi, Bártfa, Eperjes. XI Erdőhivatal: 
Sátoralja-Ujhely, Gondnokságok: Homonna, Sátoralja
újhely, Szinna, Varannó. XII. Erdőőivatal: Ungvár. 
Gondnokságok: Nagy-Berezna, Ungvár. XIII. Erdőhivatal: 
Beregszász. Gondnokságok: Beregszász, Munkács, Nagy- 
Szőllős. XIV. Erdőhivatal: Máramaros-Sziget. Gondnok
ságok: Dragomérfalva, Felső-Visó, Huszt, M.-Sziget, 
Ökörmező, Técső, Trebusa-Fehérpatak. XV. Erdő
hivatal: N.-Károly. Gondnokság: Nyíregyháza, Nagy-

Ott áll az erdő szélén, egy vén tölgyfa mellett 
s mozdulatlanul néz be a fák közé, a hol bizony épp 
oly némaság uralkodik most, mint a síkon.

Mintha tökéletesen kihalt volna az egész világ s 
csak a fák kisértetváza lenne még meg a nagy szép
ségek gyászos emlékeképen.

A lesben álló ember nyitott szájjal vesz lélegzetet 
hogy jobban hallja, ha bent, a sűrűben megzörren a 
bokor; apró felhők szállnak ki minden lélegzettel az 
ajka közül s a pára mindjárt le is csapódik a sza
kállára, a bajuszára; zúzmarát és jégcsapot fagyaszt 
belőle a hideg.

Hogy melegítheti ezt valami ott belől, hogy ide 
kívánkozott, a kemény fagyok birodalmába! A szen
vedély tüzeli-heviti: az a gyönyörűség, a mit csak az 
igazi vadász érez a mikor jó puskája társaságában 
szemközt áll akármiféle veszedelemmel . . .

Szép frázisok, de most nem válnak be. Azt a 
csöndes, mozdulatlan embert a kötelesség hozta ebbe 
a Szibériába. A fácánosát félti szegény. Ázsia e gyö

nyörű honosainak ellensége ilyenkor minden; a nagy 
tél keserves veszedelmük, mert agyonsanyargatja őket, 
akkor pedig könnyű elbánni velük a vérszomjas raga
dozóknak, a sasnak, bagolynak, menyétnek, nyestnek, 
vadmacskának, ravasz rókának. . . .

Csitt!
Ahol is egy ni, egy vörös bundás! . . .
Hogy settenkedik, hogy lopakodik; szimatolva 

nyújtja előre hegyes orrát; érzi hogy valami vesze
delem van a levegőben, de nem tudja kitalálni, hogy 
honnan fenyeget.

Az erdésznek volt esze, hogy jó széllel állott el. 
A mi csekélyke szellő leng is, az erdőből árad az ki, 
a vad nem kaphat szimatot.

Ah, a gonosz fácánpusztitója! csak jönne már, csak 
meg ne gondolná magát, hogy más irányt válasszon!

Az alkonyat elindította rendes vadászatára; ez itt 
megszokott járása, megszokta kerülni a nagy tölgyfát 
s az árokban óvatosan csúszik be a vágásba a fácán
etetőhöz. Jaj annak a szegény madárnak, a melyik 
elkésett a felgalyazással! . . .
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bánya, N.-Károly. XVI. Erdőhivatal: Nagyvárad. Gond
nokságok: Belényes, Nagyvárad. XVII. Erdőhivatal: 
Zilah. Gondnokságok: Silágy-Somló, Zilah, XVIII. Erdő
hivatal : Deós. Gondnokságok: Bethlen. Deés, Nagy- 
Uonda. XIX. Erdőhivatal: Beszterce. Gondnokságok: 
(besenyői és jádi járás). XX. Erdőhivatal: Kolozsvár. 
Gondnokságok: Bánffy-Hunyad, Hidalmás, Kolozsvár, 
Teke. XXI. Erdőhivatal: Torda. Gondnokságok Topán
falva, Torda. XXII. Erdőhivatal: Maros-Vásárhely. 
Gondnokságok: Görgény-Szent-Imre, Maros-Vásárhely, 
Szászrégen, Szováta. XXIII, Erdőhivatal: Csik-Szereda 
Gonokságok: Csik-Szent-Márton, Csik-Szereda, (Csik- 
szépvizi járás), Gyergyó-Szent-Miklós (gyergyó alfalui 
járás), Gyergyó-Szent-Miklós (szenmitklósi járás), Gyer- 
gyó-Tölgyes. XXIV. Erdőhivatal: Székely-Udvarhely. 
Gondnokságok: Székely-Keresztur, Székely-Udvarhely 
(orondi járás), Székely Udvarhely (székely-udvarhelyi 
járás), Vargyas XXV. Erdőhivatal: Szepsi Szent-György, 
Gongnokságok: Baróth. Bereck, Kézdi-Vásárhely, Ko- 
vászna, Nagj^-Borosnyó, Szepsi-Szent-György. XXVI. 
Eh.: Brassó. Gondnokságok: Brassó, Földvár, Hosszu- 
íalu. XXVII. Erdőhivatal: Fogaras. Gondnokságok 
Alsó-Árpás, Fogaras, Sárkánj7,, Törcsvár. XXVIII. Eh.: 
Segesvár. Gondnokságok: Kőhalom Medgyes, Nagy- 
Sink, Segesvár, Szent-Agota XXIX. Erdőhivatal: Nagy
szeben. Gondnokságok: Nagy-Disznód Nagy-Talmács, 
Nagy-Szeben. Szász-Sebes, Szelistye, Szerdahely, Uj- 
Egyház. XXX. Erdőhivatal: Dicső-Szent-Márton. Gond
nokságok : Dicső-Szent-Márton, Erzsébetváros. XXXI. 
Erdőhivatal: Nagy-Enyed. Gondnokságok: Gyula-Fehér
vár, Zalatna. XXXII. Erdőhivatal': Déva, Gondnokságok: 
Brád, Déva, Hátszeg, Maros-Illye, Petrozsény, Szász
város, XXXUI. Erdőhivatal: Arad, Gondnokságok: Arad, 
Boros-Sebes. XXXIV. Erdőhivatal: Temesvár. Gond

nokságok : Fehértemplom, (fehértemplomi járás), Fehér- 
templom (uj-moldovai járás), Versec. XXXV. Erdő
hivatal Szeged. Gondnokságok: Szabadka, Szeged. 
XXXVI. Eh.: Újvidék. Gondnokságok: Nagy-Becskerek, 
Újvidék. XXXVII. Eh: Pécs. Gondnokságok: Pécs, 
(pécsi járás) Pécs (siklósi járás), Szegzárd. XXXVÍU. 
Eh.: Kaposvár. Gondnokságok: Kaposvár (igali járás), 
Kaposvár (kaposvári járás), Kaposvár (nagy-atádi járás). 
XXXIX Eh.: Zala-Egerszeg. Gondnokságonk: Alsó- 
Lendva, Nagy-Kanizsa. Tapolca, Zala-Egerszeg XL. 
Eh.: Szombathely. Gondnokságok: Körmend, Szent- 
Gotthárd, Sombathely. XLI. Eh: Sopron. Gondnok
ságok: Csepreg, Sopron. XLII. Eh. Komárom: Gond
nokságok: Esztergom, Komárom. XLI1Í. Eh.: Vesz
prém. Gondnokságok: Székes-Fehérvár, Veszprém.

LEVELEZÉS. XCU -V 
x e R ,

Német-Szent-Pétoren, 1899 év február hó 5-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !

Miután az állami alkalmazottak egyesületéről 
akarok szólni, a melynek én is tagja vagyok, — en
gedje meg, hogy ebbeli nézetemet szerény tehetsé
geimhez mérten el mondhassam —

Az egyesület csak úgy felelhet meg a mi vára
kozásunknak, ha első sorban és takarékosak leszünk, 
második sorban s a mi a fődolog, ha az teljesen meg- 
bizható, erős és biztos kezekben lesz letéve, — ennél 
fogva úgy a már befizetett, valamint a jövőben fize
tendő tagsági pénzeket a Nagyméltóságu m. kir. Minis- 
terium védnöksége vagy gondnoksága alatt állami 
kezelés alá adni, s ezek mellet egyelőre gyümölcsözés

Az erdész meg nem moccanna egy világért, pedig 
majd lefagy a füle. Ej, be jól esnék megdörzsölni! 
. . . Majd . . majd . . . hadd jöjjön csak erejébb a 
ravasz koma; majd ha az esti csöndet fölveri a lövés 
döreje s utána nyomban erős farkesapkodással vonaglik 
a havon a fáczánok hóhérja, akkor elő lehet venni a 
pálinkás bütyköst s meg lehet inni ennek a kívánatos 
halotti tornak az áldomását.

Addig — csitt! . . . megindult már a róka; köze
ledik ! . . . Aztán egyet gondol, s hirtelen más utat 
választ. El is tűnik a fák közt nemsokára.

A szegény összefagyott erdész nagyot károm
kodik magában. — Ez oszt’ a felsülés!

II.
Az őserdőben.

Tél van. Rideg, kietlen tél. Az erdő fekete és 
kopasz, a fák alját hó borítja. Nem most esett. Már 
jó ideje, hogy ropogósra fagyott. Nehéz rajta járni- 
futni a vadállatnak. A vadkan súlyos lépése alatt

leszakad a felső fagyott kéreg a völgyet boritó havon. 
A nehéz állat hasaljig esik belé, alig tud kivánszorogni 
aztán Farkas és róka sokkal könnyebben mozog rajta; 
testük aránylag könnyű a vadkanéhoz képest.

A sötét erdő egy magányos völgyében, vad kom
lóval sűrűn befuttatott bozótban nyugszik az erdők 
komor lakója, az agyaras. Madár se jár ott, a hol ő 
otthon érzi magát. Vackának a bűzét messzire el
hordja a szél. Ez a kiállhatatlan illat az ő árulója.

A csönd szinte félelmes ebben az elhagyott erdei 
zugban, a hol évszázados fatörzsek korhadnak, sok 
idő óta lombvesztetten.

A kan szunyókál. Otromba nagy fejét két első 
lábára fekteti. Sörtéje barnásfekete törzs kérgének a 
színével sötétlik.

Egyszer csak felkapja a fejét. Pisla szemével 
belebámul az üres levegőbe. Nagyokat fuj. Valami 
mozgás közeledik.

(Vége következik.)
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végett a magy. állami banknál, vagy a Budapesti 
országos földhitel intézetnél letenni, hogy nagyobb 
kiadásoktól egyelőre meg legyünk kiméivé, annyival 
is inkább, mert úgy a nagy közönség, mint az állami 
alkalmazottak nagy érdeklődéssel néznek az újonnan 
alkotott egyesületünk elé, sőt többeket ismerek az 
állami alkalmazottak közül, kiket a félelem és a bizal
matlanság vissza tart a szövetkezetbe való belépéstől, 
nem tagadhatom, hogy eleintén magam is azok közé 
tartoztam, mert nem találtam meg azt, hogy ki legyen 
a szövetkezet filléreiért felelős, de egy erős meggyő
ződés erőt vett rajtam, a mely azt sugalta, hogy ezen 
reánk nézve oly üdvös czélnak lenni kell, ezt támogatni 
úgy anyagilag mint erkölcsileg kötelessége minden 
állami alkalmazottnak.

A befizetési dijakra nézve ajánlanám biztonsági 
és takarékossági szempontból, hogy az a m. kir. posta
takarék pénztári befizetési lapon, cheque számla utján 
térténjék, nézetem szerint ez volna a legkönnyebb oldala 
a dij befizetéseknek.

Kedvelt lapunk utján meg felszóllitandok lennének 
a tagok arra nézve, hogy jelentsék ki, kik akarják 
a dijakat havonként és kik óhajtják évnegyedenként 
fizetni hogy ez által a befizetéseknél zavarok ne tá
madjanak. Ez volna az én szerény nézetem és az a 
meggyőződésem egyelőre, ha azonban szaktársaim 
ezeknél jobban találnák meg a dolog nyitját, szivesen 
hozzá járulok.

Végül a tekintetes szerkesztő urnák szives el
nézését kérem rosszul tákolt levelezésemért, s ha 
közölhetőnek találja kedvelt lapunkban, adjon helyet 
neki, ha pedig nem közölhető, dobja a kályhába, — 
úgy is ez az első levelezésem. —

Tisztelettel vagyok igaz hive
L e l i k  A n d r á s  

m. k ir. e r d é sz e t i a ltiszt.

Levelének annál szívesebben adtunk helyet, mert e 
részben magunknak is voltak némi aggályaink, kivált a 
jövőre nézve, midőn az egyesület megizmosodván s ta
gokban megszaporodván, ügykezelése mind complicáltabbá 
válik s annak helyes vezetéséhez szakértő és csak azzal 
vesződő kezek lesznek szükségesek. Az eszmét nem árt 
szellőztetni, azt tisztázni azonban majd a május hóban 
megtartandó közgyűlés lesz hivatva.

Azt, hogy ez az első levelezése, mi sajnáljuk leg
jobban, mert a most beküldött bizonyítja, hogy írója egy 
kis buzgóság mellett hasznos szolgálatokat tehetne la
punknak, reméljük is, hogy a jövőben többször is lesz 
szerencsénk. A  szerkesztő.

H ibaigazítás. Lapunk múlt számába sajnálatos 
és bosszantó hiba csúszott be a szedő gondatlanságból, 
a második levélnél ugyanis, ez á ll: Nagy-Köveres 2899

január 33. mi természetesen lehetetlen, mert ezer év múlva 
aligha fogjuk fejünket fájditani. A hibát oda igazítjuk, 
hogy a keltezés helyesen 1899 január 23.

K itüntett főerdőőr. A hivatalos lap folyó évi 
29-ik számában a következőket találjuk: „Személyem 
körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Gaál 
Lajos nyugalmazott főerdőőrnek sok évi hű és buzgó 
szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozom. Kelt Bécsben. 1899 évi január hó 24- 
éu. Ferencz József s. k, Széchényi Manó s. k.“ Lapunk 
volt hű barátjának őszinte szívből gratulálunk kitünte
téséhez.

A lip tó-teplai nyniak. A teplai nyulak nem 
afféle közönséges nyulak. Kitűnik ez az alábbi tör
ténetből is. A minap estefelé két nyulat hoztak feladni 
a teplai postahivatalba. A postamester átvette az im
máron hideg tárgy-számba menő állatokat, melyeknek 
rendeltetési helyét egy nyakukba kötött kemény papi
rosról lehetett megtudni. Kiállította a feladó részére a 
vevényt a nyulakra pedig fölragasztotta a szokásos 
számot, és félretette őket a többi csomag közé. Azután 
leült az asztalhoz és csöndesen dolgozgatott tovább 
lámpavilág mellett. Egyszerre csak csudás dolog történt: 
a csendesen pihenő csomagok megelevenedtek és ma
guktól jobbra-balra gurultak szét a szobában. A posta
mester ereiben a boszorkánytáncz láttára meghűlt a vér, 
pedig még csak most jött a java a zenebonának A két 
nyúl felugrott és eszeveszetten nyaragalászni kezdett a 
szobában. Az egyik az asztalra ugrott, feldöntötte a 
lámpát, lerúgta a téntatartót s egy pillanat alatt pokoli 
sötétség lett A két nyúl pedig folytatta ijedten a nyar- 
galást. Egyszerre rémes csörömpölés hallatszott: a 
nyulak a postahivatal üvegajtaján keresztül kiugrottak 
a szabadba és eltűntek az éji homályban. A postamester 
valahogyan lámpát gyújtott és ekkor látta, hogy az 
egész szoba fenekestül fel van forgatva, a megszökött 
nyulak magukkal vitték még czimtáblájukat és a rájuk 
ragasztott számot is.

A dolog úgy történt, hogy a tapsifüleseket nem 
ölte meg a vadász golyója, csak megsebezte s a téli hi
degben megdermedtek, de a jó meleg szoba jót tett 
nekik. Magához tért mind a kettő.

A különös eset persze nagy felünest keltett a 
teplai körökben.

N ég y  éves testvérgyilkos. Zimonyból csak
nem hihetetlen gyilkosság hírét küldik Pájics Péter, 
ki a Bjelina mellett levő Magnojevcs községben lakik, 
a minap feleségével együtt elment hazulról,otthon hagyva 
Dömötör nevű négy évés kis fiát s ennek két éves kis 
húgát. A gyermekek eljátszottak egy ideig, de a kis 
leány végtére megunta a játékot és sírni kezdett. Négy 
éves bátyja ekkor fogta a szobában levő baltát és azzal 
többször a fejére ütött húgának. A két éves leányka 
elhallgatott, még pedig örökre: a baltaütések meg
ölték. Mikor az szülök hazatértek, halva találták a szoba 
padlóján. A szülőket a hatóság letatartóztatta.

L égyott a'lisztesládában. Régi színpadi fogás, 
hogy az alkalmatlan udvarlót a szenesládába, a moso- 
gatóteknő alá vagy egyéb efféle kényélmetlen helyre 
bujtatják. Nem is nevetünk már rajta, annyiszor láttuk 
és szinte csodáljuk, hogy az az oktondi udvarló nem 
tudja úgy, mint mi, hogy a férj ott fogja érni és ki 
nem bocsátja majd jó ideig a kellemetlen fogságbóg 
Egy ilyen eset történt meg mostanában az életben, mé
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pedig Kövesden, ahol ezen nevet most mindeki. Murza 
Péter gazdaember észrevette, hogy a feleségét nagyban 
kerülgeti egy ficsur. A térjek régi módszerét követte 
ő is: úgy tett ugyanis, mintha elutaznék, valójában 
azonban lesbe állt. Nemsoká kellett várakoznia. Az 
ifjú gentleman megjelent és újból szerelmet vallott az 
asszonykának, A férj nem türtőztethette magát tovább 
s az ablakon dörömbölni kezdett.

— Ki az? kiáltja az asszonyka
— Én! — felel a férj.
— Ki az? — kérdi most a gavallér.
— Ő ! — feleli ismét az asszbny.
Az udvarlónak se kellett több, futott a merre 

látott, de nem juthatott messzire, csak a lisztes 
ládáig, a melybe hamarosan bele is bujt. Erre az 
asszony bebocsátotta a férjét, a ki aztán reggelig 
mulatott a lisztesláda tetején.

G yilkos vadorzók.Békés vármegyében, az Uj- 
Kigyos község melletti erdőben, mely Wenckheim 
Frigyes báró tulajdona, három vadorzó garázdálkodott. 
Deák Mózes és Bartolák György meghallották a lövöl
dözést és odasiettek. A vadorzók, Kelemen, Domokos 
és Gyulai a nevük, szembeszálltak a vadfelügyelőkkel 
és rájuk lőttek Az egyik gyolyó Deák Mózest érte, ki 
holtan eset össze, egy másik lövés pedig halálos sebet 
ejtett Bartolákon. A gyilkos orvvadászokat, kik már 
régóta pusztítják Weukkheim báró őzeit és fácánjait 
— már elfogták.

Szerkesztő i üzenetek .
S z í i c s  J ó z s e f  urnák. M o g y o r ó d .  A 2 frt. beér

kezett. Köszönet.
V a d k e r t y  M e n y h é r t  urnák. B r e z o v a .  Lapunk 

évfolyama október hó 1-ével kezdődik s igy természetes, hogy 
újévkor már az évfolyam második évnenyede veszi kezdetét. Az 
október—doczemberi évnegyed számaiból is van még elég nagy 
készletünk s a megfelelő előfizetési díj beküldése mellett szí
vesen küldjük. Lapjai küldésének késése onnan eredt, hogy a 
szerkesztő az alakítandó egylet dolgában Budapesten járt s e 
közben a küldött utalvány szelvénye eltévelyodett. Kérjük szives 
elnézését.

K r i s á n  G y ö r g y  u r n á k .  S z e l i s t y e .  Sem Dobos 
Géza, sem Babos Sándor nem előfizetőink s igy lakhelyüket sem 
közölhetjük. Czikkei idővel közölve lesznek. A budapesti ta
lálkozásnak örvendünk Üdvözlet!

S p a n g l  I m r e  urnák S z e r g é n  y. Sülé István kar
társunk lakhelye: Puszta Sügy (u, p. Pencz. Nógrád megye).

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

93. számhoz.
1899.

PÁLYÁZAT ERDŐLEGÉNYI ÁLLÁSRA.
A nyitra-kolosi m. kir. közalap, erdőgond

nokságnál megüresedett, évi Egyszáznyolczvan 
(180) frt. fizetés, 36. frt. lakpénz és 9 ürm. I. 
osztályú kemény dorongfa élvezetével egybe
kötött. II. osztályú erdőlegényi állomás be
töltése végett pályázat nyittatik. —

Kellékek: erdőőri szakiskola sikeres el
végzése, vagy pedig erdőőri szakvizsga letétele

fedhetlen előélet, magyar nyelvnek szóban és 
írásban levő tökéletes bírása, ép — erős test
alkat és nőtlen állapot. —

Mindezek szabályszerű és hiteles bizonyít
ványokkal igazolandók. —

A folyamodványok a nagymélt. vallás és 
közoktatás ügyi m. kir Ministeriumhoz czimezve, 
a nyitra-kolosi m. kir, közalap, erdőgondnok- 
sághoz folyó évi március hó 15-éig nyújtan
dók be. —

Kelt Nyitra-Koloson 1899. évi február 
hó 3-án.

M. kir. közalap, erdőgondnokság.

PÁLYÁZAT.
A maisai^ gazdaság „Ráczvölgyi" erdő

ségében egy erdőőri állás üresedésben lévén, 
erre pályázat liirdettetik. Csak munkaképes, 
egészséges, erélyes, vizsgázott pályázók nyújt
sák be folyamodványaikat, illetőleg eddigi 
szolgálataikról szóló bizonyítványaik és egyéb 
okmányaik saját kezűleg irt másolatait, melyek 
vissza nem küldetnek, a fenti gazdaságnál 
(utolsó posta Tolna-Hidegkút).

Ezen állás a következő javadalmazással 
van összekötve: készpénz fizetés egész évre 
200 frt., pásztortartásért, gabona malomba szállí
tásáért, szántási és beliordási dijakért 22 frt. 
szabmányföldben 2500D-Ő1, 2 darab tehén tartás, 
2 gőbe tartás malaczaival, takarmányrépa 32 
m. m. végül szabad lakás és tüzelőfa. Ajánlatok 
e hó végéig beterjesztendök. 1—3

Ingyen szedepfa csem ete.
A íöldmivelésügyi m. kir. ministerium országos 

selyemtenyésztési felügyelősége bárkinek ingyen ad 
2—3 éves magágy! szederfa csemetét. Városok, köz
ségek, néptanítók szállítást nem fizetnek; ellenben 
magán felek a szállítási költséget viselik.

Megrendelésnél vármegye, utolsó posta, vasút, 
esetleg hajó állomás pontosan bejelentendő.

Ha a csemetéket magas tőrzsü fákká neveljük, 
úgy egy katastralis holdnyi faiskolába 7200 csemete 
helyezhető el oly formán, hogy a sorok egymástól egy 
meter, a sorokban a csemeték 80 centiméter távolságra 
álljanak-

Sövény alakításnál egy folyó méterre 3 darab, 
egy folyó ölre 6 darab csemetét számítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt sürgősen jelentsék be.
A földmivelési m. kir. ministerium országos selyem- 

tenyésztési felügyelősége 
S z e g z á r d o n ,  T o l n a  m e g y e .
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M E G J E L E N T
a

L U M  É S  T Á R S
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagy-méltóságú földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas in tézkedésével,
ojHégünls. 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.

POLGÁRI  RUHÁK fe-
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevő in k et félrevezetn i. -*VJ Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. * . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerh kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolym. Szászsebes, 1899. Február 14. 20-ik szám

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 Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Járásiak panasza.
Az erdőőri személyzet egyik tekintélyes 

rézét képezik a járási erdőőrök s aki lapunkat 
eddig figyelemmel olvasta, méltán csodálkoz
hatott azon, hogy ezekről és sorsukról alig 
lehetett valamit olvasni benne s jogoson le
hetett abban a hiedelemben, hogy ha már 
dicsekvésre nem, akkor panaszra sem lehet 
okuk, vagy pedig arra a gondolatra jöhetett, 
hogy ezek sem igen törődnek sorsukkal, hanem 
megnyugosznak abban csöndesen, pedig hát ha 
valakinek, úgy a járási erdőőröknek méltán van 
okuk a panaszra.

A mit eddig más nem tett, megkísértem 
én pár szerény sorban ecsetelni a mi bajainkat, 
melyek ha nem is teljes orvoslásra, legalább 
szerény enyhítésre várnak.

Javadalmazásunk 250— 350 forint közt 
váltakozik, mellékes jövedelmünk pedig nincs 
és nem is lehet, mert mellék foglalkozást űzni 
tiltják a szabályok. Igaz, hogy teszem azt a 
tanítók javadalmazása is vajmi csekély, de 
hát ezek ezt mellékesen fokozhatják; például 
csak a mi tanítónkat hozom fel, ki az iskolán 
kívül öt magán házban oktat gyermekeket, mi 
legkisebb számítással legalább havi 25 forintnak 
felel meg, két fia pedig a nyitrai kegyelmes 
püspök ur jóvoltából ingyen végzi iskoláit 
Nyitrán, mi ellenben szerény fizetésünk mellett 
a legjobb akarattal sem iskoláztathatjuk falusi 
iskolánkon kívül gyermekeinket.

Mig más emberfia szerény jövedelmét 
családjával együtt otthon költi el, addig nekünk 
25—30 sőt több kilométernyi kerületünk be

járása czéljából két-három napra kell eltávoz
nunk családi hajlékunktól s mig a családunk 
otthon, mi a kerületben fogyasztjuk szerény 
jövedelmünket, már pedig minden józan gon
dolkodású ember tudja, hogy mit tesz az két
felé költekezni, nem is említve azt a rengeteg 
ruha koptatást, a mely ilyen hosszas kirándu
lásokkal jár.

Hát még annak a csekély fizetésnek a 
felvétele mennyi bajjal jár! Megyünk a köz
ségi pénztárnokhoz, ez egyszerűen azt mondja, 
hogy szívesen adna, de hát üres a pénztár, 
várjunk; ha nincs nagyon nagy szükségünk a 
pénzre (de ugyan mikor nincs?) hát meg
nyugszunk és várunk, ha azonban erősen szorul 
a kapeza, mit teszünk? elhívjuk magunkkal 
a pénztárnokot egy kis itókára s miután lapos 
tárczánkból egy-két liter bort kiszorítottunk, 
meg van az eredmény, a pénztárnok véletlen 
éppen a marháját vagy kukoriczáját adta el 
és kisegit a saját pénzéből. így azután busás 
kamatot fizetünk saját pénzünk után. Gyakran 
megesik ilyen körülmények közt, hogy a kerü
leti erdőőr többet kénytelen járni a fizetése 
után, mint a kerületében.

Mi erdőőrök, kik neveljük, gondozzuk az 
erdőt, vágatjuk a fáját, a saját szükségletünkre 
való tűzifát kénytelenek vagyunk a szűkre 
szabott 20—25 frt. átalányból piaczon vásá
rolni, alkalmat szolgáltatván ez által a nép 
csúfolódására. Úgy nézünk ki, mint az a suszter, 
ki a saját csizmáját, vagy a pék, ki kenyerét 
másik társától venné,

Itt vannak azután az erdőkárok.
Szervezési szabályaink szerint a nappal
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főleáezettek után egy harmadrész, az éjjeliek 
után pedig fele járna, e helyett azonban úgy
szólván semmit sem kapunk, sőt a tárgya
lásoknál nem ritkán rá kell fizetnünk a 80 kr. 
— 1 frt. napidijra és a kerületen kívül meg
tartott tárgyalásoknál járó 10 kr. kilométer 
pénzre. Ha az Ítélet felmentő vagy ha a kár
tevő vagyontalan, akkor ugyan a fuvar és 
egyéb költség a szegény erdőőr nyakába szakad.

A feljelentettnek akár hányszor van annyi 
vagyona, hogy abból az erdőkártérités, bünte
téspénz és eljárási költség behajtható lenne, 
de hát kikapja a szegénységi bizonyítványt és 
ezzel vége a komédiának; legföllebb leüli az 
egy-két napot, már pedig ez az erdőtolvajoknál 
nem igen megy büntetésszámba. A nép erkölcse 
már nagyrészt teljesen megromlott s kihalt 
abból a szégyenérzet.

íme egy — bár csak csekély — része a 
mi bajainknak és sérelmeinknek, nem is említve 
azt, hogy nyugdíjról nálunk szó sincs. Talán 
meg fognak majd változni legalább részben 
ezek a viszonyok az állami kezelés behoza
talánál, de hát a törvény itt is minden egyébről 
gondoskodott, csak éppen az altiszti személyzet 
szervezéséről és fizetés szabályozásáról nem.

Közeledik gyűlésünk ideje s ez alkalmas 
idő. arra, hogy komolyan gondolkozzunk hely
zetünk fölött s ne csak szóval, hanem a gyűlésen

való tömeges megjelenésünk által tettel is 
bibizonyitsuk, hogy sorsunk nem közömbös 
előttünk, hanem annak a lehetőség határai 
közt való megjavítására semmi fáradságot és 
költséget nem kiméivé komolyan törekedünk, 
így azután érdemesek leszünk nem csak ön
magunk, de a mások által való megbecsülésre is.

Stenczinger Sándor
kerületi erdőőr.

Az országos nyugdij és segély egyesület,
Több helyről hozzánk intézett kérésnek eleget 

tenni s egyes fölvetett kérdéseket megvilágítani akar
ván, ismét az országos nyugdij és segély egyesület 
kérdésével kell foglalkoznunk.

A kérdések leglényegesebbje és legfontosabbja 
mindenesetre az, hogy lehetőleg csekély évi tagsági 
dij befizetése mellett képes lesz-e az egyesület tagjai, 
azok özvegyei és árvái számára legalább olyan nyug
dijat biztosítani, mint a milyet ma a kincstári erdő
altisztek élveznek, a második pedig az, hogy hány tagra 
van legalább szükség, hogy az egylet ne csak meg
állhasson, hanem annnak fölvirágzása is biztosítva 
legyen.

Az utóbbi kérdéstől függvén tulajdonkép az elsőnek 
a megoldása, ezzel kell előbb foglalkoznunk s erre 
egyszerűen azt felelhetjük, hogy a tagok minimális 
számának legalább ötszáznak kell lenni, már pedig 
hogy ennyit játszva lehet majd összehozni, az kétséget 
nem szenved.

TAR. C JZ A. s*-

E rd e i  képek.
A .Magyar Fakereskedő“ után, ir ta : Bársony István.

Vége,

Még nem látja, hogy kifia-mifia háborgatja, de 
már megszállja a nyugtalanság. Rósz, hitvány szemének 
nem sokat hisz; füle sokkal finomabban jelzi neki a 
bajt, meghallja meszsziről a leghalkabb lépés neszét 
is. Amerről a nesz jött, oda fordul s hirtelen felszökik.

Megint fuj, szaglász, hallgatózik. Csakugyan jön
nek. Jó messziről hallani ugyan még, de bizonyos, 
hogy jönnek. Többen is ; többfelől is.

Ilyenkor nem igen jár a farkas. Nappal az is 
pihen inkább. Ezek kutyák. Nagy, zömök állatok, 
vérbeborult szemmel, olyan fogsorral, a minő becsü

letére válnék a farkasnak. Erősek és szívósak és 
kérlelhetetlenek. Az agyaras jól ösmeri már a fájtá- 
jokat, nem egyet küldött közülök a másvilágra.

Nem jó kikötni velők. Borzasztó kullanestermó- 
szetüek. Sarkába veszik magukat annak, a mire fe
nekednek s le nem térnek a nyomáról, a mig holtra 
fáradtan össze nem roskad.

Az agyaras egyet gondol, villámgyorsan ugrik ki 
vackából és vágtatva inai ellenkező irányba, úgy veszi 
nyakába a csöndes erdőt.

Elkésett. A nagy vadkanüzők egyike, a vezér, 
csak annál jobban elkapja a szimatját, a bokor meg- 
zörren, a véresszemü kutya kiugrikja disznófekvés elé, 
még látja is, a mint a sötét agyaras sietve lohol a 
fák között.

Megadja a jelt, nagyot vakkant s utána rohan a 
disznónak.

Mély, dörgő csaholás jelzi útját. A többi vérkopó 
hallja s érti azt. Két perez alatt együvé szalad mind 
s a vezér nyomában hallatja buffogását.
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Az állami és a vallásalapitványi erdőknél kerek
számban mintegy kétezer altiszt van alkalmazva, miután 
pedig ezek valamennyien nyugdijképesek, inkább keve
sebbet mint többet, csak öt százalékot számítunk olyat, 
kik maguknak még külön nyudijat is óhajtanak némi 
csekély áldozat árán biztosítani, innen tehát 100 tagra 
bizton számíthatunk.

A községi és közbirtokossági erdőknél ugyan
olyan létszámot veszünk, itt azonban már figyelemmel 
kell lennünk arra, hogy az alkalmazottak jövője semmi
kép sem lévén biztosítva, nagyon szomorú dolog lenne, 
ha csak minden tizedik érdeklődnék a dolog iránt s a 
belépők számát ha nem is húsz, de legalább tizenöt 
százalékra véve, háromszázzal szaporítanák a tagok 
számát.

Hitbizományi, papi és más magán uradalmaknál 
az alkalmazottak számát még csak megközelítőleg sem 
lehet megállapítani, azonban mindenesetre kitesz leg
alább annyit, mint a két előbb említetteké együtt véve, 
tehát négyezerét, mely számnak ha csak öt százaléka 
venne is részt a mozgalmunkban, már eljutottunk a 
kívánt minimumhoz s meglenne az 500 tag.

Az anyagi helyzetet illetőleg a számítás hozzá
vetőleg a következő:

Tíz forintnyi évi tagsági dij mellett, mint a mennyit 
az állami alkalmazottak egyesületének tagjai fizetnek, 
az évi bevétel kitenne 5000 forintot, mely összeghez 
hozzá véve még a különféle várható adományokat, 
mulatságok tisztajövedelmét, pártoló tagok dijait és az 
esetleges alapítványok kamatjait, tehát legalább 1000 
forintot, mutatkoznék 6000 forint évi bevétel, melylyel 
szemben kiadást az első öt évben, mint a mely idő 
letelte előtt a nyugdijképességnek kizárva kellene 
lennie, csak az esetleges temetkezési járulékok és

egyéb kisebb segélyezések, valamint az administrativ 
kiadások képeznék, mire véleményünk szerint átlagban 
évi 1000 frt. és a folyton szaporodó tőke folyó kamatjai 
teljesen elégségesek lennének s igy az ötödik év 
zártával már 25000 forint tőke, kamatja, valamint a 
folytatólagos tagsági dijak állanának rendelkezésre, 
tehát olyan összeg, mely már húsz 200 forintos nyug
dijat is nem csak hogy játszva kibírna, hanem még 
tekintélyes összeg maradna a tartaléktőke gyarapítására.

Nyilvánvaló, hogy a tagok számának gyarapo
dásával a vagyoni helyzet is kedvezőbben alakulna, 
mert megdönthetien igazság az, hogy a tömegben 
rejlik az erő.

Itt azonban nem mulaszthatjuk el még egy más 
kérdést is, nevezetesen azt fölvetni, hogy miután ez 
az'egylet lesz hivatva az egyes erdőbirtokosoknak azt a 
természetszerű kötelességét, hogy alkalmazottjaik és 
családjaiknak jövőjét biztosítsák, a saját vállaira venni, 
nem lenne-e jogos és méltányos, ha ezek is éppen 
olyan összeggel járulnának az egyesület vagyonának 
gyarapításához, mint a milyet belépő akalmazottjaik 
fognának fizetni s ha ezt önkényt megtenni vonakod
nának, vájjon nem lenne-e hivatása a törvényhozásnak 
őket arra egyenesen kényszeríteni, mint a hogy ez 
meg van a tanítói országos nyugdíj alapnál, melyhez 
a szolgálatadó éppen olyan összeggel köteles járulni, 
mint a milyet a nyugdíjjogosult fizet?

Ismerve a magyar ember áldozatkészségét nem 
vélünk csalódni akkor, midőn azt hisszük, hogy erre 
nézve törvényes itézkedésre nem lesz szükség, hanem 
minden egyes erdőbirtokos szívesen veszi önkényt 
magára azt a csekély terhet, melyet alig érez meg s 
mely sokszorosan fog neki megtérülni biztosított jövőjű 
alkalmazottjának fokozott igyekezete és buzgósága 
révén.

Az agyaras vágtat. Már tudja, hogy ez a pokoli 
koncert neki szól. Nagy baj van, nagy baj van!

Hiába minden. A kutyák mégis csak könynyebbek, 
nemsokára beérik a havon, a melyen esetük botlik a 
kan s nagyokat csúszik rajta.

Most már ott vannak mindnyájan a rohanó agyaras 
körül. Közrefogják. Oldalt egy-egy, utánna a többi. 
Nincs itt egérut, csak előre lehet futni, dombon fel, 
völgynek le, bele a patak medrébe, a legsürüb sűrűbe.

A szörnyű hangok el nem maradnak tőle többé.
A kan fárad, már nem igen bírja szuszszal. Széles 

szája kitátva, hatalmas agyara összekattog néha, tajték 
szakad le róla olyankor. S a nagy akadályverseny 
csak egyre ta rt

Ez a futás az utolsó ebben az életben. A hol 
véget ér, ott vége is lesz valakinek, valaminek. Talán 
a nagy kutyák közül is egy párnak.

A hol a kan kifáradtan megül s hörögve, dühösen 
csattogatja agyarát a körben csaholó bestiák felé: oda 
siet a vadász, a ki már régóta lesi, hogy onnan szól 
egyhelyből a vérszopó banda muzsikája.

A kutyák megállították már a kant, ez azt jelenti.
A haragos nagy állat csak rájuk ügyel, csak azt 

lesi, hogyan szakitatná ki egyik vagy másik vigyázatlant 
egy nem gyanított kirohanással. Hej, de azok is résen 
vannak ám. Féltik a bőrüket és óvják.

S egyszerre valamelyik nagy fa mögül eldördül 
a lövés, a mely ledönti az agyarast.

A kutyák rárohannak, tépik, marják.
Vérző torkát kitátva csapkod feléjük a disznó.
Gyöngül a közben, egyre gyöngül. Már nem 

bírja emelni roppant fejét.
Lassankint egészen elnyujtózik. Mellette egy pár 

sebesült kutya nyalogatja az éles disznóagyarak nyo
mait. Nagy baja egynek sincs.

HL
Hát még a májusi erdő! . . .
Májusi erdő szivében, ha leülök egy nagy fa tö

véhez, a hol a tiszta levegő áradása mindenfelől át
hömpölyög rajtam: pihent erővel is elnyom a keleti 
restség, melytől elzsibbadok s az ébren alvás félelem 
nélkül való tetszhalála mozdulatlaná tesz.
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A legnehezebb kérdések egyike maga az egylet 
igazgatássá és kezelése, mely nehézség a tagok szét
szórtságában rejlik, ez azonban nem leküzdhetlen 
akadály, mert mi egész bizonyossággal számítunk arra, 
hogy az országos erdészeti egyesület örömmel fogja 
megragadni az alkalmat, hogy az erdészeti altiszti 
nyugdíj és segély egylet kezelését keblére ölelve ez 
által alkalma nyíljék hivatásának egyik legnemesebb 
részét teljesíteni.

Ez által nem csak hogy az egyesület vagyona 
biztos kezekbe lenne letéve, de egyúttal megnyerné 
megérdemelt támogatását az erdészet legtekintélyesebb 
tényezőinek és barátainak, mi csak kedvező befolyással 
lehet fejlődésére és fölvirágzására annál inkább, mert 
az ez által is fokozott bizalom következmény alig 
lehet más, mint a tagok tömeges szaporodása és az 
egyesület vagyonának gyarapítása.

ÁDV5-' LEVELEZÉS.
Akna-Szlatína 1899 január 2 0 .

Mélyen t isztel t  szerkesztő ur!
Szives elnézését kérem, ha netán soraimmal al

kalmatlankodnám, de nyomasztó szükségemben már 
csakugyan nem tudok kihez máshoz fordulni segitségért.

Férjem Szuhai László volt m. kir. főerdőőr előbb 
Fogaras vármegyében, utóbb a brassómegyei Újfaluban 
szolgált összesen 20 évet, utóbbi állomáshelyén azonban 
nagy szerencsétlenségünkre szolgálatképtelenné lett,

A képzelet azután megteszi a többit. A látha
tatlan nagy zenekar, mely el van osztva a fákon, a 
bokrokban, a levegőben: egyre hallatja örök szépségű 
alkotásait. Improvizál minden hangszere, de azért meg 
van benne a csodálatos összhang és ragadja magával 
a szivet, a lelkesedés, a költészet és a remény utain, 
A természet maga a karmester. A fülemile az erdő 
koloratur-primadonnája, hozzá csattog le a napsugaras 
ágról a hőstenor: a tarka tengelicz. A sűrűség árnyában 
a vöröshegy sirja a lemondás dalát; a nagy zenekarból 
fuvola-szólóval kiséri butját a sárga rigó. Az andante-t 
vadgalamb búgja el; intrikus szarkapár perregi az 
allegrót utánna; bele kaczag a naiv gerlicze, felsival- 
kodik rá az együgyü szajkó. Aztán jön a ballet. Czinke- 
seregíepi el rajjal az ágat; művészi csoporttánczczal 
alakítja bohó figuráit; legyüng a gatyról; megáll a 
csúcson; lefordul a levélről, háttal a földnek; majd 
meg előröppen a príma ballerina: a fürge fakúszó és 
nyomra űzi balletmestere a fakopáncs. Szellő meg
zörgeti a bokrot: aeolhárfa halk zúgásával száll fel 
levélről a pihenő bogár; czinczér nyiszorog a fa de
rekán, mintha erdei tündér piczi csizmája ropogna.

Hallgatom az erdő muzsikáját és a mint hall
gatom, egyre kevesebbet tudok a világról.

minek következtében nyugdíjazták. A csekély nyug
díjból idegen helyen, idegen emberek közt nem tudtunk 
megélni, igy hát haza igyekeztünk Mármarosba, Akna- 
Szlatinára, hol azonban ismét csak Ínség és nyomor 
várt reánk, mert férjem hosszas betegeskedése majd
nem teljesen felemésztette a csekély nyugdijat, melyből 
különbeu ötünknek kellett volna megélni. Szegény 
férjemet, kinek testi szenvedéseit még fokozta családja 
nyomorának tudata, végre megváltotta földi kínszenve
déseitől múlt évi deezember hó 28-án a könyörületes 
halál, én pedig három apró ávámmal a legnagyobb 
nyomorban maradtam hátra.

Ilyen szomorú viszonyok közt nem marad egyéb 
hátra, mint hogy szerkesztő urat kérjem fel arra, hogy 
a jó szivü erdészeti személyzet figyelmét nagy nyo
morúságunkra irányítani szíveskedjék. Talán az ő kö- 
nyörületességük elviselhetővé teszi nekünk elhagyot
taknak a földi létet.

Midőn kérésemet ismételném, alázatos tisztelet
tel vagyok

özv. Szuhai  Lászlóné.

Vérző szívvel olvastuk és közrebocsátjuk a sze
rencsétlen özvegy levelét s vérző szívvel annyival 
inkább, mert a nyilvános gyűjtések tekintetében kezünk 
kötve van, tisztelt olvasóinknak azonban módjukban 
áll fölkeresni az Ínségest és tehetségükhöz képest le
törülni a nyomor könnyeit.

íme ismét egy újabb ok arra nézve, hogy siessünk 
az országos egylet megalakításával, mely azután hivatva 
lenne az ilyen szomorú helyzetnek elejét venni s va
lóban könnyelműségnek lehet csak nevezni nemélyek, 
sőt a legnagyobb résznek az egylet ügyében tanúsított 
közönyét; ezek bizonyosan nem tudják azt, hogy: „ma 
nekem, holnap neked.“ A szerkesztő.

Trencsén megye, bitesei járás.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !
A budapesti nagygyűlésre és az azon megalakí

tandó segély egyletre vonatkozólag legyen szabad a 
következőket megjegyeznem:

Hogy az erdészeti altisztek nagy része még 
mindig szunnyadozik, azt egy részben a műveltségben 
való kifejletlenségének tulajdonítom, mig ellenben azok
nál, kik bár felfogják a dolog nagy horderejét, hanem 
azért közömbösek maradnak, az ok talán abban keres
hető, hogy sok olyan egyén van járási vagy községi 
erdőőrré kinevezve, kinek javadalmazásán kivül még 
szép magán vagyona is van, ezek tehát nincsenek arra 
utalva, hogy más segítség után törjék magukat, mert 
meg van nekik az, a mire szükségük van.

Mit szóljunk azonban mi mostoha gyermekei a 
sorsnak, kiknek semmiféle vagyonunk nincs, csekély 
fizetésünkből alig hogy tengődünk egyik napról a má
sikra, öreg napjainkra vagy pedig szolgálatképtelen
ségünk esetére pedig semmikép sem lévén biztosítva,
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ugyan kinek a kegyére számíthatunk? Szomorú dolog 
erre még csak gondolni is !

Minden józan gondolkodású családapa mindig és 
minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy ez által 
magának, vagy családjánaksegitségére lehessen s igaza 
van a közmondásnak: „segíts magadon s az Isten is 
megsegít!“

Most, midőn a szerkesző ur megindította a moz
galmat s kibontotta a zászlót, igen szép alkalmunk 
van nem csak magunkon, de másokon is segíteni és 
ezt az alkalmat semmi esetre sem szabad elszalasz
tanunk s mindazok, kik ezt tennék, véleményem szerint 
nagy szegénységi bizonyítványt állítanának ki maguknak. 
Kiváltkép arra kérem tisztelt kartársaimat, hogy most, 
midőn jövőnk váltó pontjára értünk, támogassák minden 
erejükből kedvelt lapunkat, mely egyedüli szóvivőnk 
és érdekeinknek harczosa. Vegyenek példát a szegény 
zsidótól, ki a szájától megvonja a íalatot, csak hogy 
naponkint megvehesse magának az újságot, mely 
kseftjében útba igazítja.

Minden müveit embernek életszükségét képezi 
az ő ügyeivel foglalkozó lapnak az olvasása. Mi, kik 
lapunkat olvassuk, örömmel tesszük magunkévá a 
segélyegylet nemes eszméjét s bár eddig kevesen va
gyunk, mégis reméljük, hogy összetett vállal, közös 
akarattal sikerülni fog nekünk azt mielőbb megvaló
sítani. Igyekezetünket kell hogy siker koronázza. Mu
tassuk meg, hogy nem csak magunkért, de mások 
érdekében is tudunk fáradozni.

Szerény nézetem szerint jó és czélszerü volna, 
ha a szerkesztő ur a létesítendő egylet alapszabályainak 
tervezetét még a gyűlés előtt közölné, hogy igy elég 
időt nyerjünk a megvitatásra és megfontolásra. (Már 
a jövő számban megkezdjük a közlést. A szerkesztő).

Végre kérem mindazokat a tisztelt kartársakat, 
a kik fölíogják küzdelmünk nagy horderejét, hogy 
hozzánk csatlakozva erős karjaikkal s minden tudá
sukkal és igyekezetükkel segítségünkre siessenek.

Isten Velünk!
T y a p a i  P é t e r .

K ü l ö n f é l é k .

F a rk a s  hús. Zoltán József kartársunk (lakik 
Szász-Magyaros, Brassó megye) felkéri a tisztelt kar
társakat, hogy ha farkast találnának lőni, szívesked
jenek neki abból két kilo húst postán küldeni. A költ
séget készséggel megtéríti s a husért sem marad 
háládatlan.

P á ly áza t. Az Erdészeti Lapok I füzetében a 
következő pályázatot találjuk:

Tiszolcz városnál (Gőmörmegye) egy erdőőri állás 
betöltendő lóvén, ezen állásra pályázat nyittatik. Ja

vadalmazás évenként a következő: 216 frt készpénz, 
10 m3 kemény tűzifa fuvarral, a felfedezett erdei ki
hágások V-i része. Ezen erdőőri állomást elnyerni 
óhajtók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt, szolgálati, 
erkölcsi és orvosi, valamint szakvizsgálati bizonyítvá
nyokkal felszerelt kérvényeiket alulirt czimhez azonnal 
adják be. A községi elöljáróság.

E rdészeti z seb n ap tá r kapható szerkesztősé
günkben ajánlott küldéssel 1 frt 65 krért.

N evezetes bo t került a minap nyilvános árve
résre Londonban. Egyszerű nádpálca, aranygombbal. 
Egy ritkaság-gyűjtő vette meg tízezer forintért. Mert 
ezzel a bottal verte meg 1850-ben Páte Róbert had
nagy Viktória angol királynőt. A királynő a Cambridge- 
palotából lépett ki, a hol kihallgatást adott volt, a 
mikor hirtelen elébe lépett Pate és botjával néhányszor 
oly erősen végig vágott rajta, hogy a királynő ma is 
viseli ez ütések nyomát. A törvényszék nyilvános meg
korbácsolásra ítélte Patet, de, mivel ez tettét semmivel 
sem tudta megokolni, s alkalmasint pillanatnyi elmez
avarban követte el, a királynő a büntetést megváltoz
tatta, és hót évi száműzetésre Ítélte a merénylőt. Pate 
büntetését Tasmániában töltötte ki, s mint csöndes 
ember, halt meg 1895-ben.

F ló riá n  szégyene. Fokszabadi veszprémmegyei 
falucskában, a háztulajdonos a leégett s újra fölépített 
ház tűzfalára Flórián-képet festetett, s a kép alá jó 
nagy betűkkel a következő verset Íratta föl:

Istenre bíztam házamat,
S a tüztől ment még sem maradt,
De most újra főlépittetém,
8 szent Flóriánra bíztam én;
8 ha újra tűzvész jönne rám,
Te szégyened lesz Flórián!

K étezer h a lo tt. Kölnből borzasztó szerencsét
lenség hirét hozza a táviró. A Köln. Ztg. hang-csaui 
tudósitójától telegrammot kapott, amely elmondja, hogy 
az ottani lőporos raktár minap a levegőbe repült; a 
szerencsétlenségnél kétezer ember pusztult el. A 
raktárban egy tábornok vezetésével ezerötszáz katona 
volt: ezek valamennyien odavesztek. Három kilométer 
területen valamennyi ház romba dőlt s lakóik egytől- 
egyig áldozatai lettek az irtózatos robbanásnak.

Sikkasztó  erdész. A zágrábi érseki káptalan 
sikkasztás miatt bünfenyitő följelentést tett a káptalani 
uradalom perjámosi erdésze, Divald Gyula ellen. Dí
váidnak a minap számadás végett meg kellett volna 
jelennie Zágrábban az uradalmi igazgatóságnál, a hol 
már régóta gyanúsnak tartották egész működését. Mivel 
a kitűzött határidőre meg nem jelent, táviratilag föl
jelentették. A csendőrök meg is találták Divaldot, 
a ki éppen Budapestre jött, hogy, mint mondá, beteg 
nejét kellett elhelyeznie. Később aztán még kiderült 
az is, hogy már egy korábbi állásában is sikkasztást 
követett el és ezért bárom évi fogságbüntetóst is el
szenvedett.

E gy  cseléd  boszuja. Kegyetlen boszut akart 
állani egy cseléd az úrnőjén, mert vasárnap nem adott 
neki kimenőt. Pucsay Mária a cseléd neve és Kassán 
szolgált Klein Ferdinandnál. A minap egyedül maradt 
otthon a legkisebb gyermekkel, a hét éves Olgával és 
hogy boszut álljon, lefogta a kis leányt és égő gyu
fával a szemét akarta kisütni. A gyermek jajgatására
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berohantak a szomszédok és megmentették a gyermeket, 
a kinek szeme már megsebesült. Gyorsan orvost hívtak 
és ennek köszönhető, hogy a gyermek szemevilága 
még megmenthető. A kegyetlen cselédet elfogták.

A hu llacso n k itó k . A délvidéki babonás szerb
ség egy elrettentő cselekedetéről ad hirt a Bp. H. Az 
eset a következő: Bacskulyin Mitakikindai városi rendőr 
már egy esztendeje eltemette feleségét, de csakhamar 
megvigasztalódott, mert uj asszony után nézett. Sokkal 
nagyobb volt azonban a vágya, mint a szerencséje, mert 
nem akadt a faluban sem lány, sem asszony, a ki kész 
lett volna hozzá menni nőül. Az a babona volt ugyanis 
elterjedve róla, hogy a meghalt felesége még mindig 
fogva tartja s néha éjjelenkint megjelenik a régi la
kásban. T íz hónapig tartó eredménytelen keresgélés 
után Bacskulyin véletlenül megtudta, hogy Kopecz 
Szína ó-bébai lakos meg tudja a baját gyógyítani. 
Azonnal magához hivatta a vidéken ismert gyógyászt, 
a ki hat napi dús lakmározás után kijelentette, hogy 
rájött már a baj nyitjára, de addig nem segíthet rajta, 
mig meg nem törik a varázsot, melylyel az elhunyt 
asszony megkötötte. Adott neki tanácsot is, hogy mit 
csináljon. így történt, hogy Bacskulyin másnah kiment 
fivérevei és sógor nőjével a temetőbe, a hol fivére 
kitépte a meghalt asszony sirjára ültetett bodzafát, a 
sírkeresztet átfúrta, utána pedig fölásva a sirt, a fa
koporsót darabokra törte. Ilyen módon hozzáért a 
holttesthez s levágta az asszony haját, a nyakán levő 
selyemkendő egy darabját, a hullán levő szoknyát pedig 
a szó szoros értelmében foszlányra tépte. Erre, mint a 
ki jól végezte dolgát, a sirt újból betemette, sőt még 
a kiszakított bodzafát is visszarakta a helyére. Más
nap többeknek föltűnt a megbolygatott sir s jelentést 
tettek a rendőrségen. Bacskulyinék konok tagadása 
mellett is sikerült a tényállást kipuhatolni s a rendőr- 
kapitány Bacskulyin Milánt és Kepecz Szimét 50—50 
forint pénzbüntetésre Ítélte.

Az apagyilkos. A lepoglavai (Szlavónia) köz
ségházához tizennégy éves dúlt arczu fiú állított be 
a minap.

— Megöltem az apámat! kiáltotta az esküdteknek.
— Bolond vagy te, Kranyecz Tomo! felelték neki.
— Ha nem hiszik, megmutatom.
A komisszió elment a fiúval s vérbefagyva, holtan 

találta az öreg Kranyec Józsefet. A fiú azt valotta, 
hogy az apja részegen jött haza az ivanicsi vásárról 
és pénzt kért a feleségétől. Az asszonynak nem volt, 
a mire az öreg dühösen kiáltotta, hogy a felesége és 
a fia meglopja. Hogy megriaszsza őket, behozta a 
konyhából a vasvillát. A fiú is kisietett erre s fejszét 
ragadva, hátulról úgy ütötte fejbe az apját, hogy menten 
összerogyott. A fejsze ezután másodszor is lesújtott 
s az öreg halva maradt a földön. Kranyeczné szerint 
az öreg csak ijesztgette őket s nem is ment ki a vas
villáért. A vizsgálóbiró a fiatal apagyilkost anyjával 
együtt letartóztatta.

A  felesége gyilkosa. Hajdu-Dorogból borzal
mas bűntényről értesítenek. Orosz Mihály mezei munkás 
aki csak tavaly vette el a feleségét, Vlajek Borbálát, 
egy csinos, fiatal asszonyt, minap féltékenységi ro
hamban a községi határban tizenöt czentiméter hosszú 
kését a felesége hasába döfte, úgy hogy annak azonnal 
kifordultak a belei. A  szerencsétlen asszonynak még volt 
annyi ereje, hogy bírókra kelt az urával, ki e közben a 
szép asszony orrát is levágta, azért, mint a gyilkos ké
sőbb bevallotta, ha netalán életben maradna, oly rut

legyen, hogy senki se szeresse többé. A gyikos ez 
után ott hagyta feleségét, a ki kínos vergődésben az 
árokba gurult s ott is találták tneg halva. A  gonosztevő 
a csendőröknek bevallotta, hogy a kést előre megfontolva 
vette magához, hogy feleségét meggyilkolja.

Furcsa felségfolyamodvány. A  kabinetiroda a 
minap vajmi különös felségfolyamodványt küldött le a 
nagyváradi központi szolgabirósághoz. A  folyamodást T. 
Elek Lajos bihar-püspöki pásztorember irta a királyhoz 
é s '— mint az alább közölt folyamodványból kitűnt — 
arra biztatja a királyt, indítson háborút Svájcz ellen, föl
ajánlva neki erre a czélra saját találmányu ágyúját és 
puskáját. A  folyamodás különben szószerint a következőleg 
hangzik:

Méltóságos császárom és királyom, jóságos Atyám 
Budavárában!

Felséges uramat ezen levelem jó egészségben talája, 
kívánom egész háznépemmel tiszta szívből Kívánom, hogy 
hü magyar népét’a dicsőség utján vezesse, hogy hatalmas 
legyen Mária országja. Tudom, boldog napjait megzavarva 
felségednek az a gonosz orgyilkos, aki szent Anyánknak 
drága angyal királynénknak vérét ontotta. Épen ezen 
alkalomból bátorkodom alázatos instancziámat felséges 
uramhoz küldeni. Hogy felséges nejét Magyarország 
Patronáját azon nyomorult gyilkos megakadályozta élete 
folyásában, kiért Lukkenire egész világ halált kiált, de 
országa is megérdemelné, hogy bosszút álljanak rajta arra 
kérem felségedet Méltóságos királyom én föltaláltam drága 
haza javára egy 21 lövetű puskát meg egy messzehordó 
golyóbis szóró ágyút az ágyú 15 kilométer, a fegyver IO 
kilométerre viszi a golyót Hivasson magához Nagyságos 
uram térden állva kónyörgök, hogy bemutassam tanál- 
mányomat, mely nagy dicsőséget hoz Felséged fejére. 
Maradtam kitűnő tisztelettel F. Elek Lajos Kelt deczember 
havában kiszolgált katona.

G yilkosság hat krajczár m iatt. Borzalmas 
gyilkosságot követett el Raján egy 17 éves suhancz, 
Kellner István czipészlegény. Baumann György kő mí
vessel együtt rendeltek pálinkát 12 krajczárért. Bau
mann anélkül, hogy Kellnert inni engedte volna, kiitta 
mind a pálinkát. Kellner erre visszakérte a hat kraj- 
czárját de Baumann nem akarta visszadni. Kellner 
ezért bosszul állandó, kiment az utczára és a korcsma
ajtóban rálesett Baumannra. Mikor aztán az kilépett 
az ajtón, eléje ugrott és egy élesre fent dikicscsel 
torkon szúrta. Baumann, — a szerencsétlen áldozat — 
rögtön meghalt. Kellner, ki most a bíróság börtönében 
ül, csak annyit hozott föl saját védelmére, hogy saj
nálta a hat krajczárját, meg aztán úgy is haragudott 
Baumannra, mert a múlt évben egyszer a lábára ütött.

N e  v á lju k  el! Szegedről Írják: Izgalmas jelenetnek 
voltak a szemtaui minap azok, akik Scherbán törvény- 
széki bíró előszobájában tartózkodtak. Utolsó békélte
tésre volt idézve két váló házastárs; R. E. szegedi ke
reskedő és a felesége. A férj is, a feleség is megjelentek 
a komoly aktushoz pontosan és beléptek a biró szobájába. 
Scherbán biró egy másik birótásra szobájában volt ekkor 
elfoglalva s igy a váló házastársak az Írnok felügyeletére 
maradtak. Eleinte szótlanul, lesütött szemekkel sétáltak 
le s IBI, várva a biró jöttét, de mert az még mindig távol 
volt, az alkalom fölbátoritotta R. E.-t, a férjet, aki oda
lépett haragos hitestársa elé és megfogta a kezét:

— Ne váljunk el — békülj meg. édes.
Az asszony kitépte kezét a férfiéből és hevesen 

szólott:
— Nem, nem. Hágjon el,
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A férfi kérlelte:
— Lásd, én nagyot, sokat vétetem ellened, de meg 

akarok javulni. Azzá akarok lenni, amire esküt lettem: 
holtamig hü férjed. Ne váljunk el, lelkem. Jelentsd ki 
hogy megbékülsz, mondd, hogy visszatérsz hozzám.

— Soha! — felelt az asszony és a harag lángja 
szikrázott ki a szemeiből.

Erre a lérj dühbe jött, megragadta az asszonyt, 
ütlegelni kezdte a megrémült, védtelen teremtést, mire a 
nő sikoltani kezdett. Az előszobában és a folyosón levő 
ügyvédek, de maga a biró szobájában jelenvolt írnok is, 
közberohantak és kiszabadították a férj kezéből a meg
ütlegelt szegény asszonyt. Az asszoby később haragtól 
kipirult arczczal jelentette ki a biró előtt, hogy nem békül 
ki az urával.

Ö ngyilkosság a tem etőben. Megrendítő ön- 
gyilkosság történt minap Tenkén. Az öngyilkos Lengyel 
József gyógyszerész-gyakornok, aki Csabán tartózkodott 
mostanában és hazament meghalni. Kocsi vitte Csabáról. 
Mikor odaértek Tenkére, a község előtt felszólította a 
kocsist, hogy a katholikus temetőnél megálljon. A 
temetőnél leszállott és azt mondta a kocsisnak, hogy 
csak hajtson be a faluba, majd utána jön. Mig a kocsi 
elhaladt, addig Lengyel József bement a temetőbe az 
édesatyja sírjához. Ott találták meg vérbe borulva. 
Fejbe lőtte magát, mellette hevert a revolver, amely 
kioltotta életét. Mire megtalálták, már halott volt.

H alottrabló inasgyerek. Nagyváradról je
lentik, hogy az ottani rendőrség minap letartóztatott egy 
suhanczgyereket halottrablás miatt. Rusz Józsefnek hívják 
az elvetemült fiút, aki Kiss Károly asztalosmesternek volt 
az inasa. Egy hónappal ezelőt súlyosan megbetegedett 
Rusz József s fölvétete magát az irgalmas-rend fő-utczai 
kórházába. Abban a szobában, amelyben elhelyezték, 
végső perczeit élte egy boldogtalan iparossegéd: Kusz- 
tulcsák Simon nevezetű, Már meg is gyóntatták a sze
rencsétlen tifuszos beteget, aki egy világos perczében kö
nyörögve kérte a szomszédos ágy betegét, Rusz Józseíet:

— Édes fiam, ha meghalok, ;— itt a fejem alatt 
órám, gyűrűm, mi egyebem, — küldd el az édes anyámnak.

A fiú szomorúan bólintott a fjével, a hagymázos 
beteg pedig megmondta az édesanyja czimét. Azon az 
éjszakán pedig nagy volt a lótás-futás a kórház folyosóján, 
Kusztulcsák Simon kiszenvedett. Alig hogy lefogták a 
szemét s magára hagyták a halottat Rusz Józseffel, a 
lelketlen fiú odaosont a tetemhez, elkaparitotta a párnája 
alól az értéktárgyakat. Kusztulcsák Simon trég eltemették, 
Rusz József pedig vasárnap került ki a kórházból. Azon 
a napon nagyot mulatott egy külvárosi kiskorcsmábán 
ahol két aranygyűrűvel egyenlítette ki a számláját. Más
nap pedig a gazdája észrevette nála az órát, lánczot, 
kérdőre vonta a fiút, aki némi habozás után töredelme
sen bevallotta, hogy a halottat rabolta meg a drága
ságokért.

Hatezer forintos kutya. Érdekes kutyákért 
elég gyakran fizetnek nagy árakat Angolországban, de 
azért mégis meglepő, hogy a minap egy foxterriér öt
száz font sterling áron kelt el. Ez a kutya a Go Bang 
névre hallgat s már nehány kutyakiállitáson nyert dijat, 
tegutóbb Liverpoolban, a hol a kiállítás végével hatezer 
forintért megvette egy amerikái amatőr. Eddig négy
százhetven font, azaz ötezerhatszáznegyven forint volt a 
legnagyobb ár, a melyet kutyáért fizettek: a Vicze Regal 
nevű simaszörü foxteriér-ért.

A  nagyon gazdag ember. Tudjuk, hogy a 
világ leggazdabb családjai közt első helyen vannak az 
Astor, Gould, Vanderbilt és Mackaydinasztiák. Mindezeknél 
gazdagabb azonban, mint egy hamzurgi lap meséli, John 
D. Rockefeller, az amerikai petróleum dalaj lámája. Ro
ckefeller harmincz év előtt szerény kis könyvvezető volt 
és havi ötven dollár fizetésből, vagyis százhuszonöt forint
ból, tisztességesen megélt. Ma ő több, mint az összes 
vasutkirályok és gabonacsászárok együttvéve és a jöve
delme oly nagy, hogy óránkint 2.316 dollárt, vagyis 5.790 
forintot költhet. Ez naponkint (a vasárnapokat bele- 
számitva) 55.555 dollár, vagyis 138,888 forint; havonkínt 
1.666.665 dollár, vagyis 4,166 662 forint; évenkint pedig 
húsz millió dollár, vagyis ötven millió forint. Ilyen gaz
dag ember John D. Rockefeller, a ki nem tud egyebet 
enni tejnél, mert nagyon gyomorbajos és számlálatlan 
milliói sem képesek neki uj gyomrot adni. . . .

Szerkesztői üzenetek.
B a r n a  L á s z l ó  u r n á k .  K i s t á d .  A Kendeffi ura

dalomban kiirva volt pályázat javadalmazása: 240 frt. készpénz, 
egy öltözet ruha. egy pár czipő, 2 kát hold föld, 2 drb szarvas- 
marha tartás, lakás konyhakerttel, tűzifa. S l á r k u  I s t v á n  
u r n á k  K ő r ö s m e z ő .  A felsőbb osztályok valamelyikére 
való kinevezésre nincs kilátás, mert itteniek lesznek előléptetve. 
Az I.—IV. oszt. erdöőrök mellékjavadalmazása: 3 hold. föld 
vagy 15 frt. váltság, szabad lakás vagy 50 frt. lakpénz. 24 ürm. 
tűzifa házhoz szállítva és a szabályszerű marhatartás, ha esetleg 
van alkalma a legeltetésre. A küldött czímekért köszönet! 
Mutatványokat küldünk. N a s z l a d y  L a j o s  u r n á k .  G e s z t i .  
A kérvényt egyszerűen csak az ordőhivalalra czimezheti. üd
vözlet !

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

PÁLYÁZAT.
A maisai gazdaság „Ráczvölgyi" erdő

ségében egy erdőőri állás üresedésben lévén, 
erre pályázat hirdettetik. Csak munkaképes, 
egészséges, erélyes, vizsgázott pályázók nyújt
sák be folyamodványaikat, illetőleg eddigi 
szolgálataikról szóló bizonyítványaik és egyéb 
okmányaik saját kezűleg irt másolatait, melyek 
vissza nem küldetnek, a fenti gazdaságnál 
(utolsó posta Tolna-Hidegkút).

Ezen állás a következő javadalmazással 
van összekötve: készpénz fizetés egész évre 
200 frt., pásztortartásért, gabona malomba szállí
tásáért,. szántási és bekordási dijakért 22 frt. 
szabmányföldben 2500D-Ő1, 2 darab tehén tartás, 
2 gőbe tartás malaczaival, takarmányrépa 32 
m. m. végül szabad lakás és tüzelőfa. Ajánlatok 
e hó végéig beterjesztendők. 2—3
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M E G J E L E N T
a

L U M  R 8  T Á R B A
udvari egyenruha szállitők

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e .
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.

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

czsógünli ú jó lag  m eg b lza to tt
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r-*v“(é)j ir* O T  . G r irt I Í r t  XT ±1 -Á- K. tgű'"'—
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. Wi Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L IJM  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. ó cs4sz> éselgrrTen8Ig eJtóíef SíczefuTvari szállítói.

Szerb kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Szászsebes, 1899. F e b ru á r  21. 21-ik számIII. évfolyom.

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Ked d e n

Hirdetési d ijak :
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.

Az országos erdészeti altiszti egyesület.
Szép és magasztos eszme volt ez kedvelt 

lapunk ügy buzgó szerkesztőjétől, ki fényes 
jelét adta annak, hogy ügyünket szivén viseli 
s nem retten vissza bár miféle akadáyloktól 
sem a mi eszméjének kivitele elé gördülni fog. 
— Pedig akadály sok lesz, a melyen keresztül 
kell küzdeni magát ezen eszmének, hogy az 
a megvalósulás stádiumába kerüljön. Nekem 
azon bal sejtelmem merül föl (bár ne igy 
volna), hogy az országos erdészeti altiszti egye
sület a minimális tag létszám végett létre 
nem jöhet. — Ugyan már egyszer hangoztattam 
becses lapunk hasábjain, hogy az egyik Erdészeti 
szakközlöny 1890 évi példányában egy stasztikai 
kimutatás volt az egész hazánk erdőségeinél 
alkalmazott erdőőrök létszámáról, mely lap 
szerint 22.000 ember van alkalmazásban. — 
Már nem tudom, hogy ezen számban bele van-e 
véve a sok helyen erdőőr helyzeti alkalmazott 
gubás vagy bocskorkás atyafi is, de nagyon 
valószínű, hogy igen, mertt mint a lap írja, 
még 1890 évben ezen 22 ezer alkalmazott közül 
még csak Vs részének volt szakvizsgája. — De 
bármiként is áljon a dolog, szerény véleményen 
szerint az egész continensen van annyi inteligens 
erdőőr, a mennyi az altiszti egyesület szük
séges taglétszámát fedezné, csak ezeknek túl
nyomó részénél (tisztelet a kivételnek) meg
van a közös ügy iránti közöny és nem bánom- 
ság vagy pedig ami legszentebb kötelesség volna 
volna, a családjának jövője iránti nem gondos
kodás. — Beéri sok azzal a csekély kegydijjal,

amit szolgálat adójától kap és öregségére küzd 
a nyomorral. — No de majd meglátjuk, hányán 
üdvözöljük a husvét szent ünnepének napján 
Budapesten ügybuzgó szerkesztőnket? ezen 
összejövetelen való résztvéleltöl fog függni és 
föl fogja tárni a jövő képét, hogy vájjon létre 
jöhet-e az országos magyar erdészeti altiszti 
egyesület és nyugdíj intézet. — Most pedig 
legyen szabad a létesítendő egyesület szerve
zéséhez az alább felsorolt javaslattal járulnom. 
— Szerény nézetem szerint az egyesület szék
helyének helye volna Budapest fővárosában, 
én azt hiszem, hogy az Országos magyar
gazdasági Egyesület megtenné azt, hogy egye
sületünket magához emelné, melynek elnöke 
Podhradszky Emil úr lapunk ügybuzgó szerkesz
tője lenne. — Az Országos Gazdasági Egyesület 
kebelében 1893 évben létesült az úgynevezett 
mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók 
nyugdíj intézete, ezen intézet alapszabályai oly 
kedvezők, hogy azt semmiféle bizositási intézet
nél elérni nem lehet, csak az a baj, hogy a 
csekély taglétszám miatt a dij fizetések igen 
magasak, ezen dij tételek leszállíthatok vol
nának ha kellő tag létszámmal bírna az intézet, 
igy tehát ezen Egyesületnek érdekében volna 
az, hogy az erdészeti altiszti egyesületet magá
hoz ölelje. — Most vegyük tekintetbe, hogy ha 
az altiszti nyugdij egyesület létre akarna jönni, 
igy legkevesebb 10,000 frt alap tőkével kellene 
bírnia egyelőre is, melynek kamataiból eleintén 
a nyugdíj intézet alakításához szükséges költ
ség lenne fedezhető, a mi jelentékeny összeget 
képviselni fog, — már pedig 10,000 írtra 5 
frt tagsági dij mellett legalább is 1000 tagnak
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kell lenni. — Én tehát igen ajánlanám kedvelt 
lapunk tisztelt Szerkesztőjének a Magyar 
Gazdasági Egyesület elnökével, ki a nyugdij 
intézetnek szintén elnöke, Bujanovics Sándor 
úrral ez iránt lehetőleg még a gyűlés előtt 
érintkezésbe lépni (Bpest IX Üllői út 25 sz. 
Köztelek). Ezek volnának szerény javaslataim 
a létesítendő altiszti egyesületünk szervezésé
hez. — Külömben adjon erről véleményt 
minden kartárs, mert azt hiszem, hogy ügyünk
nek ez csak hasznára válik s melyből azután 
az irányadó körök fogják a megfelelőeket 
kiválasztani. —

Most pedig tisztelt bajtársak kedvelt lii- 
hünk Podhradszky Emil úr lapunk szerkesztője 
megadta a hivó szózatot, tehát rajtunk a sor 
minden lehetőt az iránt elkövetni, hogy áldást 
hozó intézetünk érvényre jusson, nagy szégyen
folt volna az a magyar erdészeti altiszti karra, 
hogy ha ezen ügy a részvét hiány miatt 
kudarezot vallana, hollott a mai időben minden 
számat tévő, sőt alacsonyabb nívón álló testü
letnek megvan a maga egyesülete, de mahol
nap még a sintereknek is lesz. — Félre tehát 
a hideg közönnyel és fel a munkára, a jó 
Isten megsegít! —

Végül pedig ezennel ünnepélyesen be
jelentem a husvét napján Budapesten meg
tartandó gyűlésen való részvételemet. Egyúttal 
az l'koronával a felmerülő költségekhez hozzá 
járulok. —

Felhívási ivet 50 példányt kérek. —
Hazafiui üdvözlettel 

Hidvéghy.

T erv eze te
az „Országos erdészeti altiszti segély és nyugdij 

egyesület" alapszabályainak.

Az idő kereke mindig halad s nem lehet 
azt egy rövidke pillanatra sem megállítani, 
az idő haladásával pedig közeledik egyúttal 
az a nap is, mély hivatva lesz forduló pontot 
képezni hazánk erdészeti altiszti személyzetének 
áletében. Értjük itt annak a gyűlésnek napját, 
mely hivatva lesz tárgyalni nem arról, hogy

vájjon van-e szükség egy országos erdészeti 
altiszti segély és nyugdij egyesületre, mert 
hiszen ezt a szükséget józan gondolkozásu 
ember tagadni nem fogja, hanem arról, hogy 
lehetséges-e az eszme keresztülvitele a mai 
viszonyok között s megvitatni a megvalósítás 
módozatait. Természetes, hogy a gyűlésen nem 
lesz ideje annak, hogy ott tervezgessünk, mert 
azt hiszem, mindenki ideje rövidre lesz szabva 
s otthon hagyott kötelessége szóllitani fogja 
vissza házi tűzhelyéhez, hivatásához, szükséges 
tehát, hogy már kész munkával lépjünk az 
összegyülekezett kartársak elé, mely csak hely
benhagyásra, vagy legföllebb némi lényegtele
nebb módosításokra szoruljon.

Itt még különösen ki kell emelnünk, hogy 
mulhatlanul szükségesnek tartjuk az egyesület 
kebelébe bevonni az erdészeti ágazattal szoro
san összefüggő tényezőket is, milyenek a hiva
tásos vadászok, faraktárőrök, munkafelvigyázók, 
sőt az állandósított napdijasok is, szükségesnek 
pedig részben azért, mert ezek majdnem kivétel 
nélkül s ha nem is közvetlenül, legalább köz
vett szintén az erdészet szolgálatában állanak, 
részben pedig azért, hogy egyesületünket az 
innen nyerendő tagokkal is erősítsük, végre 
pedig, hogy ezeknek is módjukban legyen része
sülni a megérdemelt előnyökben s ne legyenek 
kénytelenek idővel maguk s kétséges siker 
mellett fáradozni olyan után, mit most velünk 
közösen megnyerhetnek.

Lapunk szerkesztője, ki az egyesület meg
alakítására vonatkozó mozgalmat már évek 
előtt megindította s ezért az eszméért küzdött 
évek során át, kedves kötelességének ismeri 
a létesítendő egyesület alapszabályainak terve
zetét kidolgozni azok szerint az eszmék szerint, 
melyek alapján ő azt a saját felfogása szerint 
helyesnek és alkalmasnak véli, természetesen 
mint minden másban, úgy ebben sem tartván 
magát csalhatatlan tekintélynek, melynek véle
ményéhez szó nem fér, sőt inkább örömére 
szolgálna, ha minél többen hozzászólnának a 
dologhoz, módot nyújtván ez által a lehető 
legjobbnak és legczélszerübbnek az előállítására,

A tervezett alapszabályok szövege a követ
kező lenne:
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1. §. Az e g y e s ü l e t  czime:
Az egyesület az „Országos Erdészeti Altiszti 

Segély- és Nyugdíj Egyesület, nevet viseli.
2. § Az e g y e s ü l e t  pecsé t j e .

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

3 § Az e g y e s ü l e t  s zé kh e l ye .
Az egyesület székhelye Budapest székesfőváros.
4. § A z egyesü l e t  ügyvitel i  nyelve.

Az egyesület ügyviteli nyelve a hivatalos magyar 
nyelv s ezen vezettetnek jegyzőkönyvei, összes kezelési 
könyvei, számadásai, költségvetései, mindennemű kiad
ványai s levelezései; a közgyűlések tárgyalási nyelve 
szintén a magyar, olyan tagok azonban, kik ezt a 
nyelvet nem bírják, saját anyanyelvükön is felszóllal- 
hatnak s ebben az esetben felszóllalásaik tolmácsolva 
lesznek.

Ha a szükség úgy hozná magával, gondoskodni 
fog az egylet, hogy alapszabályai, közgyűlési meghívói 
s egyéb fontos kiadványai más hazai nyelven is kiadas
sanak. Ez az intézkedés kivált abban az esetben válnék 
szükségessé, ha a horvát — szlavónországi bajtársak 
lépnének nagyobb tömegben az egyesületbe.

5. § Az egyesület  ezélja.
Az egyesület mig egyrészt hivatva van a felséges 

koronás királyunk és hazánk alkotnánya iránt való 
hűséget és ragaszkodást tagjai közt fejleszteni, másrészt 
összekötő kapcsot képez az országban szétszórtan élő 
erdészeti és vadászati altisztek közt s ezeket és műkö
désűket minden kitelhető módon erkölcsileg támogatja, 
érdekeiket minden irányban megóvja.

Az erkölcsi mellett még anyagilag is támogatja 
tagjait s ezen a téren legnagyobb súlyt fektet arra, 
hogy azokat szolgálátképtelenségük, családjaikat pedig 
a családfentartó elhalálozásával rendes és lehetőleg 
olyan nyugdíjban részesítse, mely elegendő azoknak a 
nyomortól való megmentésére: ezenkívül gondoskodik 
az egyesület a tartós és költséges gyógykezeléssel járó 
betegségek, valamint elemi és más csapások esetén 
tagjainak a viszonyokhoz és a saját anyagi erejéhez 
mért segélyezéséről s kivált halálozások alkalmával 
temetkezési járulékok nyújtása által a tagok és hitveseik 
tiszteséges eltakarításának lehetővé tételéről.

6 § Az egyesüle t  tagjai .
Az egyesület tagjai négy részre oszolnak, neve

zetesen:
a. tiszteletbeliek;
b. alapítók;
c. rendesek;
d. pártoló tagok.

7. § Tiszteletbeli tagok.
Tiszteletbeli tagok azok, kiket a közgyűlés a hazai 

erdészet és vadászat terén, kiváltkép pedig az ezeket

szolgáló altisztek érdekeinek előmozdításában szerzett 
érdemeikért ilyenekül megválaszt.

8. § A l a p i t ó  t agok .
Alapitó tag az, ki az egyesület alaptőkéjének 

gyarapításához egyszer s mindenkorra 200 koronával 
járul.

9. § R e n d e s  t agok .
Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek a hazánk

ban és kapcsolt részeiben az erdészetnél alkalmazott 
összes erdőőrök (ide számítva azon egyéneket is, kik 
altiszti minősítésük mellett egyes uradalmaknál erdészi 
és alerdészi czimet viselnek) s az ezekkel ugyanegy 
czélt szolgáló egyéb erdészeti alkalmazottak, mint fa
mesterek, faraktárőrök, munka és műfelügyelők, fűrész- 
mesterek, az állandóság jellegével alkalmazott erdő
legények és erdőszolgák, vadászmesterek és vadászok, 
szóval mindazok, kik az erdészet vagy vadászat terén 
alkalmazva vannak, legyenek ők akár az államkincstár, 
akárpedig vármegyék,városok, községek, hitbizományok, 
közbirtokosságok s bármi egyéb néven nevezhető más 
társulatok vagy megánuradalmak szolgálatában, mind
addig, mig a tagság megszűnését maga után vonó s 
alább részletezett valamely körülmény őket abból ki 
nem zárja.

A tagsági dij minden egyes tagra nézve havi 1 
(egy) korona és 50 (ötven) fillérben állapittatik meg, 
köteles ezen kívül az özvegyek és árvák külön segély
alapja gyarapítására minden év első napján 2 (kettő) 
koronát befizetni s igy az összes évi járulék 20 (húsz) 
koronát tesz.

Ezen felül köteles minden egyes tag az egye
sületbe való belépéskor egyszer s mindenkorra 2 (kettő) 
korona beiratkozási dijat fizetni.

Az egyesület működésének megkezdésétől számí
tott 2 (kettő) éven át a fentebb elősoroltak kor- 
külömbseg nélkül léphetnek be tagokul, a két év 
leteltével azonban csak 45 éves életkorig lesznek 
ilyenkül felvehetők.

10, § P á r t o l ó  t agok.
Pártoló tagja az egyesületnek mindenki lehet, ki 

vagyonának gyarapításához évenkint 4 (négy) koronával 
hozzájárul.

11. § A tagok felvétele
A rendes tagokul belépni kívánok az elnökségnél 

igazolni tartoznak szolgálatadójuk egyszerű aláírásával és 
használni szokott pecsétjével, szolgálatukat, bejelentvén 
ekkor egyúttal életkorukat és nős vagy ntőlen voltukat, 
valamint gyermekeik számát, itt még megjegyeztetvén, 
hogy csak törvényes gyermekek vehetők figyelembe s 
valamely taggal netán vadházasságban vagy közös 
háztartásban élő nő, valamint az ilyen viszonyból 
származó gyermekek — ha csak a tag elhunyta előtt 
házasság és törvényesités utján erre való jogaikat meg 
nem nyerték — figyelembe véve nem lesznek. A gyer
mektelen tag által törvényesen örökbe fogadott gyermek
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vagy gyermkek ugyanolyan elbánásban részesülnek, 
mint a tagok törvényes gyermekei,

12. § A t agság  kezdete.
A tagság azokra nézve, kik az egyesület meg

alakulása alkalmával ilyenekül jelentkeznek, az alakulás 
napjával, a később belépőkre nézve pedig a jelent
kezést követő hónap első uapjával kezdődik, utóbbiaknál 
azonban megengedhető, hogy az elmaradott dijak után
pótlásával a belépés évének kezdetétől számittassék 
tagsági idejük.

13. § A tagság ta r tama és megszűnése.
A belépés bejelentésének ténye a belépőt egy évi 

tagságra kötelezi s ha az év leteltét megelőzőleg egy 
hónappal kilépési szándékát be nem jelentené, ujabbi 
egy évre tagnak tekintendő.

A tagság megszűnik, ha a tag
a. meghal;
b. önként kilép;
c. ki lesz zárva;
d. szolgálatból önként megválik.
Az önkéntes kilépés mindenkor az elnökséghez 

benyújtott Írásbeli bejelentés alapján történhetik meg.
Úgy a kilépő, mint a kizárt tagok az egyesülettel 

szemben elvesztik minden jogaikat és sem a már be
fizetett tagsági díjak visszatérítésére, sem pedig bármi 
más kárpótlásra vagy segélyezésre igényt nem tart
hatnak.

Ha valamely tag önhibáján kívül szolgálatát veszti 
s díjait fizetni nem birná, további egy évig tagnak tekin
tendő, ujabbi szolgálat nyerése után azonban az elmulasz
tott tagsági díjakat utánpótolni köteles, mely esetben 
azonban meg van engedve, hogy azt a folyó tagsági 
díjakkal egyidejűleg havi részletekben teljesítse.

14. §. Az egyesület jövedelme.
Az egyesület jövedelmét képezik:
a. a felvételi és tagsági dijak;
b. az alapitó és pártoló tagok járulékai;
c. az egyesület tőkéjének kamatai;
d. az esetleges adományok, mulatságok jöve

delmei, valamint a szolgálatadók részéről erre 
a ezélra szánt rendbírságok;

e. az özvegyek és árvák segélyalapjára befizetett 
díjak.

15. §. Tartalékalap.
Az egyesület köteles tartalékalapot gyűjteni mind

addig, mig az a 20000 (húszezer) koronát el nem éri 
s ennek létesítésére szolgálnak a kizárólag temetkezési 
segélyezésre és a folyó kezelési költségekre fordított 
kiadások leütésével fenmaradó összes bevételek, mig 
csak a meghatározott összeg be nem gyűl.

Az egyesület egyik fő feladat kepezendi azonban 
ezután is tartalákalapjának növelése s mig azt egyrészt 
a kerületi betegsegélyző pénztárakra nézve meghatáro
zott s az 1891 évi XIY. t. ez. 15-ik §-ának végrehaj-

tásaképen a kereskedelemügyi és pénzügyiminister urak 
által egyetértőleg kiadott utasításhoz (lásd Magyar- 
országi Rendeletek tára 1891. évfolyam 1834 és követ
kező lapjait) mérten elhelyezi és kezeli, annak folytató
lagos gyarapitásáról oly módon gondoskodik, hogy az 
évi számadások zárlatánál mutatkozó pénztári fölösleg 
50%-át hozzá csatolja s ezt fennállásának egész idején 
át folytatja, a nélkül, hogy ennek növekedésével a 
tagsági dijak csökkennének.

A tartaléktőkének ilynemű gyarapítása idővel 
lehetővé fogja tenni özvegyek menhelyének, árvaházak
nak, iskolai alapítványoknak létesítését.

Az egyesület pénztárába befolyó összes jövedelem 
valamely teljes biztosítékot nyújtó hazai pénzintézetnél, 
vagy pedig az állam által biztosított értékpapírokba 
lesz gyünölcsőzőleg elhelyezendő, utóbbi esetben azon
ban az értékpapírok is biztos helyen letéteményezendők 
s a kézi pénztárban csak annyi pénzkészlet tartható, a 
mennyi a csekélyebb folyó kiadások s mindenesetre 
egy temetkezési segély fedezésére elegendő.

16. § A tagok kötelességei ,
Minden egyes tagnak első sorban kell hogy hivatás

szerű feladatát képezze az egyesület jólétének s minden 
érdekeinek teljes erejéből való előmozdítása.

Ezen kívül kötelesek a rendes tagok tagsági 
dijaikat az egyesület pénztárába pontosan befizetni.

17. § A tagok jogai.
A tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagok az egye

sület közgyűlésein részt vehetnek, azokon indítványokat 
is tehetnek, szavazási joggal azonban nem bírnak.

A rendes tagok a közgyűléseken akár személyesen, 
akár pedig megbízottjaik közvetítésével az egyesület 
igazgatásába befolynak, választják tiszviselőiket, indít
ványokat tesznek s azok sorsa fölött határozataikkal, 
illetve szavazataikkal döntenek, ezen felül igényt tart
hatnak az egyesület által nyújtható minden úgy erkölcsi 
mint az alább részletezett annyagi támogatásra.

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

A tagok a közgyűléseken való képviseltetésükkel 
csakis más rendes tagot bizhatnak meg, ilyen meg
bízott azonban saját személyében 30 szavazatnál többet 
nem egyesíthet.

(folytatása következik).

O rszágos gyűlés.
Országos gyűlésünk megtartása mind nagyobb 

hullámokat kezd vetni s az érdeklődés iránta hova 
tovább fokozódik, miről bizonyságot tesznek a hozzánk 
érkező levelek, melyeket a lehetőséghez képest közre 
bocsátunk. Legközelebb néhány barátunk a gyűlés
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megtartásának idejére nézve nyilatkozik s ez alkalom
mal, midőn leveleiket közzé tennők, fentartjuk ma
gunknak azokra lapunk jövő számában válaszolhatni. 
Most lapunk egész terjedelmét az egyesület ügyének, 
mint legfontosabbnak kelletvén szentelnünk, szives el
nézését kérjük mindazoknak, kik más irányú közlemé
nyekkel kerestek tel, biztosítván őket külömben arról, 
hogy dolgozataiknak később helyet fogunk szorítani 
A gyűlésen leendő megjelenésüket is eddig már többen 
bejelentették, ezek neveit is azonban csak lapunk leg
közelebbi számában hozzuk nyilvánnosságra s kérjük 
mindazokat, kik részt venni óhajtanak, hogy ebbeli 
szándékukat velünk mielőbb közölni szíveskedjenek. 
A gyűlésre és tárgyára vonatkozó leveleink a követ
kezők :

I.
Podolin 1899 febrár 16-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Becses lapunk 19-ik számában örömmel olvastam 
azt a jó hirt, hogy már közeledik nekünk is a meg
váltás órája, minek különben már régóta meg kellett 
volna történnie, de hát a késedelemnek — valljuk meg 
az igazat — csak mi magunk vagyunk az okai, mert 
hiszen a szerkesztő ur már évek óta küzd az eszme 
megvalósításáért, biztat, buzdít, kér, de hát hiába, min
den eddigi fáradozása hajótörést szenvedett a nagy 
tömeg közönyén, mert hát még mindig csekély ama 
lelkes férfiak száma, kik üdvös munkálkodásában az 
ügy érdeméhez mérten támogatnák.

Jól tudom én azt, hogy egyeseknek aggályaik 
vannak a sikerre nézve, meg az utazás költségeitől is 
visszariadnak, ezen azonban sok helyütt lehet segíteni, 
ha a szentirás szavait követve kopogtatunk és kérünk, 
mint a hogy azt megtettem éu is és az eredménye 
kérésemnek az, hogy nagyrabecsült főnököm nyomban 
megígérte a vasúti költségek fodözését. Tegyenek 
próbát mások is és én hiszem, hogy a legtöbbnek si
kerülni fog a dolog.

A gyűlés idejére nézve némi aggodalmaim vannak, 
mert az előkészítés idejét rövidnek tartom s jobban 
szeretném azt a kővetkező pünkösdi ünnepekre, május 
hó 21-ére elhalasztani, mert szerintem sokkal jobb 
lassabban, de biztosabban haladni, mintsem rohamosan 
bele bukni, már csak azért is, mert ez által időt nyer- 
nénk azokat is, kik még a mozgalomról alig bírnak 
tudomással, a részvételre felhívni, útbaigazítani, buzdí
tani, lelkesíteni, hogy igy minél számosabban jelenhes
sünk meg a gyűlésen.

Lapunkat, mely egyedül foglalkozik az egye
sületünk megteremtésével — sajnos — még mindig 
kevesen járatják s igy nekünk, buzgó olvasóinak köteles
ségünk az eszmét terjeszteni, igyekezvén egyúttal 
lapunknak is híveket toborzani. Időnyerés esetén talán 
még az is kivihető lenne, hogy a féláru menetjegygyel

való utazást is kieszközölni lehetne a megjelenők részére.
Kérem a szerkesztő urat, hogy szerény soraimat 

fontolóra venni s esetleg lapunkban közzétenni szíves
kedjék, hogy igy másoknak is oka és módja legyen a 
hozzászóláshoz,

A közeli találkozás örömében tisztelettel vagyok
igaz hive

Csizsmarovi t s  András 
v á r o s i főerd őőr.

II.
Alsó-Köröskény 1899 február 11-én.

Mélyen t isztel t  szerkesztő ur!
Becses lapjának mutatvány példányát, mely a 

minket, erdészeti altiszteket annyira érdeklő, sőt mond
hatom, hogy életbevágó dolgokkal foglalkozik, köszö
nettel vettem s midőn magam rögtön hívéül szegődtem, 
egyúttal elhatároztam, hogy annak társaim közt minél 
több hívet fogok összetoborzani, mi részben már eddig 
is sikerült.

Az országos gyűlés megtartásának idejét kissé 
korainak tartom s elmondom okaimat is.

Nyitra vármegyében és egyáltalán itt a felvidéken 
még sokan vannak, kik az ügyre nézve nincsenek 
kellően — vagy talán sehogy sem — tájékozva s la
punkat is, mely a tájékozást legjobban van hivatva 
megadni, csak ezentúl szándékoznak járatni. Szerény 
nézetem szerint az összejövetel augusztusig, de minden
esetre legalább pünkösdig lenne elhalasztandó.

Becses tudomása szerint a folyó év második felé
vel lép életbe a községi és más erdőknek állami 
kezelésbe való vételét tárgyazó törvény, mely nagy 
változásokat s az erdőtisztek körében tömeges áthe
lyezéseket fog maga után vonni s ezek a változások 
minket altiszteket is érinteni fognak.

Az uj törvény értelmében sok eddig magán bir
tokot képezett erdő kerül állami kezelés alá s igy azok 
altiszti személyzete is; szükséges, hogy ezek is mint 
tényezők szerepeljenek az összejövetelen.

Az erdészeti altiszti személyzetnek szorult anyagi 
helyzete mellett hosszabb időre van szüksége, hogy a 
szükséges utazási költséget összekuporgassa, mert min
den résztvevőnek számolni kell azzal, hogy egy-két 
napot a fővárosban kell tölteni a mi az utazási költ
ségeket is hozzá számítva nem kis pénzbe kerül.

Végül nézetem szerint sokkal nagyobb részvét 
várható, ha több időnk lesz az előkészítésre, már pedig 
szükségét látom annak, hogy minél többen megjelen
jünk a gyűlésen.

Midőn ezeket szives figyelmébe ajánlanám, tisz
telettel vagyok

alázatos szolgája
P i r c h a n n  Fr idol in .  

kir . erdőőr.
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LEVELEZÉS.
Lehi puszta 1899 február 14-én.

Igen t isztel t  szerkesztő úr!

Lapunk 19-ik számában hazánk összes erdészeti 
altisztjeihez és erdőbirtokosaihoz arra nézve szíves
kedett felhívást intézi, hogy az országos erdészeti 
altiszti segélyegyesület megalakítása ügyében Buda
pesten a jövő húsvéti ünnepeken megtartandó gyűlésen 
részt vegyenek, illetve alkalmazottjaiknak a részvétel
hez módot és alkalmat nyújtsanak, arra nézve azonban, 
hogy a gyűlés mely kerületben és mely utczában legyen 
az összejövetel, arról a felhívás nem beszél, már pedig 
sokan lesznek, akik azt sem fogják tudni hogy merre 
menjenek, a mi sajnos tévedéseknek lehet okozója.

A gyűlés ideje ellen is van némi kifogásom, ne
vezetesen az, hogy minden egyes keresztény ember 
az ilyen nagy ünnepet legjobban szereti otthon, szerény 
hajlékában tölteni, miután pedig hétfő és kedd még 
szintén ünnepszámba mennek, talán elégséges lenne az 
első ünnepen este találkozni. Lehet, hogy akad a tisztelt 
kartársak közt több olyan, ki véleményemet nem osztja 
s azon meg fog botránkozni, a nagyobb rész azonban 
nyilván nekem ad igazat, különben én csak saját sze
rény egyéni nézetemnek adtam kifejezést, melyet nincs 
szándékomban bárkire is ráerőszakolni.

Arra nézve, hogy az erdőbirtokokok lássák el al
kalmazottjaikat utazási kölséggel, nem táplálok igen 
vérmes reményeket, mert lehet ugyan olyan is, a ki 
megteszi, de némelyik bizon tudni sem akar az egész 
dologról.

Mind ezek azonban senkit se riasszanak vissza, 
hanem a ki csak szerét teheti, igyekezzék a gyűlésen 
megjelenni, mert megbeszélni valónk ugyan csak sok 
van és vájjon a tisztviselők is nem szoktak-e össze
jöveteleket tartani, hogy ügyeiket meghányják—vessék?

A közeli találkozásig szívélyes üdvözletemet kül
döm összes kartársaimnak s maradtam a szerkesztő 
urnák

igaz hive
P á l János ,  

urad. számadó erdőőr

N yugtázás.
Az ungvári m. kir. föerdőhivatali erészeti altisztek 

által saját egyletük alapja javára f. é. január hó 14-én 
a perecsenyi „gyári vendéglő" helyiségeiben tartott 
tánczmulatság jövedelméhez utólagosan hozzájárultak: 
Fidy Béla 1 frt. Havasi Illés 1 frt. Ivlaudiny Kálmán 
2 frt. Petik Bazil 1 frt. Seyfried Károly 1 frt. Szomory 
János 1 frt. 50 kr. Weisz I^erencz 1 frt. összesen 8 
frt. 50 krral, ehhez hozzáadva a már nyugtázott 248

frt. 50 krt. =  257 frt. — kr. levonva az 55 frt 32 kr. 
kiadást marad a tánczmulatság tisztajövedelmekép 
201 frt. 68 kr. mely összeg az osztrák-magyar I. 
általános tisztviselő egylet bánya és erdészeti tiszti 
takarék és előleg társulatánál elhelyezett tőkéhez lett 
csatolva.

K ü l ö n f é l é k .

A m illiom ok világából. Vagy négyszáz több
szörös milliomos van Newyorkban s ezeknek együttes 
vagyonával nem egy állam adósságait lehetne kifizetni. 
Érdekes világot vet a pénzkirályok életére L. de Norvius 
egy cikke, mely csak a minap jelent meg egyik előkelő 
párisi folyóiratban. A gazdagságuk egyszerűen mesés, 
így március hónapban, a mikor Mackay Clarence eskü
vőjét tartották, valaki konstatálta, hogy a vendégeknek 
együttvéve harmadfél milliárdnyi vagyonuk van. Termé
szetesen köztük voltak a Gerry-, Vanderbilt-, Sloan- és 
Astor-családok fejei is. Ilyen vagyonnal aztán költekezni 
is lehet és nem mese, hogy Vanderbilt ur bálja, mely 
az ötödik Avenue és 51-ik utca sarkán lévő palotájában 
volt, 600.000 forintba került. Ezt a dicsőséget is csak
hamar elhomályosította Bradley Martin, a kinek bálja 
egy millió lorintnál többe került. Pénzükön még nemes
séget is vásárolnak s gyakran valóban nevetséges törzs
fákat állíttatnak föl maguknak. Így az Astor-család számára 
egy Browning nevezetű tudós kisütötte, hogy IV. Henrik 
angol királytól származik, a Chapman családnak Sír Walter 
Raleigh az ősapja. Hasonló módon a Biddlerek normann 
utódok, a Montgomary-k pedig Eglington grófok. A  nemesi 
címert könnyen megszerezhetik és néha a középkori élet 
is föltámad lovagias perpatvaraival, családi viszályaival. 
A  Romeo és Julia-féle történet sem ritka. Vanderbilt 
Alfréd beleszeretett Miss Grace Wilsonba, a kit a milliomos 
lányok legszebbikének tartottak. De a Vanderbilt és Wilson- 
család ellenség s igy az öreg Vanderbilt. szintúgy az 
öreg Wilson, megtiltotta gyermekének az egybekelést. 
Meg kell adni, hogy a fiatal Vanderbilt, noha nagyon is 
szerette apja dollárjait, egy pillanatig sem habozott. Elvette 
szerelme tárgyát és a New-York-Central vasút szolgálatába 
állott. Csodálkozva lárták a milliomos fiút kék zubbonyában 
a mint a lokomotivokat javítgatta és szombatonként sietett 
fizetését fölvenni. Az öreg Vanderbilt, látván, hogy fiát 
nem tudja kiéheztetni, megbocsátott és a kibébülés ünnepét 
nemsokára nagy pompával megülik az ötödik Avenue 
pazar fénynyel berendezett palotájában. Sokkal rosszabbul 
járt egy másik milliomos, Howard Gould, a ki New-York 
legszebb színésznőjét, Miss Clemonst vette el és e miatt, 
apja végrendelete értelmében, örökségének felét elvesztette. 
Ez pedig kerek huszonöt milliót tett ki. Minthogy Miss 
Clemmons súlya 6 3 7 2 kilogram, Hovard Gould neje sú
lyának mindegyik kilogramjáért 390.000 írankot fizetett, 
vagyis százhuszonötször annyit, mintha aranyból lett volna.

Őrültek: a lángok között: Rémes szerencsét
lenség hírét hozza New-Yorkból a táviró. A  New-York 
államban lévő yanktoni tébolyház minap reggel kigyuladt 
és teljesen elhamvadt. Irtózatos volt a hatás, amelyet a 
tűzvész a tébolyda szerencsétlen lakóira gyakorolt. Az 
elmebetegek, akiket álmukban ért a vész, kétségbeesésük
ben szilaj haraggal rontottak a bezárt ajtóknak, mert a
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tébolyda betegeit a legszigorúbb felügyelet alatt s mindig 
gondosan elzárva tartották. Majd az ablakokban jelentek 
meg, őrült hadonázással ét sikoltással követelve a meg
mentésüket Egyes örültek gyönyörrel szemlélték a tűz 
gyors elterjegését a roppant hőségben deklamálva s uj
jongva a tüztengerbe rohantak. A felügyelő és ápoló- 
személyzet még az első ijedelemben elmenekült. A lezuhanó 
gerendák, a füst s a beomló falak sok szerencsétlent 
váltottak meg az élettől. Tizenhét örült puszult el a tűz
vész következtében. A borzasztó szerencsétlenség nagy 
részvétet keltett egész Amerikában.

Az öreg  honvéd  p ipá ja . Egerből Írják: Berda 
Gergely negyvennyolcas honvéd minap megölte magát 
Az öreg honvédnek volt egy kedves tajtékpipája, 
melyet nagy becsben tartott. Mindig ebből füstölt és 
gyakran mondogatta róla: Együtt küzdöttük végig a 
szabadságharcot. A minap unokájával játszott, a ki 
véletlenül kiütötte nagyatyja szájából a pipát. A féltve 
őrzött ereklye darabokra törött. Az öreg honvéd mód
felet elkeseredett a pipa cserepein. Azt mondják e 
miatt lett öngyilkossá, szobájában fölakasztotta magát. 
Asztalán egy papirszeletkét találtak, melyre az ön- 
gyikos azt i r ta: Pipám meghalt, vele halok én is,

A g y o rsv o n a t a la tt . Kassáról egy nyolc éves 
kis fiú meggondotlan vakmerőségéről kapunk hirt. A 
fiú, a kinek Penesz Gábor a neve, könnyen életével 
fizethette volna meg vakmerőségét, de szerencsére 
nem történt baja és esete, mint kuriózum, érdekes a 
fölemlitósre. Minap délután a vasúti pályatesten 
gyalogolt Lemesről Kassára és egy kosár tojást cipelt. 
Egyszerre csak meglátta az eperjesi gyorsvonatot és 
ahelyett, hogy letért volna az útról, mig a gyorsvonat 
elhalad, a sínek között egy kisebb mélyedésbe feküdt, 
a kosarat pedig maga mellé tette. A vonatvezető nem 
vett észre semmit és a gyorsvonat teljes gőzerővel 
elrobogott a fiú fölött. Mikor a vonat jó messze járt, 
Penesz Gábor fölállott, fogta a kosarat és szépen tovább 
ballagott. Semmi baja sem történt, csak a füle zúgott, 
de Kassán ez ellen gyógyitószert kapott és most már 
a fülzugás sem bántja.

G y ilkosság  a  m enyegzőn . Nagy mulatság 
volt a minap Darócz községben, Csuhay József ottani 
gazda házánál: a gazda leányának lakodalmát tartották. 
Nagyon szilaj volt már a jókedv, a mikor a gazda fia, 
Csuhay Józeí összeveszett az egyik vendéggel Szalóky 
József parasztlegénynyel és az egész násznép szeme- 
áttára arculütötte. Szalóky erre kirántotta csizma
szárából kését és markolatig döfte a fiatal Csuhay 
mellébe, a fiatalember holtan esett össze. A násznép 
rémülten futott szét, a gyilkos legényt pedig letartóz
tatták a csendőrök.

K atasz tró fa  a száraz m alom ban . Bajáról 
írják, hogy Gara községben borzasztó [szerencsétlenség 
történt egy száraz malomban. jGyurákovics Sztévó paraszt- 
gazda öt éves fiacskáját, Istvánt elkapta a gyorsan forgó 
nagy fogas kerék s oda szorította a malom-oszlophoz. A 
fiú édes apja, hallva a gyermek rémes sikoltását, a malom
hoz futott, hogy fiának segítségére legyen. De oly szeren
csétlenül nyúlt fia után, hogy fa még mindig forgó kerék 
az ő jobb keze fejét is elkapta. Mire a segítségre jövő

emberek odaérkeztek, a kis fiú már nem élt, mellkasát 
teljesen összezúzta a kerék. Az öreg Gyurákavics is 
nyomorék lesz, mert a jobb kezét amputálni kell.

Szerkesztői üzenetek .
C s i z m á s  S z á v a  urnák, Boros-Jenő. Az erdőlegények 

— ha azok különben állandóan vannak alkalmazva — véle
ményünk szerint okvetlen felveendők a létesítendő egyesület 
tagjainak sorába, mi legalább körömszakadtáig küzdeni fogunk 
azért, hogy ez a jog egy erdészeti alkalmazottól sem vonassák 
meg. Az egyesület anyagi érdekei is megkivánjak, hogy tag
jainak száma minél nagyobb legyen. Az illetők minden esetre 
jelentkezhetnek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .  * 2

PÁLYÁZAT.
A maisai gazdaság „Ráczvölgyi“ erdő

ségében egy erdőőri állás üresedésben lévén, 
erre pályázat hirdettetik. Csak munkaképes, 
egészséges, erélyes, vizsgázott pályázók nyújt
sák be folyamodványaikat, illetőleg eddigi 
szolgálataikról szóló bizonyítványaik és egyéb 
okmányaik saját kezűleg irt másolatait, melyek 
vissza nem küldetnek, a fenti gazdaságnál 
(utolsó posta Tolna-Hidegkút).

Ezen állás a következő javadalmazással 
van összekötve: készpénz fizetés egész évre 
200 frt., pásztortartásért, gabona malomba szállí
tásáért, szántási és bekordási dijakért 22 frt. 
szabmányföldben 2500Q-Ő1, 2 darab tehén tartás,
2 gőbe tartás malaczaival, takarmányrépa 32 
m. m. végül szabad lakás és tüzelőfa. Ajánlatok 
e hó végéig beterjesztendők. 3—3

121 sz. 1899

ERDŐŐRÖK KERESTETNEK!
Kellően felszerelt kérvények beküldése 

határideje f. évi márczius hó 5 ike, Schmidt 
Zsigmond társulati főerdész czimére.

A fizetési igények megjelőlendők és a 
kinevezettek állásaikat ez évi május hó 1-én 
tartoznak elfoglalni.

Az első Szászrégeni tutajkereskedő társulat 
erdőhivatala

Szász-Régenben.
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M E G J E L E N T
a

L U M É S  TÁ
udvari egyenruha szállitők

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e .
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.

A n a g y m éltó ság u  fö ld m iv e lésü g y 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 tézk ed ésév e l,

csüégünK újó lag  megtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r—& F O L G r A. !E*. I RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figye lem m el eszközö ltetnek . 
fS^®* 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 v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S z e rv ita té r sa rk án . A , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0 csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  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 Kedde 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.

Feltámadás vagy Szentlélek?
Hosszas vajúdás után végre megérett az 

orságos erdészeti altiszti segély és nyugdij 
egyéstilet eszméje annyira, hogy az annak 
létesítésére hivatott országos gyűlést egybe 
hívhattuk s annak határnapját a közeledő hús
véti ünnepekre kitűzhettük, midőn azonban 
ezt tettük, ezzel korán sem mondtuk ki az 
utolsó szót, hanem természetszerűleg meghagy
tuk az érdekeltek és hivatottak jogát arra 
nézve, hogy ebbben az irányban véleményeiket 
nyilvánítsák. Az érdeklődésnek örvendetes jeléül 
szolgál, hogy mindjárt eleivel három helyről 
is kaptunk figyelemre méltó ellenvetéseket, 
melyeket lapunk múlt számában közöltünk is, 
fenntartván magunknak a hozzá szólás jogát, 
melyet most akarunk gyakorolni, a sorrendet 
azonban nem tartjuk meg, hanem kezdjük az 
utolsónál, melyben Pál János számadó erdőőr 
igen tisztelt kartársunk nyilatkozik.

Ügyünk barátjának azt a nézetét, hogy az 
ember a sátoros ünnepeket családja körében 
s tán még Istennek házában szereti leginkább 
eltölteni, teljes mértékben osztjuk, méltányoljuk 
és magunkévá tesszük, a mennyiben magunk 
is ennek az elvnek hódolunk s éppen azért 
választottunk ki a gyűlés megtartására egy első 
rangú sátoros ünnepet, abban a biztos meg- 
győződebben, hogy ekkor tartván meg gyűlé
sünket nem csak hogy családunk körében 
maradunk, hanem egyúttal Istenünknek is szolgá
lunk, mert vájjon nem családjaink körében 
leszünk-e akkor, természetesen nem testiig,

hanem szellemileg, midőn azok jövendő sorsáról 
gondoskodva tanácskozunk s nem-e teszünk 
Istennek szolgálatot, midőn előtte kedves dolgot 
cselekszünk? Azzal pedig, hogy csak az első 
ünnep estéjén gyülekezzünk, mit sem nyernénk, 
kivált a távolabb vidékeken lakók, mert hiszen 
nyilván már annak a napnak kora reggeli 
órájában kellene útra kelnünk. E miatt tehát 
ne aggódjunk, mert hiszen Isten és ember előtt 
kedves dolgot akarunk cselekedni, mihez éppen 
a nagy ünnepek a legalkalmatosabbak. Éhez 
járul még az is, hogy a résztvevők legnagyobb 
része óhajtani fogja a fővárost és annak egyes 
nevezetességeit is megtekinteni, az erre szük
séges időt pedig bajosan fogja kiszakíthatni a 
a munkálkodásra és hivatásának szánt hét
köznapokból.

Egészen más elbírálás alá esik Csizmarovits 
András és Pirchann Fridolin barátaink ugyan- 
egy véleménye, hogy a gyűlést husvét helyett 
a pünkösdi ünnepeken tartsuk meg s nagyon 
figyelemre méltók azok az érvek, melyeket 
erre nézve felhoznak.

Mindkettőnél leginkább az előkészítés ide
jének rövidsége csúcsosodik ki s aggodalmaikat 
nyilvánítják arra nézve, hogy az eszmét nem 
lehet addig eléggé elterjeszteni, a kételkedőket 
felvilágosítani, az ingadozókat megszilárdítani, 
a csüggedőkket buzdítani és lelkesíteni,

Sajnos, hogy ebben a részben teljes igaz
ságuk van, mert az erdészeti altiszti személyzet 
túlnyomóan nagy részének egyáltalán nincs 
tudomása nemes irányú mozgalmunkról, abban 
az elenyészőleg csekély részben is, a mely 
ismeri törekvéaeinket, még mindig igen sokan
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vannak, kik nem helyeznek elég súlyt azokra, 
hanem könnyen veszik az egészet s bár elis
merik az eszme nagyszerűségét, életbe vágó 
fontos voltát, vissza riadnak a küzdelem nehéz 
voltától és az azzal mulhatlanul összekötött 
költségektől.

Bizonyára szükséges tehát időt nyerni 
arra nézve, hogy mindenkinek, ki már a dologba 
be van avatva, módja legyen ismerős kartársait 
szándékainkkal megismertetni s őket azok hasz
nos voltáról meggyőzve, küzdelmeinkbe bevonni 
s igy az ügynek mentül több hívet toborzani, 
de szüksége van idő nyerésre lapunk szerkesztő
jének is, kinek gyönge vállaira nehezedik az 
előkészítés terhes munkája s nincs a közelében 
segítő kéz, mely a reá nehezedő nagy tehernek 
legalább egy részét emelni segítené.

A gyűlést megelőzőleg még hosszas tárgya
lásokba kell bocsátkozni az országos erdészeti 
egyesülettel arra nézve, hogy az ügyet magá
évá téve, annak élére álljon, az alakítandó 
egyesület vagyonának kezelését magára vállalja 
s ha pedig — mit nem akarunk hinni — az 
ezzel való tárgyalások eredményre nem vezet
nének, az országos gazdasági egyesülethez kell 
fordulni s annak kikérni ugyanilyen irányban 
való támogatását. Ennek a czélnak elérésére 
sok időt igénylő levelezést kell folytatni, majd 
személyesen is fáradozni, mi ismét nem csak 
időt, de pénzáldozatokat is követel, olyan két 
dolgot, melyekből az ezekben fáradozónak leg
kevesebb jutott, mert az előbbit hivatalával, 
az utóbbit pedig számos tagból álló családjával 
kell megosztania.

Ezeket figyelembe véve nem csak hogy 
semmi kifogásunk sincs az ellen, hogy a gyűlés 
határideje husvétről pünkösdre tétessék át, de 
sőt az eszmét teljesen magunkévá tesszük 
még abból az indokból is, hogy az időjárás 
áprilisban még nagyon változó s igy a gyűlésre 
felrándulók könnyen elesnének attól az élve
zettől, hogy a főváros szépségeit és nevezetes
ségeit megtekinthessék, mig a pünkösdi ünne
peken remélhetőleg beálló szép májusi napok 
ennek a szándéknak is kedvezni fognak.

A fölött tehát nem szükséges vitatkoznunk, 
hogy vájjon a Feltámadás, vagy pedig a Szent
lélek ünnepét válasszuk-e. Az erdészeti altiszti

személyzetnél, illetve annnak nagy részénél 
még arra van szükség, hogy ennek a két 
ünnepnek a sorrendjét megváltoztassuk és előbb 
szállja meg őket a Szentlélek, hogy azután 
végre valahára mostani tespedésükből, élet- 
telenségükből feltámadjanak.

Azt mondja a Szentirás, hogy midőn majd 
a végítéletnél az árkangyal megfujja a trombitát, 
azt a holtak meg fogják hallani és feltámadnak 
s megy kiki érdeme szerint vagy az elkár
hozásra, vagy az örök üdvösségbe. Mi nem 
tulajdonítunk magunknak árkangyali erőt, midőn 
ébresztő trombitánkat fujjuk, de hát nem is a 
holtaknak, hanem csak az alvóknak és szender
gőknek szól annak a hangja, hát majd meg
látjuk, hogy hányán lesznek azok, a kik szó
zatára életre kelnek és sietni fognak a maguk 
és családjaik üdvét keresni.

Szentlélek szállj le mindnyájunkra, hogy 
malasztodtól életre keljünk és feltámadjunk!

T e rv e z e te
az „Országos erdészeti altiszti segély és nyugdíj 

egyesület41 alapszabályainak.
(folytatás és vége.)

18. §. A tagok segélyezése.
Az egyesület rendes tagjait és azok családjait az 

erkölcsi támogatáson kívül anyagilag is segélyezi; az 
anyagi segélyezés háromféle; nevezetesen:

a. időleges segélyezés hosszas és költséges bete
geskedéseknél, elemi csapások vagy egyéb bal
esetek által okozott károsodásoknál, ha ezek olyan 
fokuak, hogy segélyezés nélkül a tagnak anyagi 
romlását előidézni alkalmasok; itt a segélyezés 
mérve nem csak a kár nagyságától, de egyúttal 
az egyesület anyagi helyzetétől is függővé van 
téve, rendkívüli eseteket kivéve azonban a 100 
koronát nem haladhatja meg;

b. temetkezési segély, melyre minden egyes rendes 
tagnak tagsága hetedik havától kezdve, tehát 
akkor, midőn már hat havi tagsági diját lefizette, 
igénye van. A temetkezési segély az igényjo
gosult tagnak elhalálozásánál 200, hitvesének el
halálozásánál pedig 100 korona, mely segélyek a 
hátramaradt örökösöknek a haláleset megtörtén
tének igazolása után haladéktalanul kifizetendők.

c. Állandó nyugdíj, melyben az egyesület nem csak 
rendes tagjait, de azoknak özvegységre jutott hi
testársaikat is részesíti, utóbbiakat azonban csakis 
özvegységük tartamára.
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Az állandó nyugdíj csak a beálló szolgálatkép
telenség esetén igényelhető s az a rendes tag, ki az 
egyesület irányában kötelezettségeinek mindenben meg
felelt, a következő nyugdíjra tarthat igényt:

5 évi rendes tagság eltelte után 200 korona
10 , 9 9

15 „ » 9

20 , 9 »
25 , 9 »
30 , 9 »

v » 300 „
, 400 .

, . 500 ,
» » 600
, ' , 700 ,

Öt évnél rövidebb tagsági idő alatt szolgálat
képtelenné lett rendes tagok nyugdíjra nem, hanem 
csak 200 korona végkielégítésre tarthatnak igényt.

Az özvegyek az itt kitüntetett nyugdíjak illetve 
végkielégítés leiét igényelhetik, míg az árvák — tekintet 
nélkül azok számára — évi 60 korona gyermeknevelési 
járulékban lesznek részesítve 14-ik életévük betöltéig. 
Az özvegyek nyugdíja, valamint az árvák nevelési já
ruléka idővel, a mikor ezt az egyesület vagyoni vi
szonyai engedni fogják, emelendő lesz.

Az apátián, anyátlan árvák az egyesület gyerme
keinek tekintetnek s ennek lesz feladata vagy valamely 
— idővel esetleg saját — árvaházban való elhelyezésük 
által, vagy más módon neveltetésükről 14 éves koru
kig gondoskodni.

A nyugdíjazottak továbbra is az egyesület rendes 
tagjai maradnak s igy a megszabott tagsági díjakat is 
fizetni kötelesek, ez által azonban abban az előnyben 
részesülnek, hogy öt-öt évi további tagságuk után a 
nyugdíjuk is megfelelően emelkedik.

A nyugdíj a szolgálatból való kilépést, illetve az 
özvegyeknél a férj elhalálozását követő hó elsejétől 
lesz folyóvá téve s az életben létet, illetőleg az öz
vegyi állapotot is igazoló bélyes nyugtákra havonkint 
előlegesen kifizetve.

A folyósított nyugdíjból a tagsági díjakat kivéve 
egyéb levonásnak helye nincs.

19 §. A tagok kizárása.
Azok a rendes tagok, kik tagsági díjaikat egy év 

lefolyta alatt ismételt felhívásra sem fizették be, to
vábbá azok, kik az emberi tisztességgel össze nem 
egyeztethető olyan cselekményt kővetnek el, mely mél
tatlanokká teszi őket arra, hogy a tisztesség és be
csület ösvényein járó s mocsoktalan jellemű baj társaik 
közt megtüressenek, az egyesület kebeléből kizárandók.
20. § Az e gyes ü l e t  s z e r v e z e t e  és i gazga t á sa .

Az egyesület szervezete és igazgatása kétféle, 
úgymint belső és külső.

A belső alatt értve van a központi igazgatás, mig 
a külsőt a vármegyék vagy kerületekként alakítandó 
fiókok képezik.

A központi igazgatóság élén áll az egyesület el
nöke, kit akadályoztatása esetén az elnöki teendők 
végzésében a másodelnök helyettesíti,

A vidéki fiókok ügyeit a központtal és a tagokkal

szemben a saját kebelükben megválasztandó alelnökök 
intézik.

Ezeken kívül az egylet ügyeinek vezetésében a 
következő tisztviselők osztoznak:

a. jegyző,
b. pénztárnok,
c. ügyész, ki egyúttal az egyesületnek jogi tanács

adója és képviselője.
A választmány, mely első sorban van hivatva az 

egyesület beléletét igazgatni, 12 rendes és 6 póttagból 
áll s a közgyűlés az elnököt, másodelnököt, jegyzőt, 
pénztárnokot, és ügyészt, valamint a választmányt is 
közfelkiáltással vagy titkos szavazás mellet elért szó
többséggel három évre választja.

A választmány x/3 ad része a választás sorrend
jében évenkint kilép a kilépők azonban újból megvá
laszthatok. Az egyesület működésének első és második 
évében a kilépők sorshúzás utján lesznek megállapítva.

A pénztári ellenőri teendők végzésével egyelőre 
az egyesület jegyzője lesz megbízva mindaddig, mig a 
felhalmozódott teendők szükségessé, az anyagi viszo
nyok pedig lehetővé teszik egy rendes pénztári ellen
őrnek az alkalmazását.

Az egyesület tisztviselőinek a közgyűlés által 
évről-évre megállapítandó tiszteletdíj, idővel esetleg 
rendes fizetés jár, mig a külső választmányi tagok 
utazási költségben részesülnek, melynek nagyságát 
szinte a közgyűlés állapítja meg.

21. §. Az elnök.
Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok és 

más személyekkel szemben, minélfogva minden az 
egyesület és tagjai érdekében szerkesztett bárminemű 
okiratot, mely által az egyesület akár kérelmez, akár 
jogot nyer, vagy szerezni óhajt, vagy kötelességet vállal, 
szóval az egyesület hivatalos iratait és kiadmányait a 
titkárral együttesen Írja alá. Összehívja a közgyűlést 
és a választmányt, és azok ülésein elnököl. Szükség 
esetén rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Meghatá
rozza a közgyűlés napját és tárgyait. Megnyitja, vezeti 
és berekeszti a tanácskozásokat. Rendszerint nem 
szavaz, de a szavazatok egyenlősége esetén szavaza
tával dönt.

A közgyűlés és választmány határozatainak foga
natosításáról gondoskodik és utalványozza a temetke
zési járulékokat és ebbeli eljárásáról a választmánynak 
jelentést tesz.

Sürgős esetekben a saját felelősségére és a vá
lasztmányi ülésnek utólagos előterjesztése mellett ese
tenként 100 (egyszáz) korona rendkívüli kiadásokat 
utalványozhat. Az egyesület összes tisztviselőit és 
közegeit ellenőrzi, esetleg őket állásukból lemozdithatja 
és az elmozdítottak helyét a elgközelebbi közgyűlésig 
ideiglenesen betöltheti. Az elnöknek a tisztviselők el
mozdítására vonatkozó határozata azonban csak akkor 
lesz végérvényes, ha a választmány azt jóváhagyja. 
Bármely tisztviselő akadályoztatása esetén a választ
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mány tagjai közül ideiglenesen helyetteseket rendelhet 
ki. Az egyesület pénztárát és egyéb vagyonát bármikor 
megvizsgálhatja és negyedévenként köteles is meg
vizsgálni, vagy a választmány két tagja által váratlanul 
megvizsgáltatni.

Általában az elnök a titkárral együtt az egyesület 
érdekei felett őrködik.

22. §. Másodelnök.
A teendői végzésében gátolt elnököt mindenekben 

helyettesíti s a helyetesités tartama alatti teendői 
ugyanazok, melyek az elnöknél az előző §-ban felso- 
rolvák, az ebből kifolyó ténykedéseiért azonban az 
egyesülettel szemben személyes felelősséggel tartozik.

23. §. A pénztáros.
A pénztáros átveszi és nyugtázza a befolyt pén

zeket és minden pénzértékeket s azokat elkönyveli. 
Félévenként az elnökkel együttesen a pénztárkészletről 
kimutatást készít, melyet a választmánynak bemutat. 
Év végével a pénztárnapló szerint részletes kimutatást 
készít s összeállítja az évi zárószámadást. A pénz
tárnok az általa vezetett pénztári naplók helyes veze
téséért és a pénztár hűséges kezeléséért szavatol. Az 
elnök, illetve a választmány által utalványozott ösz- 
szegeket kifizeti.

Köteles a pénztáros az elnök, esetleg másodelnök 
és választmány két tagjának a pénztári naplóból lát
ható egyesületi vagyont felmutatni s a befolyt össze
geket 100 koronán felül gyümölcsözőig elhelyezni. A 
takarékpénztári könyvek vagy más egyéb értékpapírok 
az elnök és ellenőr jelenlétében megfelelő zár alá 
helyezendők.

Kötelessége a pénztárosnak minden az egyesület 
részére befolyt adományokról az elnökségnek jelen
tést tenni.

24. §. A jegyző.
Végzi az egyesület összes írásbeli teendőit; jegy

zőkönyvvezetője a velasztmányi és közgyűléseknek s 
az ezeken felvett jegyzőkönyveket az elnökkel együt
tesen Írja alá; ezen felül gyakorolja a pénztár felett 
való ellenőrködést (addig mig rendszeres ellenőri állás 
lesz szervezve). Közreműködik a költségvetések és zá
rószámadások összeállításánál s az elnök vagy helyet
tese által kiadott bárminémü iratokat és okmányokat, 
valamint pénztári utalványokat ellenjegyzi.

25. §. Az ügyész.
Az ügyész az egyesületnek jogi tanácsadója és 

képviselője a bíróságoknál harmadik személyekkel 
szemben.

26. §. A választmány.
Hatásköre: a pénztárnak és egyéb ügyvitelnek 

igőközönként való megvizsgálása, uj tagok felvételének 
felülvizsgálása és jóváhagyása, az évi költségvetés össze- 
állitaás, záró számadások megvizsgálása s mindkettőnek 
a közgyűlés elé való terjesztése, ezen kívül a rend

kívüli segélyek megállapítása és utalványozása, vala
mint javaslattétel a végkielégítés és évi járadékok meg
állapítására.

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

27. § A közgyűlés .
Minden évben a pünkösdi ünnepek első napján 

közgyűlés tartandó, melyre az összes tagok a tárgy- 
sorozatot is magában foglaló meghívóval 14 nappal 
előbb meggivandók. A közgyűlés határozat képességéhez 
a rendes tagok összességének 10 % -ka kell hogy együtt 
legyen. Abban az esetben, ha a szabályszerűen öSze- 
hivott közgyűlés részvétlenség folytán határozatkép
telen lenne, 14 napi határidővel újabb közgyűlés 
hivandó egybe, mely azután tekintet nélkül, a meg
jelent tagok számára a tárgyalásra kitűzött ügyekben 
jogérvényesen dönt.

A közgyűlésen megjelentek jogosultságukat tag
sági igazolványokkal az elnökségénél a közgyűlés meg
nyitása előtt igazolni tartoznak; ugyanekkor bemuta- 
tandók a magukat képviseltetni óhajtó tagok meg
hatalmazásai is.

Av egyesület ügyeinek végérvényes elintézetésére 
a közgyűlés van hivatva s igy minden az egyesület 
életébe vágó fontosabb mozzanat itt nyer elintézést.

A közgyűlés választja a választmányi tagokat és 
az egyesület tisztviselőit, őrködik az alapszabályok 
pontos betartása felett, azokat esetleg módosítja, termé
szetesen a magas kormány jóváhagyásának fentartásával.

Az első közgyűlés Budapesten tartandó meg, a 
következők helyére nézve azonban mindig az előző 
közgyűlés határoz.

A közgyűlés felülvizsgálja a választmány által 
eléje terjesztett számadásokat s megadja a felmentvényt.

A szabályoknak meg nem felelő tagok kizárása 
jogérvényesen a közgyűlés által történik, mely egy
úttal hivatva van tiszteletbeli tagok választására is.

Az évi költségvetés, végkielégítések és évi jára
dékok végleges megállapítása a közgyűlés hatáskörébe 
tartozik, valamint hivatása a választmány és tiszt
viselők tevékenységéről s az egyesület beléletéről szóló 
évi jelentés felülbírálása.

Rendkívül fontos ügyek felmerülésénei az elnök 
a választmány előzetes jóváhagyása mellett rendkívüli 
közgyűlést ki össze.

28. § H a t ó s á g i  f e l ü g y e l e t .
1. Az egyesület vagyonát és belügyeit az elnök* 

ség a választmánynyal függetlenül kezeli, de felügyeleti 
joga van a közigazgatási helyi hatóságnak és a magyar 
kir. belügyministeriumnak.

2. Az esetben, ha az alapszabályokban meg
határozott czélt és hatáskört az elnökség, választmány, 
avagy a közgyűlés meg nem tartja és ha e működése 
által akár az egyesületi tagok vagyoni érdeke, akár
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az állam biztonsága veszélyeztetve lenne, jogában áll 
a felügyeletre jogosított hatóságnak az egyesület mű
ködését felfüggeszteni és a megejtett vizsgálat ered
ményéhez képest az egyesületet vagy végkép felosz
latni, vagy esetleg az alapszabályok szigorú betartására, 
különbeni feloszlatás terhe alatt, szorítani.
29. § Az egyesüle t  megalakulása  és feloszlása

1. Az egyesület megalakul, ha az alakuló köz
gyűlés a magalakulást kimondja.

2. Ha a választmány az egyesület fennállását a 
tagok számának feltűnő kevesbedése vagy más fontos 
körülmény folytán veszélyezetetve látná, rendkívüli köz
gyűlést hiv össze és ezt ennek bejelenti.

A feloszlatás esetén a meglévő vagyon első sor
ban a fennálló tartozások fedezésére, illetve a segély
igények kielégítésére fordítandó. A fenmaradó tőke az 
országos erdészeti egyesületnek lesz rendelkezésére 
bocsátva oly czélból, hogy az az erdészeti altisztek 
gyermekeinek iskoláztatási segélyére gyümölcsöztessék.

A közgyűlésnek a feloszlatás, illetve a fenmaradt 
tőke hovaforditása iránti határozata foganatosítás előtt 
jóváhagyás végett a magyar kir. belügyminiseriumhoz 
felterjesztendő.

Böös 1899 február 20.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

Kérem szives elnézését, hogy alábbi soraimmal 
alkalmatlankodom, de hiszen ezt nem annyira a magam 
érdekéből, mint inkább a közös érdekben teszem.

Arra nézve kérek ugyanis felvilágosítást hogy a 
gyűlésen mely napon kelljen megjelenni (április 2 vagy 
3-án) s hol lesz akkor a találkozó, mert mint jó magam, 
úgy bizonyára többen is lesznek olyanok a kartársak 
közt, kik nem ismerik ki magukat; hiába, szó a mi szó, 
de nagy falu az a Budapest.

Csakugyan nagyon üdvös dolog lenne a kitűzött 
czélt elérni s a nyugdíj egyesületet megalakítani, különösen 
reánk nézve, kik magán uradalmaknál állunk alkalma
zásban. Íme példa rá szegény elaggott atyám, ki 3a 
éven át hűségesen szolgált egy magán uradalomban s 
most már a sok fáradozás és törődés után lelmondani 
kénytelen, mert hát hiába, a fáradt test nem bírja már 
tovább a szolgálatot. Igen ám, könnyű felmondani, de 
más kérdés az, hogy miből lehessen megélni az élet 
hátralevő napjaiban, mert annál az uradalomnál, hol 
szolgálatban áll, szó sincs a nyugdíjról s igy még szeren
cséje a szegény öregnek, hogy sok nélkülözés árán vala
micskét össze tudott kuporgatni öreg napjaira.

Én most ugyanabban az uradalomban atyám örökébe 
léptem, illetve utódja vagyok s igy szemem előtt az ö 
szomorú példája, miért is a legnagyobb örömmel és 
lelkesedéssel sorakozom a kibontott zászló alá, abban az

édes reményben, hogy példámat hasonló buzgósággal 
fogják követni a többi hasonló helyzetben levő kartársaim 
s közös fáradozásunknak sikerülend megalakítani nyugdíj 
egyesületünket, mely hivatva lesz enyhíteni nyomorunkat 
öreg napjainkban.

Szerény soraim szives közlését kérve maradtam a 
szerkesztő urnák igaz hive

M a k k y  G y u l a  
urad. vadász.

A gyűlés napját és óráját, valamint a gyülekezési 
helyet a legpontosabban fogom majd megállapítani s a 
jelentkezőkkel nem csak lapunk utján, de külön is annak 
idején közölni. A főváros három pályaudvarában, vala
mint a gőzhajó állomásokon gondoskodva lesz arról, 
hogy az érkezőket erre felfogadott hordár fogadja s 
nekik a további utasításokat megadja. Alulirt sem költ
séget, sem iáradságot nem fog kímélni, hogy a sikert 
biztosítsa.

A szerkesztő,

Belényes 1899 február 22.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Úr!
A létesítendő országos érdészeti altiszti nyugdíj 

egyesületre vonttkozólag a nagyváradi gör. szert. kath. 
püspökségi nradalom erdészeti altisztjei nevében vagyok 
bátor a következőket tudtára adni:

1. A teljes nyugdíj már a 30-ik befizetési év után
— tekintet nélkül a szolgálatképes vagy képtelen voltra
— legyen esedékes.

2. A teljes nyugdíj legalább 600 és fegfeljebb 
1000 Korona legyen.

3. A befizetések ne csak havi, de negyedévi rész
letekben is legyenek teljesíthetők. Tekintettel arra, 
hogy egyes uradalmaknál a fizetések teljesítése ne
gyedévenként eszközöltetik s a befizetések költségek 
kímélés tekintetéből lehetőleg chepue lapokkal esz
közöltessenek.

4. Hogy az ötven évet meghaladt korú szaktár
saink is, kik legalább 5 évig még szolgálatképesek 
szintén felvétessenek az egyesületbe, de két vagy há- 
ramszoros díj fizetés mellet oly formán, ha t. i. 5 vagy 
10 évig fizetnek az alapra, akkor már 10 vagy 20 év 
legyen a nyugdíjra számítható.

Mindezek után még bátorkodom szerkesztő ur 
tudomására hozni, hogy a közgyűlésen (alakuló gyűlés) 
való képviseltetésre alólirott bízattam meg.

A szerkesztő úrnak kiváló tisztelője:
Flóra Károly.

püsp. urad. központi fövadász.

Az országos gyűlésen résztveendők névsora,
I. Feltétlenül megjelenők:

1. Podhradszky Emil, Szászsebes.
2. Krizsán György, Szelistye.
3. Csizmás Száva, Boros-Jenő.
4. Nemes Gyula, Duna-Földvár.
5. Stenczinger Ede, Uj-Lehota.
6. Flóra Károly, Belényes.
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7. Ratimonszky Gábor, Nográd-Kálló.
8. Stift György, Kapuvár.
9. Szűcs József, Magyoród.

10. Martinék Ferencz, Hont-Börzsöny.
11. Balázs Mihály, Ó-Tusnád.
12. Kiss Pál, Gönyös-Solymos.

II. Bizonytalan megjelenésnek:
1. Szlimák János, Nyitra-Kolos.
2. Berger Antal, Janofalu.

Ide csak azokat iktattuk, kik a felhívás megjelenése 
óta jelentkeztek s részben a felmerülendő költségekhez 
is hozzájárultak. Felkérjük mindazokat, kik a gyűlésen 
megjelenni szándékoznak, ezt velünk mielőbb vagy 
postautalvány szelvényén, vagy pedig külön levélben 
közölni. A bizonytalan megjelenők rovata alá azok esnek, 
kik csak esetleges megjelenésüket jelentik be.

Az alapszabályokat tartalmazó lapokból nagyobb 
mennyiséget hagytunk készletben s igy az esetleg 
újonnan belépni kívánó előfizetőinket kérjük arra 
nézve nyilatkozni, hogy a lapot február eleje, vagyis 
a mozgalom megindításának kezdetétől kívánják-e meg
kapni.

Feltétlenül megjelenők volnánk hát már annyian, 
mint az apostolok; vájjon sikerülend nekünk is úgy 
elterjeszteni nemes eszménket a kartársak közt, mint 
azoknak sikerült elterjeszteni Jézus tanait? Talán igen, 
mert hiszen azoknak nyers, műveletlen tömeggel volt 
dolguk, mig mi felvilágosodott emberekhez beszélünk. 
Reméljük, hogy az apostolok száma most már roha
mosan fog gyarapodni. Az újabban jelentkezőket foly
tatólag a következő számokban közöljük.

Kérelem. Az országos gyűlés előkészítésével tekin
télyes kiadásaink vannak, melyeket csák úgy leszünk 
képesek elviselni, ha hátralékosaink az előfizetési dijaikat 
mielőbb beküldik, miért is erre őket ezennel felkérjük.

Az Erdészeti Zsebnaptár néhány példánya még 
rendelkezésre áll s azt I írt 65 kr. beküldése mellett 
ajánlva küldjük.

Az ötvenéves czeruza. Azok közül, a kik 
naponta használják a viliág egyik legelterjedtebb Író
szerét a fekete czeruzát, kevesen tudják, hogy ezt a 
hasznos jószágot éppen ötven évvel ezelőtt találta föl 
egy Aliber nevű finn kereskedő. Aliber 1842-ben Szi
bériában utazott és a hideg ország déli határán elhú
zódó hegyek között véletlenül nagy mennyiségű grafitra 
bukkant. Azonnal arra gondolt, hogy a grofitot vala
miképpen földolgozza és értékesítse. Bányát nyittatott 
a hegyek között és a negyvenet évek vége felé próbált 
először írószert készíttetni a grafitból. Ez volt az az 
Írószer, a mely ma czeruza néven szerepel az iró- és

rajzoló emberek körében. A kísérlet pompásan sikerült, 
úgy, hogy 1854-ben már társaságot alakítottak a Mar- 
tinsky Mine név alatt világhírűvé lett szibériai grafit
bányák kiaknázására. A hegyek között mérhetetlen 
mennyiségű grafitot találtak. Azóta mintegy 38.000 
métermázsát bányásztak ki. A világon használatban 
levő czeruza nagy része még ma is szibériai grafitból 
készül.

Erdei orvtámadás. Lőcséről Írják: Konrád 
Ede svedléri papirgyáros Júlia leánya szombaton vő
legényével Fischer Mártonnal a városba hajtatott, hogy 
jegygyűrűt vásároljon. A jegyesek magukkal vitték a 
kocsin a menyasszony öcscsét, a tizennyolcz éves Kon- 
rádot is. Mikkor a merényi erdő előtt elhaladtak, az 
erdő rejtekéből pisztolylövés dördült el s a golyó a 
fiatal Konrád karjába fúródott. Az orvos kivette a 
golyót a sebesült karból. Az orvtámadást állítólag a 
szép menyasszony egy kikosarazott udvarlója követte el.

M elyik felünkön aludjunk? Loys-Gulyon 
dr. franczia orvos erre a sokat fölvetett kérdésre azt 
feleli, hogy az alvás első óráiban a jobb felünkön, hogy 
a legutóbb fölvett táplálék könnyebben a gyomorba 
juthasson, azután pedig a balfelünkön, hadd táguljon 
a gyomor és hadd emészen könnyen. A hason való 
alvás ártalmas, a háton való pedig egyenesen vesze
delmes, főleg férfiaknál. A francia még ilyen kérdé
sekben sem tagadja meg magát Loys-Guyon dr.-ban. 
Mert még azt a tanácsot is adja, hogy álmunkban ne 
diskuráljunk, ez illetlenség és ne horkoljunk, ez nem 
esztétikus dolog.

A  virágok szerelme: A virág is csak olyan 
gyámoltalan a szerelemben, mint az ember. Ha az 
anyatermészet kissé széthelyzete egymástól, a mit az 
égiek egymásnak szántak, sok bajjal jár, a mig össze
találkoznak. Pedig nem egy virág van, a melynél a 
porzó s a bibe más-más növényeken fordul elő; ilyen 
például a kender, a nyárfa vagy a Phoenix dactyli- 
fera, mely utóbbinak gyümölcsei egyes népek eledeléül 
szolgálnak. E népek a növények mesterséges megter
mékenyítéséhez fognak, olyformán, hogy porzós virág
gal biró ágakat akasztanak a nővirágu ágak közé, 
melyekről a szól vagy a rovarok a porzót a nővirágra 
viszik. Eltörpül az ember művészete ama nagyszerű 
eszközök mellett, a melyekkel a természet rendelkezik. 
Erős szél vonul végig a pálmák tetején, megrázza a 
porzókat s egész felleg virágpor hull a bibére: az 
egykor oly rossz hírben állott büdös-kőeső sem más, 
mint a szél által a coniferák virágjából lerázott vi
rágpor. A vizi növényeknél már egészen másként áll 
a dolog, ott a közvetítő a hab és a hullám. A legér
dekesebb termékenyülési folyamatok egyike a Wallis- 
neria spirálisé is. Midőn a porzós virág tökéletesen 
kifejlődött, egyszerre elválik a nyelétől s felemelkedik 
a vizszinére: itt a virágpor lehull a porzókról s ösz- 
tönszerüleg a nővirág bibéjéhez úszik.

E gy gyorsvonat katasztrófája. Brüsszel köz
elében, a foresti pályaudvaron olyan vasúti katasztrófa 
történt, a milyenhez hasonlóra még nincs példa a belga 
államvasutak történetében. Mint Brüsszelből jelentik, a 
Monsból jövő és teljes erővel a foresti pályaudvarra be
robogó gyorsvonat beleütközött a Tournaiból jött és éppen 
az állomáson álló vonatba. A  gyorsvonat gépje nekiment 
az álló vonatnak és nehány kocsiját egészen szétforgácsolta 
A  mikor az állomás személyzete munkásokkal együtt 
mentésre sietett, az összeütközésnek rettenetes hatását
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látta. A  kocsiromok alól megsebesült emberek kínos nyö
gése hallatszott és itt-ott letépett emberi test részeket 
lehetett látni. A  halottakat és a sebesülteket összeszedték 
és ekkor kitűnt, hogy az összeütközés következtében 
33 ember meghalt, 60 veszedelmesen és 150 könnyen 
megsebesült. A  veszedelmesen megsebesültek közül is 
10 haldoklik. A  katasztrófát, mely a brüsszeli déli pálya
udvaron az egész szolgálatot megakasztotta, az okozta, 
hogy a gyorsvonat gépésze a sürü ködben nem vette 
észre a jelzést, mely megállást parancsolt.

V illam os k ü lön legességek . Mi mindent föl
nem talál az amerikáuus! Egy Ohio-állambeli teknikus 
föltalálta az ostornak egy villámos pótlóját, a melyet 
emberséges ösztökélőnek nevez. A kocsis bakja alatt 
kis villámos telep van, a melyből a lovak hátán végig 
drót vezet a fejszerszámig, ennek szijazatával valahogy 
össze van kapcsolva. A drótból egy sósvizzel itatott 
szivacs csüng ki, a mely a ló természetes melege kö
vetkeztében mindig nedves marad. Ha aztán ostort 
kellene használni, a kocsis kissé megnyomja a telep 
gombját, s ez ugyanoly hatással van, mint az ostor.

Főnyerem ény-tragédia. Különös történetet 
olvasunk egy bécsi lapban. Egy bank- és váltóüzlet té
vedése szerelmi tragédiának vált indító okává, a nélkül 
azonban, hogy erről a nevezett banküzlet tehetne. Szorgált 
egyszer Bécsben egy szakácsnő, a lei megtakarított pén
zén veti egy 1860-as sorsjegyet. A mikor idő múltával 
a szakácsnő elhagyta Bécset és Tetétlenre ment szolgálni, 
megbízta a banküzletet, a melynél sorjegyét vette, hogy 
ha netalán ő ütné meg a főnyereményt, erről nyomban ér
tesítsék táviratban. Mivel azonban csodálatosképen mindig 
más ember üti meg a nagy lutrit, a mi szakácsnőnk is 
esztendőkig el volt Tetétlenen, mit sem hallva sorsjegyéről. 
Végre kapott levelet a bécsi váltóüzlettől, a mely tudtára 
adja, hogy a restanciák átvizsgálása alkalmával észrevették, 
hogy a szakácsnő sorsjegyét már évekkel ezelőtt kihúzták 
a főnyereménynyel, a melyet tehát, ne hogy elévüljön, 
sürgősen reklamálni kell. A  levél sok udvarias bocsánat 
kéréssel végződött, a miért elmulasztották idejekorán 
figyelmeztetni a nyerőt szerencséjére, de hát az ilyen 
szerencse hire soha sem érkezhetik későn és a többi és 
a többi. A  szakácsnő főnyereményének hire úgy terjedt 
el Tetétlenben, akár a futó tűz. Két csendőr, Krisztusz 
Lajos és Hellstab András, régen kereste már a szakácsnő 
kegyét s most hirtelen fölgazdagodásának hallatára for- 
maszerü házassági ajánlatot tett neki mind a kettő. A  
kissé vénülő szakácsnő hajlandó volt nőül menni Krisz- 
tuszhoz, a mellőzött jelölt erre azzal fenyegetőzött, hogy 
lelövi őket, de ezt nem vették komolyan. Röviddel ezután 
azonban a lapokban körözőlevelet lehetett olvasni, a 
mely Hellstab csendőrt kétszeres orgyilkosság miatt üldözi. 
A  vetélylárs két puskalövéssel csakugyan megölte társát 
és annak menyasszonyát, aztán világgá ment. Pár napja 
a gyilkos tetemtét is megtalálták egy vasúti töltés mentén. 
Robogó vonat elütötte és szörnyen összeroncsoka. A  meg
gyilkolt mátkapár temetése után való nap újabb levél 
érkezett a néhai szakácsnő címére. Egy rokona fölbon
totta. A  bécsi bank irta, alázatosan bocsánatot kér a 
tévedésért, elvétették a sói számot, nem a 3., hanem a 
8. a helyes, az pedig másnak a sorsjegye, szóval nincs 
főnyeremény . . . Ha ez a második levél egy nappat 
korábban érkezik, akkor ugyan több lett volna egy 
csalódott, szegény szakácsnővel, de kettős gyilkossággal 
és egy valószinü öngyilkossággal kevesebb,

A  czár gombja. A minap Jalta orosz városká
ban meghalt egy többszörös milliomos: Hoffschneider,

a ki, mint a czár udvari szabója szerezte meg vagyonát. 
Negyven évvel ezelőtt még egyike volt a város leg
szegényebb embereinek; egyszerű foltozó szabó volt s 
keserves munkával kereste a kenyerét. A véletlen 
szerencse aztán egyszerre gazdag és irigyelt emberré 
tette. A hatvanas években II. Sándor czár megláto
gatta a kis várost, a melyben a szabó lakott. A mint 
leszállóit hintájáról az uralkodó, kabátja valahol meg
akadt s a gombja leszakadt. A czár e miatt nagyon 
elkedvetlenedett. Egyszerre egy kis emberke tört át 
a czár környezetén s megállva az uralkodó előtt, en- 
gedelmet kért, hogy a gombot fölvarrhassa. A császár 
kíséretében levő fényes egyenruháju, hatalmas urak 
csak elbámultak a kis ember merészségén, de a czár 
nagyon örült, hogy egyenruháját ismét rendbehozhatja. 
A szabó néhány pillanat múlva el is végezte dolgát s 
megköszönve a czár kegyét, el akart menni.

— Várj egy kicsit, csak kell valamit kapnod a 
munkádért, mondta az uralkodó.

— Boldog vagyok, hogy felsegédnek szolgálatot 
tehettem, felelt a szabó. Persze, ha czimert adna 
felséged. . .

— Miféle czimert? kérdezte a czár csodálkozva.
— Nos, ha felséged megengedné, hogy czimerem- 

ben udvari szabónak nevezzem magamat, nagyon meg 
volnék jutalmazva.

A czár mosolygott s megadta az engedelmet. Az 
egész jelenet az utczán történt s az uj udvari szabót 
csakhamar az egész városban megismerték s egyre 
másra kapta a megrendelést. Rövid idő alatt, mert 
nagyon takarékos ember volt, nagy vagyont szerzett 
s többszörös milliomosként halt meg.

Szerkesztői üzenetek.
K iss Pál urnák. Gyöngyös — Sólymos. A beküldöttnek 

nagy hasznát veendjük a befejezéshez közelgő röpiratban; köszö
net a kiváló buzgóságért! Az a gondnokság nem járatja már 
lapunkat újév óta, addig vezetője rendelte. G a r a y  J ó z s e f  
urnák Mosniczán. Kassán igenis van folyamfelvigyázói iskola, 
forduljon ennek az igazgatósághoz. Bihari  e l ő f i z e t ő k n e k  
Farkas István úr előfizetett lapukra s lakelyéül Uszal, u. p. Árpád 
volt jelezve, a küldött lapok azonban azzal jöttek vissza, hogy 
czimzett elutazott. Ki lenne szives velünk pontos czimót közölni? 
Czikkek beküldőinek. Kérünk egy kis türelmet, a beküldött czik- 
keknek sorát ejtjük. Mostanában az egyesület ügyei vették nagyon 
igénybe lapunkat. Ke r e ke s  G y ö r g y  urnák Bruszturán. Mint 
már levelező lapon értesítettük, bátyja halálát minden parezben 
várják.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

121 sz. 1899.

ERDŐŐRÖK KERESTETNEK!
Kellően felszerelt kérvények beküldése 

határideje f. évi márczius hó 5 ike, Schmidt 
Zsigmond társulati főerdész czimére.

A fizetési igények megjelőlendők és a 
kinevezettek állásaikat ez évi május hó 1-én 
tartoznak elfoglalni.

Az első Szászrégeni tutajkereskedő társulat 
erdöhivatala

Szász-Régenben.
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M ag y ar
Fenyőmag Pergető Intézet és erdészeti 

magkereskedés
Faragó Béla, Zala-Egerszegen.

Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szavatol t  l egmagassabb c s i r aképességü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.

1— 8

M E G J E L E N T

L U M I S  TÁ
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 év i augusztus

hó 11-én k e lt m agas in tézkedésével,
czégünK  újó lag  m eg b iza to tt

a nagytekintetü erdőtísztek 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  RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják  

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T Á R S AB U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. elsőrangú egyenruha készitö intézete.

0  csász. és kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földút, m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyom. Szászsebes, 1899. Márczius 7. 23-ik zsám

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

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

Elöfizotési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyílt szó
az összes járási és községi altiszt urakhoz.

Stenczinger Sándor kartársunknak folyó 
évi február hó 14-én lapunkban közzétett vezér- 
czikkére legyen szabad sorsunk mostoha és 
orvoslást igénylő voltáról a magam tapasz
talatából és saját silány helyzetemből kifolyólag 
is a szerkesztő ur szives engedelmével elősorlni 
néhány adatot kedvelt lapunk hasábjain. Nem 
abban a reményben teszem ezt, hogy az által 
helyzetemen talán segítve lenne, hanem inkább 
azért, mert tisztelt kartársaim közt számtalanok 
az olyanok, kik abban a tévhitben leledzenek, 
hogy sorsunk mostoha voltán ember fia nem 
segíthet s ebben a hitükben mivel sem törődvén, 
úgy mostani, mint jövendőbeli sorsunk intézését 
a végzetre bízzák s nem törődnek a férfiú és 
honpolgár ama első kötelességével, hogy a 
maguk és családjuk jövőjének biztosítására 
minden erejükből munkálkodjanak, minden követ 
megmozgassanak s ezzel a szent küzdelemmel 
ne hagyjanak fel utolsó leheletükig, szivük 
utolsó dobbanásáig. A tisztelt kartársak vala
mennyiéhez, de kivált az utóbbi osztályba 
tartozókhoz intézem szavaimat.

Szinte páratlanul áll az a világban, hogy 
midőn van egy olyan lapunk melynek minden 
szava a mi érdekünkben, a mi javunkra Íródott, 
nagy része azoknak, kiknek érdekében fáradozik, 
még csak tudomást sem vesz róla, nem hogy 
támogatná.

Most, midőn az „Erdészeti Ujság“ rég 
hangoztatott eszméjének, az országos erdészeti

altiszti segély és nyugdíj egyesületnek meg
valósításához közeledünk, talán végre valahára 
sikerülni fog lángra lobbantam a bizonyára 
mindenkiben meglevő, de még mindig szunnya- 
dozó szeretetet, mellyel önmagunk és család
jaink irányában tartozunk.

A magam silány helyzetét is csupán csak 
abból a czélból teszem közzé, hogy tisztelt 
kartársaim ebből meglássák és megismerjék, 
hogy nem csak ők vannak benne nyakig a 
nyomor hullámaiban, hanem ott vagyunk mi 
mindnyájan kivétel nélkül s a meddig csak 
egyesek küzködnek az ár ellen, vajmi kevés 
reményünk lehet a szabadulásra. Együttesen, 
mindeki nem csak önmagáért, de másért is 
küzdve, kéz kézben, váll váll mellett, közös 
erővel érhetünk csak czélt.

Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad 
most sérelmeim közül néhányat elősorolni.

A déli Kárpátok egyik magasabb csúcsa 
és annak hegylánczai s igy hazánk legmagasabb 
bérczei közé tartozó vidéken van az én véd- 
kerületem, melynek területe 31000 kát. hold. 
Fizetésem 250 forint, melyet hét község pénztára 
fizt, a hogy fizet s melyet mindannyiszor nem 
csak nagy fáradság, de ugyan annyi 14 filléres 
bélyeg árán kell összekunyorálnom, s itt őszintén 
megvallom, hogy két év óta még egyszer sem 
részesültem abban a szerencsében, hogy fize
tésemet csak egy hónapban is pontosan ki
kaptam volna. Nyugta bélyegre tehát szinte 
annyit kell kiadnom havonkint, mint a vármegye 
alispánjának.

Lakhelyem egy bányavárosban van, hol 
a bányamunkások és vasúti alkalmazottak nagy
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tömege a lakások árát annyira felveri, hogy 
egy igazán nagyon szerény lakásért havonkint 
10—12 forintot vagyok kénytelen fizetni, mi 
nem csekély szó akkor, midőn összes mellék
jövedelmemet a hajtópénz és minden egyes 
erdőkihágásért elmarasztalt egyén után meg
állapított 25 kr. képezi, mely mellékjöve
delemnek hogy milyen a gyakorlati értéke, azt 
jót tudjuk valamennyien, a kik az erdészet 
tövises pályáján haladunk. Tudjuk azt, hogy 
az erdőkárok behajtása vagy az elmarasztaltak 
szegénységen, vagy pedig a végrehajtó közegek 
lány haságán akad meg.

Védkerületemben az erdei lopások nagyon 
gyakoriak s ezeknek megakadályozása vagy 
kiderítése czéljából gyakran 3—4 napot is egy 
húzómban ott tölteni kell s igy magam és négy 
tagból álló családom ez alatt az idő alatt 
külön — külön költekezünk, mi nem kis szó 
az ilyen kis bányavárosban, hol az élet amúgy 
is igen drága.

Az elmúlt évben — éjt — napot szolgá
latomnak áldozva a vadorzók beszámitásával 
400 erdei kihágást jelentettem be, tehát mint
egy 100 frt mellékjövedelmen lett volna, melyre 
vágyakoztam is olyan sóvárgó szívvel, mint a 
vén leány a kérőre, de hát vájjon mi lett az 
én nászajándékom? Potom 32 frt.; a többi 
vagy nem lett felhajtva, avagy szegénységi 
bizonyítvány alapán le lett írva.

Ilyen körülmények közt a múlt évi javadal
mazásom összesen 382 forintra rúgott; tessék 
már most ebből házbérre 120, tüzelő anyagra 
60 s ruházatra csak a legmérsékeltebb számí
tással is szinte 60 forintot számítani s mutat
kozni fog 142 frt, melyből azután négy tagból 
álló családommal együtt kell megélnem, még 
pedig olyan helyen, hol a nagy drágaság nyilván
való, mert hiszen ha nem lenne, az itteni 
vasutasok nem részesülnének évenkint drága
sági pótlékban, pedig ezek havonta kétszer 
még vasúti szabadjegy élvezetébe is jutnak s 
ez módot nyújt nekik arra, hogy olcsóbb be
vásárlási forrást is felkereshessenek s házi és 
egyéb szükségleteiket ott vásároljak be. Hiszen 
ha még legalább tiszteséges lakpénzt és tüzelőfát 
kapna az ember, még ahogy — úgy csak meg
járná, de igy a helyzetünk valóban elviselheti en.

Legnehezebb bizonyára hozzájutni még ahoz 
a csekély fizetéshez is, a mi van. Ebben a 
tekintetban valóban boldogok a kincstáriak, 
kiknek egy lépést sem kell tenniök s mégis 
a rendes időben kezükbe jut a gázsi. Nekem 
— mint már előbb említettem — hét község 
péuztárnokának az ajtaján kell kopogtatnom, 
előbb azonban még a körjegyzőket is bejárnom. 
E közben gyakran fordul elő az az eset, hogy 
valamely község pénztárnoka ismervén pénz
tárának üres voltát s tudva jövetelemet, már

-n
T A R C Z
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P ü n k ö sd i  k irá lyság .
Egy kép függ szobám falán. Minden látogatóm 

megbámulja, nem azért, mintha talán Rafael, Rubens 
vagy Munkácsy festette volna, mert egy közönséges 
fénykép, hanem mert több kép nincs is szobámban. 
De azért még mindenki a ki látta: nők csudálattal, 
férfiak irigyléssel dicsérték, mert szó a mi szó, de 
olyan bajuszt és szakállt, mint e csoport kép két fő
alakja visel, nagy ritkán lát az ember.

Sok pénzembe, mérhetlen sok vesztett remé
nyembe és mindezeknél több mérgelődésembe került 
eddig e kép és én mégis annyira szeretem, hogy nem 
tudnék tőle megválni és magamban „pünkösdi ki
rályságinak nevezem őt. De kezdjük előlül:* **

Másfél ezerszer fordult meg az öreg föld vén ten
gelye és négyszer a nap körül a hogy én haza jöttem 
telisded teli tudománnyal és sok pukkanásig duzzadt 
reménynyel a szakiskolából. Tudományom, egy hónap 
múlva kiállott szakvizsgámon majd hogy cserben ha, 
gyott; reményeimről még ne is beszéljünk, a pünkösdi 
királyság képe ezer és egy ok arra, hogy halgassak. 
Lohadt vitorlákkal eveztem tovább, mindaddig, mig egy 
ujságlap nem került a kezémbe: „Erdöőr“ volt az is
tenadtának a neve. Erdőőr? . . gondolom magamban, 
hát hozzád mi a menydőrgős menykő csapott, hogy 
már újságot is nyomatnak neved alatt és lázas siet
séggel kezdtem böngészni benne.

Hát uramfia legnagyobb bámulatomra tapasztaltam, 
hogy való igaz: van egy lap, úgy hívjak, hogy Erdőőr 
és az igaz lelkesedéssel küzd is azok érdekében, kiknek 
nevét viseli. Kezdtem éledni mint a légy a tavaszi 
napsugártól és egyszer csak azon vettem észre magam, 
hogy még rózsásabb szinü reményködben látom a jövőt, 
mint' növendék koromban vagy röviddel azután. Bá-
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korán reggel eltávozik otthonról vagy pedig 
elrejtőzik s mindaddig játsza a buvósdit, mig 
csak a községből el nem távoztam; már most 
tessék nekem e miatt a 10—18 kilométernyi 
utat még egyszer megtenni!

Mező- és Hegy- Livádiai közbirtokosság 
pénztárnokát, kitől már bárom hónapon át 
nem kaptam meg csekély járandóságomat, 5 
forintnyi követelésemért bepöröltem a községi 
bíróságnál s ott a poromét természetesen meg 
is nyertem, de hát mi basznom belőle? A 
furfangos pénztárnok egyszerűen megfelebbezte 
az ítéletet s már most én megint várhatom 
üres kézzel a felsőbb bíróság ítéletét.

íme kedves kartársaim az én helyzetem, 
melyben különben a legnagyobb rész nyilván a 
sajátjára fog ráismerni, a jövendőnk pedig 
milyen ? Egy eltévesztett lépés a magaslatokon, 
egy véletlen betegség vajmi könnyen sírba 
dönthet s igaz, hogy ekkor a mi becses sze
mélyünk megpihen, de ha arra csak rá is 
gondolunk, hogy mi lesz hátrahagyott csalá
dunkból, borsódzik a hátunk.

Ilyen szomorú viszonyok mellett egyetlen 
egynek sem lenue szabad elmaradnia attól a 
mozgalomtól, mely czéljául tűzte ki az országos 
erdészeti altiszti segély és nyugdíj egyesület 
megalakítását s ha már mindnyájan nem is 
jelenhetünk meg a gyűlésen, módunkban van

küldeni megbízottakat, hozzájárulván ezeknek 
utazási költségeihez.

Komolyan kell vennünk a dolgot, mert 
ha törekvésünk most kudarczot vall, kérdés, 
hogy az elkedvetlenedés után akadnak-e még 
oly bátor férfiak, kik az ügyet újból feléleszteni 
mernék. Nagy szükségünk van a szoros össze
tartásra, mert czélt csak igy érhetünk s ha 
mi nem hagyjuk el magunkat, hiszem, hogy az 
Isten is meg fog segíteni.

Jobb Antal
kerületi főerdővéd.

Az országos erdészeti altiszti segély és nyugdíj 
egyesület eszméjének megpenditése mind nagyobb és 
nagyobb hullámokat kezd vetni, mit legjobban bizonyít 
a hozzánk érkező leveleknek napról napra szaporodó 
sokasága. Talán végre valahára megmozdul az eddig 
tétlen nagy tömeg is és be fogja látni, hogy eddigi 
semittevése mellett czélhoz jutni soha sem fog.

Az egyesületnek megalakítása annyira fontos és 
életbevágó dolog, hogy méltán megérdemli lapunkban 
az első helyet s igy szent kötelességet vélünk teljesí
teni akkor, midőn az erre vonatkozó leveleket a te
hetség szerint sorra közöljük.

Igaz, hogy a beérkezett levelek legnagyobb része 
ugyanegy eszmekörben mozog és újabbat nem hoz fel
színre, mégis szükségesnek látjuk a közlésüket, mert 
ebből láthatják tisztelt olvasóink az érdeklődés foko-

multak is az emberek rajtam, hogy rövid pár hó alatt 
a végletekig változott kedélyem. Én csak mosolyogtam 
titokban magamban és gondoltam: várjatok csak. . .

A fák bontogatni kezdték rügypikkelyeiket, midőn 
egy szép reggel mint a bomba csap te kedves lapom 
az a hire. hogy a mi szép és kedves fővárosunkban 
pünkösd vásárnapján országos erdőaltiszti gyűlés tesz 
egy segélyegyesület alakítása és az anyagi helyzet 
javítása érdekében. Kezdetben nem mertem hinni ma
gamnak, gondolva hogy a hajnalni őrjáraton élvezett 
szíverősitő utóhatása űz tréfát vetem és olyan izgatott 
tehettem, hogy főnököm is, ki akkor lépett az irodába 
szóvátette:

— Hát magát mi telte?
— Jaj kérem főerdész úr, egy nagy öröm ért, 

nem is tudom hogy és hol kezdjem.
Főnököm mint alantasainak minden kis ügyében 

érdeklődő jó akarója szintén elolvasta a hirt és részéről 
minden támogatást megígért az eléggé nem helyesel
hető mozgalom érdekében.

Ha igy vagyunk, gondoltam magamban — ne te
gyünk restek tovább menni:

— Főerdész ur kérem, volna egy alázatos ké
résem. —

— No, mi az Istvánfi? Csak nem akar maga is 
a gyűlésre menni, mi?

— Tekintetességed becses engedelmével bizony 
nagyon óhajtanám és kérem, ha tehet méltoztassék a 
szükséges szabadságidőt megadni.

— Jó ember, én adok szabadságot de hogy ott 
tehessen a szabadságon kívül ahhoz még pénz is kell, 
még pedig egy erdőlegény tárczájához mérten nagyon 
sok pénz.

— Hát az igaz kérem, de a múlt hónapról jár 
még nekem 4 írt. hajtópénz, ez épp elég tesz vasútra. 
Ma hajnalban pedig, akár csak az ég küldte volna: 
Csürgi gazda és társai egész kis csorda marháját értem 
legeltetésen a Szállás völgyben és erős ellenkezés elle
nére behajtottam. Különben itt van a rovatos napló, 
már bejegyeztem. Hivatal után sorra jartam a kartár-
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zódását s ez hivatva lesz lelkesitőleg hatni azokra is, 
kik még mindig a tétovázók és ingadozók soraiban 
foglalnak helyet.

Az érdeklődés fokozódása csekély mértékben 
ugyan, de mégis abban is nyilvánul, hogy lapunkat 
újabban ismét többen megrendelték. Igaz, hogy elő
fizetőinknek a száma még mindig csekély s tekintettel 
kivált arra, hogy nagyon sok a száma azoknak, kik 
előfizetési díjaikat még mint utófizetést is rendetlenül 
küldik be, sőt négy év leforgása alatt már másfélezer 
forintot meghaladó összeget kellett mint behajthatlant 
törülnünk, csak tengődés lapunknak az élete, pedig a 
szerkesztőnek kivált most, a gyűlés előkészítésével 
olyan nagy kiadásai lesznek, hogy ezeket saját szerény 
javadalmazásából fedezni nem lesz képes. Óhajtandó 
tehát, hogy nem csak a régi adósok fizessék meg tar
tozásaikat, hanem minél több uj előfizető is gyüjtessék, 
mert hát az, a mit mi most teszünk, nem egyéb, mint 
háború, és pedig háború a sors ellen, már pedig midőn 
a híres generálist Laudont megkérdezték, hogy mi szük
séges a hadviseléshez, azt felelte, hogy három dolog, 
nevezetesen: pénz, másodszor is pénz és végre har
madszor is pénz.

Reméljük különben hogy a folyó hóban nem csak 
régibb adósaink eleget fognak tenni kötelezettségüknek, 
de uj előfizetők is tömegesen fognak jelentkezni.

Ez a pár sorunk különben csak bevezetés akart 
lenni az alábbi levelekhez, melyeknél a szokásos meg- 
szóllitást a jövőben mellőzni óhajtjuk.

Doromlás 1899 február 26.

Örömmel és nagy figyelemmel kisérem azt a 
mozgalmat, mely az országos erdészeti segély és nyug
díj egyesület ügyében történik.

Elvitázhatlan tény az, hogy ezen a téren is, mint 
már több más esetnél is, hol az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetében némi javulás állt be, nagy érdem 
illeti lapunk fáradozását, ezt különben ne vegye a 
szerkesztő úr hízelgésnek, mert én tartom azt a magyar 
közmondást, hogy: „Igazmondás nem emberszóllás". 
Áldja meg fáradozásaiért a jó Isten!

Óhajtandó bár, hogy egyesületünk minél előbb 
megalakulhasson, mégis teljesen osztom Csizsmarovits 
András tisztelt szaktársamnak ama nézetét, hogy az 
országos gyűlés ne a húsvéti, hanem inkább a pün
kösdi ünnepeken tartassák meg, mert teljesen igaz az, 
hogy jobb lasabban, de biztosan haladni. Figyelemmel 
kell különben lennünk még arra is, hogy éppen már- 
czius és április hónapok azok, melyekben az erdőőr a 
tavaszi ertési munkálatokkal legjobban el van foglalva 
s igy nagyon könnyen megeshetik, hogy az ügyünkért 
egyébként igaz szívből lelkesedő nem egy kartársat 
hivatalos kötelessége akadályozná meg a megjelenésben.

Május 22-én, vagyis a pünkösdi ünnepek alkal
mával a legszorgosabb erdei munkáknak már vége s 
igy ha a gyűlés még pár napot venne is igénybe, a 
szabadság kieszközlése sokkal könyebben sikerülend 
felsőbb hatóságainknál.

Ha Isten van szent ügyünkkel, ki ellenünk?
Gyurász István 

érkesi uradalmi erdőőr.

Nadrág 1899 márczius 2.

Alulírottak ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy az or
szágos erdészeti altiszti segély és nyugdíj egyletbe be
lépünk s abban az esetben, ha az országos gyűlés nem 
husvétkor, hanem pünkösdkor lesz megtartva, azon is

sakat, értve, bocsánatot kérek, az erdőőr és főerdőőr 
szakbelijeimet. Mind helyeselte az eszmét, de azért 
mindegyik talált egy-kettő kivételével mentséget arra, 
hogy jobb lesz megvárni hogy sikerül a gyűlés és 
ahhoz képest alkalmazkodni majd.

Ha ti igy fogjátok fel a dolgot — gonddtam magam
ban, akkor ugyan leshetjük a jobb időket. De másképen 
történt. A következő vasárnap főnökünk szóba hozta 
az ügyet és olyan meggyőzően adta elő, hogy a szélső 
ingadozókból a legrendületlenebb hívek váltak.

Hivatalosan is képviselve voltunk, de azért ón 
két nappal pünkösd előtt vasútra ültem. Blumtól rész
letfizetésre rendelt vadonat uj egyenruhámban úgy 
feszítettem, akár csak az első testőr ezred elsőrendű 
arany gallérját viseltem volna. Tizenhét forint volt a 
zsebemben, ez is hozzá járult megelégedésemhez. 
Éjféltől másnap estig utaztam és czélhoz érve még 
mindig nem voltam kész indítványaimmal. Zsebköny
vemet egészen tele Írtam, de a hogy megírtam, át is 
húztam; folyton újabb, jobb eszmém támadt, úgyhogy 
mindig előrül kezdhettem.

Egyszer csak szokatlan fényességet észlelek, ki 
tekintve számtalan vakító fényes gömböt látok s mielőtt 
tájékozódhatnék, megszólal a kalauzok hangja: „Bu
dapest . . . tessék kiszállani!“

Podgyászom nem lévén, minta esik siklottam ki 
a kocsiból lesve, vájjon nem száll ki valaki, habár nem 
is láttam felszállani, ki szintén a gyűlésre jön.

Bámulásomban egy ur kezembe nyomja bőröndjét 
s azzal sietve távozik. Hát ezt mi lelte? Eg,> darabig 
várom az illetőt, de mikor már látom, hogy senki sem 
szál ki a kocsikból s látom hogy rajtam kivül legalább 
egyenruhában senki sincsen, a ki a gyűlésre jött, ón 
is neki megyek a hömpölygő ember áradatnak. . .

Egymást lökve, szorongatva szabad ég alá kerül
tem egy nyüzsgő ember rajtól megszállott fényes nagy 
térségen. Bérkocsik, lóvonatok robogtak jobbra-balra, 
sip, tülök és Isten tudja micsoda hangszerszám nem 
szólott, majd megsiketültem.

Budapestet szépnek gondoltam, de az a kápráz
tató fény és pezsgő élet annyira lebilincselt, hogy az
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részt veendünk s egy úttal az 1 koronával a felmerülő 
költségekhez hozzájárulunk.

Atzberger  Antal  Domokos Sándor
társ. erdővód. társ. erdövéd.

Hovanyecz Gusztáv 
faraktárnok.

Nagy-Bitese 1899 márczius 1.

Becses lapunkban már f. év február havában 
kinyilatkoztattam, hogy a Budapesten megtartandó or
szágos gyűlést Budapesten helyeseljük s azon való 
részvétemet ezenuel bejelentem.

A gyűlés idejére vonatkozólag Pál János kartárs 
ur véleményét osztom; illő dolog, hogy a nagy ünnepet 
Isten tiszteletének szenteljük, mielőtt ilyen nagy és 
fontos ügyben valamihez kezdenénk, különben is gyak
ran olvastam lapunkban: „Isten velünk!" Ha a gyűlés 
elhalasztandó lenne akkor, legföllebb a pünkösdi ünne
pekig. Végül kérem a szerkesztő ur szives felvilágo
sítását arra nézve, hogy a költségek fedezésére szánt 
egy koronát mikor kell beküldeni? (A gyűlés ügyében 
folyton nerülnek fel kiadások s igy óhajtandó, hogy a 
kik azok fedezéséhez hozzájárulni akarnak, azt mielőbb 
tegyék meg. A szerkesztő).

Tyápai  Péter.

N. Krajna 1899 február 24.

az  „Erdészet Újság" február 7-iki számábau kelt 
felhívásra vonatkozólag annak a véleményemnek adok 
kifejezést, hogy a szerkerkesztő úr fáradsága sikerrel 
fog járni; egyelőre is fogadja tőlem, egyúttal a szeniczi 
m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó szaktársaim nevében 
is nyílvánított megelégedésünk kifejezését és köszö- 
netünket, Adja az Ég, hogy tervünk kivihető legyen 
s zavaros helyzetünk némikép tisztáztassék.

evésről, éjjeli szállásról és mindenről megfelejtkezve 
úsztam az embersokaságban.

Egy óra múlva a rendőrség pártfogását élvezve, 
elmélkedtem: mi külömbség is van az erdőőri és hordár 
egyenruha közt? mert az én titokzatos böröndőm még 
titokzatosabb gazdája hordárnak nézett engem s hogy 
én e tiszttel járó kötelességnek nem feleltem meg, a 
rendőrséghez fordult.

Szerkesztő urunk még nem érkezett Budapestre; 
igazoló iratom pedig nem volt: s igy első éjszakámat 
„Mihaszna András"ék-nál töltöttem.

Piros pünkösd hajnal hasadása ébren talált. Sza
badulva a kelletlen vendéglátásból, némi fővárosi ta
pasztalatokkal siettem a „Központi-szálló“-ba, hol már 
vígan folyt az ismerkedés az ország minden részéből 
idegyült kartársak közt.

Délig kedélyes beszélgetés közt hányták-vetették 
meg a délutánra tervezett országos gyűlés tárgysorát. 
A gyűlés lefolyásáról ez úttal hallgatni fogok, mert 
ahhoz kedves lapunk annak idején bőven hozzá szólott,

Kartársaimat felhívtam a gyűlésen lenndő meg
jelenésre, miután pedig mind a tizen nem mehetünk, 
elhatároztuk, hogy a többiek képviseletében is kettőt 
fogunk kiküldeni; egyúttal felkértem őket az egy-egy 
korona beküldésére.

A jövőre vonatkozó további utasításokat kérni 
fogom, hogy társaimnak a kellő felvilágosítást minden
kor megadhassam. (Az összes jövő teendők lapunk 
hasábjain mindig közölve lesznek s az mindenben kellő 
tájékozást fog nyújtani, miért is kívánatos lenne, hogy 
azt az érdeklődők valamennyien megrendelnék. A szerk)

C s e r f a i  E n d r e  
kerületi erdövéd.

Sopron-Iván 1899 feberuár 27.

Lapunk 19. 20. és 21. számaiban tervezett országos 
erdészeti altiszti egyesület megalakítását ezélzó s a 
jövő húsvéti ünnepekre kilátásba helyezett országos 
nagygyűlésre néze legyen szabad nekem is szerény 
véleményemet nyilvánítanom.

a  gyűlés megtartásának határnapjára nézve véle
ményem az, hogy az ne a húsvéti ünnepeken, hanem 
május 21-éu pünkösdkor tartassák meg, mivel a húsvéti 
határidőt kissé korainak tartom s erre nézve teljesen 
osztom ama nézeteket, melyeket Pirchann Fridolin 
tisztelt szaktárs érvényre juttatott.

Tekintettel kell lennünk arra is, hogy a húsvéti 
ünnepek idejében még javában folynak a csemetekerti 
és erdősítési munkálatok, melyek az erdésznek minden
esetre legfontosabb teendői s igy a gyűlés helyétől 
távolabb lakó bajtársakat nem szívesen ereszti el a 
főnők, sőt számos uradalomban husvét másodnapján 
lesznek kiadva a különféle rendelkezések, akkorra pedig 
lehetetlen volna visszatérni. Pál János kartárs ama

csak azt említem meg, a mit ő elhallgatott, hogy tes
tületünk átkos kórsága: a visszavonás, a pártos egye
netlenkedés, személyes becsvágyak összetűzése ha nem 
is a jelenvoltak közt, de közéjük dobva szintén ki
sértett, de hagyjuk, miért szóljak erről? elmúlt, talán 
igaz se volt . . . Úgy legyen! . . .

A szálló éttermében ebédhez ültünk, hamisítatlan 
étvágygyal és jókedvvel fogyasztva: ételt, italt. Igaz, 
jó borsos árban, különösen az én szűkre szabatt erdő- 
legényi erszényemhez képest s hozzá koszt adóném 
paradicsomos káposztája mellett el is bújhatott az 
egész pesti szakáesművészet remeklése De gondoltam 
is erre, piskótaként követ ropogtattam volna a délutáni 
gyűlés sikerébe vetett reményem örömében.

Megvolt a gyűlés. Lesz hát nekünk is 1200 ko
ronás fizetésünk; lesz segélyegyletünk: erkölcsiekben 
és anyagiakban lesz — minden a mit kiván szivünk — 
lelkünk. Bohó gyerek! Hogy ki ábrándított az azóta 
eltelt nég37 év, még mindig erdőlegényi szűkre szabott, 
vékonyra szelt száraz kenyér létezése. . . .
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nézetét is osztom, hogy a kereszténység legnagyobb 
ünnepén sokan nem szívesen hagyják el családi tűz
helyüket.

A gyűlésnek pünkösdre való áttételénél több időt 
nyerünk az előkészítésre s a még tájékozatlan kartár
sak felvilágosítására.

Egyebekben lapunk 21-ik számában Hidvéghy 
kartársunk ama javaslatához is örömest csatlakozom, 
hogy egyesületünk az országos gazdasági egyesület 
szárnyai alá bocsáttassék s az annak kebelében már 
meglevő nyugdijegyesülettel egyesittessék.

Végre kijelentem, hogy a nagygyűlésen — legyen 
az akár a húsvéti, akár a pünkösdi ünnepeken meg
tartva, Ziegelhoffer Kálmán uj — kéri uradalmi fő
vadász kartársammal együtt megjelenni fogok, valamint 
hogy a megalakítandó egyesület uradalmunknál 5—6 
tagra biztosan számithat.

H o r v á t h  J á n o s  
urad. fövadász.

B. Harsány 1899 március 3.

Bocsánatot kérek a szerkesztő úrtól, hogy sok el
foglaltsága mellett szerény soraimmal alkalmatlankodom, 
de ha egyébért nem, már csak azért is teszem, hogy 
megtudjam a sorsát f. év január hó végével irt levelemnek, 
melyről nem tudom, hogy a postán tévedt-e el, vagy 
pedig hibás tartalmánál lógva nem lett közölve, mert 
erre nézve a szerkesztői üzenetekben sem kaptam értesítést. 
(Czikkek beküldőinek szóló ama üzenetünk, hogy legyenek 
kissé türelemmel, Önnek is szólt; a mint az egyesület 
ügyei engedni fogják, mindeneknek sorát lógjuk ejteni. 
Az egy korona beérkezett. A szerk.) —

Legyen szabad ez alkalommal az egyesület alakitó

gyűlésére nézve is rövidesen nyilatkoznom, kivált annak 
határidejét illetőleg. Részemről nem osztom azok nézetét, 
kik a gyűlésnek husvétröl pünkösdre való elhalasztását 
javasolják, mert először is előttem a példabeszéd, hogy 
„a mit meg tehetsz ma, ne halaszd holnapra0, másodszor 
pedig félni lehet, hogy a sok huzavona elkedvelleniti 
azokat, kik az ügynek eddig lég buzgóbb pártolói és hívei 
voltak.

Az, hogy még igen sokan vannak, kik mozgal
munkról nem értesültek, nem nagy baj, mert hiszen ha 
egyszer már megalakítottuk az egyesületet, módjában 
lesz azután is abba mindenkinek belépni, no de még sok 
helyen éppen pünkösdkor van az érdészeti személyzetnek 
legtöbb baja a májfa tolvajokkal.

Egyebekben teljesen osztom a kedves lapunk 2i-ik 
számában megjelent vezérczikkben foglaltakat s azokat 
helyeseknek és méltánylásra érdemeseknek tartom.

Mellékelve küldöm nehány ismert kartárs czimét, 
kérve mutatványszámoknak részükre leendő küldését (Meg- 
töntént. Szerk.). —

Rozsán J óz s e f  
urad. fövadász.

Csacsinczi (Slavónia) 1899 mározius 1,

Annak, hogy ilyen későn csalakoztam ahoz az 
örvendetes mozgalomhoz, mely az erdészeti altiszi személy
zet körében nyilvánul, oka abban rejlik, hogy nekünk itt az 
egész dologról tudomásunk nem volt s csakis a f. évi 18 
ssámnak olvasása derített világosságot lelkemben. Ezóta 
mintha újjá születtem volna s megvallom, hogy a kitűzött 
nemes czél elérésére szívesen feláldozom utolsó krajczá- 
romat is.

Nagyon megörvendeztett az a lapunkban nyilvánított

A hazafi érzés szent ihlete sem volt száműzve 
körünkből. Magdó Márton ungvári kartárs indítványára 
ellátogattunk a Kerepesi temető árnyas lombjai alá, egy 
thujafenyőktől kerített, vasrácscsal védett hármas sir
hoz, melyek egyikében pihen annak a nagy honfi szívnek 
porhüvelye, ki e századdal született s bár e század 
végén elszállt körünkből, azért mégis századokon ez- 
redeken keresztül, örökké, mindaddig mig e föld egy 
magyart hord hátán, élni fog közöttünk; ellátogattunk 
Kossuth Lajos szent sirhalmához. . . .

Közóhaj a fényképező gép elé is állított, hogy 
megszülessen a „Pünkösdi királyság* képe; az a kép, 
melyről legöl szólok: előterében kedves szerkesztőnk 
hatalmas Miksa-szakállával és mellette Pataky kartárs 
tekintélyes bajuszával.

E képet már idehaza váltotam ki, mert pénzem 
még Budapesten elfogyott.

S habár e kép jelképe reményében megnősültem 
s egy jól felvágott nyelvecskót bírok birtokomban s 
hasonnemü csemete nehezül csekély állásom költségveté
sére, folytatása pedig isten szent kegyelméből várva 
következik: zúgolódás nélkül teljesítem honpolgári, szol

gálati és emberi kötelességemet, mert meg vagyon 
Írva: „És orczád véres verejtékével keresed kenye
redet*. . .

Akkor elébe vágtunk a sornak, hive: hogy a 
keresztjáró utón áthaladtunk, feltámadtunk s csak a 
Szent-Lélek lángnyelvének érintésére van szükségünk. 
Csalódtunk! de csak részben, mert a Szent-Lélek elme 
világositó ereje már akkor közöttünk lakozott, csak 
még érdemetlenek voltunk arra, hogy mi bennünk, 
minden egyesünkben lakozzék. Miután újból felvettük 
súlyos keresztünket s újabb négy éven át czipeltük, talán 
elértük a Golgota hegyét és a „Bevégeztetett!* hatal
mas igéjét most már a feltámadás hite reményében 
kiálthatjuk, adja Isten: úgy legyen!

Bárhogy is töröm magam e magasztos ünnepre 
az ország szivébe nem mehetek, mert — mert! De 
lelkem szárnyalása odavisz akkor: és Isten áldását 
— vagy haragos nyilai záporát fogom kérni gyüleke
zetünkre.

Isten nevében bátran, bízva előre! Virradni kell 
nekünk is! A kereszt a feltámadás jelvénye: hát fel
támadunk. — Istvánfi.
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vélemény, hogy az egyesületnek tagjai lehetnek a Horvát- 
Slavnországi erdészeti alkalmazottak is és most teljes 
erőmből azon fogok fáradozni hogy itt az eszmének 
minél több hívet toborozzak. Szükséges is, hogy össze
tartsunk, mert hiszen egy hazának vagyunk gyermekei 
s egy ugyanazon ügynek állunk szolgálatában.

Reményiem, hogy az itteni bajtársak nem csekély 
mértékben fognak hozzájárulni az egyesület erősítéséhez.

F a r k a s  J ó z s e f  
uradalmi erdőőr.

Baróth 1899 márczius 3.

Fogadja szerkesztő úr azért a fárahatlan búzgóságért, 
melylyel mindnyájunk érdekében munkálkodik őszinte 
köszönetén nyilvánítását. Isten áldása legyen nemes irányú 
törekvésein!

Én hiszem és bizton reményiem, hogy ez a magasztos 
czélu mozgalom visszhangot fog kelteni az összes erdészeti 
és vadászati altisztek körében. A magam részéről min
denbe bele nyugszom, a mit a tisztelt kartársak a szer
kesztő úrral egyetemben elhatároznak, mert meg vagyok 
győződve, hogy bármit fognak is határozni, a czélt és 
annak előségitését nem tévesztendik szemük elől.

A tagsági dijak majdani befizetésére nézve czélszerünek 
vélném úgy az évnegyedi, mint a havi fizetési módozato
kat is megtartani, mert sokan vannak, kik fizetésüket év- 
negyedenkint, ismét sokan, kik havonkint húzzák s ilyen 
intézkedés által mindenkinek elég lenne téve.

Most már nem marad egyéb hátra, mint hogy 
szorosan összetartsunk s igyekezzünk uj híveket is toborzani 
s ekkor biztosak lehetünk, hogy jobb jövő fog ránk
virradni. G y ö n g y ö s i  J ó z s e f

kerületi erdőőr.

H alálozás. Kerekes Károly I. oszt. m. kír fő- 
erdőőr a szászsebesi m. kir erdőhivatalnál életének 
delén, alig 47 éves korában folyó hó 1-én meghalt. A 
hatalmas termetű férfiú nyilván szolgálati buzgóságának 
az áldozata. Két évvel ez előtt ugyanis egy nagyobb 
vizáradáskor a partbiztositási munkálatoknál szorgal- 
matoskodván, véletlenül a patakba esett s egy zsilipnél 
forgóba kerülvén, itt a sebes örvény több mint két 
óráig forgatta s az esetéről mit sem tudó munkások 
csak ekkor menthették ki. Nyilván itt kapta csiráját 
annak a sorvasztó kórnak, mely a múlt ősszel ágyba s 
hosszas fekvés után most sírba fektette. Az Istenben 
boldogultat özvegye és hét árvája siratja. Isten kegyelme 
adjon neki nyugodt pihenést, özvegyének, árváinak pedig 
vigasztalást!

Sajtóh iba. Lapunk múlt számának czimlapján a 
nyomda tévedéséből az előző szám kelte és száma 
lett nyomva 1899 február 28, 22. szám helyett, mit 
ezennel helyreigazítunk.

A m u la tság  vége. Nyíregyházáról jelentik: Az 
orosi szőlőben mulatságot rendezett a fiatalság, a mely 
véres verekedéssel végződött. A mulatságon ugyanis, 
melyen ott voltak a környék legényei és leányai dulakodás 
támadt úgy, hogy huszonnégy embert véresen szállítottak 
el a mulatságról. Egy Sarec András nevű legény olyan 
veszedelmes sebet kapott, hogy haldoklik.

N égyéves testv érg y ilk o s. A Kain és Ábel 
históriája ismétlődött meg Tiszovicza községben. Egy 
román aszszony négy éves fiával hegyes konyhakést 
küldött ki az udvarban dolgozó férjének. A közelben 
levő hat éves gyermek is kedveskedni akart az apjának 
s a kést ki akarta az öcsse kezéből venni. Á két 
apró fiú összeveszett s a négy éves gyermek olyan 
szerencsétlenül szúrta a bátyja nyakába a kést, hogy 
az rögtön összeesett s röviddel ezután meg is halt. A 
gyermek szülői ellen megindították a vizsgálatot.

V irág fü rdő . A franczia asszonyok megint di
vatba hoztak valamint, a mivel a szépséget, a test 
üdeségét lehet megtartani. Ez a valami virágfürdő. 
Nem egészen uj dolog ugyan, hiszen tudjuk, hogy a 
régi Róma gazdag asszonyai is ismerték a virágfürdőt, 
de lehet, hogy mégis sok utánzója fog akadni, mint 
mindennek, a mi Párisból jön. A franczia aszszonyok 
azt mondják, hogy a virágfürdő nemcsak illatossá teszi 
a bőrt, hanem az élő virág éppen úgy megerősíti a 
testet, mint a pezsgőfürdő. Kétféle ilyen fürdő van. 
Az egyik a száraz, nagyon egyszerű. A forró fürdő
kádat megtöltik virággal és azután elég ha egy óra 
hosszáig ebben a parfümös kádban marad az asszony. 
A másik módja a virágfürdőnek az, hogy sok kis 
virágcsomagot forró vízben megáztatnak és ebből a 
vízből készítik a fürdőt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

9 szám eln. 1899

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Szab. kir. Erzsébetváros tanácsánál le

mondás folytán meg üresedett erzsébetvárosi 
e rdő őri á l l á s r a  pályázatot hirdetek és fel- 
hivom pályázni kívánókat, hogy az erdőőri vizsga 
letételét és eddigi szolgálatukat igazoló bizonyít
ványaikkal felszerelt kérvényeiket hozzám folyó 
évi március hó 18-áig annyival inkább nyújtsák 
be, mert később érkező folyamodványok figye
lembe nem vétetnek.

Az állás 200 frt évi fizetés, a főerdész 
által kijelölendő tűzi fa és faárverésnél 2V»% 
jutalék javadalmazással van egybekötve.

A szolgálat kinevezés után azonnal meg
kezdendő.

Erzébetvároson, 1899 évi március 2-án.
Trajánovi ts János

polgármester.
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyom . S zászsebes, 1899. M árczius 14. 24-ik zsám

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 Kedde n

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

V iszhang
Hidvéghy kartárs február 21-iki vezérczikkére.

A létesítendő országos erdészeti altiszti 
egyesület megalakításának kérdése mind na
gyobb hullámokat vet s örvendetes jelenségül 
szolgál, hogy iránta már is az ország minden 
vidékén olyan élénken érdeklődnek. Legyen 
szabad nekem is az ügyre s kiváltkép Hidvéghy 
tisztelt kartársnak a február 21-iki vezér- 
czikére vonatkozólag néhány szerény meg
jegyzést tenni.

Nem zárkózom el ugyan magam sem 
mereven attól a gondolattól, hogy egyesületünk 
valamely más már létező hasonló egyesület
hez csatlakozzék, mint a hogy azt tisztelt 
czikiró ajánlja, mindazonáltal szerény véle
ményem az, hogy ha már akarunk valamit, 
akkor létesítsünk egy olyan egyesületet, mely 
a saját lábán járjon s ne helyezze magát 
senkinek a gyámsága alá, mert mit ér az, hogy 
létesítünk bár erdészeti altiszti egyesületet, 
ennek vezetését azonban idegen elemekre 
bízzuk.

Éppen úgy nem helyeslem lapunk 20-ik 
számában felvetett ama eszmét sem, hogy 
létesítendő egyesületünk igazgatása az orszá
gos erdészeti egyesületre bizassék; nem azért, 
mint ha eme igen tisztelt s nagy tekintélynek 
örvendő egyesület nem nyújtana elegendő biz
tosítékot egyesületünknek úgy anyagi, mint er
kölcsi fejlődésére nézve, hanem csak azért, hogy 
mig egyrészt szükséges egyesületünknek a 
szabad mozgás biztosítása, addig másrészt az 
országos erdészeti egyesületnek egészen más

a hivatása, mint az, hogy kebelébe más egye 
sületeket vagy testületeket vegyen fel s azok 
vagyonának kezelésével és egyéb adminisztratív 
teendőinek végzéseivel bíbelődjék; végre pedig 
mi magunk nagy szegénységi bizonyítványt állí
tanánk ki a magunk részére annak elismerése 
által, hogy saját egyesületünknek igazgatására, 
vagyonának kezelésére nem vagyunk képesek.

Az én álláspontom az, hogy igazgassuk csak 
mi magunk az egyesületünket, mert azt mindenki 
maga tudja legjobban, hogy hol szorítja a 
csizmája s igy mi magunk tudjuk azt meg
bírálni, hogy részünkre mi a jó és czélszerü 
s hol és mit kell módosítani, megváltoztatni 
és javítani.

A mi már most az egyesület létesítéséhez 
szükséges minimális (500) tag létszámot illeti, 
az véleményem szerint az erdészeti altisztek 
közt könnyedén lesz összehozható, sőt tekintve 
az egyesület nemes irányát és feladatát, ebben 
a tekintetben olyan vérmes reményeket táplálok, 
hogy biztosra veszem egy év alatt a tagoknak 
ezerre való felszaporodását. Csak az intelli
gensebb elemnek kell kezdetben kissé mozogni 
s a még mindig túlnyomó többséget képező, 
kissé nehézkes gondolkozásu beavatatlanokat 
s bizalraatlankodókat felvilágosítani, akkor a 
czél felé való haladásunk biztos, mert el nem 
tudom képzelni, hogy még a legkorlátoltabb 
elméjű ember is képes volna ellentállani, ha 
kézzelfoghatólag meg magyarázom neki, hogy 
például abban az esetben, ha 5 éven át apró 
részletekben mindössze 50 forintot befizet, akkor 
— ha szolgálatképtelenné válik évenkint 80 
forintot, 10 éven túl 160 és igy tovább 800
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forintig, sőt esetleg több nyudgijat is biztosit 
magának.

Azt, a ki ilyen kedvező kilátások mellett 
sem hajlandó az egyesületbe belépni, véle
ményem szerint erőltetni sem kell, mert az 
ilyet, ki nyilván önmagának és családjának 
ellensége, csak sajnálni lehet.

Milyen lelki nyugalommal teljesitheti min
denki szolgálatát abban a tudatban, hogy ha szol
gálata közben véletlen baleset is éri és munka- 
képtelenné válik, nem lesz a nyomornak és 
és nélkülözésnek martalékává, vagy pedig ha 
a jó Isten kiszóllitaná az élők sorából, hátra
hagyott családja nem lesz teljesen elhagyatva, 
hanem részese lesz a legszükségesebbnek, a 
mindennapi kenyérnek.

Én — mint már emlitém — egészen bizo
nyosra veszem, hogy az egyesületnek már első 
évi fenállása után legalább ezer, vagy annál 
is több tagja lesz.

Tegyünk erre nézve egy kis számitást s 
kezdjük első sorban a kincstáriakon, mint a 
kiknél biztos számadataink vannak.

Az 1883 évi szervezéskor a magas mini- 
steriumnak 19356 számú rendeletével meg
állapított létszám 995 altiszt es 135 erdőlegény, 
összesen tehát — nem számítva az erdő
szolgákat, kik pedig szinte állandó illetményesek 
— 1131, mely létszám azóta alig volt hullám
zásnak kitéve.

Ebből a létszámból — azt hiszem — ieg- 
alább a fele be fog lépni az egyesületbe, mert 
például a saját hatóságomnál tudtommal egy 
sem fog elmaradni.

Következnek a vallásalapitványbeliek, kik 
kevesebben vannak ugyan, de onnan is ki
kerülhet 100.

Az egyebütt szolgálók közül, bár ott még 
nagyon sok minden szaktudományt és egyébb 
képzettséget nélkülöző egyén van alkalmazva, 
tekintettel nagy számunkra, kezdetben legalább 
is 3—400-ra lehet számítani, annyival inkább, 
mert tulajdonképpen ezeknek van legnagyobb 
szükségük a nyugdíj egyesületre, mintán leg
nagyobb részük a szolgálatadó részéről sem 
nyudijra, sem pedig másnemű ellátásra vagy 
végkielégítésre számot nem tarthat, valamint 
elhalálozásuk esetén családjuk is kezébe veheti

a koldusbotot. Különben itt is mind nagyobb 
tért hódit az inteligensjelem s kivált a megyeiek, 
járásiak és községiek legnagyobb része már 
szakképzett egyénekből áll s ezeknek az erdők
nek állami kezelésbe a folyó évben történendő 
átvétele alkalmával mig egyrészt a képesítést 
nélkülözők kiselejtezve lesznek, addig helyük 
a törvényszabta minősítéssel bírókkal lesz be
töltve.

íme ez az én hozzávetőleges számításom 
s miután mindenütt inkább a kedvezőtlen 
arányt vettem alapul, azt hiszem, hogy nem 
csalódom, midőn azt az állításomat fentartom, 
hogy csak az inteligensebb elemnek kell a 
dolog élire állnia s fáradozását biztos siker 
fogja koronázni. —

Minden kezdet nehéz s a nehézségekkel 
minden uj vállalatnak meg kell küzdenie, ne 
csüggedjünk tehát, ne riadjunk vissza a fárado
zásoktól, hanem törtessünk bátran előre.

Ha egyszer már az egyesület öt évi fenn
állása után egyes szolgálatképtelenné vált tagjait 
nyugdíjban fogja részesíteni, — mert ne áltassuk 
magunkat, ilyenekben nem lesz hiány, tekintve 
azt, hogy leginkább az idősebbek fogják meg
ragadni az alkalmat az egyesületbe való be
lépésre — akkor a többi előbb még kétséges- 
kedő is sietni fog csatlakozni s kilátás van 
arra, hogy a második 5 év után a tagok száma 
a háromezret is el fogja érni.

Bár szállaná meg a Szentlélek a homály
ban tévedezők elméjét s mérlegelni tudnák 
saját jóvoltukat, bizonyomra mondom, hogy 
nem lenne nehéz 10000 tagot is összehozni.

A mi a gyűlés megtartásának idejét illeti, 
osztom Csizmarovits András kartársunk nézetét 
és magam is czélszerübbnek tartom erre a 
pünkösdi ünnepeket. Azt — hogy az augusztusig 
halasztassék el mint a hogy Pirchann kartárs 
óhajtja, nem helyeslem, mert pünkösdig elég 
időnk a van szervezkedésre s ha eddig nem 
tudunk szervezkedni, akkor nem tudunk augusz
tusig sem.

Pál János kartárs abbeli nézetét, hogy 
— husvét határidő mellett — a gyűlés hétfőn 
tartassék, nem osztom, mert hiszen a távolabb 
vidékekről felrándulóknak ebben az esetben 
éppen vasárnap kellene utazniok s igy az
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ünnepet még sem tölthetnék csaldjuk körében, 
mig ha a gyűlést vasárnap délután tartjuk, 
akkor szombaton indulva, reggel mr a fő
városban vagyunk s délelőtt még istentisz
teletre is elmehetünk, a kinek pedig arra való 
ideje és pénze lesz, hétfőn a főváros neve
zetességeit tekintheti meg.

Végül még megemlítem, hogy ható sgunk 
kerületéből valószínűleg ketten fognak a gyű
lésen megjelenni, egy azonban egész bizonyos- 
s ggal.

Leszher Alajos
m. kir. főerdőőr.

H ullám verés .
Méltóságos nyugalom terül el a sima tó tükrén, 

a teljes szélcsöndnél egy habfodrocska nem sok, annyi 
sem zavarja meg íönséges nyugodalmát. A szemlélőre 
ez olyan nyomasztólag hat, ez a folytonos egyforma 
simaság kifárasztja a tekintetét. A tó közelében virgoncz 
fiuk űzik pajzán játékaikat s széles jó kedvében vala
melyik megboszankodik a nagy tó nyugalmán, követ 
ragad s messze bedobja annak közepe felé.

Az eldobott kő nagy locscsanással zuhan a tó 
sima tükrére s ime egyszerre vége a nyugalomnak. 
Először csak az a kicsiny hely mozdul meg, melyet 
a kő ütése ért, de mozdulatában nem marad magára, 
hanem lök egyet a tétlenül pihenő szomszédján, az 
ismét tovább adja a lökést s egyszerre csak azt veszi 
észre a szemlélő, hogy egy fiúcska gyönge kezéből 
kiröpitett kő hullámzásba hozta a nagy tó egész vizét. 
Az ütés nyomán támadt kicsiny hullámgyűrü mind 
nagyobb és nagyobb karikákat képez s egy mákszemnyi 
hely nem sok, de annyi sem marad meg nyugodtan, 
hanem üde mozgásba jön az egész nagy tömeg.

Hasonlatos volt ehezatóhoz hazánkban az erdészeti 
altisztek nagy testületé. Nyugodtan, tétlenül pihen év
tizedek óta s minden egyes tagja csak önmagának 
és napi kötelességeinek élve, alig tudott arról, hogy 
még más vele rokon hivatásu is van a világon; sima 
nyugalom pihent a nagy testületen, melyet nem zavart 
meg semmi. Hasonlatos volt ez a nyugalom nem a 
csöndes pihenés szendergéséhez, hanem a halálhoz.

Jó és üdvös volt-e ez a nyugalom, ne keressük 
és talán bűn is a pihenők, hogy ne mondjuk a halottak 
nyugalmát megzavarni, de legyen bármikép is, a sors 
könyvében az volt megírva, hogy ennek a nyugalom
nak sem szabad soká tartania. Az ismeretlenség homályá
ból kiröppent egy szerény papír lapocska, súlyra a 
pelyhet nem sokkal meghaladó s oda röppent a nyugodtan 
pihenő testületbe és valamint hogy a tó sima tükre 
megmozdult a gyermekkéz által dobott kő ütésétől,

hasonlatoskép s mintha villanyszikra ütése érte volna, 
fölriadt tétlen nyugalmából az erdészeti altisztek nagy 
serege. A nagy testület sima tükrén támadt hullám
verés eddig ugyan még csak kicsiny gyűrűket képez, 
ezek azonban lassan bár, de annál biztosabban terjesz
kednek tovább és tovább s el fog jönni az idő, midőn 
az egész nagy tömegnek legparányibb része sem marad 
érintetlen.

A tó fölbolygatott simasága csakhamar visszatér 
s újra csöndes nyugalom terül el fölületén, mig újabb 
rázkódtatás nem éri s ehez hasonlatos az emberek 
tömege is. Nem elegendő egyszer fölriasztani az álomból  ̂
hanem igyekezni kell az éberséget folyton fokozni és 
föntartai. A gyermekek gondoskodnak arról, hogy a tó 
felülete meg ne pihenjen, hanem folytonos mozgásban, 
tevékenységben legyen; a már egyszer mély álmából 
fölriadt erdészeti altiszti testületnél is szükséges oda 
hatni, hogy az ébredés ne legyen mulékony s itt annak 
maradandóságáról azok a lelkes férfiak gondoskodnak, 
kik segítségünkre jőve, a lelkesedés, a buzdítás köveit 
dobálják társaik nehezen ocsúdó tömege közé. Mint 
Klondyke kimerithetlen bányáiból az arany, úgy omlanak 
az ország minden vidékéből hozzánk a lelkesítő, buzdító 
levelek, nagy gyönyörűséget okozva a mi szivünknek.

Röpüljetek hát ti nemes szivek sugallatából eredő 
néma betűk s beszéljetek hangosan azokhoz, kiknek 
olyan nagy szükségük van arra, hogy titeket meg
értsenek! Végre valahára még a lég süketebb fülek 
is meg fognak hallani, hiszen ha a holt szikláknak 
beszélnének annyit, már azok is megmozdultak volna.

íme, itt adjuk sorra, a mennyire lapunk szűk tere 
engedi, a hozzánk érkezett levelek egy részét, egyúttal 
türelemre kérve a többi beküldőket, mig az övék is 
sorra kerül.

Nagy-Köveres 1899 márczins 8.

Tisztelettel jelentem, hogy a Budapesten meg
tartandó közgyűlésre — akár husvétkor, akár pünkösd
kor — a nagyköveresi közalapítványi erdőgondnok
ságtól tekintetes Janatka József főerdész úr nemes 
elhatározása és kegyes beleegyezése folytán három 
erdőőr fog felrándulni és pedig: Delimán György, 
Novák Mihály és Proháb Bálint, az egyesületbe pedig 
az összes erdőőri személyzet belép.

Del imán György
közalap, kir. erdőőr.

Sárerő 1899 márczins 7.

Örömmel eltelve olvasom kedvelt lapunkból, hogy 
az országos nagygyűlés megtartása a pünkösdi szent 
ünnepekre lett elhalasztva, mert a husvétra tervezett 
gyűlésen való részvételemet az idő rövidsége miatt be 
nem jelenthettem volna.

Engedje meg szerkesztő úr itt egy szerény óhaj
tásomnak, illetve véleményemnek kifejezést adni, neveze
tesen annak, hogy hasznos és üdvös lenne, ha minden
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egyes kartárs, kiben a hajlandóság erre megvan, kötele
zően nyilatkoznék az egyesületbe való belépésre, vala
mint a gyűlésen való részvételére nézve is, hogy úgy 
a szerkesztő úr, valamint mi többiek is tájékozva legyünk 
a tagok hozzávetőleges számáról.

A magam részéről ezennel ünnépélyesen kije
lentem, hogy nem csak az egyesületnek tagja lesznek, 
hanem a gyűlésen is részt fogok venni, társaim közül 
pedig Úr Zsigmoud és Szilágyi János Ígérték az egye
sületbe való belépésüket.

Az alapszabályok tervezetét figyelemmel olvastam 
s van arra nézve némi észrevételem, ennek megtevé- 
sét azonban a gyűlésre tartogatom.

Dudás Ferencz 
I. oszt. erdőőr.

Nagy-Maros 1899 márczius 8.

Örömmel olvasom lapunkban, hogy az országos 
erdészeti altiszti egyesület eszméje a megvalósításhoz 
közeledik s csodálkozom a fölött, hogy még mindig 
akadnak olyanok, kik magukat a mozgalomtól távol 
tartják, pedig tudniok kellene, hogy nagy czélok elé
résére nagy erőre van szükség. Önmaga és családja 
érdeke ellen cselekszik mindenki, ki még most sem 
hallja meg ahivó szózatot; az ilyenek már csakugyan 
még az árkangyal trombitája is kevés.

A magam részéről — bár szolgálatomban uradal
mamban nyugdíjképes vagyok — kijelentem, hogy nagy 
lelki örömmel csatlakozom a mozgalomhoz s bár a 
gyűlésen a legutóbbi időben családomban ért csapások 
miatt részt legnagyobb sajnálatomra nem vehetek, a 
megalakítandó egyesületnek tagja óhajtok lenni. Sajnos 
hogy nem mondhatom el ugyanezt társaimról, mert 
ezek nagyobb része már biztosította jövőjét s nem 
érdeklődnek a közös ügy iránt.

Nagy érdeklődéssel olvastam lapunk január 21-iki 
számában Zimányi Károly kartárs ur tollából eredő 
ama örömhírt, hogy a nagyváradi bíboros püspök ur 
Ő Eminencziája erdőőrei nyugdíj egyesületének alapja 
javára 10000 forintot kegyeskedett adományozni. Kí
váncsian várom az alapszabályaik ismertetését is, me
lyet — azt hiszem — a közérdek szempontjából nem 
fognak elmulasztani.

Bertalan Ferencz 
erdőőr.

Balaton-Füred 1899 Márezius 5.

Nem hagyhatom szó nélkül azt az örvendetes 
hirt, melyet lapunk 18-ik és következő számaiból ol
vastam, hogy végre valahára megérkezett az idő, melyre 
olyan régóta vágyunk s midőn az eddigi szavak hetyett 
a tettek mezejére lépni akarunk.

a  gyűlés határnapját illetőleg nem osztom teljesen 
azoknak a tisztelt kartársaknak a véleményei, kik hus- 
vét helyett a pünkösdi ünnepeket óhajtják, mert szerény 
véleményen szerint azokat, kiknek eddig már annyit 
prédikáltunk haszontalanul, abban a pár heti időközben

sem fog sikerülni megnyernünk. Az én vidékemen a 
a hányán a nemes eszmét magunkévá tettük már ez 
előtt három évvel, most is buzgón kitartunk s bár 
mikor legyen is a gyűlés megtartva, az indulásra — 
mint a jól fegyelmezett katona — mindig készen va
gyunk, vannak azonban sokan errefelé olyanok, kik a 
béres konyhán nevekedvén fel, megelégednek azzal a 
boldog tudattal, hogy immár erdész urak lettek, néhány 
forinttal több a fizetésük és nem kell hajnali 2—3 óra
kor felkelniők, ezeknek az után ha maga a római szent 
atya jönne papolni, annak sem volna foganatja, ők azt 
mondják, hogy hiszen az apjuknak sem volt nyugdíja és 
mégis holtig élt s itt azután vége minden tudománynak.

Tisztelt kartársaim, kik hajlandók vagytok az 
okos szó befogadására, hozzátok szól az én gyönge 
szavam.

Szeretett hazánk alkotmányának viszanyerése óta 
minden téren rendkívüli haladást mutat, csak a sze
gény erdőőrök sorsa nem akar megjavulni, bár ide-oda 
20 éve lesz annak, hogy az erdőtörvényt megalkották. 
Nyilvánvaló, hogy ha mindeneknek a haladása mellett 
csak a mi testületünk maradt hátra, annak okát más
ban, mint önmagunkban keresni nem lehet, mert ha 
lenne is, a ki segítene, az azt következteti hallgatá
sunkból, hogy nincs semmi bajunk és kívánni valónk, 
mert hiszen néma gyermeknek az anyja sem érti a 
szavát.

A néptanítók pár év előtt megalakították országos 
egyesületüket s az a közoktatásügyi ministeriummal 
közvetlenül érintkezvén, már eddig is sok nem meg
vetendő előnyt vívott ki tagjai részére.

A földmivelésügyi ministerium olyan cselédeknek 
és munkásoknak, kik egy szolgálatadónal 30—40 évig 
hűségesen szolgáltak, pénzbeli jutalmakat és elismerő 
okleveleket osztogat, az erdőőr — már az olyan, ki 
nem részesült abban a szerencsében, hogy a kincstárt 
szolgálja — valamint a vadász el van feledve min
denki által.

Mi tisztán önmagunkra és a magunk erejére va
gyunk egyelőre utalva, ne bízzuk sorsunk intézését 
másra, hanem szorosan egymáshoz simulva közös aka
rattal és erővel száljunk szembe a sorssal s kénysze- 
ritsük azt megjavulni. Majd ha a nagy közönség, az 
arra hivatott magasabb körök meglátják, hogy nem 
csak tűrni és szenvedni, hanem küzdeni és áldozni is 
kész férfiakkal van dolguk, nem fogják tőlünk meg
vonni támogatásukat.

Könnyen indulhatunk a harczba, mert vezérünk 
már van a mi önzetlen szerkesztőnkben, ki daczára 
annak, hogy nem támogatjuk abban a mértékben, a 
melyben megérdemelné, nem bocsátja ki kezéből a mi 
szép tölgymakkos lobogónkat. Kövessük az ő hivó szó
zatát tömegesen s mint egy ember jelenjünk meg a 
nagy gyűlésen.

Akadnak sokan köztünk kicsiny hitüek, bátor
talanok, kik visszariadnak a küzdelem fáradságaitól.
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de hát vájjon minden katona eg37aránt bátor s nem a 
legnagyobb rész félve indul a csatába? Arra valók a 
vezérek és a vitézebbek, hogy az ilyeneket bátorítsák, 
lelkesítsék, kiöljék belőlük a félelmet s vitéz tettekre 
ösztönözzék. Nekünk is, kik vezérünk bivó szavát 
meghallottuk valamennyiünknek vezérekül kell ma
gunkat tekinteni s a régi híveket megtartván újakat 
toborzani, valamennyit pedig a küzdelemhez meged- 
zeni és kitartásra buzdítani és lelkesíteni.

Kérlek kedves bajtársak mindannyiotokat, ne 
vonuljatok a hátérbe, hanem a ki csak teheti — bár 
áldozatok árán is — jelenjék meg a gyűlésen akkor, 
a mikorra vezérünk szava őt oda szóllitja, hiszen szégyen 
volna, ha annyi sok ezer közül csak egy pár igazán 
lekesedni tudó akadna.

Isten segedelme legyen velünk mindnyájunkkal 
s világositsa fel a sötétségben botorkálok elméjét is!

A boldogító viszontlátásig üdv mindnyájatoknak!
P a p p  J á n o s  

hat. erdóőr.

Újbánya 1899 február 26.

Alig várom már a húsvéti szent ünnepeket, nem 
azért ugyan, hogy kiváncsi lennék arra, hány czifra 
tojást és kitől fogok kapni, mint inkább azért, mert 
ekkorra reményiem az országos erdészeti altiszti egye
sületünk alakuló gyűlésének a megtartását. Én ré
szemről nem vagyok barátja a halogatásnak s nincs is 
szerintem értelme, mert a mi a fő, az meglenne: egy 
ügy buzgó fővezér a szerkesztő urunk személyében s 
igy csak a másik kellékre van még szükség, ugyanis 
arra, hogy mindenki jelentkezzék tagul s támogassa a 
vezért azokkal a szükséges eszközökkel, melyek ked
velt lapunkban már annyiszor említve voltak.

Mélyen tisztelt kartárs uraim, az én véleményem 
szerint a csatlakozásra való elhatározást könnyűvé teszi 
az önérdek A sors szerény állással ajándékozott meg 
mindnyájunkat, úgy hogy csekély fizetésünkből alig 
telük a mindennapi kenyérre s itt még meg kell em
lítenem, hogy a törvény szakunknál első kellékül veszi 
az ép, egészséges és erőteljes testalkatot, mivel együtt 
jár a képesség a nemzedék szaporítására s ebben 
csakugyan az első oszályba tartozván, többnyire 6—7 
gyermekről kell gondoskodnunk s igy bizon nagy szük
ségünk van olyan egyesületre, mely ezeknek a jövőjét 
is biztosítani hivatva van. A szegény sorsuaknak ok
vetlen szükséges a csatlakozás.

Azoknak, kiket a sors magasabb és jobban jöve
delmező állással áldott meg, erkölcsi kötelességük a 
belépés és szegényebb társaik támogatása, mert ennél 
nemesebb cselekedetet nem fognak elkövethetni.

Az olyanok se vonják ki magunkat, kiknek szol
gálata már némi nyugdijt biztosit, mert hiszen ha ezt 
10 évi szolgálat után megkapják is, ez bizon nem elég 
6—7 tagból álló család eltartására.

Mig az ember szólgálatképes, addig némi taka
rékosság mellett mindig ki tudja szorítani azt a pár

forintnyi tagsági díjat s ha ezt megtettük és a sors 
véletlenül kiszóllit ebből az árnyékvilágból, özvegyeink 
és árváink még haló porunkban is áldani fognak gon
doskodásunkért.

Kérem az összes szaktárs urakat, hogy siessenek 
a csatlakozással s ne halogassák soká, mert rövid az 
élet s kár minden elvesztegetett perezért.

Az előkészületi költségek fedezéséhez szívesen 
hozzájárulok s küldöm az 1 koronát, valamint elküldtem 
özv. Flepsz Frigyesné fölsegélyezésére 1 frt. 60 krt, 
melyhez főtisztelendő Vlesjak György plébános ur 50 
krral, Strbik János városi erdővéd ugyanannyival, 
többen ismét 60 krral járultak.

A közeli találkozásig Isten velünk!
D u b a  S á n d o r  

városi ordővéd.

Nagy-Sink 1899 márczius 4.

Az országos erdészeti altiszti egyesület eszméjét 
a legnagyobb örömmel magamévá téve, igyekeztem 
annak vidékünket híveket szerezni, azonban sajnos, 
minden fáradozásom kárba veszett Ennek az ered
ménytelenségeknek az oka leginkább abban rejlik, hogy 
az itteni erdőőrök a magyar nyelvet alig biró szászok 
s e mellett vagyonos emberek, kiknél az erdőőri fizetés 
csak mellék jövedelem s külömben sem nagy, mert 
összesen csak 240 írt. Ezek tehát nem sokat törődnek 
a közös ügy gyei és sorsunk javításával, hanem hagyják 
azt olyanokra, mint én és egy román anyanyelvű társam, 
mert csak mi ketten vagyunk idegenek járásunkban. 
Vármegyénkben az erdőőri állások szervezése és rend
szeresítése csak most van folyamatban s igy helyzetünk 
elég szomorú.

Kedvelt lapunkat is, melynek első évfolyamától 
kezdve hive vagyok, terjeszteni ipakorkodtam, de hát 
azt is csak addig kedvelik, mig kölcsönbe kapjak, arra, 
hogy ők maguk is áldozzanak valamit, gondolni sem 
lehet. Nem akarok én soraimmal senkit sem megbántani, 
hanem csak azt óhajtom hangoztatni, hogy a szegény 
sorú embereknek van legnagyobb szükségük a társulásra 
és egymásnak támogatására.

A magam részéről legnagyobb örömmel lépek az 
egyesületbe s csak azt sajnálom, hogy mostoha sorsom 
nem engedi a gyűlésen személyesen reszt venni s csak 
a messze távolból, itthonról kérem Isten áldását és 
segedelmét a szerkesztő úr es buzgó munkatársai 
részére.

Lász ló  I s t v á n  
járási edöőr.

Az országos gyűlésen résztveendak névsora.
(folytatás.)

13. Kuth Ignácz Tökés-Ujfalu
14. Czelvikker József Görömböly-Tapolcza
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15. Duba Sándor Újbánya
16. Atzberger Antal j
17. Domokos Sándor ! Nadrág
18. Hovanyecz Gusztáv j
19. Németh Sámuel 0. Toplicza
20. Horváth János Sopron-Iván
21. Zigelhoffer Kálmán Uj-Kér
22. Puha Vendel Ábrahámtelek
23. Sülé István Puszta Sügyi
24. Olaj János \ ....
25. Pap Imre j Mike-Percs
26. Schneider Lajos Érsek-Újvár
27. Alakszai János Párád (Sándorrét)
28. Niedermajer Antal Mogyoród
29. Dudás Ferencz Mikola (Sárerdő)
30. Delimán György 1
31. Proháb Bálint > Nagy-Köveres
32. Novák Mihály ]
33. Papp János Balaton-Füred
Újonnan felkérjük mindazokat, kik a gyűlésen 

részt venni óhajtanak, hogy ebbeli elhatározásukat 
velünk akár levelező lapon, akár pedig az előfizetési 
dijak vagy hozzájárulási költségek beküldésekor a 
postautalvány szelvényén közölni szíveskedjenek. Lehet
séges, hogy a nagy munkahalmaz közt egyes már 
jelentkezők nevei elnézésből kimaradtak; erre nézve 
kérjük a figyelmeztetést, hogy a hiányt pótolhassuk. 
Óhajtandó lenne, hogy a költségek fedezéséhez vala
mennyi érdeklődő mielőbb hozzájárulna, mert az ilyen 
nagyszabású mozgalom kiadásai szerény anyagi hely
zetünket felülmúlják.

K ü l ö n f é l é k .  f | |

R ém es csa lád i drám a. Rémregénybe való 
történet az, mely a napokban Szalacs községben meg
történt. A faluból évekkel ezelőtt kivándorolt egy 
szegény munkásfiu Amerikába. Apja, anyja elsíratta, 
azóta semmi hir nem jött elveszett a nagyvilágban, 
A napokban azután egy vándorló kért éjjeli szállást 
a házban s a nagy kérésre be is bocsátotta az asszony, 
bár az ura nem volt odahaza. Mielőtt nyugodni tért 
az idegen, 400 forintot adott át az asszonynak, hogy 
őrizze azt meg számára reggelig. A pénz elkábitotta 
az öreg asszonyt és hogy ne kelljen visszaadni, éjszaka 
baltával agyonütötte a vendégét. Úgy éjféltájban az 
öreg ember is haza botorkált. Első szava ez volt:

— Anyjukom, édes anyjukom, hol a fiam?
Az asszony szemeit dörzsölve, ijedten ült fel az 

ágyban.
— A fiad; hát ki tudja azt, hogy hol van?
— Na ne tréfálj öregem, hiszen a korcsmában 

hallottam, hogy ott megpihent és ide jött hozzád haza!
Az asszonynak elállóit a szava. Gyertyát gyúj

tott és vitte az öreget az istállóba. Félve, remegve 
húzta le a szalmát s véres hulláról: Itt a fiad, a fiunk! 
Én azt hittem, hogy egy csavargó.

A szerencsétlen apa a fejéhez meg a szivéhez 
kapott és élettelenül, halva rogyott visszatért fia véres 
hullájára. A gyilkos anyát a csendőrök elfogták és a 
járásbíróság börtönébe kisérték.

A debreozeni hétalvó. A debreczeni nép cso
dájára jár mostanában Oláh András sertéskeréskedő fiatal 
szolgájának, a ki néhány hét óta eró's állomkórban szenved 
s mély apatikus álmában folyton csodákat lát. A minap 
a tizennyolcz éves fiú hirtelen eltűnt s harmadnap alva 
találták meg egy félszerben. Költögették, rázták, de 
hiába volt minden, nem ébredt föl. Végre bevitték a 
kórházba, a hol harmadnap fölébredt. Ébren csodálatos 
dolgokat beszélt. Elmondta, hogy álmában két aranyhaju 
angyal a menyországba vitte. A mint Isten itélőszéke elé 
állt, elmondott bűneiért egy kevés bünteté.st szabott rá 
az Úr. Azután Illés próféta bevezette egy aranyos terembe, 
a hol a jobb oldalon a vőlegények, balon a meny
asszonyok kara állott. Ekkor odavezették a menyasszonyok 
közé és fölszólították, hogy válaszszon magának egyet 
közülök, ő azonban nem választott.

Jól jártam, úgymond, mert az üdvözültek azt 
mondták, hogy ha választottam volna, vissza nem tér
hettem volna a földre.

A fiú még azt is beszéli, hogy elhalt atyjával és 
testvérével is találkozott a túlvilágon, Panaszkodott a 
kórházban, hogy kár volt őt ide hozni, mert ő úgyis el
alszik megint. Előre megmondta elalvásának és fölébre
désének idejét. Néhány óra múlva újra elaludt és egy- 
huzomban aludt másfél napon át, péntek déltől szombat 
este tiz óráig. A kórházból minap hazaküidték és most 
gazdájánál van. Az egyszerű pásztoriul oly folyékonyan 
és érdekesen mondja el vízióit hogy előadásának közvetet- 
lenségével mindenkit meglep. Alvása után nem érez semmi 
fájdalmat vagy kimerülést, jókedvű és azt mondja, hogy 
azért szeret aludni, mert szép országokban jár álmában.

A  m eggazdagodás útja. Sok ember törte már 
azon a fejét, hogyan lehet meggazdagodni és sokan ki 
is találták már a meggazdagodás módját, a mely többnyire 
olyan, hogy nem mindenki utánozhatja. Vagy kis pénz
maggal kell kezdeni a dolgot, a mi nincs meg minden
kinek, vagy merész vállalkozással, a mire nem mindenki 
született. Most egy angol utazó a meggazdagodás uj 
módját találta ki, de ezt aligha fogja valaki utánozni, mert 
az ő esete meglehetősen szokatlan. Pfeiffer Károly az utazó 
neve. Nem régen üzeleti ügyben körutazott és ekkor az 
a kellemetlenség érte, hogy a vonatja összeütközött egy 
másik vonattal. Pfeiffer, a ki nem sérült meg veszedel
mesen, az összeütközést jól kihasználta. Bepörölte a vasút
társaságot, kártérítést követelt és a bíróság arra kötelezte 
a vasutat, hogy 63.500 frank kártérítést fizessen. A múlt 
szerdán rakta zsebre Pfeiffer ezt a neki megítélt összeget. 
Eddig még nem volna semmi feltűnő a dologban. Meg
tol tént azonban, hogy Pfeififert egy másik vonaton 
hasonló szerencsétlenség vagy szerencse érte és akkor 
45.000 frank kártérítést kapott. Szóval 108.500 frankot 
szerzett Pfeiffer, a kit most már csak az az egy veszedelem 
fenyegethet, hogy nem akad vasút, a melyik jegyet adna 
Pfeiffernek, hogy utazhassák.

A  v ilá g  hadseregei. A Scientific American 
szerint az európai államok hadereje béke idején összesen 
3 millió 475.000 ember. Az európai államok között béke 
idején legkisebb hadserege Dániának van: tízezer ember. 
A  legtöbb katonája békében Oroszországnak van: 896.000 
ember, ezután következik Németország 580.000 Francia- 
ország 570.000 katonával. Az európai államokban összesen 
550-000 ló áll a katonaság rendelkezésére. Ázsiában 
körülbelül 800.000 ember van fegyverben, mely számból 
Kínára esik 270.000, Indiára 200.000, Japánra 100.000 
és Perzsiára 30.000 katona. Amerikában a katonák száma 
béke idején alig 160 000. Ebből Mexikó hadseregére
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esik 40.000 és az Egyesült-Államok hadseregére 30,000 
ember. Kerek számban 4 millió 600 000 emberre lehet 
becsülni azok számát, kik az egész világon katonai szolgá
latban vanak és 700.000-re lehet becsülni a lovak számát, 
melyeket a katonaság használ. E hadseregek föntartása 
évenként átlag 25 milliárd frankba kerül. Háborúban 
Oroszország maga nyolc millió katonát küldene a csatába, 
Németország 5 milliót, Franciaország 4 millió 500 000, 
Olaszország 3 milliót, Ausztria-Magyarország 2 milliót, 
úgy, hogy egy altalános európai hábcuu esetén körül
belül 23 millió ember volna tetőtől talpig fegyverben, 
készen arra, hogy egymást nagy lelkesedéssel elpusztítsa.

A szőke, barna és vörös haj. Elterjedt véle
mény, hogy a haj kihullása függ a haj színétől. Egy 
angol orvos, Thomson pontos megfigyelései alapján azt 
mondja, hogy ez a fölfogása nagyon is megokolt. A vörös 
és barna haj sokkal kisebb mérlékben hull ki, mint bár
mely más szinü. Ennek oka az angol orvos szerint a 
következő: A vörös haj nagyon vastag, harmincezer 
hajszál elegendő arra, hogy a fejet befödje, mig barna 
hajszalakból legalább 105.000, tehát háromszor annyi 
szükséges. A mi a szőke hajat illeti, harmincezer hajszállal 
a fej majdnem kopasznak látszana, mig arra, hogy elég 
sürü legyen a haj, legalább 140-000 hajszál szükséges. 
Tehát átlag öt szőke hajszál foglal el ugyanakkora helyet, 
mint egy vörös és ebből magyarázza az angol orvos a 
vörös haj tartósságát.

A borravaló. Ki ne emlékeznék a tavalyi bor
ravaló-vitára. Arról volt szó, hogy nem volna-e prak- 
tikussabb, ha a kávésok és vendéglősök fix-fizetést 
adnának a pinczéreknek és beszüntetnék a borravaló 
szisztémát. Akkoriban a pinczérek csaknem kivétel 
nélkül ellene voltak e tervnek. A napokban ismét eféle 
borravaló vita támadt egy fővárosi vendéglőben. Egy 
asztaltársaság tagjai afölött vitatkoztak, hogy tulajdon 
képen mennyit is kereshetnek borravalókban a pin
czérek. Nem tudtak megegyezésre jutni s a társaság 
két fiatal tagja elhatározta, hogy próbát tesz és igy 
tudja meg a valót. Másnap csakugyan mind a ketten 
elszegődtek pinczérnek egy jó forgalmú vendéglőbe. 
Senkinek se tűnt fel, hogy az ő frakkjuk jobb, mint 
a többi pinczéré, hogy viszont ők ügyetlenebbek a 
többinél. Borravalót csak úgy kaptak, mint a többiek 
és este, amikor leszámolásra került a sor az egyik 37 
koronát, a másik 33 koronát tekinthetett aznapi keres
ményének. És mindezt borravalókban szedték össze-

H alálos íté le t. A kecskeméti törvényszék ha
lálra Ítélte Szitár Pál kocsislegényt, a ki két embert 
gyilkolt meg bestiális, kegyetlenséggel. Az eset igy 
történt: Feldmayer Ábrahám uj-kécskei kereskedő 
tavaly, junius hónapban kocsin Kecskemétre ment 
bevásárolni s magával vitte kocsisát, Hegedűs Józsefet. 
Volt kocsisa, Szitár Pál utánuk ment s mialatt Feldma
yer a városban járt, fölkereste Hegedűst s azt hazudta 
neki, hogy a gazdája üzeni, hogy menjen a tanyára 
gyapjúért. Hegedűs nyomban útnak indult s a mint 
kiért az országutra, Szitár Pál a ki elkísérte, egy éles 
fejszével széthasította a boldogtalan ember koponyáját. 
A holttestet a gyilkos a közeli búzaföldre czipelte s ott 
elrejtette Egy öreg ember hallotta ugyan az áldozat 
kiáltását, de nem mert a segítségére menni, mert a 
gyilkos őt is halállal fenyegette. Szitár Pál véres mun

kája után visszament a fogadóba, a hol az öreg Feld
mayer már türelmetlenül várta a kocsisát. Végre el
határozta, hogy egyedül hajtat haza. Szitár kérte, hogy 
vigye őt is magával s az öreg készséggel vette föl a 
gyilkost. Útközben aztán Szitár Feldmayert is agyon
ütötte a fejszével s 80 forintját elrabolta. Másnap el
fogták a gyilkost egy ujkécskei korcsmában, a hol a 
rablott pénzen mulatott. A tárgyaláson sírva vallotta 
be gonosz tettét s a törvényszék kétszeres gyilkosságért 
és rablásért halálra Ítélte a vádlottat. Szitár kijelen
tette, hogy megnyugszik az ítéletben, a védője azonban 
fölebbezett

Szerkesztői üzenetek.
Z s i d a i  J á n o s  urnák. Ajánlatát kivételesen elfogadtuk- 

S z a t h m á r y  S á n d o r  urnák, D e b r e c z e n .  2 fr. beérkezet1 
s javára jegyeztük. Köszönet! L á s z l ó  I s t v á n  urnák. N." 
S í nk .  Előfizetve május végéig. K is  J ó z s e f  urnák, Q- yön- 
g ö s  - S o l y m o  s. Igazsága van, ez egyszer püspöki hatáskörbe 
léptünk s becses nevét elbérmáltuk. Bocsánat a tévedésért, mely 
különben rendkívül nagy elfoglaltságunk melett nem megy cso
daszámba. Olyan ember, ki naponkint 17— 18 órát kénytelen 
szellemi munkával eltölteni, könnyen tévedhet. A beküldöttet 
lehetőleg a lapban is hozni fogjuk. Az alapszabályoknak csak 
a tervezetét közöltük s igy azokhoz még mindig, leginkább pedig 
magán a gyűlésen lehet hozzászólni. H a d i k  M i h á l y  urnák. 
D e s z k. A lapot márczius elejével megindítottuk. G ö r ö g  
L á s z l ó  urnák, N a g y b é r .  A lapot rendesen küldjük s igy 
a hiba csak az ottani postán lehet. Szíveskedjék követelni, hogy 
a postahivatal reklamálja — mit ingyen köteles tenni — akkor 
majd jobban fog ügyelni. A zsebnaptárt nem utánvét mellett 
küldtük, mert úgy 29 krral többe kerülne. B á n o k - S z t . -  
G y ö r g i  t u d a k o z ó d ó n a k .  Az erdőőri szakiskolába való 
felvételre vonatkozó pályázat június vagy július hóban lapunk
ban is közzé lesz téve. kísérje majd figyelemmel. Időközben 
különben sem lehet belépni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .

9 szám eln. 1899

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Szab. kir. Erzsébetváros tanácsánál le

mondás folytán meg üresedett erzsébetvárosi 
e rdő őri á l l á s r a  pályázatot hirdetek és fel
hívom pályázni kívánókat, hogy az erdőőri vizsga 
letételét és eddigi szolgálatukat igazoló bizonyít
ványaikkal felszerelt kérvényeiket hozzám folyó 
évi március hó 18-áig annyival inkább nyújtsák 
be, mert később érkező folyamodványok figye
lembe nem vétetnek.

Az állás 200 frt évi fizetés, a főerdész 
által kijelölendő tűzi fa és faárverésnél 2'/2% 
jutalék javadalmazással van egybekötve.

A szolgálat kinevezés után azonnal meg
kezdendő.

Erzébetvároson, 1899 évi március 2-án.
Trajánovi ts János

polgármester.
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L U
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  földm űvelésügyi m. kir M inisterium nak 1894 év i augusztus

hó 11-én k elt m agas in tézkedésével,
cssogünlt ú jó lag  m eg b iza to tt

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  R U H A l L
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u t c a  2, Szervi tatér sarkán. 6 csto

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
X tű
i t  2  x 5  
X  s

X <
X s
X h—
X H
I SX N
X 0 5  
X «

g  tó
w

Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen.
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

legutolján az 1898 Október havi marosvásárhelyi kiállításon dicsérő arany oklevéllel. 
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szavatol t  l egmagassabb cs i r aképességü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsányiakul tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.
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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 Kedde 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.

A döntés.
Midőn az országos erdészeti segély és nyug

díj egyesület megalakításának magasztos esz
méjét több évi pihenés után újból felelevení
tettük, tisztában voltunk azzal, hogy az nem 
lesz pártolók híjával, de hogy olyan hullámzás 
keletkezzék utánna a máskor annyira csöndes, 
hogy ne mondjuk ^közönyös erdészeti altiszti 
személyzetnél, arra még a legvérmesebb remé
nyekkel telt pillanatainkban sem mertünk 
gondolni.

Az erdészeti altiszti személyzet évek óta 
nyög a szegénysége és kemény fegyelem igája 
alatt s ez a kettő teljesen megbénította tett
erejét, fásulttá tette az ő szivét; megszokta 
már még a legmostohább sorsot is és Mahomed 
hívőinek egykedvűségével tekintett a jövőbe, 
mint a kik mindent Allahra és az ő prófétájára 
bíznak s kiknél a sors olyan hatalmas ellenség 
vagy barát, mely ellen a siker reményével 
küzdeni lehetetlen.

„Múltadban nincs öröm, jövődben nincs 
remény."

Minden lélekfurdalás nélkül, egész bátran 
ráfoghattuk volna, hogy a költő ezeket a szavakat 
az erdészeti altiszti személyzetre vonatkoztatta. 
Múltjában nem volt eddig semmi öröm, semmi 
gyönyörűség s tekintve az előzményeket, semmi
féle örömteljes remény nem kecsegtette a 
jövőre nézve.

A régi kor egyik bölcse azt mondta volt: 
„nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért 
eszünk, hogy éljünk." Az erdészeti altiszti

testület legtöbb tagja — valljuk meg az igazat, 
mert az igazság soha sem szégyen — eddig 
csak azért élt, hogy egyék, hogy napról—napra 
eltengesse ezt a nyomorúságos földi életet, meg
elégedve a mával s nem törődve azzal, mit 
fog hozni a holnap. A nyomorúság terhes igája 
kiölt belőle minden életkedvet s közönyössé 
tette még a saját és családjának sorsa iránt is.

Az újabb kor a feltámadás kora volt a 
föld népének minden rétegében s mindegyik 
megkövetelte a maga létjogosultságát a nagy 
összességben. A szegény napszámostól kezdve 
fölfelé mindenki azt hangoztatja, hogy: „azért 
eszünk, hogy éljünk," ez alatt értve nem csak a 
mai napnak az életét, hanem kiterjeszkedve a jö
vőre is. A természet csak bizonyos korig dédelgeti 
az ő gyermekét s eljön az idő, midőn nyújtott 
adományait, a testi erőt, egészséget, friss 
szellemet visszaköveteli magának, hogy talán 
mindezeket egy újon született csecsemőnek 
adományozhassa, mintha csak félne, hogy ki
meríthet lennek látszó tárháza egyszer csak ki
apad s a későbbi nemzedéknek mi sem marad.

Számolni kell a természet, a sors eme 
szeszélyével s idejekorán gondoskodni minden
kinek arról, hogy a mostohaság tartamára a 
szükségesekkel ellátva legyen, mert jaj annak, 
a ki az ö ínségében mások segedelmére szorul. 
A szegény koldusnak sok zárt kilincset kell 
hasztalanul nyomkodnia, sok csalódott remény 
keservét elnyelnie, mig itt-ott elvétve áldozat
kész, könyörületes szívre, nyitott kézre talál.

Ezek a gondolatok forogtak elménkben, 
ezek vették el nappalunk, éjjelünk nyugodal
mát s ezekből született az erdészeti altiszti
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segély és nyugdíj egyesület megalakításának 
az eszméje.

A gyakorlott kertész jól tudja azt, hogy 
a gyümölcsnek jól meg kell érnie, hogy állandó 
maradjon; mi is hagytuk eszménket megérni 
s csak miután érettségének megfelelő fokát 
már megérte, nyújtottuk oda azoknak, kiknek 
szánva volt.

Az éretlen, beteges gyümölcsöt hiába adjuk 
még a tudatlan gyermeknek is, már az első 
tekintetre fitymálva fogja azt eldobni magától. 
Arra nézve, hogy a mi eszménk immár meg
éretett és kifejlődött, legjobb bizonyság az az 
öröm, mely közzétételére lapunk tisztelt olvasói 
körében hazánk minden zugában keletkezett.

Az eszme tehát már megvolt, csak a 
kivitel idejére nézve kellett még határozni. 
Fölvetettük a kérdést s nem hiába várakoztunk 
a feleletre. Az eddig csöndes, szinte holtnak 
hitt tömeg megmozdult, mint ha villanyszikra 
járta volna át s életjelt adott magáról. Gyönyörű
ség volt a mi szivünknek nézni azt a nemes 
versenygést, mely az erdészeti altiszti személy
zet körében keletkezett.

A harcz két szent ünnep, a föltámadás 
és a szentlélek ünnepe körül forgott, vagy 
talán tulajdonkép nem is ezek szálltak harczra 
egymással, hanem inkább a tüzes, heves vérnek 
a csöndesebbekkel, a komoly megfontolás a 
rideg számítás embereivel. A nemes versenyben 
az utóbbiak lettek a győztesek,

A többség úgy döntött, hogy az országos 
erdészeti altiszti sedély és nyugdíj egyesület 
megalakítását előkészítő országos nagygyűlés 
hazánk szék- és fővárosában a jövő pünkösdi 
szent ünnepeken és pedig ezek első napján a 
délutáni órákban tartassák meg, mit ezennel 
határozatkép s visszavonhatlanul kimondunk.

A gyűlésnek a husvétiekről a pünkösdi 
ünnepekre való elodázása czélszerü és az ügyre 
magára nézve is hasznos. Nem lehet ugyanis 
tagadásba venni, hogy addig még sok külön
féle előkészületre van szükség, melyek meg- 
annyiak időt igényelnek s melyek megtétele 
szintén a szerkesztő gyönge vállaira nehezedik, 
ki utóvégre is szinte csak ember s csudákat 
tenni nem képes.

Szükséges lesz előzőleg Budapestre föl
utazni s ott egyes befolyásosabb úr és hírlap

pártfogását és támogatását kinyerni; körülnézni 
a szállodások közt lakás dolgában a megjelenők 
részére, mert ha mindenkit saját kényére — 
kedvére bízunk, a fővárosi szokott drágaság 
mellett még a nadrágját is lehúzzák.

A részvételre jelentkezők száma is még 
mindig igen csekély, hiszen még a száznak is 
csak egy harmadát értük el. Azt mi nagyon 
jól tudjuk, hogy sokkal többen vannak azok, 
a kik szívesen megjelennének a gyűlésen, de 
a legtöbbje visszariad az anyagi áldozattól, 
pedig ez nem is olyan túlságos, mint sokan 
gondolják s mindenesetre legtekintélyesebb 
részét maga az utazás fogja tenni, mert a meg
élés a fővárosban sem nehéz jó beosztás és 
megfelelő helyismeret mellett, sőt bátran mond
hatjuk, hogy akárhány vidéki városban is többe 
kerül az élet egy-egy napon át, mint a fő
városban.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy az olyanoknak, kik még nem voltak 
szerencsések eddig hazánk fővárosát láthatni, 
már maguk az ott eléjük terülő látványos
ságok is kincset érnek.

Mindezeket fontolóra véve, a mérleg a 
pünkösdi szent ünnepek javára billen s ezennel 
végleges határozat és döntéskép kinyilatkoz
tatjuk , hogy az országos erdészeti altiszti 
segély és nyugdij egyesület megalakítását elő
készítő nagygyűlés

Budapesten
a folyó évi pünkösdi ünnepek első napján, 

délután 2 órakor lesz megtartva a fővárosnak 
később meghatározandó helyén.

A résztvenni szándékozók siessenek jelent
kezéseikkel, mert a megfelelő lakások számára 
nézve már jó eleve tájékozva kell lennünk.

Isten szent segedelmével, melyet nemes 
irányú törekvéseinkhez már annyiszor kértünk, 
végre mégis czélhoz fogunk jutni, jobb létet 
és jövőt teremtve mindnyájunknak s örök dicső
séget az alapításban fáradozóknak.

S z e r v e z k e d jü n k !
Semmi kétséget sem szenved immár, hogy az 

országos erdészeti altiszti segély és nyugdíjalap meg
alakításának kérdése nem szójáték többé, hanem a
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teljes megéréshez közeledő dolog s így itt az ideje 
annak, hogy már előre tájékozódjunk arra nézve, hogy 
már a kezdetnél kik és hányán lesznek azok a har- 
csosok, kikre nem csak az eszme megtestesítésénél, 
de a jövőben is bizton számíthatunk. Szükségesnek 
találjuk ennélfogva már most, idejekorán számba venni 
derék harczosainkat, hogy ezekkel a megtartandó 
nagygyűlésen beszámolhassunk. Erre legezélszerübbnek 
mutatkozik a már több barátunk által is ajánlott az a 
módszer, hogy nyilatkozatokat kívánjuk be mindazoktól, 
kik az egyesületnek megalakítása után tagjai óhajtanak 
lenni. Ezek a nyilatkozatok azután nem csak erköl
csileg, de anyagilag is kötnék az illetőket a mennyiben 
azokban még visszalépésük esetén is köteleznék ma
gukat az egy évi tagsági díjnak a lefizetésére.

A kötelező irat szövege a következő lenne:
Nyilatkozat.

Melynek erejénél fogva alulírott, ki Magyaror
szágban,........................... ........... vármegye....-__ _____ _
községben........... -évi.............. ..................... hó____ szü
lettem s ez idő szerint mint -r^ S2et/. közeg a _____....
----------------------------------------------------  uradalomban
alkalmazásban állok, ezennel ünnepélyesen kinyilatkoz
tatom, hogy abban az esetben, ha az országos erdé
szeti és vadászati altiszti segély és nyugdíj egyesület 
megalakul, annak tagja fogok lenni, abban az esetben 
pedig, ha itt nyilvánított elhatározásomat bármely ok
nál fogva — kivéve az elhalálozást és pálya cserélést 
— megváltoztatnám vagy visszavonnám, kötelezem 
magamat egy évi tagsági díjat, a mint az az alapsza
bályokban meghatározva lesz, akár 12 havi egyenlő 
részletben, akár pedig egyszerre az erre vonatkozó 
fölhívás kézhezvételétől számított egy év leforgása 
alatt az illető egyesület pénztárába befizetni, ellenkező 
esetben jogot adván arra, hogy a kérdéses összeg 
rajtam bárhol található ingó vagy ingatlan vagyonom- 
ból szabadon választhatható bíróság utján behajtassák, 
előre is lemondván minden jogorvoslatról vagy föl- 
lebbvitelről.

Minek hiteléül jelen nyilatkozatot az alább irt 
tanuk jelenlétében sajátkezüleg aláírtam.

Kelt--------------------- 1899 évi_________ hó.
Előttünk:

tanú. _____________________

tanú.
Ezeket a kötelező nyilatkozatokat több ezer pél

dányban sokszorosítva lapunk szerkesztősége az érdek
lődőknek rendelkezésére bocsátja s a jövő számmal 
egy-egy példányt minden előfizetőjének meg fog küldeni.

A szabályszerűen kitöltött és aláirt nyilatkozatok 
hozzánk lesznek beküldendők s ennek megkönnyítése 
czéljából a czimet már előzőleg rányomatjuk s igy a 
feladónak csak 1 krajczáros postabélyeget kell majd 
a megfelelő helyre ragasztani és a nyilatkozatot a 
postán föladni.

Tekintettel pedig arra, hogy számosán lehetnek 
olyanok, kiknek szándékukban van az egyesületbe be
lépni, de lapunkat nem járatván, ennek révén a nyilat
kozathoz nem juthatnak, a fönntartott fölösleges pél
dányokból egyszerű levelező lapon történt megkeresésre 
azonnal annyi példányt küldünk, a mennyire szükség 
van. Legezélszerübbnek vélnők, ha az egyes központok
ban levők, kiknek gyakrabban van alkalmuk kartár
saikkal érintkezni, nagyobb mennyiséget szereznének 
be a nyilatkozatokból s azokat alkalomadtán aláíratván, 
együttesen küldenék be.

Természetes, hogy ezekkel az előkszületekkel 
nagyobb kiadások vannak összekötve s igy óhajtandó, 
hogy a tagokul jelentkezők egyúttal az előleges költ
ségek fedezésére szánt egy koronát is a nyilatkozattal 
egyidejűleg beküldjék.

A nyilatkozatok lehetőleg április hó végéig külden
dők be. hogy igy még elég időnk maradjon nem csak 
a jelentkező tagok számának a megállapítására, hanem 
egyúttal azoknak egy nyilvántartásba való beveze
tésére is.

Az alakítandó egyesületet illetőleg még mindig 
érkeznek hozzánk levelek s ezeket a lehetőséghez 
képest — nemélyeket kivonatban — alább közöljük.

LEVELEZÉS.
Török-Koppány 1899 márczius 13

Az országos erdészeti altiszti segély és nyugdíj 
egyesület ügyében a következő megjegyzéseim vannak: 
Helyeslem azt, hogy a gyűlés hazánk fő- és székvá
rosában tartassák meg s magam is ama eddig nyil
vánult többséghez csatlakozom, mely a gyűlés idejét 
a pünkösdi ünnepekre kívánja elodázni; nem osztom 
tehát Rozsán József tisztelt kartársunk nézetét, minek 
okait szabad legyen rövidesen előadnom.

A tisztelt kartás úr által idézett példabeszéd, hogy: 
„a mit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra,® teljesen 
igaz, de a mi ügyünknél még sem alkalmazható, mert 
nekünk az előkészületekhez igenis időre, és pedig nem 
is rövid időre van szükségünk. Gyűlésünket nem szabad 
csak úgy „hü bele Balázs” — módon megejteni, mert 
azt jól tudjuk, hogy az erdészeti személyzet nem tömören 
egy kisebb helyen, hanem szétszórva az egész országban 
s nagyobb része nem is a városban vagy faluban, 
hanem kint az erdőn, tehát a postától távol lakik, az 
érintkezés tehát fölötte nehéz! lapunkat is, melyből a 
történendőkről értesülés nyerhetünk, csak most kezdik 
tömegesebben rendelni (nem inondhatnánk^hogy túlsá
gosan; a szerk) a legtöbb kartárs pedig még mindig hide 
közönynyel nézni nehéz küzdelemünket s akárhány 
van olyan, hogy a fölvilágasitásokat szinte sulyokkal 
kell a fejébe verni vagy szájába rágni, hogy azután 
nagy keservesen lenyelhesse.

Áttérve a májfak lopására, ezt nem tartom olyan
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nak, hogy akadályául szolgáljon a pünkösdi gyűlés meg
tartásának, mert ha annak vennők, akkor jóformán 
minden vármegye alkalmazottja más — más határidőt 
óhajtana szabni, lévén bennünk a szokások is külön
félék s valamelyes akadály mindegyiknél lenne.

Rozsán tisztelt kartárs szerint a gyűlés eloldázása 
elkedvetleníti a szent ügy híveit, szerintem ellenben 
ez az aggodalom fölösleges, mert addig inkább folyton 
erősödünk, hiszen magam is szünet nélkül hol élőszóval, 
hol levelezés utján buzdítom ismerős kartársaimat, 
ezek pedig a közös ügy eszméjét ismét tovább adják 
ismerőseiknek és igy fut az azután végig az országon, 
mint a futó tűz. A mi vidékünkön mi is csak f. hó 
26-án, vagyis évnegyedünk utolsó napján seregiünk 
össze távoli vidékekről s akkor fogunk valakit megbízni, 
hogy minket a gyűlésen képviseljen s ez a kiküldött 
bizonyára legalább 12 kartárs szavazatát viendi magával 
a közgyűlésre, mi pedig elég tekintélyes szám. Sok 
helyen talán az ilyen helyi összejövetelekre éppen a 
húsvéti ünnepeket fogják a kartársak fölhasználni.

Óhajtandó tehát, hogy végre határozottan mondas- 
sék ki lapuukban, hogy a gyűlés a pünkösdi ünnepeken 
lesz megtartva, mert igy csak folyton tervezgetünk és 
gyűlésünk mindig csak terv marad. (Éppen mai számunk
ban történik meg a döntés. A szerkesztő). —

Végül kérem buzgó vezérünket, a szerkesztő urat, 
hogy az általam ismert húsz bajtárs nevére, kiknek 
czimét már előzőleg közöltem, kedvelt lapunkból mutat
ványokat küldeni szíveskedjék

P i n t é r  J óz s e f .

Nagy-Záblat 1899 márczius 13.

Kedvelt lapunk hasábjait mindig nagy figyelem
mel kisérve szerfölött megörültem, midőn egy Trencsén 
vármegyei kartárs közbeszóllását is olvastam a február 
14-iki 20-ik számban, mert addig mindig abban a hitben 
voltam, hogy csak egyedül állok az egész vármegyében.

Most, midőn a gyűlés idejére nézve folyik a 
vita, magam is bele vegyülök, midőn kijelentem, hogy 
azon csak abban az esetben vehetek részt, ha a pün
kösdi ünnepeken lesz megtartva, mert husvétkor járá
somat el nem hagyhatom, ebben az időtájban szoron
gatván legjobban a tavaszi munkálatok, már pedig a 
gyűlésre, az oda és vissza utazásra számításom szerint 
nekünk távol lakóknak legalább négy napot kell 
szánnunk.

Rozsán kartárs úr fölhozza, hogy pünkösdkor lop
ják a májfát, de hiszen ez nálunk is megvan s egy- 
egy védkerülebelől 12—16 darabot vivén el azokat a 
faluban czégérül tűzik ki s igy nem nehéz kinyomozni 
azok fölállitóit és kérdőre vonni, hogy hol vették. 
Husvétkor ismét fölgyujthatják gonosz ellenségeink a 
fiatal ültetéseinket s ezzel bizonyára nagyobb kárt 
okoznak, mint néhány májfa eltolvajlásával s nekünk 
uradalmiaknak szolgálatunkat is koczkára tehetik.

Ezek után javaslom, hogy a gyűlést halasszuk 
el pünkösdig, továbbra azonban semmi esetre sem.

H e r m á n  F e r e n c z  
urad. erdőőr.

Kapnikbánya 1899 márczius 13.

Az alakítandó egyesületünk alapszabályainak ter
vezetét több kartársam előtt, kik lapunkat eddig még 
nem járatják, fölolvastam és sok magyarázás es rábe
szélés után annyira jutottam, hogy kettőt sikerült 
ügyünknek megnyerni s ezek arra kértek, hogy nevei
ket jelentsem be a szerkesztő urnák s ők minden 
kötelezettségnek eleget fognak tenni, a megtartandó 
gyűlésen azonban nem fognak részt vehetni.

Közlöm egyúttal a gondnokságunknál alkalmazott 
többiek nevét is, hogy esetleg őket előfizetőkül meg 
lehessen nyerni, mert az én elvem az, hogy ne csak 
az egyesületbe iratkozzunk, hanem annak tervezőjét 
s majdan megalapítóját, kedvelt lapunkat is pártoljuk.

Nagy baj az, hogy nagyon szétszórva s egymástól 
távol lakunk; az én védkerületem is lakásomtól 21 
kilométernyire van s ha oda hétfőn kimegyek, csak 
szombaton térhetek haza és igy csak vasárnap talál- 
kozhatom azokkal, kik a községben tesznek szolgálatot.

Az egyesület tagjai közé örömmel iratkozom be 
s mint a hogy edig hive voltam zászlónknak, úgy ki
tartok mellette hűségesen a jövőben is.

K r i s z t  G y ö r g y
m. kir. erdőőr.

Offenbánya 1899 márczius 13.

Az alapszabályok tervezetének közlése alkalmából 
időszerűnek vélem fölszóllalni s egy fölötte életbevágó 
intézkedésnek azokba való fölvételét javasolni.

A nyugdíjt szabályozó §-ba ugyanis fölveendőnek 
tartanám még azt, hogy olyan egyesületi tag, ki állá
sát önhibáján kivül elhagyni kényszerül s úgy előzőleg, 
mint azután is kifogástalan magaviseletét tanúsít, az 
egyesületnek továbbra is tagja maradhasson, ha egyéb
ként tagsági kötelezettségeinek pontosan megfelel, 
mert azt hiszem, hogy annak idején az ilyenek jól fog 
esni a veszett fejszének legalább a nyele.

Ismerem az erdészeti altisztek helyzetét; jól tu
dom, hogy akárhány jó magaviseletü, józan életű hű
séges, szorgalmas és mégis nem szívelik, hanem bi
zalmatlankodnak irányában s lenézik; az ilyen szívesen 
ott is hagyná állását, de tűrnie kell, mert nincs másik.

Különösen a magán uradalmi kártársak közt sok 
van olyan, ki állomás csere folytán huzamosb időig, 
gyakran éveken át erdészeti állás nélkül marad s 
egyéb foglalkozás után kell néznie addig, hogy meg
élhessen. Ezeknek érdeke első sorban megkívánná 
szerény módosításom, illetve pótlásom figyelembe 
vételét.

P a p  A l b e r t
m . kir, erd őőr.
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Lehi puszta (Gömör m.) 1899 márezius 16.

A gyűlés megtartásának idejére nézve az eddig 
beérkezett számos véleményből úgy veszem ki, hogy 
a nagy többség a pünkösdi ünnepekig való elhalasztás 
pártján van s így ebbe magam is bele nyugszom, csak 
azután továbbra ne legyen elhalasztva.

A mi már most magát a megjelenést illeti, itt 
az a szerény véleményem, hogy nem méltányos és 
jogos, hogy az a néhány igazán lelkesedni tudó kar
társ, ki ott meg íog jelenni, teljesen a saját zsebéből 
költekezzék olyan ügyben, mely másoknak is javára 
szolgál, hanem igazságos dolog lenne, hogy azoknak 
az útiköltségük legalább részben megtéríttessek. Ne
vezetesen kifizetendő lenne az utazási költség Buda
pestre és vissza és egyéb költségek fedezésére 2—3 
forint. Hogy ez födözhető legyen, minden egyes az 
egyesületbe belépni szándékozó jelentkezése alkalmával, 
minek még a pünkösdi ünnepeket megelőzőleg kellene 
megtörténnie, 1 írt. 50 krajczárt lenne köteles az egész 
ügyet rendező szerkesztő úrhoz beküldeni s az igy 
begyült összegből lennének azután a kérdéses úti — 
és egyéb kiadások födözendők.

Azt hiszem, hogy minden 100 tagra elégséges 
lenne 10—15-nek a gyűlésen való megjelenése, termé
szetesen ellátva a többiek Írásbeli meghatalmazásával 
a képviseltetésükre nézve. Én a magam részéről szí
vesen lefizetem az 1 frt. 50 krt. s a gyűlésen is részt 
veendek.

Meghátrálnunk már most semmi szin alatt nem 
szabad, mert ha ezt tennők, örökös csúfságára lennénk 
a világnak.

A jelentkezés és az 1 írt. 50 kr. hozzájárulási 
költség beküldésének végső határideje május hó 2-ika 
lenne s a jelentkezők neveit lapunk hozná nyilvá
nosságra.

Végül kérem az össses kartársakat, hogy most, 
midőn elérkezett a cselekvés ideje, ne hátráljanak meg, 
hanem még az eddiginél is kitartóbbak és buzgóbbak 
legyenek.

P á l  J á n o s
urad. számadó erdőőr.

Bárcza-Ujfalu 1899 márezius 16.

Lapunk járatását az elmúlt évben itt nem közöl
hető különleges körülményeim miatt beszüntetnem kel
letvén, azóta csak most a napokban s ekkor is vélet
lenül a községi irodában került kezembe a 22. és 24-ik 
szám s ezekből örömmel tapasztaltam, hogy az erdé
szeti altisztek hatalmas hullámhoz hasonlóan kezdenek 
tömörülni az országos erdészeti altiszti segély és nyug
díj egyesület eszméje köré. A tapasztaltak nagy lelki 
gyönyörűségemre szolgáltak s rögtön siettem az em
lített lappéldányokkal az erdőgondnokságra s itt szere
tett főnökünknek az ügyállást röviden elbeszélve egy
úttal a két lapszámot is átadtam s kértem, hogy a 
gyűlésen való megjelenéshez szükséges szabadságot

részemre a húsvéti ünnepekre megadni szíveskedjék.
Derék elüljárónk nyomban kijelentette, hogy a 

szabadságot nem csak nekem, de bármely erdőőrének 
szívesen megadja, de csak az a baj, hogy ezzel a di
cséretre méltó jóságával többen alig fognak élni, m ért 
daczára annak, hogy összesen tizenegyen vagyunk er
dőőrök és szolgák, valamennyiünk közül eddig csak 
magam vagyok az, ki az ügy iránt érdeklődöm, a töb
biek egynek kivételével, ki jól beszél magyarul, mind 
szászok s ezekkel mint tisztán csak az anyanyelvem 
beszélő ember érintkezni sem tudok.

A húsvéti ünnepekre már biztosítva lévén sza
badságom, ha a gyűlés ekkor lesz, okvetlenül meg 
fogok jelenni, ellenben a pünkösdkor való megjelenésem 
a körülményektől függ; tagokul azonban valamennyien 
okvetlenül beiratkozni fogunk.

Az én véleményem szerint legczélszerübb lenne 
a gyűlést husvétkor megtartani, mert félni lehet tőle, 
hogy a mostani nagy fölbuzdulás a halogatással lan
kadni fog, különben pedig belenyugszom a többség 
akaratába.

Ba l o g h  György.

Telki (Pestmegye) 1899 márezius 11.

A gyűlés megtartására nézve véleményem a 
következő:

1. Jónak látom a gyűlésnek pünköskor való meg
tartását, mivel akkorára mindenki jól előkészülhet és 
még az ügynek többeket is megnyerhet olyanok közül, 
kiknek még eddig a dologról semmi tudomásuk sincs, 
mivel lapunkat nem járatják.

2. Minden egyes erdőgondnoksághoz tartozók addig 
gyűlést tarthatnak s a csatlakozásra nézve jegyző
könyvet véve föl, valakit képviseltetésükkel megbíz
hatnak s ennek útiköltségeihez hozzájárulhatnak.

3. Ilyen módon senkinek sem lehet majd kifogása, 
hogy a meghívás el volt hamarkodva s igy nem volt 
ideje a vezérünk által kitűzött zászló alá sorakozni.

A költségek fedezésére egyidejűleg küldöm az 
egy koronát s megvallom, hogy szívesen járulnék 
többel is a nemes czélhoz, de 8 tagú családot kelletvén 
föntartanom, legnagyobb sajnálatomra nem tehetem.

A gyűlésen okvetlenül meg fogok jelenni.
Dániel  Rupert

K itü n te té s . Ő felesége a király a szászsebesi 
m. kir. erdőhivatalnál alkalmazásban állott, illetve álló 
Kusztos Lajos nyug. m. kir. fóerdőőrnek és Klés Ádám 
m. kir. erdőlegénynek 40 évet meghaladó szakadatlan 
szolgálatukért az elmúlt évben alapított s negyven évi 
szolgálat jutalmazására szolgáló emlékérmet méltóztatott 
legkegyesebben adományozni. Őszinte szívből kívánjuk
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az illetőknek, hogy a jól meg érdemelt eme kitüntetést 
még sok éven át s jó egészség mellett viselhessék.

E rd észeti z seb n ap tá rak  még mindig kap
hatók lapunk szerkesztőségében ajánlott postai küldés 
mellett 1 frt. 65 krért. Kérjük azokat, kik a meg
rendelt naptárok árát még nem egyenlítették ki, hogy 
ezt legkésőbb a jövő hó elején megtenni szíveskedjenek.

K érelem . Egy évnegyed ismét a végéhez közele
dik s ebből az alkalomból nem mulaszthatjuk el mind
azokat a tisztelt olvasóinkat, kiknek előfizetése már 
előzőleg lejárót vagy e hó végével fog lejárni, hogy 
hátralékaikat kiegyenlíteni, illetőleg előfizetéseiket meg
újítani mielőbb szíveskedjenek. A lap szerkesztője az 
országos gyűlés előkészítésével anyagilag is annyira 
meg van terhelve, hogy csak előfizetőinek támogatása 
mellett lesz képes a sok különféle költséget viselni s a 
maga elé tűzött föladatokat jól megoldani. Számosán 
vannak még mindig azok, kiknek előfizetése még a 
múlt évi szeptember hó végével lejárt: ezeknél — ha 
addig hátralékaikat ki nem egyenlítik — folyó hó végé
vel a lap további küldését beszüntetjük.

Ö ngyilkos huszárő rm este r. Szegedről Írják, 
hogy az ottani huszárezred őrmestere, Nagy Sándor, 
aki már tizenkét év óta katona, minap a szolgálati 
fegyverével agyonlőtte magát. Az ital volt a baja, a 
szenvedélye kielégítésére kölcsönöket kért a legény
ségtől, úgy hogy mindinkább fogyott a tekintélye. 
Viszonyai is egyre zavarosabbak lettek, úgy hogy vizs
gálatot indítottak ellene. Minap éjjel aztán mulatott 
másnap délig. Őrjárat indult a keresésére, amely az 
ujszegedi pagonyban meg is látta. Az őrjárat vezetője 
reákiáltott:

— Nagy Sándor őrmester, parancsolom, hogy áll
jon meg és oldja le a kardját!

Nagy erre futni kezdett, elbújt a pagonyban s 
pár perez múlva revolverdörrenós hallatszott a vigadó 
felöl. Egy arra kószáló kis gyermek látta, mikor az 
őrmester a vigadóhoz futva, ott a földre ült s revolvert 
véve elő a zsebéből, azon babrált. Azután hátát a 
vigadó falának fektetve, szájába lőtt. A golyó keresztül 
röpült a koponyán s az őrmester leszámolt most már 
végkép. Rövid pár pillanat alatt meghalt.

A gyonlőtt csempész. Orsován minap éjjel 1 
és 2 óra közt a vámőrök észrevették, hogy Ada-Kaleh- 
sziget felől erősen megrakodott csónak közeledik az 
orsovai parthoz. Nehány perczczel később a csónak 
ki is kötött s a három csempész 325 kilogrammnyi 
koczkaczukrot emelt ki belőle, abban a pillanatban a 
négy főből álló őrjárat vezetője reájuk kiáltott, 
hogy álljanak meg, a csempészek azonban a csónakba 
ugráltak s menekülni akartak. Miután többszöri fel
szólításnak sem engedelmeskedtek, a vámőrök tízszer 
utánuk lőttek. Egyik golyó Achmed Hassan török 
csempészt leteritette. A többi két csempész is meg
sebesült. A lövések felriasztották a sziget helyőrségét 
s igy a másik két csempészt is elfogták. A csónakban 
még 700 kilogramm ezukrot találtak. Az agyonlőtt 
csempészt mohamedán rítus szerint eltemették.

A  léghajók szezonja. Egész sereg léghajó 
indul márczius 30-ig útnak, úgy hogy ezt a három 
hetet bízvást a léghajók szezonjának hivhatnók. A 
léghajók felbocsátása idejéül bevárják, amig Spanyol- 
ország felett maximális és Észak-Oroszország felett 
minimális légnyomás lesz. Ezt az időt Párisból táv

iratilag jelzik mindenfelé, amire aztán Párisból, Strasz- 
burgból, Münchenből, Bécsből és Szent-Pétervárról 
utasokat vivő léghajókat s Trappesből, Limogesből, 
Strasszburgból és Bécsből pedig üres léghajókat in
dítanak útnak. Sok nehézséggel jár majd azonban 
ezeknek a léghajóknak a megtalálása, amelyek körül
belül 18,000 méter magasságba felemelkedve tán 
nyolez órán át fognak repülni. Ezért valószínűleg 
elrendelik, hogy mindazokból a távirdahivatalokból, 
amelyek vidékén léghajókat látnak azon a napon, a 
katonai léghajozási intézethez hivatalos táviratot küld
jenek, igy valószínű, hogy azokra sürü ködben vagy 
erdőkbe tévedve is ráakadnak. Az üres léghajókra 
pedig zászlókat tűznek, amelyek meszszire láthatók s 
amelyeken ez a fölirás lesz: „25 frt jutalom. A pipák 
félre teendők. A sárga táska kinyitandó." Ebben a 
sárga táskában azután utasítások lesznek a léggömb 
kiürítése s elcsomagolásra vonatkozólag. Bécsből a 
Hungária nevű léghajót bocsátják legénység nélkü, 
útra, s Magyarország felé fogja valószínűleg a légá
ramlat hajtani. A jubileumi léghajó szintén fölszáll, 
de azon utasok is lesznek.

B aleset vadászat közben. Fiúméból távira
tozzék, hogy Károly István királyi herczeg a ki néhány 
nap óta Ossero jakijával Fiúméban van, minap vadá
szás közben meglőtt egy munkást. A dolog úgy tör
tént, hogy a királyi herczeg hajója födélzetéről a ki
kötőben röpködő sirályokra vadászgatott s e közben 
egy nagy sörét véletlenül homlokon találta Vellacsics 
matrózt, a ki csónakban állva a szomszédban levő 
Pannónia gőzöst tisztogatta. A matróz sebe szeren
csére nem veszedelmes. A baleset nagyon megren
dítette a királyi herczeget, a ki a megsebesült matróz
nak nagyobb összegű pénzt küldött.

N em zeti virágok. Angolországban a rózsa, 
Francziaországban a liliom, Egyiptomban a lotus-virág, 
Írországban pedig a szerencsétjelző háromlevelü lóhere a 
nemzeti virág. A németeknél, minthogy Vilmos császár
nak a búzavirág volt a kedvencze, az mondható nemzeti 
virágnak. A magyarnak az árvalányhaj (stípa pennata) a 
kedves virága. Az amerikaiak most keresnek nemzeti 
virágot.

A spanyokkal vívott háború ott is fellendítette a 
nemzeti szellemet. Egyes lapok máris hiresztelik, hogy 
az elnök által összehívandó kongreszus fog dönteni a 
felett, mely virág képviselje Amerikát a nemzetközi 
virág életben.

A nemzeti virággá választandó növénytó'l a követ
kező tulajdonságokat kívánnak;

i. A választandónak az Egyesült-Állam legtöbb 
államában vadon kell tenyésznie.

2 Erősnek kell lennie és kertben is tenyészthetőnek.
3. Virágnak kell lennie és nem cserjének,
4. Virágzásideje a nemzeti ünnepek alkalmával legyen.
5. A  virág alakjának és színének olyanak kell lennie, 

hogy diszitéseknél is használhassák.
6. Bizonyos sajátságokkal ki kell tűnnie és a nem

zeti színek egyikével bírnia.
7. Más nemzet által már előbb választott virág nem 

pályázhat
Háború a békében. Az ungvári Zöldághoz 

címzett csapszékben összeverekedett hatvan baka. Egy 
leány miatt keletkezett a háborúság, a melyben a 65-ös 
és a 66-os bakák két táborra oszolva küzdöttek. A  harcnak 
csak az erős katonai őrjárat vetett véget. Vagy ötvenen 
sebesültek meg, kettő közülök halálán van.
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M agyar ember K alandja Szumatrán. Ma-
tyasovszky Béla hazánkfia, a ki Malangban, Szumatra- 
szigetén telepedett le, ez évi januar 15-éről keltezve 
a következő levelet küldte a B. H.-nak.

A battakok földje a Toba-tó körül Szumatra egyik 
legvadabb vidékén van A sok mocsár kigőzölgése a 
levegőt annyira megrontja, hogy bármennyire lakott is 
Szumatra többi része — itt kevesen mertek letelepülni. 
Már rég készülődtem e hírhedt vidék meglátogatására, 
mig végre egy szép reggelen hat napi szabadsággal és 
egy német sógorral Fort de Kock erődről elindultunk. 
Első nap egy indiai kétkerekű talyigán utaztunk, má
sodik nap azonban már saját fogatunkon. Késő este 
volt, a mikor nagy örömünkre néhány benszülött kuny
hóját pillantottuk meg. Közeledésünket a lakók, úgy 
látszik, már régen észrevették, mert ketten felénk 
siettek s a veszedelmes tigrisvermekre figyelmeztettek, 
a melyekkel az egész falu előtti tér tele volt. A la
kosság itt már battakokból áll, ők ásták a sok vermet, 
mely galylyal volt letakarva s a ragadozók elfogására 
szolgál. A vadak bőrét eladják s a kormánytól minden 
egyes példányért 20 forint dijat kapnak. Kérésünkre 
megengedték, hogy az éjszakát nálunk töltsük. A lakók, 
kiknek társaságában voltunk, úgy vallási, mint társa
dalmi tekintetben majdnem egy vonalon vannak az 
ősemberrel, testalkatuk erős és edzett, mit a vadálla
tokkal való harczuk fokoz; ruházatuk egy kötény. 
Róluk hírlik, hogy emberevők.

Sovány vacsora elköltése után, mielőtt még fegy
verünket megvizsgáltuk volna, nyugalomra tértünk. Kö
rülbelül két órakor hajnalban kis zajra ébredtem; a 
kunyhón kívül több benszülött sutogva beszélt az ablak 
nyílásnál. Csöndesen fölkelve oda csúsztam, s rémü
letemre halottam a következő maláji párbeszédet:

— Mióta vannak, szólt egy hang, hatalmatokban ?
— Tegnap este óta.
— És megfigyeltétek-e, vájjon nyugodtan vannak?
— Több mint egyszer; e pillanatban azt hiszem, 

hogy alusznak.
— Akkor ideje, hogy hozzá fogjunk a dologhoz, 

mert nagyok és erősek, tehát okosan kell a dologhoz 
fogni. Legjobb lenne mérges nyilakkal lelőni őket.

— Jó. De hát ha kitörnek ?
— Akkor késünkkel öljük le őket
— Nálatok vannak-e a kések?
— Még nincsenek.
— Jól van, hozzátok gyorsan el, én csak a fő

nököt értesitem s öt perez múlva itt leszek.
— Dobogó szívvel hallgattam távozásukat. Bará

tomat fölkelteni s a hallottakat elmondani, pillanat 
müve volt. Fegyverünket fölfogva elhatároztuk a mene
külést. A következő pillanatban a kunyhó már hátunk 
mögött volt. A hold teljes fényében tündökölt, futá
sunk alatt más veszedelemre nem is gondoltam, mint 
a vérengző csordára, a mely nemsokára üldözni fog. 
Egyszerre nagy recsegés és ropogás közben mindketten 
belezuhantunk egy verembe. Magamhoz térve s sze
memet fölvetve, a verem szélén röhögve és vigyorogva 
házi gazdánkat láttam az egész bandával Gyorsan 
kiszabadítottak, testünket végig tapogatták, vájjon ba
junk nem történt-e. Képzeletemben már úgy láttam ma
gam, a mint egy tálon, ezitrommal szájamban, fekszem.

Nagy lárma és orditozás közt kisértek vissza a 
faluba s itt tudtuk csak meg, hogy a jó embereknek 
eszükben sem volt bántani, beszélgetésük a kunyhó 
előtt pedig két párduezra vonatkozott, a melyet az 
estén egy veremben találtak.

Ö ngyilkos honvéd. Székesfehérváron Hero- 
nyani György faddi illetőségű honvéd közlegény fölment 
a kaszárnya padlására s késével fölvágta balkarján az 
ereket. Társainak föltűnt elmaradása s keresésére mentek. 
Meg is találták a padláson eszméletlenül. Még élt, a 
mikor beszállították a kórházba, de rövid idő múlva 
belehalt sebébe. Öngyilkosságát azért követte el, mert 
beosztották a dobosokhoz, de sehogy sem tudott meg
tanulni dobolni. Tetézte elkeseredését az is, hogy előtte 
való napon siralmas levelet kapott hazulról.

Szerkesztői üzene tek .
Lö r i n c z  I s t v á n  urnák. Badin. A küldött 1 frt előfizetést 

javára könyveltük; az Ígértet várjuk. Üdvözlet! Ho r v á t h  J ó z s e f  
urnák. Bisztra. Az illető lakása: Malomviz, Hunyad vármegye, 
u. p. Hátszeg. Gör ög  Lás z l ó  urnák. Nagy-bér. Ha a lapok 
nem érkeznek pontosan, a hiba csak az ottani postánál lehet. 
Szíveskedjék a be nem érkezett lapszámot mindiga postahivatal 
által reklamáltatn i, mit i n g y e n  k ö t e l e s  megtenni, akkor majd 
jobban fog ügyelni a pontos kézbesítésre. Bal ogh G y ö r g y  
urnák. Barcza-üjfalu. Mai számunkból láthatja, hogy a döntés 
visszavonhatlanul a pünkösdi határidő javára jtörtént. Mi meg 
vagyunk győződve arról, hogy az olyan nemes szivü főnökök, 
kik ügyünk igazságos voltát belátják, a szabadságot bármikor 
szívesen megadják s nem fognak senkit akadályozni a meg
jelenésben.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Sz. 100/1899 k. e. b
PÁLYÁZAT.

Az 1899 évi julius hó 1-én betöltendők várme
gyénkben : 3 főerdőőri  ál lás;  Medgyes, Kőhalom és 
Szent-Ágotha lakóhelylyel, egyenként évi 360 frt fizetés, 
50 írt lakbérilletménnyel és 40 frt ruha és 30 frt 
tüzifaátalánnyal; 8 másodosz tá lyú já rás i  erdőőri  
á llás: Datk, Hévíz, Garat, Sövénység, Halágy, Felső- 
Gezés, Vérd és Felmér lakóhelylyel, egyenként évi 
180 frt fizetés, 25 frt lakbér illetménnyel és 20 frt 
ruha- és 20 frt tüzifaátalánnyal.

Hiteles okmányokkal igazolandó kellékek: az 
erdőtörvény 37 §-ának a. b. és c. pontjaiban előirt 
minősítés, erős egészséges testalkat, jó látó és halló 
képesség, eddigi szolgálat, nyelvismeret. A főerdőőri 
állásokra ezen kívül jó irás, az irodai teendőkben és 
a csemetekerti munkálatokban való jártasság

A magyar nyelven kívül a német és román nyel
veket beszélők, valamint az erdőőri szakiskolát végzett 
egyének előnyben fognak részesittetni.

A folyamodványok sajátkezüleg Írandók és az 
elöljáró hatóság útján terjesztendők bizottságunkhoz 
1899 évi május hó 10-ig.

A később érkező folyamodványok figyelmen kívül 
hagyatnak.

Nagy-Küküllő vármegye közig. ered. bizottságá
nak Segesvárt 1899 évi február hó 28-án megtartott 
üléséből.

Somogyi
alispán mind elnök

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



200 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

nHnnxnxM*n*u*nxnnx***xx*xxx*xx*mnntmnnnMux ~
X  *áa r 4̂X  <f<
*  5
M  Ö

8 a
X  )-H
t t  H
2  w
IC N
*  CQ 
J C «

5  ^
i c w

Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen .
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

legutolján az 1898 Október havi marosvásárhelyi kiállításon dicsérő arany oklevéllel. 
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szavatol t  legmagassabb c s i r aképességü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.
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M E G J E L E N T

L U
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k e lt m agas in tézkedésével,
czOgünli ú jó lag  m egD izatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r-vv''(§j -fcr*’ T  m G r  j f \ .  H .  I  _t~i. (_J JL-L J k  3ES.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevő in k et félrevezetn i. - ^ 1  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
n tP 7fi 9 Svprvi+n+őr m arkán  * elsőrangú egyenruha készitő intézete,buto utcza d,  özervitater sarxan. csász és kir Pensége József föherczeg udvari szállítói.

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Örvendetes jelenség.
Lapunk legutóbbi számai mindenkinek, ki 

az erdészeti altiszti testület irányában csak a 
legkisebb mértékben is érdeklődik, igaz öröm
mel tölthették el szivét. Az előbb szinte az 
ismeretlenség homályában ejtőző nagy testület 
mintegy várázsütésre megmozdult és nem csak 
életjelt adott magáról, hanem életkedvét és 
életrevalóságát is kimutatta. A hosszú pihenés 
után, mely inkább a halálhoz hasonlitott, végre 
ütött az ébredés órája. Igaz, hogy a nagy óriás 
az ébresztő hangra nem ugrott egyszerre talpra, 
hanem csak részletekben kezdett ébredezni, 
hasonlatosan a lusta emberhez, ki az ébresztésre 
először egyet nyújtózik még pihenő helyén, 
majd megmozdul egyik tagja, utánna a másik, 
mig végre nagy sokára az ébredés proczesz- 
szusán valamenyi átesik s az egész test 
talpra kél.

Az ilyen ébredésnél az elme, a gondol
kodás tehetsége az, mely elsőnek lesz figyelmes 
az ébresztő szóra s ez adja át azután tovább 
a hozzá tartozó többi tagoknak a buzdítást az 
ébredésre.

Ilyen ébredést figyelhettünk meg az utóbbi 
időben az erdészeti altiszti testületnél is.

Megharsant a tárogató, mely ébresztette 
az alvó tömeget s hivó szózata oda szóllitotta 
a kitűzött lobogó alá, melyre az egyesülés 
szent jelmondata van írva s bár a fül átadta 
talán az egész testnek az ébresztő, a hivó 
szózatot, mégis csak az elme volt az, a melyik 
azt figyelmére méltatta. Az inteligens elem

azonnal megmozdult s nem csak hogy életjelt 
adott magáról, hanem nagy készséggel csopor
tosult a kitűzött zászló alá, teli harczi kedvvel 
és lelkesedéssel.

A józan gnndolkozásu rész azonnal föl
fogta a hivó szózat nagy jelentőségét, meg
ismerte a szükségét az egyesülésnek s nem 
késlekedett az eszmét magáévá tenni és nem 
csak hogy közkatonának állt be, hanem leg
nagyobb része kimutatta vezéri szerepre való 
hivatottságát, mig a másik rész a toborzásban 
mutatta ki ügyességét és jártasságát

Az Üdvözítőnek eleinte csak tizenkét 
apostola volt, kik magasztos eszméit hirdették 
s ezek csahhamar uj és uj apostolokat terem
tettek ; minden egyes az eszmének megnyert 
uj tag azonnal hivatottságot érzett magában a 
hit terjesztésére s a szent tanok mint a futó 
tűz rohantak végig az emberiségen.

Buzdító példa lehet ez az erdészeti altiszti 
testület minden egyes tagjára nézve s irány
adóul szolgálhat neki jövő munkálkodásában.

Mindenesetre örvendetes jelenség az, hogy 
az erdészeti altiszti testület köréből rövid idő 
alatt olyan sokan fogták föl az egyesülés 
eszméjének fontosságát s azt nem csak maguké
vá tették, hanem igyekeztek annak újabb és 
újabb híveket is toborozni.

Az apostoli pálya a világtörténelem tanú
sága szerint soha sem volt báládatos, hanem 
annak minden ösvénye sűrűn volt behintve 
tövisekkel, sőt a végső földi jutalom is tövis 
korona volt annak, ki egész életét a népek 
üdvének, javának szentelte, de hát az üdvös
ségre tövises és göröngyös út vezet.
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A mi apostolaink sem pihennek rózsás 
ágyon, hanem akárhányszor megtéríteni akart 
társaik csúfolkodásának, lenézésének vannak 
kitéve, de vájjon az Üdvözítő szent ábrázatát 
nem köpködte-e meg a hitetlen tömeg s nem 
ostorozták meg testét a fogadott pribékek? 
Mégis ezt a nagy megaláztatását követte a 
legnagyobb fölmagasztalás.

A mi szenvedéseink sem értek még véget, 
sőt majd csak ezentúl fognak következni, mert 
eddig csak a puszta szavakkal játszottunk, a 
tettek, a cselekvés ideje még csak ezután fog 
bekövetkezni, pedig hát az, a mit hirdetünk, 
megdönthetien igazság, mely ellen csak a sötét
ségben tévelygő elme küzdhet.

Mi is az tulajdonkép, a mit mi akarunk? 
Nem egyéb, mint az, hogy mit egyesek a közjó 
érdekében megtenni nem képesek, egyesülés 
utján, közös erővel tegyük meg. Szerintünk az 
igazi erő egyedül a közös akaratban és az 
abból kifolyó egyesülésben rejlik.

A tűz helyén visszamaradt zsarátnok rakást 
még az egekből omló zápor is csak nagy 
nehezen és sokára tudja kioltani, de jönnek a 
pajkos fiuk, szétlökik a parazsat és a szét
hullott izzó darabkákat egy—egy pajkos köpé
sükkel játszva oltják ki.

így van ez az embereknél is. Egyes, magára 
hagyott ember munkálkodása, fáradozása haszon
talan s nem termi meg a kívánt gyümölcsöket, 
hanem minden egyes munkájához, vállalko
zásához társakra van szüksége, kik a kivitel
hez segédkezet nyújtsanak.

Fáradozásainknál immár nem vagyunk 
magunkra hagyatva és saját gyönge erőinkre 
utalva, mert ime egyik-másik vidékről hozzánk 
érkező levelek igazolják azt, hogy egyesületünk 
ügye egyeseket a tisztviselők közt is érdekelni 
kezd s belátják megalakításának szükséges
ségét, tehát mozgalmunkról tudomást kezdenek 
venni már most ott is, hol eddig csak félvállról 
s megvetőleg nézték az áramlat ellen való 
küzködésünket s nem csak hogy abban segéd
kezet nem nyújtottak, de sőt munkakedvünket 
lohasztani, erőnket megbénítani igyekeztek.

Az igaz ügyet ideig-óráig el lehet ugyan 
nyomni, hanem azt végkép elfojtani még soha 
senkinek eddig nem sikerült; olyan ez, mint

a pázsit, melyet ha kalapácscsal verünk is a 
földbe, szentgyörgynapkor mégis kiüti a fejét.

Vájjon egyéb valami a mi ügyünk, mint 
tiszta igazság? A sors az ő mostohaságában 
nem adta meg az erdészeti altiszti személyzet 
legnagyobb részének azt a megnyugvást, hogy 
úgy a maga, mint családja jövőjét biztositva 
lássa; a mostani viszonyok között másra, mint 
a saját erejére magát nem bizhatja, nagyon 
természetes tehát, hogy ahoz folyamodik szoron- 
gattatásában, miben még egyedül lehet reménye 
mi egyelőre egyedül képes bajain leginkább 
segíteni: a saját  erejéhez.  Ha azután ehez 
még külső, kiváltkép pedig az erdészeti tisztikar 
segitő keze hozzájárul, vájjon van erő és 
hatalom, mely küzdelmünknek ellentállani képes 
lenne?

Még az igaztalan ügyért való állhatatos 
küzdelem és lelkesedés is képes az embert a 
tiszteletnek bizonyos nemével eltölteni, meny
nyivel inkább tiszteletre méltó tehát a mi 
küzdelmünk, mely nemes és maradandó becsű 
czélok elérésében fáradozik.

Örvendetes jelek kezdenek mutatkozni az 
erdészeti altiszti testület égboltján s azt hisszük, 
hogy ezek gyűlésünk idejének közeledtével 
még folyton szaporodni fognak s kitisztuló 
egünket nem fogja többé gyászos felleg borítani.

A fa belső minőségének ismertető jelei a törzsön.
A „Magar Fakereskedő“ után.

Mely mód adatott meg arra, hogy az álló törzs 
használhatóságát megítélhessük? Mindenekelőtt az 
épületfák szükséges méretei, azután az egyes törzs 
hibátlan külső növése veendők tekintetbe. A fa belső 
minősége és a fa használhatósága úgy a talajtól, 
melyen a fa nőtt, valamint számos más befolyás és 
körülménytől függ. Bára kavicsos de jó földdel kevert 
talajon nőtt épületfa szilárdabb mint az, mely zsíros 
talajon nőtt és különösen szakadékokon, sziklákon, ha 
jó termő földdel vannak kitöltve, kitűnő fák nőnek. Az 
ilyen fák rendszerint egyenes magas növésüek és a 
csúcs felé való egyenletes arányos vékonyodásuk által 
tűnnek ki. Tölgyfáknál legnehezebb a törzsen a fa 
minőségét határozottan felismerni, azonban különböző 
külső ismertetőjelek a hibákra többé-kevésbbé biztos 
következtetést engednek.

Ha a csúcs kiszáradt és ha a levelek ritkán 
állanak, sárgák és szárazak, úgy az rendszerint a többé-
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kevésbbó romlott fa belsejétől ered. Rendellenes kinö
vések, dudorodások a törzsön, melyek többnyire kéreggel 
átnőtt jéghasadások, megfurandók. Ha a balta hátával 
a fát megkopogtatjuk és tompa hangot hallunk, úgy 
ez biztos jele egy üres, legalább bélrothadt vagy 
hasított kérgü fának, a mi különösen akkor biztos, ha 
a fatörzs alsó végén aránytalanul vastag és duzzadékos. 
Ha a kéreg lehull és úgy át van lyukasztva, mintha 
seréttel volna keresztül lődözve, úgy egy biztos jele a 
belső hibáknak és annak, hogy a fa szuette. Úgyszin
tén biztosan mutatják a törzset fedő mohák hogy romol
nak a nedvek és hogy nemsokára beáll a rothadás. 
Ha az álló fa nem rothadt hanem friss és téli van 
nedvvel, sok a levele és egészséges, törzse és felső 
vége aránylag erős és sima, úgy ez biztos jele annak, 
hogy a törzs jó minőségű fával bir.

Hibás tűlevelű fák ismertető jelei a következők:
1. Ha a fa felső kérge száraz, azaz ha csúcsának 

egy része elhalt. Habár ez a külső jelenség rendesen 
a fa betegségének jele. úgy ez nem válik be minden 
esetben és teljes meggyőződést csak akkor nyer az 
ember, ha a törzset közvetlenül a gyökér felett meg
fúrja és a furóhulladékot gondosan megvizsgálja. 
Tűlevelű és puhafáknál a bél a gyökértől 3—6 méter 
magaságban rendszerint vörös és porhanyós szokott 
lenni. A tűlevelű fák elhalt és elszáradt csúcsai nagy 
mennyiségű szurkot tartalmaznak miért is vázsunak 
nevezik őket.

2. A fák merőleges hasadásait sugárrepedéseknek, 
fagyrepedéseknek nevezzük: erős fagykor a mikor a 
fa nagy hajlandóságot mutat a repedésre, szoktak 
ezek keletkezni és a törzset épületfára részben alkal
matlanná teszik.

3. Nagy gyantás gömbök a törzsön, kisebb hasa
dások az ágak közt, belső hibák biztos jelei.

4. Ha a törzsön észrevehető, hogy a harkály sokat 
kopáesolt és dolgozott rajta, úgy az a fa bizonyára a 
rovaroktól (a szu által) meg van támadva. Biztosan 
meggyőződünk erről, ha gyöngyszerű gyantaesöppek 
vehetők észre a törzsön, melyek a kérgen állanak. Ha 
a fa a rovartól erősen meg van támadva, úgy az köny- 
nyen felismerhető a sok lyukon, melyek előtt féregliszt 
található, valamint a kéreg lazulásán és lehullásán.

5. Ha a lehántott fa rostjai csavarmenetüek, vagy 
ha a kéreg csavarmeneteket mutat, úgy feltehető, hogy 
a fa csavartan nőtt és deszkák és bulok valamint 
hosszabb összekötő fák készítésére alkalmatlan.

6. más fák döntése alkalmával történt külső sérü
lések erős súrlódás által, vagy a fát gyűjtők legalya- 
zásából származotts érülések gyakran okai annak, hogy 
a fa hőtöretü és a rothadásba megy át, a mi annál 
hamarább bekövetkezik, minnél hamarább nő a kéreg 
a sérülés felett ismét össze, mert ez a behatolt nedves
ség elpárolgását megakadályozsa.

7. Göbös és nagyon ágas törzsek, rendszerint 
szintén nagyon rendetlenül nőttek, úgy hogy alkal
mazásuk hosszabb összekötő fákra, bulok és deszkákra

lehetetlen, úgy szintén fadros fa, a forostok rendellenes 
összenövése miatt, melyek belül, de rendszerint a törzs 
felületén gömbszerüen különválóak, külső behatások 
folytán a fa fiatal korában keletkeztek és mert annak 
növését akadályozzák, az épületfa tetemes hibájának 
tekintendők.

8. Erős viharok által a fák gyakran, különösen 
akkor, a mikor nagy a nedvkeringésük, annyira meg
rázkódnak, hogy az évgyűrűk belső konczentrikus 
részei egymástól elválnak és tetemes repedéseket 
képeznek, az ilyen fákat gesztválóknak nevezzük. 
Miután a repedések újból össze nem nőnek, hanem 
inkább a törzs növekedésével szintén nagyobbodnak, 
a törzs építkezési czélokra alkalmatlanná válik. Az álló 
törzsön ez a hiba nehezen, de néha úgy vehető észre, 
ha megkopogtatjuk a balta hátával a déli oldalon a 
kéregtől némikép ment helyen és akkor üres tompa 
hangot ad.

Nádasd 1899 mározius 22.

Tisztelettel van szerencsém értesíteni szerkesztő urat, 
hogy a pécsi püspöki uradalmi erdőőrök folyó hó 19-én 
tekintetes Wenk Ferencz intéző és Schmidt Ignácz kezelő 
főerdész urak engedelmével az úgynevezett bánszállási 
erdőrészén értekezletre jöttek össze, hogy a létesítendő 
országos erdészeti altiszti segély és nyugdíj egyesülettel 
szemben követendő eljárásukra nézve határozzanak.

Az összejövetelen részt vettek: Hagyik János kör
erdész, Horváth József, Penk Antal, Keutz Nándor, ifj. 
Pap Ferencz, id. Pap Ferencz, Kreutz József, Pap János, 
Marsai Jakab, Molnár Ernő, Wass József, id. Gunszt Péter, 
ifj. Gunszt Péter, Marx János, Szabó Mihály és Nemes 
János erdőőrök, összesen tehát tizenhatan.

Az öszegyültek egyhangúlag elhatározták, hogy az 
egyesületnek valamennyien tagjai óhajtanak lenni s az 
előleges költségekre szükséges 1-1 koronát befizették, mely 
összeget egyidejűleg küldöm a t. szerkesztőségnek. (Beér
kezett. A szerk.)

Határozatba ment továbbá, hogy testületünket a 
Budapesten megtartandó gyűlésen — legyen az bármikor 
megtartva — Hagyik János körerdész úr és Horváth 
József erdőőr képviselendik, miért is kérem a szerkesztő 
urat, hogy a gyűlés napját meghatározni s erről a ki
küldötteket miheztartás végett értesíteni szíveskedjék. 
(A döntés erre nézve lapunk múlt számában már közölve 
lett, mely szerint a gyűlés visszavonhatlanul a pünkösdi 
ünnepek első napján lesz Budapesten megtartva.)

H o r v á t h  J ó z s e f  
pécsi püspöki urad. erdőőr.

Kecskemét 1899 márczius 21,

Csak röviden igyekszem irni, mert nem akarom a 
szerkesztő ur drága idejét túlságosan igénybe venni és 
jól tudom, hogy elég baja és vesződsége van a sok ér
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kező levél olvasásával, de az izgatottság erőt vett rajtam 
az eddigi folytonos bizonytalanság miatt megtartandó 
gyűlésünk határnapját illetőleg, természetesen annyival 
inkább, mert azon okvetlenül megjelenni szándékozom.

Kollegáim valamennyien a pünkösdi összejövetel 
hivei, mert ekkor többen részt vehetnénk, mig husvétkor 
az ő megbízásukból is csak egymagám mehetnék. Tago
kul az egyesületbe belépni valamennyien — összesen 
öten — hajlandók. A magam és Liska Lipót főerdőőr 
kollegám részéről az egy-egy korona hozzájárulást küldöm.

Értekezlet megtartása nálunk igen nagy bajjal jár, 
mert csak ritkán jöhetünk össze, meg dolgunk is most 
husvét táján s utánna még egy pár hétig legtöbb van.

Sándor György,
főerdőőr.

Sopron-Iván 1899 márczius 21.

A gyűlésnek pünkösdre való elodázását örvendetes 
tudomásul vettük, mert addig több időnk marad a do
log megfontolására és előkészületeink megtételére.

Egyidejűleg bejelentem, hogy kívülem még Zie- 
gelhoffer Kálmán fővadász, Szauer István vadász és 
Tóth József, Kajtár János, Szabó József, Haller József, 
Horváth István erdőőrök s kartársáim az egyesületnek 
okvetlenül tagjai leszünk s az egy-egy korona hozzá
járulást részünkről egyidejűleg küldöm. (Beérkezett 
Szerk.) H o r v á t h  J á n o s

urad. fővadász.

Nyírbátor 1899 mááczius 19.

Megbecsülhetlen lapunkat szellemileg másfélév óta, 
a mióta azt ismerni szerencsém van mivel sem támogattam 
de hát én sem Írhattam volna egyebet, mint a mit a 
többi tisztelt kartársaim írtak, tudniillik arról a szo
morú helyzetről, a melyben mi erdőőrök talán kivétel 
nélkül valamennyien sinylünk. Minek panaszoljam fői 
ón is a nyomort, megvetett voltunkat, szolgálattal a 
roskadásig való túlterheltetósünket s kivált azt a bánás
módot, melyben a legnagyobb rész részesül? Arról, 
hogy ha valami vétséget elkövetünk, büntetésünket 
elvegyük, gondoskodva van, de arról, hogy ha köteles
ségeinket hűségesen teljesítjük, nem csak a megél
hetésünk, de jövőnk is biztosítva legyen, nem gondoskodik 
senki. Magam is már 18 éve szorgalmatoskodom az 
erdőőri pályán, de jővőm biztosítását csak a saját 
erőmben való bizalomban találhatom.

Ne is menjünk mi semmi más egyesület szárnyai 
aláhanem alkossuk meg a mi egyletünket saját erőnk
ből. Nem hiszem, hogy ne tudnánk annyian sorakozni, 
a hányra alakítandó egyesületünknek szüksége van.

A magam részéről ezennel itt ünnepélyesen ki
nyilatkoztatom, hogy a mint egyesületünk megalakul, 
abba mint a l ap i  tó tag fogok belépni, azon kívül 
pedig még mint rendes tag is járulékaimat fizetni. 
Vessük mi csak bizalmunkat Istenen kívül a magunk 
és vezérünk erejébe s diadalmaskodni fogunk minden

nehézségen! Kossuth atyánk az egyenlőség, testvériség 
jelszavával csodákat miveit; a mi jelszavunk legyen: 
s aj át erőnk,  k ö z ö s  a k a r a t !  Vezérünket, ki a mi 
érdekünkben fáradozik, fizessük mi s igyekezzünk őt 
minden idegen befolyás alól kivonni, mit játszva meg
tehetnénk, ha lapját kivétel nélkül valamennyien pár
tolnánk s annak nem csak olvasói, de hűséges előfi 
zetői is lennénk.

A gyűlésen — ha csak a szükséges szabadságot 
meg fogom kapni — okvetlenül megjelenek.

A röpiratot kérem megjelenésekor utánvéttel meg
küldeni.

Ar a ny i  Mihály 
városi erdőőr

Gesztenyés 1899 március 23.

Az országos erdészeti altiszti egyesület megala
kítását czólzó gyűlésen különféle családi és egyéb 
dolgaim miatt nem jelenhetek ugyan meg, de ezennel 
kijelentem, hogy az ügyért lelkesedem és a megala
kítandó egyesületnek buzgó tagja óhajtok lenni.

Bognár Ferencz.
___________  kápt. urad. erdő őr.

Szergény 1899 márczius 22.

Ezennel kikyilatkoztatom, hogy a Budapesten 
megtartandó országos erdészeti altiszi gyűlésen — 
legyen az bármikor megtartva — meg fogok jelenni, 
az egy korona hozzájárulási dijat pedig a most lejárandó 
előfizetési dijammal együtt e hó végével be fogom 
küldeni.

Spangl Imre
urad. erdővéd.

Szendrő 1899 március 16.

Kérem magamat az országos erdészeti altiszti 
nyugdíj segély és egyesület tagjainak sorába beiktatni. 
A gyűlésen külömböző gátló körülmények miatt meg 
nem jelenhetek ugyan, de reményiem, hogy a tisztelt 
kartársak közül számosán, kik szerencsésebb viszonyok 
közt vannak, meg fognak jelenni s ezekkel szívben, 
lélekben együtt érzek s határozataikat előre is magamé
vá teszem s fáradozásukért úgy nekik, mint a dolog 
élén álló szerkesztő urnák is ezennel hálás köszönetemet 
kifejezem.

Podhányi  József
urad. alerdész.

Oláh-Újfalu 1899 március 6.

Előfizetésemmel egyidejűleg küldőn az egy korona 
hozzájárulási dijat s egyúttal értesítem, hogy a gyűlésen, 
melynek megtartására én is alkalmasabbnak találom a 
pünkösdi ünnepeket, ha csak addig valami gátló körül
mények közbe nem jönnek, meg fogok jelenni. Nehezére 
esik ugyan a szegény embernek a mulhatlanul föl
merülő költségeket kiteremteni, de hát ha senki sem
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hoz áldozatot és mindenki visszavonnul, akkor soha 
sem fogunk zöld ágra vergődni. v  „V 0 r G S 1 3i Dl Bi S 

járási erdő őr.

Újbánya 1899 márczius 24-

Van szerencsénk ünnepélyesen bejelenteni, hogy az 
országos erdészeti altiszti egyesület nemes irányú 
eszméjét a legnagyobb örömmel magunkévá tesszük 
és az egyesületnek tagjai leszünk nem csak magunk, 
hanem igyekezni fogunk annak vidékünkön más híveket 
is toborozni.

A pünkösdkor Budapesten magtartandó gyűlésen 
ugyan legnagyobb sajnálatunkra meg nem jelenhetünk 
de jelen lesz képviseletünkben Duba Sándor tisztelt 
kartársunk, mi pedig innen, a távol hegyek közül fog
juk vezérünkre és bugzó munkatársaira az ég áldását 
kérni.

Az előkészületi költségekhez egy-egy koronával 
készségesen s örömmel járulunk. Végre kérünk még 
5 darab felhívást czimünkre eljuttatni.

P r i t z  Géza,  S t r b i k  J á n o s  
városi erdővédek

Az országos gyűlésen résztveendők névsora.
34. Györffy Illés Znió-Várádja.
35. Sándor György Kecskemét.
36. Aranyi Mihály Nyírbátor.
37. Hagyik János M.-Egregy.
38. Horváth József Nádasd.
39. Szevinszky István Ágris.
40. Chiba János Bazin.
41. Vadkerty Menyhért Brezova.
42. Vrbny Antal ) . .
43. Mezey Péter / Apátfalva
44. Rusz Miksa Magyar-Csanád.
45. Magyar György Árpádhalom.
46. Hidvéghy György Zsalobina.
47. Spangl Imre Szergény.
48. Veres Tamás Oláh-Újfalu.

A gyűlés — mint már előbb jeleztük — vissza- 
vonhatlanul a jövő pünkösdi ünnepek első napján, 
vagyis május hó 21-én délután lesz megtartva, mig 
a délelőtt a gyülekezésre és ismerkedésre lesz szánva. 
A még nem jelentkezett és megjelenni szándékozó tisz
telt kartársakat kérjük, hogy ebbeli szándékukat ve
lünk lehetőleg és legkésőbb a jövő hó végéig közölni 
szíveskedjenek. Annak idején szükség lesz arra is, 
hogy minden résztvevő bejelentse, melyik vonattal 
és melyik pályaudvarra fog érkezni, különben erre 
nézve még majd külön felhívást fogunk kibocsitani. 
A húsvéti ünnepek alkalmával valószínűleg az egyesület 
ügyében több helyen tanácskozások fognak tartatni; 
az ezeken hozott határozatoknak szives beküldését 
kérjük.

Figyelm eztetés. Azoknál a tisztelt olvasóink
nál, kiknek előfizetésük már előbb lejárót vagy pedig 
legközelebb le fog járni, a lejárat napját a ezitn- 
szalagra jegyeztük és a lap mellé egy előnyomott 
postautalvány lapot csatoltunk, hogy igy nekik az elő
fizetési dij bebüldését megkönnyítsük. Azokat, kik az 
egyesületi költségekhez való hozzájárulást vagy bármi 
egyéb pénzt az előfizetési díjjal együtt küldik be, 
kérjük a küldeményt az utalvány szelvényén rész
letezni. Azoknál, kiknek előfizetése még múlt évi szep
tember hó végén lejárt, a lapot — ha addig előfize
téseiket meg nem újítják — a jövő hó első száma után 
beszüntetjük.

N yilatkozat. Lapunk mai számához a létesí
tendő országos erdészeti altiszti nyugdíj és segély
egyesületbe leendő belépésre vonatkozó nyilatkozat 
egy-egy példányát mellékeljük. Azoknál, kik a gyűlésen 
meg nem jelenhetnek, a képviseltetésre vonatkozó 
hely üresen hagyható abban az esetben, ha az illetők 
megnyugosznak abban, hogy annak idején a szerkesztő 
válassza meg képviselőjüket. A nyilatkozatok már a 
megfelelő czimmel el vannak látva s igy azokra csak 
a megjelölt helyen egy darab egy krajczáros posta
bélyeg ragasztandó és a postán föladandó. Taggyüj- 
tőknek levelező lapon közlött kívánságukra megfelelő 
számú nyilatkozatot azonnal küldünk.

Erdészeti zsebnaptár nélkülözhetlen segéd
könyv a tavaszi erdősítési és vetési munkálatoknál. 
Szerkesztőségünkben még néhány darab rendelkezésre 
áll s l frt 65 kr. beküldése mellett azonnal ajánlva 
küldjük.

E rdőlegényt keres egy főkáptalani uradalom 
130 frt. évi fizetéssel és szabad lakással; az állást 
elnyerni óhajtók forduljanak lapunk szerkesztőségéhez 
s a válasz megadásához levelező lapot vagy posta
bélyeget mellékeljenek.

Pályázat erdősítési jutalm akra. A földmű
velésügyi miniszter az országos erdei alapból oly terüle
teknek beerdősitésére, melyekben hegyomlások, hó vagy 
kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rom
bolásának, valamint a futóhomok tovább terjedésének 
meggátlása végett erdősítés szükséges, a folyó évre hat 
nagy jutalmat és tizenkét elismerő jutalmat tűzött ki 
Versenyezhetnek mindazok az erdősítések, a melyek a 
folyó évben nem állami költségen foganatosíttattak, még 
pedig a nagy jutalmakra, ha egy tagban legalább 25 
(huszonöt) k. holdra, az elismerő jutalmakra pedig, ha 
egy vagy több tagban legalább 10 (tiz) k. hóidra terjednek. 
A jutalmak az 1901-ik évben szolgáltatnak ki s azok két- 
harmádrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, 
egyharmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet 
illeti. Pályázni kívánók a f. év tavaszán történő erdősítést
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legkésőbb f. év julius hó végéig, az ez év őszen történő 
erdősítést pedig f. év deczember hó 25-ig a földmivelésügyi 
miniszternél jelelentsék be.

Adófizető fák. Puszta-Szent-Mihály községe, ha 
az Isten is úgy akarja, 8—10 esztendő múlva nem 
fizet községi adót, még ha nem is lesz ex-lex állapot. 
A község helyett majd fizetnek a községi adófák. A 
tanács ugyanis elhatározta, — hogy a terek és atczák 
szegélyét diófával ülteti be s hogy e diófatelep köz
vagyon lesz. A termést minden esztendőben vásárra 
bocsátják s árából kifizetik a községi adót. Gondolat
nak ez igen szép és nem is kivihetlen. Ha a többi 
község is magáévá teszi e tervet, a diótermelés Magyar- 
országon igen fellendül s az állam — megadóztatja a 
diófát.

A v ilá g  erdőgazdasága. A világ főországai 
közt erdőgazdaság tekintetében első helyen állanak: 
európai Oroszország és Svédország, a hol az összterület 
42%-a erdő, Oroszországban az erdőterület 211 millió 
és Svédországban 17 millió hektár. Van ugyan ország, 
a mely az erdős terület kiterjedését illetőleg ha nem 
is Oroszországot, de Svédországot jóval túlszárnyalja 
és azért mégis az erdőkben szegény országokhoz 
sorozandó. Az Egyesült Államoknak 1892-ben 192 
millió hektár kiterjedésű erdőségeik voltak, de ez csak 
2 % -át teszi az összterületnek és az utolsó években az 
ott divó rablógazdaság következtében még jobban 
megfogyott. Ausztria-Magyarország 19 millió hektár 
erdő felett rendelkezik, negyedik helyen áll Németország 
14 millió hektárral és 25%-al Európában 5-ik helyen 
Norvégia áll 5 millióval és mely 56 millió hektár 
erdővel bir. Kevés erdővel bir Francziaország, csak 
16%ot, 8 millió hektárt, Portugáliának 5%-a erdős, 
még kevesebbje van Angliának, csak 4%-a. Ezen soro
zat legalsóbb helyét a Capkolónia foglalja el csak
0.29% erdővel.

V illam os kivégzés. Néhány évvel ezelőtt az 
egész világ érdeklődése mellett történt az első kivég
zés villámossággal, a mely akkor sok vitára adott 
alkalmat. Most hétfőn végezték ki a newyorki Sing- 
fogházban az első asszonyt vilámossággal. Puce asz- 
szonyt, a ki a múlt évi februárban féltékenységből 
meggyilkolta menyét és gyilkos merényletet követett 
el férje ellen, a törvényszék halálra Ítélte. A kivégzés 
előtt az elitéit csodálatos hidegvért tanúsított és az 
utolsó pillanatig oly nyugodtan viselkedett, mintha 
valami színpadi szerepet kellett volna a közönség előtt 
játszania. A legkisebb izgatottság nélkül búcsúzott el a 
lelkésztől és csukott szemmel minden ellenkezés nélkül 
ült le a halálthozó karosszékbe. A kivégzésen tizenhat 
férfi és két nő volt jelen, az uttóbbiak közül az egyik 
orvosnő volt és ő tette az elektródokat a halálraítélt 
meztelen lábszárára. Miután ez megtörtént, az ápoló 
jelt adott és egy pillanattal később a mellékhelyiségből 
rövid tompa hang hallatszott, mire az asszony teste 
idegesen rángatózni kezdett, a mi azt jelentette, hogy 
az áram megindult. A halál két 1700 voltás elektromos 
ütés után négy másodperc alatt következett be s lát
szólag fájdalom nélkül.

R ettenetes Halál. Sárafalva községben a lóvizs
gálóbizottság elrendelte, hogy Wagner Antal huszonkilencz 
éves földbirtokos hátaslovát takonykor miatt öljék le. 
Wagner nagyon sajnálta a kedves paripáját s mielőtt le
szúrták, sirva ölelgette meg. Tiz nap múlva hagymázszerü 
tünetek mutatkoztak rajta, testén daganatok és fekélyek 
támadtak s két napi iszonyú kínlódás után meghalt. Az 
orvosok takonykórmérgezést konstátáltak rajta.

A  sárbogárdi vicinális. Az első vicinális, a 
mely nem előre, hanem hátrafelé megy, mint a rák. 
A különös dolog igy történt:

Nagy dobogással indult el Székesfejérvárról s 
sárbogárdi vicinális; még fele útjára sem ért, a mikor 
hirtelen megállt a kis vonat a nyílt pályán.

— Mi történt? kérdezték az utasok.
— Nagy a baj, felelte a gépész.
— Eltörött a tengely?
— Nagyobb. Elveszett a fütő uj télikabátja, lefújta 

a szél a voatról.
Nosza, megindult a keresés. A fütő visszafelé 

szaladt vagy egy kilométerrel és az utasok is kutattak 
mindenfelé. Jó negyedóra múlva észrevették, hogy 
messze a látóhatár peremén a fütő győzedelmesen 
lobogtatja a megtalált kabátot.

— Felülni! — kiáltotta a gépész.
A mikor ez megtörtént, visszafelé indította a 

vonatot, a mely csak akkor állt meg hátrálásában, a 
mikor a boldog fűtőhöz ért.

É jféli m erénylet. Zsídóvár krassószőrényvár- 
megyei községben, éjjel pontban tizenkét órakor vakmerő 
merényletet követtek el az uj postamesternő ellen a ki 
csak két hónapja van hivatalában. Az utczáról valaki 
jó nagy követ dobott be az ablakon át abba a szobába, 
a melyben a postamesternő aludt. A kőhöz rongyba 
burkolva két csomó puskapor s egy égő kanócz volf 
hozzákötözve. A puskapor föl is robbant s fölriasztotta 
az egész környék lakosságát. A  halálra ijedt postames
ternő ágya tüzet fogott, de egyéb kárt a kezdetleges 
petárda nem okozott. A merénylőt a csendőrség kutatja 5 
eddig nem is sejtik, ki lehetett ellensége az uj posta
mesternőnek, a ki igen előzékeny volt mindenki irányában.

A  revolveres tánczm ester. A tánczmes tereket 
az etikett meg a finom illemtudás művészeinek szokták 
tekinteni. Mazzantinitől a vándorló „táncz és illemtaná
rokig" azonban hosszú az ut. Amit a fővárosi síkos par
ketteken egy sóhajtásszerüen lágy figyelmeztésben mond 
meg a „ tánczmüvész azt Fleischer Márkus, aki a Fel
vidéken tanítja a rithmikus ugrándozás tudományát, revol
verrel igazítja el. Fleischer Márkus legutóbb Takta-Szada 
községben tanította a tánczot. Minap megtörtént, hogy 
Buri András gazdalegény elkövette azt az udvariatlanságot, 
mely miatt az udvari bálról rögtön kiutasítanák, hogy 
minden szó nélkül ott hagyta a vizaviját. A tánczmester 
figyelmeztette a csizmás, bőrnadrágos világfit, hogy térjen 
vissza helyére, de a legény rá sem hederitve folytatta 
útját, a mi annyira dühbe hozta Fleischert, hogy hatlövetű 
forgópisztolyát Burira sütötte. A  golyó Buri oldalába fú
ródott. A legény felgyógyulására nincs remény. A túl
ságosan lelkiismeretes tánczmester önként jelentkezett a 
járásbíróságnál.

A pagyilkosság egy  szivar m iatt. Temes- 
Kubinról olyan apagyilkosságról ad hirt a Bp. H., mely
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a durva elfajulás iszonyú példáját mutatja. Egy tizenkilenc 
éves suhanc, Mihailov Lázár, vasárnap délután a korcs
mából, a hol nagyban járta a kólót, kissé kapatos álla
potban haza szaladt, hogy egy biztos helyre tett tartalék
szivart elvigyen, Össze-vissza kutatta az illető szekrényt, 
de a szivarnak nem volt nyoma sehol. Elmenőben észre
vette, hogy az udvar egyik sarkában öreg édesatyja 
nyugodtan füstölget s a fiú rögtön tudta, hogy az ő 
szivarját szívhatja. E miatt úgy dühbe jött, hogy kést 
ragadva rávetette magát az édesatyjára s noha ez térden 
állva kőnyörgött kegyelemért, az éles pengét a tehetetlen 
vén ember torkába mártotta. Csak mikor az atyja holtan 
zuhant a földre, akkor tért kissé magához és sírva fakadt, 
Ezután, a nélkül, hogy a holttesthez hozzányúlt volna, 
gyalog elindult Kubinba, a hol éjfélkor érKezett meg s 
egyenesen a járásbiróhoz ment s iszonyú tettét följelentette. 
Rögtön a fogházba vitték.

H a lá lra  Í té l t  k a to n a  Nagyváradon a múlt év 
november hónapján egy kutban halva találták Brec Tamás 
katona-szakácsot, megindították a vizsgálatot, a mely ki
derítette, hogy a katonát agyonverték és úgy dobták 
a holttestet a kútba. A gyilkosság gyanúja miatt letar
tóztatták Krivogye Demeter közlegényt és a gyanú alapos 
volt. Kiderült, hogy Brec, a kinek szülői jó módban élnek, 
akkoriban pénzt kapott hazulról és ezt a pénzt akarta 
Krivogye megkaparitani. Rálesett Brecre, a mikor mulatni 
ment ,doronggal agyonverte és holttestét a kútba dobta. 
A  gyilkos katonát most a helyőrségi bíróság főbelővésre 
télte.

Szerkesztő i üzenetek .
M a r t i n k o v i c s  J á n o s  urnák, Alsó-Pere. A kérdéses 

adomány beérkezett s rendeltetési helyére juttattuk; erre vonat
kozó értesítés túlságos elfoglaltságunk miatt késett. A röpirat 
befejezéséhez közeledik s. reméljük, hogy a jövő hó végével 
szétküldésre kerül. Az előfizetést legczélszerübb lenne úgy 
rendezni,hogy vagy öt hóra 1 frt. 67, vagy 8 hóra (az év végig) 
2 frt. 67 krt küldene be, mert nekünk nagy könnyebbség az, ha 
az előfizetések a rendes évnegyedekig vannak rendezve. Spangel 
Imre urnák, Sergény. Pályázati kérvénye több mint 30 más 
társáéval el lett utasítva hiányos fölszerelés miatt. Lapunk egy
szer már ismertette az ilyen kérvények kellékeit, de úgy látszik, 
ezt szükséges lesz még megismételnünk. D ó z s a  J á n o s  
urnák, Disznajon. Az egyesületre nézve lapunkban a kellő tájéko- 

’ zást még mindig megkapja.
B a k a  J á n o s  urnák- Bize. Közleménye legközelebb meg 

fog jelenni. Hosszabb czikkeket a sok munka mellett nem 
tanulmányozhattunk át. Kérjük addig szives türelmét. P á l f i  
J á n o s  urnák, Ó-Ruzsin; Mi kó Lás z l ó  urnák, Rozsnyó; Bi ró  
Sándor  urnák; Hosszufalu. Fenti üzenet Önköknek is szól. 
Yr bny  Ant al  urnák, Apátfalva. A küldött pénzből 1 frtot elő
fizetésére. 50 krt pedig az egyesület előkészítési költségeire 
vételeztünk be, mert az összeg rendeltetéséről nem nyilatkozott.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .

Sz. 100/1899 k. e. b.
PÁLYÁZAT.

Az 1899 évi julius hó 1-én betöltendők várme
gyénkben: 3 főerdőőri  ál lás;  Medgyes, Kőhalom és 
Szent-Ágotha lakóhelylyel, egyenként évi 860 frt fizetés, 
50 írt lakbérilletménnyel és 40 frt ruha és 30 frt 
tüzifaátalánnyal; 8 másodosz tá lyú  já rás i  erdőőri  
á l lás:  Datk, Hévíz, Garat, Sövénység, Halágy, Felső-

Gezés, Vérd és Felmér lakóhelylyel, egyenként évi 
180 frt fizetés, 25 frt lakbér illetménnyel és 20 frt 
ruha- és 20 frt tüzifaátalánynyal.

HiteleS okmányokkal igazolandó kellékek: az 
erdőtörvény 37 §-ának a. b. és c. pontjaiban előirt 
minősítés, erős egészséges testalkat, jó látó és halló 
képesség, eddigi szolgálat, nyelvismeret. A főerdőőri 
állásokra ezen kívül jó írás, az irodai teendőkben és 
a csemetekerti munkálatokban való jártasság

A magyar nyelven kívül a német és román nyel
veket beszélők, valamint az erdőőri szakiskolát végzett 
egyének előnyben fognak részesittetni.

A folyamodványok sajátkezüleg Írandók és az 
elöljáró, hatóság útján terjesztendők bizottságunkhoz 
1899 évi május hó 10-ig.

A később érkező folyamodványok figyelmen kivül 
hagyatnak

Nagy-Küküllő vármegye közig. ered. bizottságá
nak Segesvárt 1899 évi február hó 28-áu megtartott 
üléséből.

Somogyi
alispán mind elnök

597/1899 Eln. szám.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Szatmárnémeti szab. kir. város törvényha

tóságánál üresedésben levő egy másod oszt. 
városi erdövédi állásra, mellyel havonként utó
lagos részletekben kiadandó 240 frt. évi fizetés 
természetbeni lakás és ruházat, 16 frt. csizma
pénz valamint egy ló, 2 tehén és 2 magsertés 
díjtalan legeltetési élvezete, továbbá nyugdíj 
jogosultság van összekötve, ezennel pályázatot 
nyitok azon felhívással, hogy a pályázók kér
vényüket, életkorukat, szakképzettségüket az 
erdőőri szakvizsga letételét valamint kifogás
talan előéletüket és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelten, hozzám a folyó 
1899 évi április 15-éig bezárólag tartoznak 
benyújtani.

Megjegyzem még, hogy az állásra felfo
gadott erdőőr állásának elfoglalása előtt egy
száz forint óvadékot tartozik letenni, amennyi
ben pedig vizsgázott pályázó hiányában az állás 
erdőöri szakvizsgát nem tett egyénnel töltetnék 
be, az esetben, a szakvizsgát nem tett erdöőr 
évi 180 frt. fizetés és a fent elősorolt egyéb 
járulékok javadalmazása mellet, ideiglenes mi
nőségben oly kikötés mellet leend alkalmazva, 
hogy egy év alatt tartozik az erdőöri szak
vizsgát sikeresen letenni.

Kelt Szatmárit 1899 márczius hó 23-án.
He r má n  Mi hál y

polgármester.
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M E G J E L E N T
a

L O M  É 8  TÁ
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagy-m éltóságú fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k e lt m agas in tézkedésével,
cxógiiiili  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.

3F> O X. <3 A. 3R. I RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2,  Szervitatér sarkán. a , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyom . Szászsebes, 1899. Április 4. 27-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H 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.

Fölhivás előfizetésre.
A folyó év második negyedének küszöbén ismét 

hozzátok szól hivó szózatunk tisztelt kartársak, kik az 
erdészet és vadászat terén velünk együtt fáradoztok 
s ápoljátok ott szeretett hazánk jólétének, fölvirág
zásának nemes csemetéjét.

Négy és fél éve annak, hogy első hivó szózatunk 
elhangzott s azóta már sokszor ismétlődött, mégis na
gyon kevesen vannak még mindig, kik a fölfogták és 
fontosságát mérlegelni tudták volna, pedig nagy és 
fontos föladat megfejtésének küszöbén állunk, mely 
hivatva yan uj életet önteni belétek s a megoldáshoz 
csak akkor van bizalmunk s csak akkor bizhatunk a 
teljes sikerben, ha szoros összetartással, egyesült erővel 
fogunk tervünk kiviteléhez.

Az „Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Nyugdij- és Segélyegyesület“ megalakításáról van szó, 
tehát olyan egyesületről, mely siker esetén hivatva lesz 
mindnyájatoknak azt biztosítani, a mi minden embernél 
a legfőbb: a j övő t .
Tervünk csak úgy sikerülhet, ha annak fontosságát 
átérezve mindenki segédkezet nyújt annak kiviteléhez.

Legnagyobb akadályunk mindenesetre az, hogy a 
sors messze elvetett egymástól s szétszórt az egész 
hazában. Ilyen viszonyok mellett személyesen nem 
érintkezhetvén, erre más módot kell keresnünk s ezt 
van hivatva nyújtani szerény lapunk, az Erdészeti Újság, 
mely mindig hü szószólója volt érdekeiteknek.

Összetartó kapocsra minden egyes testületnek 
szüksége van, mert e nélkül csakhamar szétmállik, 
mint a laza homokkő.

Az alakítandó egyesület tagjaiul számosán jelent
keznek olyanok is, kik lapunknak nem olvasói s igy 
ezek csak a sötétségben tapogatódznak s nagy szük
ségük lenne fölvilágositásra, melyet eddig még csak 
lapunk utján szerezhetnek meg, óhajtandó tehát, hogy 
kivétel nélkül mindenki, ki csak legkevésbé is érdek
lődik közös ügyünk és küzdelmünk iránt, az Erdészeti

Ujság-ot, mint a mozgalom megindítóját és vezetőjét 
nem csak szellemileg, de anyagilag is támogatni er
kölcsi kötelességének ismerje.

Még most leng a zászlónk s ott küzd körülötte 
a lelkes kis csapat, de ha ezt folyton nem erősítjük, 
vájjon kibirja-e véges-végig küzdeni a harczot? Uj 
erőkre, uj harczosokra és segédcsapatokra van szük
ség, hogy olyan kemény ellenséggel szemben, mint a 
milyen a sors, győzelmet arathassunk.

Hozzátok fordulunk tehát tiszelt bajtársak, kik 
még csak távolról s tétlenül nézitek küzdelmünket s 
kérünk, hogy tömegesen siessetek segítségünkre és ne 
hagyjatok minket elbukni az egyenlőtlen harczban!

Reméljük, hogy fölfogva nehéz küzdelmünk nagy 
horderejét nem fogtok cserben hagyni, hanem az uj 
évnegyed küszöbén szaporítani igyekeztek hiveink számát 

Lapunk előfizetési ára marad a régi és a czimlapon 
olvasható.

Az Erdészeti Újság
kiadóhivatala.

Húsvéti elmélkedés.
Nem tudom, hogy az minden más emberrel 

is úgy van-e, mint velem, de annyi bizonyos, 
hogy egem nagyobb ünnepek alkalmával vala
melyes ünnepi hangulat fog el s akarom — nem 
akarom, elmélkedésre késztet. Ilyenkor elvonul 
lelki szemeim előtt egész sorozata azoknak a 
képeknek, melyek jelképüket az illető ünnep
ben találják s átérzem azt a benyomást mind, 
a mit — képzeletem szerint — hajdanában a 
vonatkozó nagy események szem- és fültanui 
érezhették.

Valamint hogy nagypénteken kedvtelen 
és lehangolt vagyok, úgy fölvidul az én elbusult 
lelkem a föltámadás szent és nagy ünnepének
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virradatán. Mintha csak nagy kő gördülne le 
szivemről, talán az, mely szinte két ezredévvel 
ez előtt az istenember sírjáról gördült le, hogy 
utat nyisson annak, kinek nem volt szabad 
örökre meghalnia, mert meg volt irva, hogy 
meghal bár, de harmadnapon föltámad. A föl
támadás pedig nem ment minden megrázkód
tatás nélkül, a hitetlen népet égi és földi jelek 
riasztották meg, a nap elborult, a föld meg
remegett s végig hasadt a jerusálemi nagy 
templom kárpitja. A hűséges asszonyok kizaran- 
dókoltak a még csak alig letakart sirhoz, hogy 
még egy búcsú könnyet ejtsenek haló porai 
fölött annak, kit életében mindenek fölött 
szerettek és imádtak, még egyszer meg akarták 
legalább azt a követ csókolni, mely elzárta 
szemeik elől örökre szeretetük, imádatuk tárgyát.

Szinte látni vélem a fájdalom súlya alatt 
meggörnyedt alakjaikat, kisirt beesett szemeiken 
az átvirrasztott éjjelek nagy fájdalmának a 
nyomait s magam is gyászba borulok egy pilla
natra s átnyilal szivemen az a fájdalom, mely 
az ő sziveiket marczangolta. Oda lépek velük 
a sirhoz s már — már megroskadnak térdeim, 
midőn kábult lelkemet fölrázza merengéséből 
a túlvilági hang:

„Minek keresitek az élőt a holtak közt? 
Nincs itt! Föltáraadott!"

Mint az őszi köd párája az első napsugár
tól, úgy tűnik el szivem borulása ennek a szózat
nak képzelt hallására s szinte kedvem kerekedik 
dicséneket rengeni: „Allelujah! Allelujah !“

Milyen megvigasztaló is reánk szegény 
földi férgekre az a lélekemelő hit, hogy a 
halál nem örök, hanem csak kapuja a föltáma
dásnak s milyen könnyű szívvel fogadja a 
halált az, kiben él a föltámadás hite! mert 
tagadhatlan, hogy rettenetes lehet a hitetlen 
haldoklása, azé a hitetlené, kibén nem él a 
föltámadás reménye, hanem az a tudat, hogy 
rövid földi bolyongását a végenyészet fogja 
követni. -----------

Évek óta zarándokoltam egy nagy sirhoz, 
mely szivem kedveltjeit takarta s hol dédel
gető szóval, hol riasztó kiabálással igyekeztem 
a holtakat, vagy legalább a holtaknak vélteket 
fölrázni szendergésükből s nem akartam hinni 
halálukban. El-elmondogattam magamban: „a 
leányka nem halt meg, csak alszik."

Az erdészeti altiszti személyzet volt az a 
halott, melynek sírját annyiszor kerülgettem, 
melynek halála fölött annyit kesergett az én 
szerető szivem. Sokan, százak és ezrek halad
tak el ennél a sírnál köny nélkül száraz szemeik
ben, részvét nélkül elfásult sziveikben s azzal 
a tudattal, hogy azok, kik benne nyugosznak, 
elaludtak örökre s álmukból nincs ébredés, 
számukra nincs föltámadás. Nálam a föltáma
dásban való hit egy pillanatig sem szunnyadóit, 
én nem hittem a végenyészetben s az én hitem 
megtartott engemet.

„Talita kumi!" mondta az Üdvözítő és a 
halottnak vélt, a megsiratott leányzó fölült az 
ö virágokkal behintett ravatalán nagy lelki 
örömére azoknak, kik őt mindenek fölött szeret
ték. Az Isten fiának nem volt többre szüksége 
annál a két rövidke szónál, hogy Jairus leány
kája fölébredjen halottaiból, nekem éveken át 
kellett hangoztatnom ébresztő szavaimat, mig 
végre a nagy halott megmozdult s életjelt adott.

Hosszú évtizedes, hogy ne mondjam év
százados álomból fölocsudva a tagokat rabul 
tartó zsibbadás nem oszolhat el egyszerre, hanem 
csak apránkint, fokozatosan s igy nem csoda, 
ha az erdészeti altiszti testület egyes tagjai 
még mindig, az ébredés után is a zsibbadás 
okozta tétlenségben leledzenek. Sok, nagyon 
sok dörzsölésre lesz még szüksége ezeknek a 
tagoknak, mig urja életre kelnek; egyelőre 
elégedjünk meg azzal, hogy megdobbant a s z ív , 
megmozdult az agy s vessük reményünket 
abba a hitbe, hogy az életnek ezt a két fő 
tényezőjét nyomon fogja követni az ébredésben 
az egész nagy test s rövid idő múltán a leg
kisebb részecske sem lesz halott.

Most már bátran oda léphetünk az erdé
szeti altiszti testület volt nagy sírjának szájához, 
mert nem fogjuk benne találni azt, ki benne 
pihent, hanem megszóllal a menyei hang:

„Minek keresitek az élőt a holtak közt? 
Nincs itt! Feltámadott! íme a hely, hová helyezve 
volt."

És megvigaztalódik a mi olyan régóta 
kesergő szivünk s mint az első napsugárra a 
gyönge harmatcsöppek, fölszikkadnak a mi 
könnyeink és fölvidul a mi ábrázatunk, szivünk
ben a kesergés helyét ujjongó öröm váltja föl,
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utat keres és talál magának ajkainkon s 
önkénytelen is megzendül azokon a dicsének: 

„Allelujah! Allelujah!“

E gy  kis szemle.
Nem vagyok ugyan szerencsés az igen tisztelt 

erdészeti altiszti testület kötelékébe tartozni, mind
azonáltal nagy rokonszenvvel és meleg érdeklődéssel 
kisérek minden életébe vágó mozzanatot melyről bő 
alkalmam van mint hűséges olvasónak és előfizetőnek 
az Erdészeti Újság hasábjaiból értesülni s igy legyen 
szabad a küzdelem hevében kelt nemes versengésbe 
elegyednem s megfigyeléseimet tisztelt olvasó társaim
mal közölni.

Az országos erdészeti altiszti segély és nyugdíj 
egyesület megteremtésének nemes eszméje napról-napra 
szélesebb merderbe terelődik és fokonkint mind nagyobb 
tért hódit magának ennek a rengeteg nagy erkölcsi 
testületnek körében. Tagjai mintegy varázsütésre meg
értették a kor intő szózatát és a mint az eddig tapasz
taltak mutatják, szivvel-lélekkel csoportosulnak eszméjük 
kivitelére.

Néhány hét választja csak már el az igen tisztelt 
tesületet az alakuló közgyűléstől, melyen az eszme 
testet fog magára ölteni s megváltójuk megszületik.

Ha figyelembe vesszük azt a nagy szétszórtságot, 
melynek az erdészeti alkalmazottak részesei és látjuk 
azt a rohamos fejlődést, mely az egyesület alakulása 
körül nyilvánul, önkénytelenül is bámulnunk kell azt a 
meleg érdeklődést, mely az érdekeltek soraiban nyivánul 
s ilyen körülmények mellett szó sem íér ahoz, hogy 
az egyesület megteremtése akadályokba ütközzék.

Miután pedig ez nem téves hit, hanem a tapasz
talaton alapuló tény, följogosítva érzem magamat föl
tételezni, hogy ez a magasztos eszme immár a kivitelre 
teljesen megérett s annak mi sem áll többé útjában.

Az előzményekből és eddig látott előjelekből meg 
vagyok győződve arról, hogy az a lelkesedés és őszinte 
ragaszkodás, mely az előkészületeknél nyilvánul, nem 
fog lelohadni a pünkösdi ünnepeken megtartandó 
gyűlésen sem, hanem ott a tárgyalás az ügyhöz illő 
méltósággal és a legnagyobb egyetértés mellett fog 
lefolyni, mire nézve különben elég biztosítékot nyújt 
a részt veendők műveltségének és intelligeneziájának 
magasabb foka.

Már szinte látom lelki szemeimmel azt az öröm
teljes mámort, mely az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetet mágával fogja ragadni, midőn végre hosz- 
szas fáradozása után beevez a megváltás révébe. És 
ez jó lesz igy, mert vájjon van-e szentebb ügy, mint 
mikor az ember önkezével épit magának oltárt és arra 
hordja nehezen és fáradsággal szerzett filllérjeit, hogy 
azokkal majdan mostoha sorsán enyhíthessen?

Az erdészeti altiszti segély és nyugdij egyesület 
eszméjének fölvetője nagyon helyesen cselekedett akkor, 
midőn az alakuló közgyűlés idejét a pünkösdi ünnepekre 
halasztotta, mert annak ideje van addig teljesen meg
érni és mindenkinek módjában van előkészületeit meg
tenni.

A siker kérdésében bátran hivatkozhatunk igen 
tisztelt barátunk Leszher Alajos számítására, ki elég 
világosan és félremagyarázhatlanul kimutatta az egye
sület alakításánál követendő eljárást. Most már nem 
marad egyéb hátra, mint minden ingadozást félre téve 
közös akarattal és egyetértéssel fogni a kivitelhez, 
kiváltkép pedig óvakodni a torzsalkodástól és egye
netlenségtől.

Nem akarok én itt buzdító szavakat intézni a 
tisztelt erdészeti személyzethez, mert hiszen ott ta
pasztalásom szerint az eszme már magától megér
lelődött, hanem csak őszinte örömömnek óhajtottam 
kifejezést adni az észlelt örvendetes jelenség fölötti 
mégis van egy pár szavam hozzá, és pedig az, hogy 
ne szűnjék meg jövőben is az egymás iránt való szere
teted megbecsülést és tisztelet nem csak továbbra is 
megtartani, hanem azokat még mind jobban fejleszteni 
igyekezzék, mert ez által fogják elérni többi ember
társaik szeretetét és becsülését is. Szorosan ragasz
kodjanak egymáshoz, mert csak a szoros összetartás 
jutatthatja eszméjüket diadolva.

A mi végül a létesítendő egyesület vezetését 
illeti, e fölött ne aggódjának, hanem igyekezzenek 
egyesületük élére olyan egyéneket állítani, kik azt 
azon a magas színvonalon, melyen a hely méltán meg
illeti, föntartani tudják és mentek most és mentek 
lesznek a jövőben is minden idegen befolyástól, szár
mazzék az bár jóbaráttól, akkár pedig ellenségtől s 
legyenek azok olyanak, ki majdan a tagoknak egy
formán fogják mérni az igazságot s ettől senki és semmi 
által magukat eltántorítani nem engedik.

Őrködjenek mindig teljes függetlenségük fölött s 
az olyan vezetőket, kik ezt szem elől tévesztenék, 
nyomban távolítsák el az egyesület éléről, mielőtt az 
egyenetlenkedés gonosz férge befészkelődhetnék.

Vegyenek példát a szakmájukba vágó dologról 
és nézzék meg a büszke tölgyet, mely évszázadokon 
keresztül szembe száll és daczol a dúló viharokkal 
s előttük bár meghajlik, de porba nem hull büszke 
koronája, de essék csak izmos derekába egy parányi 
féreg, az megőrli belső szervezetét s a büszke törzs 
mint a gyönge nádszál törik ketté még a szellő fu- 
valmára is. V é b e r.

LEVELEZÉS.
Vámosfalva 1899 márczius 16.

Az országos erdészeti altiszti egyesület megala
kítására vonatkozólag legyeu szabad nekem is egy pár 
megjegyzést tennem.
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Az egyesület létesítésével nézetem szerint az 
összes, de kivált a nyugdíjjal eddig el nem látott já
rási, közbirtokossági és magán uradalmi erdészeti al
tisztek óhajtása megy teljesedésbe s ezért mindannyian 
határtalan hálával tartozunk kedvelt lapunknak, fő
képen pedig lapunk ügybuzgó szerkesztőjének, a mi 
fővezérünknek, ki az eszme megteremtésével félreis- 
merhetlen jelét adta annak a nagy szeretetnek, mely- 
lyel irányunkban szive eltelve van s ki nem riadva 
vissza semmi nehézségtől, fáradságot, költséget nem 
kiméivé hűségesen és kitartóan fáradozik nemes esz
méje, a mi jólétünk és jövőnk biztosításának megvaló
sításán. Harczi riadója benyargalja az alföld mérhetlen 
síkságéit s százszorosán megerősödve verődik vissza 
szeretett hazánk bérczein, szikláin. Vájjon akad még 
mindig olyan, ki még most sem akarná azt meghallani?

Jól tudom én azt, hogy nyugdíj intézetünk nem 
lesz valami könnyű föladat és még sok küzdelembe 
fog kerülni, mert hiszen mi tűrés-tagadás, igen nagy 
része s azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
legalább 60 százaléka testületünknek még nem érett 
meg annyira, hogy az eszme magasztosságát, az egye
sület jótékony hatását mérlegelni és fölfogni képes 
lenne s ezek azzal állnak elő, hogy inkább takarék- 
pénztárba helyezik el évenkint a 10 forintjukat s igy 
a kamatok kamatjait is számítva harminez év alatt 
szép kis tőkét gyűjtenek maguknak öreg napjaikra, 
de arra nem gondolnak, hogy ha idő előtt meghalnak, 
mi lesz özvegyeikkel, árváikkal. No de azért ne ri
adjunk vissza, mert hiszen még mindig megmarad a 
a húszezerét meghaladó tömegünknek negyven százar- 
léka, tehát mintegy 8000 fenköltebb gondolkozásu férfiú 
s ha ezek nem is rögtön, de idővel tömörülnek, pár 
év leforgása alatt olyan tőkét teremtenek, mely játszva 
fogja az egyesület minden terhét elviselni.

Igaz, hogy mindjárt kezdetben nem számíthatunk 
a tagok nagy tömegére, de azt hiszem, hogy egy év 
leforgása alatt mégis leszünk legalább ezren. Nekünk 
kik a hatalmas erdőt apró csemetékből sok fáradság
gal neveljük, nem szabad ezen a téren sem visszari
adunk a fáradalmaktól és áldozatoktól, azért hát vigan 
föl a tettre, szeretett társaim, vágjunk neki bátran a 
küzdelemnek.

Saját hatóságommal sikerült kartársaimat meg
győznöm az egyesület szükségességéről s ha hozzám 
hasonlóan mások is követik példámat, már a megala
kításig játszva hozunk össze ezer tagot. Teljesen igaz
sága van Leszher Alajos igen tisztelt kartársunknak, 
midőn azt hangoztatja, hogy az intelligens elemnek 
kell a dolog élére állnia és a sötétségben botorkálókat 
fölvilágosítania s ha ezen a téren mindenki megteszi 
kötelességét, kivált pedig ha az egyesület áldásos 
voltának látható jeleit is fogja adui, nem hiszem, hogy 
néhány év leforgása alatt a tagúk száma tízezerre föl 
ne szaporodnék.

Az egyesület igazgatására nézve szinte osztom

Leszher barátunk véleményét s hive vagyok annak, 
hogy önkormányzat mellett őrizzük meg teljes függet
lenségünket, hiszen elég olyan egyén akad nagy tes
tületünknél, kiben meg van a megfelelő képzettség az 
egyesület vezetésére s igazgatására tisztelt szerkestőnk 
elnöklése mellett. Valóban nagy szegénységi bizonyít
ványt állítanánk ki önmagunkról s szégyen lenne mind
nyájunkra, ha idegen gyámság szárnyai alá igyekeznénk.

A tagsági dijaknak nem csak havi, de évnegyedes 
részletekben való fizetését is óhajtom, mert a magán 
uradalmaknál nagyobbrészt igy adják ki a javadalma
zást. A gyűlésnek pünkösdre történt elhalasztását he
lyesem, mert igy elég időnk marad a hívek tobor
zására.

A gyűlésen — ha csak valami rendkívüli gátló 
akadály közbe nem jön — részt fogok venni s nagy 
örömömre fog szolgálni üdvözölhetni ott derék vezé
rünket és bajtársaimat. A felhívásokból 20 példányt 
kérek Macliai Pál

seniorális urad. főerdőór.

Hosszufalu 1899 márczius 4.

Egyesületünk megalakítását megelőzőleg szüksé
ges teendőinket minden oldalról megvitatni, hogy igy 
teljesen elkészülve jelenhessünk meg a gyűlésen.

Czélszerünek vélném, ha a vezetőség az alapsza
bályok tervezetét külön kinyomotná s azok azután 
minden egyes gondnokságnak megküldetnének s igy 
alkalom adatnék a személyzetnek a megvitatásukra és 
véleményük nyilvánítására; ez alkalmas eszköz lenne 
egyúttal a íölöttes hatóságok és uradalmak jóindula
tának kinyerésére.

Az alapszabály tervezet ellen magamnak is van 
néhány észrevételem, melyeket itt föl is említek. Első 
ezek közül az, hogy az 5 évi tagság után való nyug- 
dijázás törültessék s a 10 éven alul állók tagsági ide
jükhöz mérten bizonyos végkielégítésben részesüljenek. 
Az egyesület csak most alakulván, öt év múlva alig 
lesz még abban a helyzetben, hogy annak a tagnak, 
ki a kamatok kamatját is számítva alig 112 frtot fizetett 
be, évenkint 200 korona nyugdijat adjon.

Számításom szerint a mostani erdőőri személy
zetnek mintegy 80%-a túl van a negyven éves koron 
(alig hisszük, mi ezt a százalékot csak mintegy felé- 
nyire vesszük. A szerk.) s igy legtöbbje ezeknek már 
10 év múlva nyugdíjba megy; ezekre nézve kimon
dandónak vélem, hogy 50 éves korig csak az első két 
hónapban legyenek tagokul fölvehetők, azon túl pedig 
csak a 40 éven alóliak.

Végül a gyermekekről a tervezet nagyon mostohán 
intézkedik, mert ha egy özvegy nyolcz gyermekére 
60 koronát kap, mit tegyen vele? (Levélíró barátunk 
téved, mert a tervezet szerint minden egyes gyermek 
lenne évi hatvan korona nevelési járulékban részesí
tendő, mi 8 gyermeknél 480korona évi segélyt tenne 
ki. A szerk.) Véleményem szerint úgy a fiú mint leány
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gyermekek 18 éves korukig lennének évi 50 korona 
segélyben részesitendők, ha pedig tanulnak, úgy a fiuk 
24, a leány pedig 20 éves korukig. Ha igy tudjuk el
látva gyermekeinket, nyugodtan követhetjük majdan 
a halál hivó szavát. Bi ró S á n d o r

városi főerdöőr

Az előadottakra megjegyzésünk a következő:
Az alapszabály tervezet lapunk utján immár kö

zel 600 példányban közkézen forog s igy az újabb ki- 
nyomatással járó költségeket fölöslegeseknek tartjuk. 
Az a 80—100 férfiú, a kiknek a gyűlésen leendő meg
jelenésére bizton számítunk, legalább is 600 ember 
véleményét fogja magával hozni s ez teljesen elegendő 
a helyes irány megvitatására. Az alapszabályok kinyo- 
matásának ideje akkor fog majd elérkézni, ha azok 
megvitatás után véglegesen megállapítva lesznek. A 
nyugdíjazás módozatai tekintetében egy hosszabb czikk- 
ben fogunk megemlékezni. A szerkesztő.

Nagy-Köveres 1899 márczius 28.

Alakítandó egyesületünk ezélja, valamint a gyűlés 
határnapja azt hiszem már mindenki előtt eléggé is
meretes.

Az eszme igen szép s már maga a ezim eléggé 
buzdíthatja, bátoríthatja és lelkesítheti az érdeklődő 
feleket; adja az Ég, hogy mielőbb megvalósuljon! El
érkezett végre a cselekvés ideje, bontsuk ki tehát 
zászlónkat, melyről arany betűkkel ragyogjon le az 
„Országos erdészeti és vadászati altiszti segély- és 
nyugdíj egyesület* fenséges czim s ezt látva, vájjon 
akad-e igaz hazafi, ki támogatásunkra nem sietne? 
Mindenek előtt fenkölt szellemű, szeretett főnökeinkbe 
kell vetnünk bizalmunkat s ezek támogatását kikérnünk 
mert ezek buzdító szava nem fog alantasaiknál ered
ménytelenül elhangzani.

Legtöbben — köztük magam is — sokalják a 
10 frt évi tagsági dijat; igaz, hogy egy kicsit sok, ha 
az országos erdészeti egyesülethez hasonlítjuk, melynél 
csak 8 frt az évi dij (igen, de az tagjainak szakfolyó
irata és néhány szakkönyvön kívül egyebet nem ád, 
mig mi rendes nyugdijat óhajtunk a magunk és csa
ládjaink részére s ha ezt a jótéteményt figyelmünkre 
méltatjuk, ekkor még a 10 írt dij is nagyon csekély. 
A szerkesztő) miután azonban helyzetünk javítása im
már elodázhatlan, ajánlom a 10 frt elfogadását.

A nagyköveresi erdőgondnokságnál az összes sze
mélyzet 8 erdőőrből és egy erdőlegényből áll s ezek 
képviseletében három kiküldött fog a gyűlésen meg
jelenni, mi véleményen szerint elég szép arány.

Pál János kartársam által lapunk 25-ik számában 
közölt ama javaslatáhos, hogy az otthon maradottak a 
megjelenők költségeihez fejenkint 1 frt 50 krral járul
janak — a magam részéről nem járulhatok, nem pedig 
azért, mert ennek keresztülvitele szétszórtságunknál 
fogva szinte lehetetlen. Egyes hatóságok személyzete

igenis megteheti azt, hogy a kiküldöttje költségeit 
közösen fedezi, azt azonban szükségesnek tartom, hogy 
az előzetes költségekhez mindenki egy koronával já
ruljon.

A szerkesztő úr által javasolt nyilatkozat kibo
csátását kissé korainak tartom ugyan, mert bajos lesz 
azt olyanokkal aláiratni, kik mozgalmunkat és alap
szabály tervezetünket csak hallomásból ismerik én 
magam azonban, ki a dologgal teljesen tisztában vagyok, 
szívesen aláírom.

Nekünk most nem marad egyéb hátra, mint ma
gunkévá tenni felséges uralkodónk jelmondatát „Vi- 
ribus Unitis* (egyesült erővel) s ha ezt tartjuk mindig 
szem előtt, nemsokára megnyugvással mondhatjuk 
majd: „finis rei, glória dei.“ (bevégeztük munkánkat, 
hála az Istennek:) Delimán György

közalap, kir. erdőőr.

Krajna. 1899 márczius 26.

A m. kir. erdőgondnokságunkhoz tartozó szak
társak f. hó 25-én összejövetelt tartottunk, hogy azon 
állást foglaljunk a megalakítandó országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesület ügyében. 
A nemes eszmét az összegyűltek egyhangúlag magu
kévá tették s azt mindennekben helyeselvén határozatba 
ment, bogy a gyűlésen mindnyájan meg nem jelenhet
vén, magukat képviseltetni fogják. Ebből a czélból ki- 
küldve lettek: Dolakovics József és Vadkerti Menyhért, 
kiknek megjelenését ezennel bejelentem.

Az összegyűlt kartársak az egyesületbe vala
mennyien belépnek, ezenkívül pedig még azt is ki
nyilatkoztatták, hogy a jövőben egytől egyig lapunknak 
is előfizetői lesznek.

Az előleges költségekre begyült 3 frtot egyide
jűleg küldöm s kérek a belépő nyilatkozatokból 6 
darabot küldeni.

íme megtettem tőlem telhetőleg a bevezető lépé
seket s most csak rajtunk áll, hogy ügyünket közös 
akarattal, egyesült erővel diadalra juttassuk.

Cserfái Endre.

Alsó-Pörből 1899, márczius 29.

Pár éve már annak, hogy magam is kedvelt la
punk olvasóinak és előfizetőinek sorába léptem és 
nagy figyelemmel kísérem azoknak a lelkes férfiaknak 
mozgalmát, kik nyugdíj és segély egyesületünk meg
alakításán fáradoznak. Fogadják ezért úgy ők, mint 
szerkesztő ur legőszintebb köszönetem nyilvánítását. 
Áldja meg mindnyájukat a jó Isten!

Örömmel értesültem a 25-ik szám vezérczikkébői 
arról, hogy a nagy gyűlés határnapja a feltámadás 
ünnepe helyett a Szentlélek ünnepére lett áttéve, mert 
igazsága van Pintér József tisztelt kartársamnak, hogy 
sokan vagyunk, kik a postától távol lakunk s igy ér
tesülést nehezen nyerhetünk; ezek közé tartozom ma
gam is, ki a Duna jobb oldalán lakom, postám pedig
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annak bal oldalán van s igy gyakran, kivált a tavaszi 
viharos időkben napok is eltelnek, mig a fölkorbácsolt 
hullámokon veszély nélkül átkelni lehet s gyakran egyik 
lapom bevárja ott a következő számot is. Ezen kívül 
erdőhivatalom, melynél a gyűlésen való megjelenéshez 
szabádságot kell kérnem, oda és vissza két napi járó 
föld s igy ezt az időt sem lehet bármikor föláldozni. 
Husvét táján van továbbá a legtöbb dolgunk s igy leg
nehezebb a szabadság nyerése, mi a gyűlés látogatott
ságára nézve is káros befolyással lehetett volna

Pünkösdig még elég alkalmunk nyílik az eddig 
visszahúzódó kartársainkat is ügyünknek megnyerni s 
reményiem is, hogy az egyesületünk megalakulása után 
alig fog egy is elmaradni körünkből.

Most pedig tisztelt kartársaim iparkodjunk a nemes 
csemetét elültetni, hogy az mielőbb gyökeret verhessen 
s virágozhassák, mert csak igy fogjuk annak gyümölcsét 
élvezhetni.

Csekei Károly
kalocsai érs. ur. erdőör.

Bánok Szt. György 1899 márczius 30.

Midőn ezen soraimmal a tervbe vett erdőaltiszti 
segély és nyugdíj egyesület Pünkönsd első napján 
tartandó alakuló közgyűlésén való részvétemet be
jelentem, becses tudomására hozom, hogy egyesületünk 
uradalmunknál 20— 30 tagra bizton számíthat. —

A gyűlésre vonatkozók érdésekkel tek. szerkesztő 
urat nem terhelem abban a reményben, hogy a gyűlés 
színhelyéről, elszállásolásról stbről lapunk utján úgyis 
értesítést nyerendünk.

Ügyünkben való szives fáradozásiért köszönetemet 
nyilvánítom.

Tömböly Elek
urad. fóerdőőr.

Az országos gyűlésen résztveendok névsora
49. Stenczinger Sándor Mocsonok.
50. Tyapay Péter Nagy-Bittse.
51. Tömböly Elek Bánok-Szt-Győrgy.
52. Vadkerty Menyhért I .
53. Dolakovits József f raJna>
54. Szabó Márton Szászsebes (Bisztra.)

A  résztvevők száma lassan bár, de folytonosan 
szaporodik s a kimutatásból meg többen hiányoznak 
olyanok, kik csak szám szerint lettek jelezve mint kikül
döttek valamely csoport részéről, de névleg még megje
lölve nem lettek. Tekintettel pedig arra, hogy az eddig 
jelentkezettek túlnyomó része az ország legtávolabb vi
dékein lakik s igy a gyűlésen való megjelenése nagyobb 
időveszteséget és pénzáldozatot is követel, bizton remél
hetjük, hogy a fővároshoz közelebb lakó bajtársak, kiknek 
elég idéjük van magán a gyűlés napján elindulni s még 
az nap este vissza és térhetnek s igy költségeik aránylag

igen csekélyek lesznek, még ezentúl fognak tömegesen 
jelentkezni, vagy pedig a gyűlésen bejelentés nélkül is 
megjelenni. Megeshetett, hogy sok gondunk és elfoglaltsá
gunk mellett valamely jelentkező neve kimaradt, miért is 
az illetőket kérjük, hogy mulasztásunkra egyszerű levelező 
lapon figyelmeztetni szíveskedjenek.

Hová pályázzunk ? Az Erdészeti Lapok március 
havi füzetében a következő pályázatokat találjuk.

Német-Lipcse város (Liptóm. posta helyben) erdő
közbirtokossága részéről pályázatot hirdet és pedig: egy 
erdőtiszti és két erdőőri állás elfoglalására. Javadalmai:

„Az erdőtiszti fizetés áll: I. évi fizetése 700 frt; 
2. napidijak és fuvardíj fejében 50 frt; 3. szálláspénz 100 frt
4. irodahelyiség használatáért 20 frt; 5. irodaátalány 7 frt 
6. saját használatára 15 öl 2 láb hosszú puhafa házhoz 
hozva.

Ezen fizetés után köteles leend megválasztott erdőtíszt 
az erdőtörvényben előirt teendőin kivül, minden tizedik 
évben az előirt gazdasági üzemtervet díjtalanul átdolgozni,"

Az erdőőri illetmények : 1. évi fizetés 180 frt; 2. 4 öl 
2 láb hosszú tűzifa; 3. a befolyt erdei kihágások után 
Yj -ad; 4. kék tehén részére legeltetési jog.

Felhivatnak a folyamodók, hogy kérvényeiket kel
lően felszerelve f. év május hó i.-éig a közbirtokossági 
elnöknek czimezve nyújtsák be.

Német-Lipcsén 1899. márczius hó 26-án.
A  közbirtokossági elnök.

A znióváraljai egyetem alapítványi uradalmi erdő
gondnoksághoz tartozó: 240 forint (kettőszáznegyven) kész- 
pénzfizetés, [8 ürm3 (tizennyolcz) kemény dorong tűzifa, 
2 kát. (kettő) hold földjárandóság, szabályszerű legeltetés, 
valamint természetbeni lakás élvezetével összekötött zniói 
I. számú, IV. oszt. erdőőri állmásra ezennel pályázat 
hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I t.-cz. 
37. §-ában követelt szakképesítésüket, a közalapítványi 
szolgálatba újon belépni kívánók pedig ezenkívül ép, erős 
testalkatukat, különösen jó látó, beszélő- és hallóképes
ségüket megyei főorvos vagy honvédorvos által kiállítandó 
bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos magyar nyelvben 
szóban és írásban való tökéletes jártasságukat igazoló 
okmánynyal felszerelt kérvényüket folyó évi május hó 
i5.-éig az alulirt erdőgondnokságnál, Turóezmegye nyújt
sák be.

Znióváralja, 1899. márczius 12.-én.
Magy. közalap, erdőgondnokság.

Az alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületében meg
üresedett két IV-ed osztályú erdőőri, illetve előléptetés 
esetén két I-ső oszt., illetőleg két II. oszt., illetőleg két
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III. oszt. erdőlegényi és egy IV-ed osztályú faraktárőri 
állásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri és faraktárőri álomásokra pályázók fel
hivatnak, miszerint az 1879. évi X X X I, t.-cz. 37. §-ban 
körülirt szakképzettségüket, az államerdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók pedig ezenfelül ép erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő és halló-képességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
Írásban való tökéletes bírását okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényüket folyó évi május hó i.-éig 
alólirt m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Kellő tájékozás végett megjegyeztetik, hogy az 
erdőlegényi állomásokra pályázóktól az idézett törvény
szerű minősítés kimutatása nem követeltetik.

Ungvárt, 1899 évi márczius hó 14-én.
M. kir. főerdőhivatal.

A báttaszéki m. kir. terezianumi alapítványi erdő
gondnokságnál megüresedett egy IV, osztályú erdőőri 
állomásra, melylyel évi kettőszáznegyven forint készpénz- 
fizetés, 18 ürmt. kemény dorong tüzila, kettő kát. hold 
föld, szabad lakás és legelő élvezete van egybekötve, 
pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásra pályázók felhivatnak, miszerint 
az 1879 évi X X X I. törv.-czikk 37, §-ában körülirt szak- 
képzettségüket, az ezen uradalomba újonnan belépni kí
vánók pedig ezen felül ép erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket, megyei vág}? hon
védfőorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal 
továbbá a magyar nyelvnek szóban és Írásban tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket folyó évi május hó 10.-ig alulírott tiszt
séghez nyújtsák be.

Megkivántatik végül, hogy a vadgondozásban és 
lövészetben is kellő jártassággal bírjanak.

Báttaszéken, 1899 márczius hó 2 1 -én
A m. kir. terezianumi alap. uradalom Tisztsége.

G yilkosság gyávaságból. Kassáról táviratozzák 
hogy Waldmann Sámuel szepsii fakereskedő észrevette, 
hogy raktárában hijja van a fának. Nehány odavaló pa
rasztot gyanúsított a lopással. A napokban tartották volna 
meg a végtárgyalást, de a tolvajok valószínűleg a bün
tetéstől való félelmükben, hogy a panaszost elhallgattassák 
még nagyobb bűntényt követtek el Midőn ugyanis Wald
mann másnap éjjel Tornáról kocsin hazafelé hajtatott, út
közben valamelyikük megtámadta és hatalmas dotronggal 
olyat ütött a fejére, hogy az üléséről lefordult és szörnyet 
halt. A csendőrség megindította a vizsgálatot és letartóz
tatta Waldmann kocsisát is.

Kettős rablógyilkosság Cibakházán. A 
szolnoki ügyészség börtönébe bilincsre verve kisértek egy 
szörnyeteg embert, a ki két védtelen leányt gyikolt meg, 
hogy rabolhasson. Cibere Istvánnak hívják a gonosztevőt, 
a ki csak tavaly szeptemberben szabadutl ki a fegyházból, 
a hol harmadfél évet töltött rablásért. Szülőfalujába Cibak
házára költözött s néhány hónapig mint szorgalmas mukás

kereste kenyerét. A  pénzvágy ördöge azonban nem hagyta 
aludni s csak az alkalmat leste, mikor követhet el vala
mi gazságot.

Az elmúlt szombaton aztán a rég várt alkalom is 
megérkezett Nagy Boldizsár cibakházai kereskedő elment 
feleségével a tiszaföldvári vásárra. A  házban csupán a 
tizenhat esztendős cselédleány és a kereskedő két kis 
iker-gyermeke maradt. Cibere megtudta ezt és sötét lel
kében csakhamar rémes terv született. Vasárnap délben 
belopódzott a ház mögött levő kerítésen a kereskedő 
lakásába, föltörte a szekrényt s ellopta az ott levő száz
ötven forintot. A  zajra figyelmessé lett a cselédleány, a 
ki a másik szobában a szomszéd nyolc éves leányával 
beszélgetett. Hirtelen benyitott abba a szobába, a honnan 
a zaj hallatszott. A  mikoj Cibere meglátta őt, gyorsan 
előrántotta zsebéből éles konyhakését és egyetlen hatalmas 
vágással elmetszette a cseléd nyakát. A  szomszéd kis le
ánya sikoltozva menekült, de a gyikos utolérte az ajtóban 
s nyakszirtjébe szúrt. A  szerencsétlen gyermek szintén 
elvérzett. A  gyilkos erre ugyanazon az utón, a melyen 
jött, eltávozott. Néhányan látták is elmenni s a mikor 
fölfedezték a kettős gyilkosságot, följelentették a csend
őrégen Ciberét nem találták otthon, mert elment a tisza
földvári vásárra, a hol kapát vásárolt s Kiegyenlítette 
huszenótforintos adósságát egy odavaló kereskedőnél. A  
mikor azonban délután négy órakor hazaérkezett, letar
tóztatták. Kihallgatása alkalmával erősen tagadta, hogy 
ő követte el a gyikosságot, a mikor azonban megmotozták, 
véres kendőt találták zsebében s észrevették, hogy ujjai 
is véresek.

— Hol vérezte össze magát? kérdezte tőle az egyik 
csendőr.

— A kis fiám megvágta délelőtt a kezét és ebbe 
a kendőhe törültem bele a vért, felelte nyugodtan.

A  fiának csakugyan be volt kötve a keze, de a 
mikor levették róla a köteléket, a vágásnak nyomát sem 
látták. A  kis fiú meg is mondta őszintén a hozzá intézett 
kérdésre:

— Édes apám kötötte be, de nem tudom, miért. 
Pedig az ő keze volt véres, mikor délben hazajött.

A  csendőrök erre bilincset vertek a megrögzött 
gonosztevő kezeire. A  szolnoki törvényszék részéről 
Táncos Miklós dr. vizsgálóbíró és Szapáry József dr. 
királyi alügyész mentek ki a gyilkosság helyére s meg
tartották a vizsgálatot. Ciberét erős fedezettel a szolnoki 
ügyészség fogházába kisérték. A  két áldozatot másnap 
boncolták föl s délután temették el a község nagy rész
vétével.

Szerkesztői üzenetek.
C s á k y  And ás urnák. Buchberg. Az 1 frt beérkezett; 

előfizetése junius végéig redezve van. P é t e r  I s t v á n  urnák, 
Petrosény. A kérdéses pénz beérkezett s a megfelelő helyekre 
bevezettük. Postautalványt mindenkinek mellékeltünk, kinek elő
fizetési dija március hó végével vagy legközelebb lejár, hogy 
igy az előfizetési dij beküldését megkönnyítsük. A nyilatkozatban 
hagyja egyelőre üresen az uradalom megnevezésére hagyott 
helyet, valamint a képviseltetésro vonatkozót is ámbár a szer
kesztőt is megbízhatja. C s e k e i  K á r o l y  urnák. Alsó-Pörböl. 
A beküldött dolgozatok közléséért semmiféle dij nem jár s az 
átdolgzást is — bár sok fáradságunkba kerül — szívesen telje
sítjük, mert ez által alkalmat nyújtunk az igyekvőknek a helyes 
irálylyal megismerkedhetni. Őrömmel tapasztaljuk egyeseknél, 
hogy lapunk segítségével nagy haladást tettek az Írás mester
ségében, különben is lapunk egyik fő feladata a műveltség 
terjesztése.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen.
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

legutolján az 1898 Október havi marosvásárhelyi kiállításon dicsérő arany oklevéllel. 
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szavatol t  legmagassabb c s i r aképességü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L Ü M  E B  T A R B A
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas in tézkedésével,
cxOgünlt 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.

POLGÁRI  RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. - f R |  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, Szervi tatér sá r ién . ő

Szerb kir. udvari szállitók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Április 11. 28-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Tisztitó tűzben.
A megalakítandó országos erdészeti és 

vadászati altiszti nyugdíj és segélyegyesület 
alapszabályainak tervezetéhez több különféle 
módosítás érkezett. Midőn a tervezetet elkészí
tettük, csak úgy nagyjából körvonaloztuk azokat 
az alapeszméket, a melyekre az egyesület 
épületét fölépitendőnek véltük és véljük s már 
akkor jeleztük, hogy az általunk alkotott eme 
tervezet még korán sem tekinthető befejezett 
ténynek, hnem azt csak azért közöltük lapunk
ban, hogy annak megfontolására és megvita
tására alkalmat szolgáltassunk s ez után akkorára, 
midőn az országos gyűlésre Isten segedelmével 
összesereglünk, már az előző megvitatás alap
ján kész mnnkával léphessünk elő, melyhez 
alig legyen szükség valamit hozzá tenni s nem 
igen fog kelleni valamit elvenni abból.

Buzdító szavunk nem hangzott el hiába, 
mert több oldalról nagyon is figyelemre méltó 
észrevételeket kaptunk, s ezeket bonczkés alá 
venni s a mi saját szempontunkból és nézetünk 
szerint megvilágítani szoros kötelességünknek 
ismerjük.

Az észrevételek egyike Bi ró Sándor  
hosszufalusi tisztelt kartársunktól eredt s lapunk 
múlt számában egész terjedelmében közölve 
is lett. Az észrevétel oda csúcsossodik, hogy 
az alapszabályokban az 5 évi tagság után való 
nyugdíjjogosultság töröltessék s e helyett 
mondassék ki, hogy tiz éven alul terjedő tag
ság mellett csak bizonyos és az évek száma 
szerint meghatározandó végkielégítés lesz fize

tendő. Javaslatát azzal indokolja, hogy nézete 
szerint az erdészeti altiszti személyzet mostani 
létszámában mintegy 80 százalék túl van már 
a negyven éves koron s igy az ezek közül az 
egyesületbe belépők legnagyobb része 10 éven 
belül már nyugdíjba fog menni s az egyesület 
által daczára annak, hogy az illető a kamatok 
kamatjait is számitva még alig fizetett be 112 
forintot, — már 100 forint évi nyugdíjban 
lenne részesítendő, mely nagy áldozatot az egye
sület alig fogná megbirhatni.

Abban az esetben, ha a tisztelt kartársunk 
által föltételezett százalék csakugyan meglenne, 
magunk is teljesen osztanék véleményét, de 
szerintünk ezt a százalékot egész bátran felé- 
nyire apaszthatjuk s itt is föl kell még téte
leznünk, hogy ezeknek legnagyobb része nem 
fog igyekezni az egyesület jótékonyságátigénybe 
venni s ezt csak akkor teszi majd, ha már 
csakugyan szolgálatképtelenné válik s erre 
egyenesen rá van utalva.

A mi számításunk szerint az egyesület 
alaptőkéje az első öt év, vagyis azon idő alatt, 
mig semmiféle nyugdíj nem lesz fizetve, hanem 
legfőllebb csak néhány temetkezési járulék és 
rendkívüli segély, nagyon alantas számítással 
600 rendes tagot véve alapul, 60—70 ezer 
forintra fog szaporodni, azt azonban bizton 
remélhetjük, hogy ugyan ezen öt év leforgása 
alatt a tagok száma is legalább ezerre szaporo
dik s igy már a hatodik évben a kitüntetett 
alaptőke kamatjaival és évi 10000 forint tag
sági díjjal fogunk rendelkezni, mely összegből 
leütve a kezelési kiadásokat, temetkezési járu
lékokat és egyéb segélyeket, évi 100 frt
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nyugdíj mellett az 5—10 évi időszakban leg
alább is 50 tag lesz ellátható. Itt még nem 
vettük számításba az alapitó tagok dijait, melyek 
kamatjai szintén a jövedelem szaporítására 
szolgálnak és nem a pártoló tagok járulékait, 
valamint esetleges adományokat, rendezendő 
mulatságok bevételeit, melyek a költségvetés
ben bizonyára számottevő tényezőkként fognak 
szerepelni. Szerény véleményünk szerint ebben 
a tekintetben aggodalomra nincs okunk s nem 
is tartunk szükségesnek egyéb módosítást, mint 
legföllebb azt, hogy az alapszabályokban hatá- 
roztassék meg bizonyos életkor, melyen alul 
csak a beigazolt szolgálat és keresetképtelen
ség esetén legyen a nyugdij kiszolgáltatható.

Létesítendő egyesületünknek ezélja nem 
a nyerészkedés, hanem igenis a jótékonyság 
gyakorlása s ennél nem szabad személyváloga
tóknak lennünk, sőt éppen meg kell mutatnunk 
a világnak, hogy hivatásunknak és köteles
ségünknek tartjuk első sorban azokon segíteni, 
kik önmagukon és önerejükből segíteni nem 
bírnak, már pedig ezek közé tartoznak idősebb 
kartársaink is, kik önhibájukon kivül, csak 
magasabb koruk miattiennének e szerint kizárva 
az egysületből.

Ilyen körülmények közt ki kell zárnunk 
azt a javaslatot is, hogy negyven évesnél idősebb 
tagok csak az egyesület létesítésétől számított 
két hónapon belül legyenek felvehetők, mert 
hiszen nagy szétszórtságunk, rendkívül rósz 
postai összeköttetés a kártársak legnagyobb 
részénél már magában véve is olyan nagy 
akadályai a tagok gyűjtésének, melyek alig 
leküzdhetők s két hónap alatt sok helyre még 
csak hire sem fog eljutni egyesületünknek, 
szerény véleményünk szerint tehát az egy évi 
záros határidőt okvetlenül meg kell tartanunk.

E mellett szól még egy más körülmény 
is, nevezetesen az, hogy legnehezebb maga az 
egyesület megalakítása; ha egyszer már meg
alakult, annak tovább fejlesztése gyermekjáték. 
Legnehezebb lesz ugyanis az első öt — hat
száz tagot összehozni s ha a taggyüjtést még 
az idősebbek korai kizárásával is megnehezi- 
tenők, félni lehet, hogy azt nem fogjnk tudni 
letenni, a mi a fő: az alapot. Az idősebbekben 
meg van a higgadt megfontolás, az életben

szerzett tapasztalatok gazdagsága, melyekre 
nagy szükség van az ifjak heves vérének, 
tüzességének, gyakran megfontolatlanságának 
az ellensúlyozására és mérséklésére. Sokan 
lesznek az ifjabb nemzedék között olyanok is, 
kik vonakodni fognak elsőknek csoportosulni 
zászlónk köré, azzal hitegetvén önmagukat, 
hogy hiszen még ők úgyis fiatalok, hosszú 
élet áll még előttük s ráérnek még jövőjük 
biztosításáról gondoskodni; az ilyeneknek azután 
példaadásra, buzdításra van szükségük s ezt 
méltán az idősebbektől várják. Szóval: „jó az 
öreg a háznál".

A már eddig kiadott nyilatkozatok beér
kezése után módunkban lesz egy kis össze
hasonlítást tehetni a belépni szándékozók élet
korára vonatkozólag s ezt nem is fogjuk annak 
idején elmulasztani.

Különben mint már ez előtt többször, úgy 
most is ismételve csak azt hangoztatjuk hogy 
a mi véleményünk még nem megy határozat 
számba és csak arra szolgál, hogy minden 
egyes érdekeltnek módjában legyen hozzá szól
hatni s a különféle vélemények közt a helyes 
útnak és megoldásnak a megtalálása a köz
gyűlés föladata leend.

Mindenesetre nagy örömünkre szolgálhat 
különben az a nagy érdeklődés, mely mozgal
munk irányában az egész országban nyilvánul 
s mely legjobban igazolja az erdészeti altiszti 
személyzet életképességét és életrevalóságát.

Az alapszabály tervezetre tett másik szinte 
igen figyelemre méltó észrevétel az, melyet a 
topánfalvai ra. kir. erdőgondnokság személyzete 
tett s melyet alább egész terjedelmében köz
lünk. Erre nézve véleményünket lapunk követ
kező számában fogjuk nyilvánítani

LEVELEZÉS.
Offenbánya 1899 március 28 .

A létesítendő országos erdészeti altiszti nyugdij 
és segélyegyesiilet alapszabályai tervezetének megvita
tása czéljából a topánfalvai m. kir. erdőaltisztek egy 
része összegyűlvén, a következő észrevételt te tte :

A 18. § d. pontja, mely a szolgálattól való ön- 
kénytes megválásra vonatkozik, oda lenne módosítandó, 
hogy az az erdészeti altiszt, ki szolgálatából önkényt
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kilép s azt más tisztességes szolgálattal cseréli föl, ne 
legyen az egyesületből kizárva, ne pedig annál inkább, 
mert lehetséges, hogy erre különféle viszonyok és 
körülmények folytán kényszerítve van, a nélkül, hogy 
a becsület útjáról letért, vagy az emberi tisztességről 
megfeledkezett volna.

Ebből kifolyólag jónak látnok az idézett szakasz
d., pontjának olyan módositását, hogy: ha a tag szolgá
latát önkényt elhagyja s bár uj erdészeti vagy vadászati 
szolgálatba nem is lép, de tisztességes utón keresi 
kenyerét, tagsági kötelezettségeinek pedig mindenekben 
és minden irányban eleget tesz, az egyesületnek to
vábbra is tagja maradhasson s igénye legyen úgy neki, 
mint családjának a egyesület által biztosított nyug
díjra vagy egyéb jótéteményekre.

Erre nézve kérjük a szerkesztő úr szives véle
ményét s annak a gyűlés előtt való közlését, hogy 
tájékozva legyünk arra nézve, vájjon javaslatunk keresz
tül vihető-e. A gyűlésen — ha csak lehetséges lesz- 
képviseltetni fogjuk magunkat,

Végül kérjük összes kartársainkat tömörülésre, 
kiváltképen szólaljatok meg ti is hideg-szamosiak, 
reketóiak!

Kádis János,  m. kir. famester. Babos Sándor, 
Fülöp József,  Pap Albert,  m. kir. erdőőrök.

Vámosfalva 1899 április 3.

Mai napon említést tettem szeretett főnököm előtt 
a megalakítandó országos erdészeti altiszti segély és 
nyugdíj egyesület felől s egyúttal fölkértem őt, hogy 
vegye ügyünket pártfogásába s világosítsa föl a korlá
toltabb fölfogásuakat az egyesület hasznos voltáról s 
végül hogy engedje értekezletre hívni az összes ura
dalmi erdőőröket, melyen egyet-mást megvitatva, egy
úttal megállapítanék az egyesületbe belépni óhajtó ta
gok számát.

Szeretett főnököm, tekintetes Giller János uradalmi 
erdőmester úr legnagyobb örömömre nem csak hogy 
megígérte kérésem teljesítését, hanem még azt is szí
veskedett kinyilatkoztatni, hogy abban az esetben, ha 
az országos erdészeti altiszeti segély és nyugdíj egye
sület a megfelelő biztosítékot fogja nyújtani s annak 
élén megbízható egyének fognak állani, az uradalom 
maga is hozzá fog járulni annak támogatásához.

Felkérem ennélfogva szerkesztő urat, hogy erre 
nézve választ adni szíveskedjék, melyet én azután a 
főnök úrral közölhetnék.

Vajha sok ilyen derék és szeretetre méltó fő
nöke lenne az erdészeti altiszteknek, kik ügyeiket, baja
ikat szivükön viselnék s jólétükről atyailag gondoskod
nának akkor nagy megnyugvással mondhatnék, hogy az 
ige immár testté vált s biztosra vehetnők egyesületünk 
megalakítását.

Tisztelt kartársaim, most Önökhöz fordulok és 
kérem, hogy kövessék példámat s kérjék meg főnöke
iket szent ügyünk fölkarolására, mert bizton hiszen,

hogy legtöbb helyen kérésük méltányolva lesz, sőt hogy 
alig fog akadni egy olyan főnök is, ki kérésüket mereven 
elutasítaná. Machai Pál

urad, főerdőőr.

Samagyon 1899 április 3.

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy mind
nyájunk érdekét szolgáló fáradhatlan munkássága és 
kitartásáért szerkesztő úrnak hálás köszönetemet 
nyilvánitsam, egyúttal pedig kijelentem, hogy a nagy 
eszme keresztül viteléhez olyan mértékben, a hogy azt 
csekély erőm megegedi, a legnagyobb örömmel hozzá
járulok. Bár javadalmazásom — mint a már előttem 
panaszkodó sok kartársa’mé csekély, de mert oly húr 
lett megpendítve, mely mindnyájunk szivében kell hogy 
visszhangot keltsen, semmiféle költség és áldozat nem 
riaszt s készségei csatlakozom a mozgalomhoz. A pün
kösdi szent ünnepekre kitűzött gyűlésen legnagyobb 
sajnálatomra nem mehetek s kérem a szerkesztő urat, 
hogy ott engem képviselni szíveskedjék.

Kisküküllő vármegyében kilenezen vagyunk erdő
őrök s kntársaimat külön-külön felhívtam, hogy saját 
jól fölfogott érdekökben sorakozzanak zászlónk alá. 
Reményiem, hogy az ébredés órája náluk is ütni fog, 
különösen ha végig tekintenek a kandalló körül szorongó 
apró csemetéiken.

Jó magamnak talán legkevésbé lenne szükségem 
a nyudijra, mert hála Istennek van egy kis birtokom, 
mely elégge biztosítja megélhetésemet, de ha öreg
ségemre szegényes ebédem mellé még egy pohár bort 
is szerezhetek és nem tenném, nem lennék igaz magyar 
ember,

A nyilatkoztot aláirva és az egy korona hozzájá
rulást egyidejűleg külön küldöm.

Isten segedelme legyen velünk szent ügyünk ki
vitelénél! K a c s ó  S á nd or

kerületi erdőőr.

Gelencze 1899 Április 2.
Volt szerencsém a folyó évi márczius 14-iki 20-ik 

'lapszámban az országos nyugdíj és segélyegyesületről 
irt czikket olvasni s tartalmát megérteni s igy az 
egyesületnek megalakulása után tagja óhajtok lenni. 
A hivatkozott czikk szerint 500 tag mint minimum 
kivántatnék; ez a szám véleményem szerint megtöbb
szöröződnék, ha az újonnan államosított erdők hivatalai
hoz beosztott erdőgondnokságok is értesítve, illetve 
felkérve lennének, hogy a náluk alalmazásban álló 
járási és községi erdőőrök figyelmét fölhívják s őket 
az egyesületbe való belépésre buzdítsák.

Az eszme ellen véleményem szerint senkinek sem 
lehet kifogása, mert annak humánus, emberbaráti voltát 
letagadni nem lehet, hiszen alig lehet nemesebb ezélt 
szolgálni, mint a milyen az elaggottak, az özvegyek 
és árvák gyámolitása. Közművelődési szempontból 
pedig kívánatos lenne, hogy az „Erdészeti Ujság“ a 
létesítendő egyesület hivatalos közlönyéül fogadtassák 
el s mig egyrészt ennek ügyeit és érdekeit szolgálná,
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addig szaközlemények, mulattató tárczaezikkek és egyéb 
hasznos dolog közlésével is szórakoztatná olvasóit s 
kivált nagy szerepet játszhatna az állások betöltésének 
közvetítésnél pályázatok és ajánlkozások közzététele 
által. Tekintettel pedig arra, hogy lapunk tisztán a mi 
érdekeinket szolgálja, tartsa kötelességének minden 
egyes erdészeti altiszt azt előfizetésével s lehetőleg 
szellemileg is támogatni.

Arra nézve, hogy a saját ügyeinkben is még 
mindig mennyire tájékzoatlanok vagyunk, legjobb bizony
ságul szolgál, hogy mig Háromszék vármegyében 37 
kerülei őrjárás van szakvizsgázott erdőőrrel betöltve, 
addig lapunkról, mozgalmunkról alig ötnek — hatnak 
van tudomása s igy természetes, hogy az egyesületbe 
való belépésre sem jelentkezhetnek, pedig ismerve 
helyzetüket alig hiszem, hogy kellő tájékozás mellett 
csak egy is visszamaradna.

Az én véleményem szerint a létesitentő egyesület 
vagyonának kezelésére az országos erdészeti egyesület 
lenne felkérendő s a tagsági dijak ott, hol ez lehet
séges, a fizetésekből a hatóságok utján levonva hozzá 
beküldendők.

Adja Isten, hogy a megtartandó gyűlés fárado
zását siker koronázza, óhajtanám azonban, hogy már 
itt mondassák ki, hogy az Erdészeti Újság jövőben az 
egysület hevatalos közlönye lesz s minden belépni 
szándékozó tagnak erkölcsi kötelessége legyen arra 
előfizetni. A magam részéről a folyó év végéig járó 
előfizetési dijat egyidejűleg küldöm.

J ancsó  Ve ncz e l  
járási erdő őr.

Moesonok 1899 április 1.

Még február hóban volt szerencsém az egyesület 
megalakítási költségeihez való hozzájárulás czirnén egy 
koronát beküldeni s egyúttal kinyilatoztattam, hogy az 
országos gyűlésen meg fogok jelenni, a lapban azon
ban a megjelenendők névsorában eddig hiába kerestem 
nevemet. Abban a hiszemben, hogy a tévedés a szer
kesztő úr sok teendői mellett történhetett csak meg 
(igazsága van! A szerkesztő) újból kinyilatkoztatom, 
hogy a gyűlésen okvetlenül meg fogok jelenni,

A Trencsén,, Bars, Pozsony és Nyitra megyeiek 
utazására nézve javaslatom az, hogy a megjelenendők 
szombaton, május 20-án induljanak s délután Tót- 
Megyeren találkozva, onnan az esti vonattal együttesen 
utaznának Budapestre s oda vasárnap reggel meg
érkeznének. Stenczinger  Sándor

Veszprém 1899 április 8.

Kedvelt lapunk 26-ik számában közzétett azt a 
kijelentést, hogy a nyugdíj egyesületünk megalakítását 
czélzó nagygyűlés Budapesten folyó évi május 21-ón 
lesz megtartva, örömmel fogadtuk, valamint hogy nagy 
örömünkre szolgál az egész nemes czélu mozgalom is 
és az egyesületnek majdan valamennyien tagjai óhaj

tunk lenni s a gyűlésre kiküldendő képviselőnk nevét 
is legközelebb bejelentjük.

Kibocsátott nyilatkozatra nézve legyen szabad meg
jegyeznem, hogy kételyeim vannak az iránt, nem-e 
korai, hogy magát bármely erdőőr már most előre le
kösse az egyesületbe való belépésre ? Az én nézetem 
szerint előbb csak a gyűlést kellene megtartanunk s 
midőn ennek lefolyásáról illetve eredményéről kikül
dött képviselőnk beszámol kiküldői előtt, akkor lenne 
ideje annak, hogy a már jól értesültek a kötelező nyi
latkozatot aláírják.

Veszprém városának szolgálatában levő erdőőrök, 
és pedig alulírott, valamint Hergovics József és Tisler 
Zsigmond részéről az egy-egy korona hozzájárulási költ
séget oly megjegyzéssel küldjük be, hogy a nyilatko
zatokat a gyűlés után fogjuk kitöltve előterjeszteni.

V a l i n t h  I s t v á n  
városi erdőőr.

Aggodalmaikra nézve röviden csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a kiadott nyilatkozatok csak feltételesen, 
vagyis csak abban az esetben lesznek kötelezők, ha 
az egyesület valóban megalakul, mig ha tervünk du
gába dőlne, a tett aláirás mire sem kötelez. A nyilat
kozatokat csak abból a czélból bocsátottuk ki, hogy 
már az előkészitő gyűlésen hozzávetőleges tükrét tudjuk 
mutatni annak, hogy már az egyesület megalakulásának 
kezdetén körülbelül hány tagra fogunk számíthatni.

A s ze rk esz tő .

Ó-Ruzsin 1899 márczius 12.

Minél tovább forgatom kedvelt lapunkat, mind in
kább érzem szükségét annak, hogy a bennem támadt 
érzelmeknek kifejezést adjak.

Az ez előtt teljesen elhanyagolt erdészeti altiszti 
személyzet valóban szerencséjének tarthatja, hogy végre 
akadt egy önzetlen férfiú szerkesztő urunk személyében, 
ki figyelmét rá irányította s minden idejét és erejét 
érdekei előmozdításának szenteli, bánatában vigasztalója 
szükségben tanácsadója. Az a mozgalom, mely a nyug
díj egyesület megalakítása ügyében lapunkban megin
dítva lett, valóban megbecsülhetlen s bár jó magam 
Kassa szak. királyi város részéről, mint a melynek szol
gálatában állok, nem csak baleset ellen biztosítva va
gyok, de családostul tisztességes nyugdíjra van kilá
tásom, mégis nem mulaszthatom el a közérdek szem
pontjából tett fáradozásáért a szerkesztő úrnak hálás 
köszönetemet nyilvánítani.

Véleményem szerint nekünk, kiknek nyugdijunk 
biztosítva van szolgálatadóink részéről, ezért korán 
sem szabad visza húzódnunk a küzdelemtől, mer hiszen 
tudvalévő dolog, hogy az, mit kapni fogunk, annyira 
csekély, hogy abból magunknak jólétet nem teremt
hetünk, hanem legföllebb csak a mindennapi nagyon 
is szerény megélhetést biztosíthatjuk, már pedig tudva 
lévő dolog, hogy az agg kornak olyan követelményei 
is vannak, melyeket ép testtel, jó egészséggel ifjabb
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korunkban könnyen mellőzhetünk s igy jól fog majdan 
esni e mellé egy kevés pótlék.

Sajnálatos dolog, hogy még mindig akadnak olya
nok, kik nem tudják eléggé megbecsülni lapunk munkál
kodását s írójának fáradozását, hanem jégburkolattal 
vonva be sziveiket teljesen önmaguknak élnek s a 
közjóval mit sem törődnek, bizton hiszem azonban, hogy 
legközelebb már az ilyenek is meg fognak térni és 
sorakoznak majd zászlónk alá. Adja Isten, hogy úgy 
legyen!

Az egyesület megalakításával járó előleges költ
ségekhez szívesen hozzá járulok s ha csak valami rend
kívüli akadály közbe nem jön, úgy a szerkesztő urat, 
mint hü munkatársait is a pünkösdi gyűlésen üdvözöl
hetni reményiem.

Kartársaim közt nagyobb mozgalmat sajnálatomra 
nem indíthatok, mert ezek csak a tót nyelvet bírják 
s igy lapunk tartalmát nem értik. (Jöjjenek csak azok 
is föl a gyűlésre, majd megmagyarázom én ott nekik 
a dolog miben létét tótul is. A szerkesztő.)

P á l f  i J á n o s  
városi erdőőr.

A „R öp ira t“.
Az erdészeti altisztek helyzetét és bajait megvilágító 

füzetke legközelebb, mindenesetre azonban a pünkösdi 
nagygyűlésig meg fog jelenni. A kiadással összekötött 
költségeket S t e g m a n n  J á n o s  szászsebesi nyomdász úr 
volt szives magára vállalni s igy megszerezte magának 
annak tulajdonjogát, miért is az i-frtnyi ár egyenest az ő 
czime alatt küldendő be. Természetesen azok, kik a rop
hat árát már előzőleg szerkesztőségükhöz küldték be, 
ennek fejében kapják meg a röpiratot megjelenése után 
azonnal.

A íuzetke I. fejezetének egy részét itt alább közöljük 
mutatványul:

Az erdő.
J e l i g e :  „Ezt a kerek erdőt

járom ón . . . “ Népdal.

Mikor a pusztaságokon bolygó utas a nap sugarai
nak hevétől eltikkadva bágyadt tagjait már alig vonszolja, 
ajka szomjtól repedez s a már régen a nagy távolban 
megpillantott erdőhöz ér, buzgó fohász emelkedik 
kebléből az egek urához s hálaszavakat rebeg hozzá 
ama mórhetlen nagy jóságáért, hogy az erdőt meg
teremtette. Az erdőt, földünknek eme legfőbb, legszebb 
ékességét.

Itt a nap hevítő sugarait fölfogja fejéről a százados 
fák sürü lombja, a szikla oldalából kibugyogó csermely 
eloltja égető szomjúságát, a fák ágain vidáman szök
décselő madárkák ezer hangú danája, csicsergése föl
kelti keblében a nemesebb érzelmeket, a lágy szellő 
által mozgásba hozott lombok susogása csendes álomba 
ringatja.

És ez az álom olyan édes, olyan kellemes. El

feledteti az élet sanyaruságait, ínségét, éhségét, az 
ezerféle apróbb- nagyobb bajokat és gondokat s el
ragadja a pihenő lelket egy boldogabb hazába, hol 
csak a megelégedés és örökös öröm honol. A gazdagok 
hattyú pehellyel telitett selyem párnája, szobájuk mester
kélt illata, a kierőszakolt csönd, mind ezek nem hozzák 
meg azt az éltető álmot, melyet a természet fia — 
fejét a mohos sziklára hajtva élvez. Amazok álma 
érzéketlen kábultságot okoz, mely nem üdít, hanem 
kifáraszt, mely nem éltet, hanem elzsibbaszt mely nem 
emel föl a mindennapiság fölé, hanem lever, emezt 

.ellenben kellemes mámor fogja el, a jótékony álom 
megedzi. fölfrissiti idegeit, testének, szellemének uj 
rugékonyságot kölcsönöz, vidorra teszi, felujitja benne 
az életkedvet, szóval az egész ember újjá születik.

Azt mondják, hogy a nagy természet Isten tem
ploma. Ezt én szívesen elhiszem, de csak akkor, ha 
ezt a kijelentést a nagy természet egy részére és 
pedig az erdőre vonatkoztatjuk, mert igaz uggyan, 
hogy a sivatag, a puszta is nagyszerű az ő mérhetlen- 
ségében, a tenger is az, akár sima csöndességében, akár 
pedig vészeinek közepette eget ostromló hullámainak 
bömbölésszerü morajával s mindkettő képes az ember
ben nemes irányú elmélkedéseket ébreszteni, mégis az 
erdő az, a mely az ember ihlettségét leginkább fölkelti, 
őt a teremtő közelébe vonja, — ez az, hol az ember 
magában sem érzi magát elhagyottnak, hanem minden 
fában, minden bokorban, minden madárkában társat vél 
föltalálni, kivel szóbeszédbe ereszkedhetik, ki előtt 
szivét kitárhatja.

Az ember feje fölött összefolyó koronája a fáknak 
mintegy baldachynt képez s méltó bolthajtása a termé
szet nagy szentegyházának s hol az az orgona, mely
nek hangjai csak meg is közelítenék a báját ama 
gyönyörű összhangnak, melyet a százados fák dús 
lombozatának susogása a százféle madárdallal elegyítve 
s szép harmóniába olvadva képez? Ezeket bámulva, 
magasztos eszmék kelnek életre az ember agyában, 
szive kitágul, a benne dúló érzelmek erővel törnek utat 
maguknak a szabadba s szinte kedve kerekedik föl
hágni a legmagasabb kőszirtre s innen hirdetni fenn
hangon Istennek mérhetlen jóságát és nagy diősőségét.

Hallhatatlan költőnk Petőfi mondja ugyan egyik 
versében, hogy: „Szeretem a pusztát!" mert hiszen 
ő annak a szülöttje volt, ott ringott bölcsője, ott 
hintette rá áldásteli első csókját a múzsa, de azért ő 
sem zárkózhatik el attól, hogy itt-ott az erdőt, annak 
magasztos szépségeit meg ne bámulja, meg ne énekelje 
sőt mikor dicső kortársaival, Herényivel és Tompával 
a költészet nemes mesterségében versenyre kel, nem 
a pusztát, az ő dédelgetett kedvenczét énekli meg, 
hanem az erdei lakot.

A rengeteg Kárpátok régi, híres rablóiról nem 
egy esetben említi a szájhagyomány, hogy rabló kaland
jaikról visszatérve az őserdők rengetegeiben levő 
tanyáikra, valóságos istentiszteletet tartottak s ha csak
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szerit tehették, ehhez még papot is kerítettek maguknak 
s megalázkodó szivvel hallgatták annak dorgáló, intő 
szavait s vezekeltek bűneikért. Hasonló jellenséggel a 
pusztai betyároknál sehol sem találkozunk. Vájjon eb
ben az esetben is nem az erdő nagyszerűségének jó
tékony befolyását kell-e gyanítanunk, mely legalább 
időközönkint s ha rövid időre is szeliditőleg hatott az 
elvadult erkölcsökre?

K ü l ö n f é l é k .

Á llatfajok  k ip u sz tu lása . Régi dajkameséink
ben még nagy szerepet játszanak a farkasok, medvék, 
tüzet hányó sárkányok és szörnyetegek. Az erdők tele 
vannak ilyen állatokkal, a melyek az utón megtámadják 
a gyanútlan vándort, elragadják szüleiktől az ártatlan 
gyermekeket. E mesék régi emlékei annak a kornak, 
a mikor még őserdők borították Európa legnagyobb 
részét s benne nagy számmal éltek a ragadozó vad
állatok. Ma már nagy része e vadállatoknak teljesen 
kipusztult, más fajok évről-évre gyérülnek. Az emberi 
nem terjeszkedésének és a civilizációnak természetes 
következménye ez. Érdekes példáját mutatja némely 
álletfaj kipusztulásának Anglia. Rizonyosra vehető, hogy 
Anglia a történet előtti időkben összefüggött a száraz
földdel. Ebben az időben terjedhettek Anglia őserdeiben 
azok a vadállatok, a melyek ott sok századon keresztül 
éltek, de azóta kipusztultak és csak földbe ásottt csont
jaikkal lehet bizonyítani létezésüket. A tudósok negy
venhét állatfajt számlálnak, a mely Angliában kiveszett; 
közöttük vannak olyanok is, a melyek máshol még 
találhatlan őserdők borították, a melyekbe ember soha 
nem tette a lábat és a hol a vadállatok teljes szabad
ságban éltek. Az őserdők kiirtása s vele együtt a vad
állatok kipusztitása a római foglalás idejében Agrikola 
alatt kezdődött, de azérk még Erzsébet idejében is 
Angliának egy harmadrészét őserdő borította. Leg
először a medvék pusztultak ki Angliában. A barna 
medve most csak Skandináviában, Oroszországban, 
és az Alpesekben és a Pirenéken tanyázik. Angliában 
ugyanez a fajta élt, mint azt a főidben talált csontok 
és fogak bizonyítják. A medve után került a sor a hódra. 
Ezt az állatot becses prémje és szépsége miatt keresték. 
Ez volt az ő veszte. Egészen bizonyos, hogy a rómaiak 
idejében egész Angliában mindenütt voltak farkasok. 
Skóciában oly nagy számban voltak, hogy ott januárt 
a farkasok havának nevezték. Athelstane király a York 
hercegség központjában valóságos várat építtetett, hogy 
vándoroknak legyen hová menekülniők a farkasok táma
dása elől. Azt hiszik, hogy Anglia déli vidékein a tizen
ötödik század elején pusztultak ki a farkasok, mig 
Skóciában VIII. Henrik előtt. Skóciában oly nagy szám
ban garázdálkodtak a farkasok, hogy a földesurak való
ságos hadjáratot indítottak ellenük. Háromszor évenként 
összecsőditették a lakosságot és megindultak a tömeges 
öldöklésre és két shilling jutalmat kapott, a ki egy 
megölt farkas fejét hozta. Oly nagy volt a pusztítás, 
hogy harminc évvel később leszállították a dijat negyed
részére. De azért még Erzsébet királyné kórházakat 
építtetett a farkasoktól megmart emberek részére és 
menedékhelyeket a vándoroknak, hogy ne támadhassák

meg őket a farkasok. Az erdőkben nagy máglyákat 
raktak, hogy a tűzzel riaszszák el a vadakat. így 
lassankint kipusztitották a farkast, de nem egykönnyen, 
mert az utolsó skót farkast csak 1843-ban ölte meg 
Mák Queen és a nagyapák, a kik emlékeznek az ősök 
kalandjaira, még ma is rémülettel mesélnek róluk.

Biztos mód téli döntésű fátnyári döntésűtől megkü
lönböztetni, a következő: Ha a megvizsgálandó fa egy met
szetére gyenge jódoldatot öntünk és ibolyaszinü foltok 
keletkeznek, jakkor a fa téli döntés.ü Ez a jelenség úgy 
keletkezik, hogy a fa egyes sejtjeibe télen keményítő 
rakodik le, melyet a jód jódkeményitővé alakit át. A 
nyári döntésű fában nincsenek keményitőrészecskék, jóddal 
kezelve tehát az nem mutat ibolya színű nyomokat.

A fa konzerválása villám osság seg é ly év el
vezettetett be Amerikában kisérletképen. Az elkészített 
épületfák alkalmas, elég nagy négyszögletes tartányba 
tétetnek, a mely egy áramvezető folyadékkal van meg
töltve. Abban vannak megerősítve a sarkok, melyek az 
áram lbe és kivezetésére szükségesek. Az áram behatása 
alatt már rövid idő múltán a fa nedve a pórusokból 
kiszivárog és 6 óra múltán kijött mind. Az igy kezelt 
fák azután más tartányba tétetnek, a melyben valami 
antiszeptikus oldat van. Ez a tartány is el van látva elek
tródokkal ; itt azonban az ellenkező eset áll be, a mennyiben 
a fa pórusai az oldattal hamar megtelnek. Ha ezen eljárás 
nem volna nagyon költséges, úgy hamar nyerne alkal
mazást mindenütt.

A kés. Lúgostól Írják: A szomszéd pogányeste 
erdőben a múlt év november hónapjában meggyilkolták 
Szinteszku János ottani birtokost. Az akkoriban megindított 
nyomozás eredménytelen maradt. Most azonban a véletlen 
kiszolgáltatta a gyilkosokat. A pogányesti korcsmában 
ugyanis mulatságot rendeztek ez erdei munkások. Éjfél 
felé több román paraszt annyira összeveszett, hogy kés
sel támadtak egymásra. Stancsu József erdőkerülő kivette 
a kését, hogy pajtásának Dragu Józsefnek segítsen. E 
pillanatban valaki hirtelen fölkiálltott:

— Ez a. kés a meggyilkolt Szinteszku-é volt!
Pokoli lárma és dulakodás következett erre, Stancsu 

pedig verekedés közben menekülni akart. Több ott levő 
paraszt azonban meglógta s a csendőrséghez vitte. Ott 
beismerte Stancsu, hogy ő gyilkolta meg Szinteskut, még 
pedig Drágu József pajtásával együtt. Úgy történt a dolog, 
hogy a meggyilkolt fát vágott az erdőben, a mikor a 
két gyilkos hátulról megtámadta és egy erős baltával 
agyonütötte a szerencsétlen birtokost. Azután kiraboltak 
áldozatukat. A csendőrség Drágu Józsefet is elfogta és 
a két gyilkost beszállította a lugosi ügyészséghez.

Szétfoszlott m illió . Pár évvel ezelőlt nagy hír
névre tett szert egy váradj becsületes csizmadiának a fia, 
Bai Nándor, aki kiment Párisba s ott lóversenyeken és 
kártyán rengeteg összegeket nyert. Baiból rövid idő alatt 
Váradi gróf s a párisi társadalomnak rövid idő alatt ös, 
meft tagja lett. Amikor szerencséje tetőpontján volt. 
megvette Nagyvárad egyik legszebb palotáját a Dunkel 
házat s az azóta az ő nevén volt. De a talmi dicsőség 
nem tart soha sem soká, nem tartott az övé sem, később 
szerencséje elhagyta, eladta párisi remek házát, verseny- 
istállóit s kincseit. Ez nem volt elég, a lejtőn haladt to
vább, kiutasították Párisból s most néhány nap óta Nagy- 
Váradon van. Ott azért járt, hogy eladja a házát s sze
rezzen még pár forintot, ami a ház árából részére meg
maradt. Az eladás minap történt s a házat egy nagy
szalontai gardag kereskedő vette meg száznegyvenezer
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forintért. Hanem Váradi a szép összegből keveset kap, 
mert a házon igen sok volt az adósság.

A garaboneziás hagyatéka. A múlt október 
elején nagy volt az izgatottság az urbói pusztán. Pénteken 
reggel vihar volt, délben pedig itatáskor betoppant a 
béreslakásokba a garaboneziás diák. Valóban annak kel
lett lennie, hosszú haja és csudálatos beszéde ámulatba 
ejtette a tanya népét. Babonás tisztelettel vették körül- 
tejbe-vajba fürösztötték és a tanya melletti kastély elha
gyott szobájában puha ágyat vetettek neki; egy hétig tar
tózkodott a garaboneziás a pusztán és ezalatt nem mert 
éjjelenkínt egy lélek sem közeledni a garaboneziás szobájá
hoz amelynek ablakán kékes világosság látszott. De volt 
egy bátrabb béres a többi közt, aki egyszer éjjel odalo- 
pózkodott az ablak alá. Furcsa dolgot látott ott Szűcs 
János. A garaboneziás a kályha előtt guggolt és hosszú 
vaskanalat tartott a kezében, amelyben nagy kék lánggal 
lobogott valami folyadék. Szűcs János ijedten vetett ma
gára keresztet és elfutott. Mikor azonban a garaboneziás 
útilaput kötött a talpa alá és ahogy jött, olyan hirtelen 
eltűnt a pusztáról, Szűcs János mégis csak bemerészkedett 
az elhagyott szobába. Egy sarokban nagy halom pénzt 
talált, ezüstforintost, koronákat és huszfillérest vegyesen. 
A jámbor Szűcs János sejtette ugyan, hogy a pénz ere
dete nem tiszta, mégis győzött benne a rossz lélek és 
felmarkolva a pénzt, elment haza. Másnap vasárnap be
ment a bugyi korcsmába és a garabmeziás pénzzel akart 
fizetni. De rajtavesztett, mert a bugyi korcsmáros észre
vette, hogy az ezüstforintos ólomból van és a csendőr
ökért szaladt. Szűcs János hamis pénz terjesztése miatt 
került a törvényszék elé, amely Lénk Gyula táblai biró 
elnöklete alatt Ítélt fölötte. Balázs ügyész indítványához 
képest Szűcs Jánost, aki ékesszólóan mesélte el a föntebbi 
történetet, 8 havi fogházra ítélték, melyből ötöt a vizsgálati 
fogsággal kitöltöttnek vettek.

G yilkos csendőr. Kassáról jelentik, hogy a nagy - 
szalánci csendőrörsön gyilkosság törént: Lukács József
közcsendőr agyonlőtte Flerik Gábor őrmestert, a nayy- 
szalánci csendőrörs parancsnokát. Tettét boszuból követte 
el, mert az őrmester különböző mulasztás miatt megbün
tette és föl is jelentette, Reggelre Lukácsnak őrjáratra 
kellett mennie, Elindulás előtt jelentkezett parancsnokánál 
s miután jelentését elmondotta, hirtelen lekapta a válláról 
a fegyvert és szivén lőtte vele az őrmestert. A gyilkos 
csendőr úgy a mint volt, teljes fölszereléssel megszökött.

A  m ohácsi regény. Nagy dolog történt Mo
hácson, hire hamar bejárta Tolnát, Baranyát, sőt Íme a 
dróton végig futott a nevezetes eset hire a fővárosba 
is. Az esemény kezdete régebbi időre nyúlik vissza, a 
mikor a szempár összevillant és két fiatal s z í v  hevesen 
kezdett dobogni; megérezte, hogy egymásért teremtetett. 
A  városban titokban azt rebesgették, hogy nemsokára a 
Rigó Jancsi esete fog megismétlődni, mert a szerelmesek 
közül az egyik Nyári Gyula volt, a mohácsi jókedvű 
emberek elegáns cigányprímása, a másik a város egyik 
legszebb leánya, egy előkelő család szemefénye. A cigány
prímás, miután számot vetett azzal, hogy jó sorsot, gond
talan életet biztosíthat szerelmes párjának, elhatározta, 
hogy beszélni fog a mamával. Meg is tette, de vesz
tére Akkora kosár ritkaságszámba megy, a mekkorát 
Nyári Gyula, a fekete fiú kapott, a ki tüzes szemét arra 
a szép lányra merte emelni. De nem esett kétségbe és 
párjával hamar kifőzte a tervet, melylyel helyre üti a 
csorbát. Hogyan és hol egyeztek meg, arról hallgat a 
krónika, csak annyi a való, hogy a mikor a csöndes

éjszaka leple borult Mohácsra, üres lett a kalitka, kiröpült 
belőle a féltve őrzött madár, a cigányprímás megszöktette 
a város egy legszebb leányát. így álltak boszut a szerel
mesek, a kik most újra beszélni fognak a mamával.

Vérré vá lt féltékenység. Orosházán egy jó
módú ácsiparos, Pusztai János, a ki az ottani kiállítás 
bandériumának is vezetője volt, a minap nagy véreng
zést vitt végbe, mert féltékeny volt feleségére. Az 
egyik kiállítási vendéglőben mulatott és csak hajnal 
felé vetődött haza, ittasan. A felesége kérdőre vonta, 
mire Pusztai bicskájával összeszurkálta. A szencsétlen 
asszonynak védelmére kelt anyja is, de a dühöngő térj 
őt is összeszurkálta. Azután saját torkát metszette el 
egy esztergályozó késsel. Sebe halálos, felesége és 
anyósa azonban már jobban vannak és valószínűleg 
fölépülnek.

Szerkesztői üzenetek.
S án d or G y örgy  urnák, Kecskemét. Liska Lipót, Volf 

György és Erdélyi Ferencz kartársak részéről küldött egy-egy 
korona beérkezett. — S eh o lik  A ndrás urnák, Bánszállás. Ja
nuárban 2 frt beérkezett s a nyilvántartásba tévedésből lett az 
előfizetés lejárta bevezetve márczius 31-ével; most rendezve van 
az év végéig. Bocsánat a tévedésért 1 — K a tim o n sz k y  G ábor 
urnák, Nógrád-Kálló. A gyűlés maga számításunk szerint az első 
ünnep délutánján be lesz fejezhető. A minister urnái való tisz
telgésre nézve kérvényt intéztem, mert tudnivaló, hogy ünne
peken fogadás nincs ; különben elegendő lesz, ha oda az összes 
nevében 2—3 ember fog menni.-— Mikó Lás z l ó  urnák, Rozsnyó. 
Az 1895 évben küldött pénzt tudtommal Buday kartársunk szá
moltatta el előfizetési dijakra. Az után keresés több napot venne 
igénybe s ezt most rengeteg munkánk mellett legjobb akarattal 
sem áldozhatjuk fői. 20 db. nyilatkozat postára téve. — D u d á s  
F e r e n c z  urnák, Sárerdő. 3 korona hozzájárulás beérkezett.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Nincs többé lábfájás!
Óvjuk lábainkat

hidegtől, nedvességtől és meghűléstől.
Sem tyúkszem, sem izzadós láb, 

sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, 
sem labégés.

Rövid idei viselés után megkönnyebbül a 
járása annak, ki cipőjét dr. Högyes-féle, az 
egész világon szabadalmazott asbesttalpbélés 
sel látja el.
M ö s y a s ta p á p  1 frt 20 kr. egyszerű 60 kr. komoktalp 40 l i

gyermekeknek fele.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizo

nyítja, hogy a cs. és kir közös hadseregnek 
és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár 
szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz 
előleges beküldése mellett. Felvilágosítások, pros
pektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.

Általános asbestáru-gyár betéti társaság.
Budapest, VI., Sziv-utca 18.
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen.
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

legutolján az 1898 Október havi marosvásárhelyi kiállításon dicsérő arany oklevéllel. 
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt legm agassabb c s irak ép esség ü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsán tálán tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.
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M E G J E L E N T
a

L U M  É S  TÁ
udvari egyenruha szállitök

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir !M misteriumnak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
CKégünli ú jó lag  m eg b iza to tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r |̂ POLG ÁRI RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u t c a  3, Szervitatér sarkán. a es4aJ Í K L S t S ír t

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S te g m a n n  Já n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Április 18. 29-ik szám

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

E g é sz  é v r e ........................................... 4  frt —  kr.
F é l é v r e ................................................. 2 frt —  kr.
N e g y e d  é v r e .....................................1 frt —  kr.

E lő f iz e té s i d ijak , h ir d e té se k  s  bárm ily  
írá sb e li k ö z le m é n y e k  a lap s z e r k e sz tő sé g é h e z  

kü ldendők .

Megjelenik 

minden Ke dde n

Hirdetési d ijak :
E g y  h a sá b o s garm ond  so r  v a g y  ann ak  

h e ly e  10 kr. E z en  k iv ü l m in d en  h ir d e tésn é l  
30 kr. b é ly eg d íj  fize ten d ő .

N agyob b  s tö b b szö rö s h ir d e tm én y ek n é l m ér
s é k e lt  d ijak  e g y e z s é g  szerin t.

Tisztitó tűzben.
Lapunk múlt számában megkezdtük volt 

tárgyalását azoknak az észrevételeknek, melyek 
az általunk kidolgozott alapszabály tervezetre 
innen is, onnan is tétettek s már szinte féltünk, 
hogy ez a nehéz munka tisztán a mi gyönge 
vállainkra szakad, midőn egész váratlanul, mint
egy az égből lehullva, kaptuk Leszher Alajos 
tisztelt kartársunk és hívünk hosszú levelét, 
mely sok olyat ölel fel magába, mire kitérni 
magunknak egyéb nagy elfoglaltságunk mellett 
alig lett volna időnk s melyet ebből az okból 
teljes terjedelmében közlünk abban a biztos 
tudatban, hogy az nem csak az eszmék tisztá
zásához, hanem számos eddig még körünkbe 
belépni vonakodó, kételkedő kartárs gondol
kozás módjának megváltoztatásához nagyban 
fog hozzájárulni. Mindenesetre csak örömmel 
üdvözölhetjük azt az általános érdeklődést, 
mely segély és nyugdíj egyesületünk meg
alakításának kérdésénél mindenfelől nyilvánul, 
mert mig egyrészt biztos jele ez annak, hogy 
az eszme megtestesítése nem csak közszük
séget, de egyúttal közóhajt is képez, addig 
másrészt nem hágy fönn kétséget arra nézve, 
hogy a nehéz munka véghezvitelénél segitő 
kezek nem fognak hiányozni. Ne csüggedjünk 
tehát, mert igaz lelkesedéssel és hű kitartással 
az általunk tervbe vettnél még sokkal nagyobb 
alkotások is létrehozhatók.

Rövid bevezetésünk után most már áttér
hetünk mostani czikkünk fő tárgyára, neve
zetesen annak a véleménynek a megvitatására,

melyet a topánfalvai kartársak egy része kifeje
zést adott s melyet már múlt számunkban 
nagyon figyelemre méltónak jeleztünk.

Tapánfalvai kartársaink véleményükben 
annak az óhajuknak adnak kifejezést, hogy az 
alapszabály tervezet 13. § d. pontja oda módosít
tassák, hogy az egyesületnek az a tagja, ki 
szolálatától önként megválik s azt más tisz
tességes szolgálattal cseréli föl, ne legyen kény
szerítve ezért egyúttal az egyesület kebeléből 
is kilépni, hanem annak továbbra is tagja 
maradhasson s élvezze jótéteményeit, ha egyéb
ként tagsági kötelezettségeinek mindenben ele
get tesz és a becsület és tisztesség útjáról le 
nem tér.

Minden más testületnél a kérdés fölött 
egyszerűen napirendre térnénk és nem bocsát
koznánk annak hoszadalmasabb tárgyalásába, 
nem tehetjük ezt azonban az erdészeti vagy 
vadászati altiszti személyzetnél, kivált pedig 
nem ennek annál a részénél, melynek állása 
mivel sincs biztosítva, hanema legtöbb esetben 
egyetlen embernek kényétől — kedvétől van 
függővé téve.

Az államkincstárnál vagy más ehez hason
latos hatóságoknál szolgálatban állóknál meg 
van az alkalmazás állandósága s ezek önhibá
jukon kivül szolgálatukból haláluk napjáig vagy 
szolgálatképteleuségük bekövetkeztéig el nem 
bocsáthatók, szóval megélhetésük teljesen bizto
sítva van, sőt nem csak ez, hanem az ő és 
családjuk jövője is, a mennyiben szolgálatkép
telenségük esetére ők maguk, haláluk esetére 
pedig családjuk némi nyugdíjban részesülnek. 
Nekik ezek a jogok törvények és szabályok
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által vannak biztosítva s tőlük azok semmi 
körülmények között becsületes szolgálatteljesi- 
tés mellett meg nem vonhatók.

Egészen másként áll a dolog az egyes 
magán uradalmaknál szolgálatban állóknál, mert 
ezek legtöbb esetben nem is magának a szolgá
latadónak, hanem csak valamely megbízottjának 
vannak önkényére bízva s kegyelmének kiszol
gáltatva. Az a konvencziós levél — féle, mit 
fölfogadásuk alkalmával esetleg kezeikbe kap
nak, legföllebb azt biztosítja nekik, hogy idő
közben vagy bármikor bekövetkező elbocsátásuk 
esetén egy negyedévre járó illetményeiket 
kikapják s azután — fel is út, le is út, vehetik 
kezünké a vándorbotnak kiszemelt és kivágott 
somfa darabot s köthetik hátukra és családjuk 
hátára a csekélyczókmókot tartalmazó bafcuukat 
és vehetik nyakukba a nagy világot, mert nincs 
olyan paragrafus az összes törvénykönyvekben, 
mely őket jogaikba visszahelyezné.

Pedig az ilyen hirtelen elbocsátásra nagyon 
könnyen rá lehet szolgálni. A legjobb igyekezet, 
a legodaadóbb buzgóság a szolgálatban gyakran 
nem ér annyit, mint egy kis alakoskodás, egy 
kis hízelgés és az, ki az utóbbi nem igen szép 
tulajdonságokban bővölködik, vajmi könnyen 
kiszorítja helyéből az elöbbeniekben buzgól- 
kodókat.

Ilyen viszonyok mellett alig lehet csodál
kozni azon, hogy ’ uradalmaknál alkalmazott 
erdészeti altisztek gyakran elég szép javadal
mazással díjazott állásukat készséggel elhagyják 
és a kincstárnál szerényebb jövedelmű szolgá
latot keresnek maguknak.

Az országos erdészeti altiszti egyesületnek 
tehát akkor, midőn még csak megalakulni 
szándékozik, már előre számot kell vetnie 
leendő tagjainak különféle szolgálati és élet
viszonyaival s alapszabályait úgy megalkotni, 
hogy ezek intézkedései által lehetőleg minden 
érdek kielégittessék.

Tulajdonképen az ellen, hogy valaki — 
ha már egyszer tagja az egyesületnek — abban 
az esetben is, midőn akár önszántából, akár 
pedig — kivéve a megalázó okokat — kívüle 
álló befolyások következtében akár rövidebb, 
akár pedig huzamosabb vagy örök időre is 
pályát cserélni kénytelen, az egyesület kötelé

kében továbbra is bent maradhasson, kifogást 
tenni és azt eléggé meg is okolni alig lehet 
s igy a magunk részéről nem kívánunk kifogást 
tenni az ellen, hogy az alapszabályok vonat
kozó szakasza oda raódosittassék, hogy mindenki, 
ki az egyesület rendes tagjainak sorába már 
egyszer felvétetett, tagnak minden életviszo
nyok és körülmények közt megmaradhasson 
mindaddig, mig bármily életpályán kenyerét 
becsülettel keresi s nem róható föl bünéül 
olyan megbecstelenítő cselekedet, mely őt a 
tiszta erkölcs ösvényén járó embertársainak 
becsülésétől és tiszteletétől megfosztaná.

Az ilyetén módosítást még egyéb ok is 
ajánlja, nevezetesen az, hogy abban az esetben 
ha mereven ragaszkodnánk ahoz a föltételhez, 
hogy az egyesületnek csak az és eddig lehet 
tagja, ki és a mig az erdészeti vagy vadászati 
pályán működik, nagyon sokan azok közül, 
kiknek ez az állásuk teljes mértékben biztosítva 
nincs, hanem a pálya változtatás kényszerének 
szinte minden perczben kitéve vannak, el
kedvetlenednének s idegenkednének az egye
sületbe való belépéstől, mi által már elejével 
százait, idővel pedig talán ezreit veszitenők 
el a tagoknak, mig ellenben a módosítás el
fogadásával alig vesztünk valamit, mert bizo
nyosra vehetjük, hogy a pályát cserélők százaléka 
soha sem fog valami nagyra emelkedni.

Az egyesület jövőjét a jó alap letétel 
biztosítja, már pedig hogy ezt megvethessük, 
arra első sorban mentül nagyobb tömege az 
alapítóknak szükséges, mert minél hatalmasabb 
a tömeg, annál nagyobb vonzó erőt gyakorol 
az egyes részekre.

Figyelemmel kell lennünk főképen arra 
a körülményre, hogy az erdészeti és vadászati 
személyzetnek túlnyomóan nagy részét éppen 
azok képezik, kiknek ezek a sorok szentelve 
voltak s mi bizton reméljük, hogy ezeknek 
soraiból fog egyesületünk leendő tagjainak is 
legnagyobb része kikerülni s annak nem is 
remélt nagyságát és fölvirágzását előmozdítani. 
Erre vallanak a már eddig is tapasztalt jelek 
s bizonyítják ezt nem csak a hozzánk beérkező 
levelek, de az aláírva beküldött belépő nyi
latkozatok is. —
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p s fzsfcyiVDx LEVELEZES.
N ém et-P a lá n k a  1899 á p rilis  11.

Segély- és nyugdíj egyesületünk alapítása érdekében 
lapunkban eddig megjelent czikkeket és levelezéseket 
figyelemmel kísérve, azok alapján a következőket vagyok 
bátor megjegyezni.

Az alapszabályok tervezetét — mivel azok egy 
már fennálló hason természetű egyesület alapszabályai 
alapján készültek, egészben véve megfelelőknek tartom. 
Szükségesnek tartok ugyan valamelyes a mi visszonya- 
inkhoz mért módosításokat, ezeknek megvitatását azon
ban a gyűlésre akarom hagyni és itt csak az egyesek 
által fklhozottakra reflektálva teszek némely észrevételt.

Flóra Károly kartársunknak lapunk 21. számában 
közzétett azt az óhaját, hogy a teljes nyugdíj 30 évi 
befizetés után mindenkinek tekintet nélkül arra, hogy 
szolgálatképes-e vagy nem, fizettessék, továbbá hogy 
annak minimuma 600, maximuma pedig 1000 korona 
legyen, nem helyeslem, mer a teljes nyugdíj csak egy 
összegben állapítható meg bizonyos meghatározott tag
sági idő mellett. A megállapított maximális idő előtt 
nyugdíjba menők természetesen csak kisebb nyugdijat 
kaphatnak. Itt az alapszabály tervezet 18 §-át tartom meg
felelőnek. Az pedig, hogy valaki 30 évi tagsági idő 
után nyugdijat még abban az esetben is kapjon, ha 
még mindig szolgálatban áll, véleményem szerint már 
csak azért sem lehetséges, mert ez az egylet hivatá
sával ellenkezik, mivel a nyugdíj csak munkaképtelen, 
tehát szolgálatra nem alkalmas egyének részére szük
séges, kik a maguk és családjuk megélhetésére meg
kívántakat megkeresni nem birják, nem pedig a munka
bíró egyének részére.

Egyébiránt ne vitatkozzunk most e felett, hanem 
hagyjuk a kérdés megoldását a közgyűlésre A  fő dolog 
az,hogy az egylet megalakuljon; majd ha idővel an
nak vagyoni körülményei meg fogják engedni, az alap
szabályokat mindig fog lehetni úgy módoistani, a mint 
az a tagokra nézve előnyösebb. Maradjunk meg egyelőre 
a mostani tervezet mellett.

Azt, hogy a korosabb kartársak is bevonassanak 
az egyesület kebelébe, már maga a méltányosság is 
megkívánja, de azoknak felvételeiét az alapszabály 
tervezet 9 §-a lehetővé is teszi, azt azonban, hogy az 
ilyenek kétszeres vagy háromszoros dijat fizessenek, 
ismét nem helyeslem, már csak azért sem, mert ez a 
kezelést nagy mértékben megnehezítené.

A mi Maehai Pál kartársunk abbeli véleményét 
illeti, hogy számosán lesznek vagy vannak olyanok, 
kik előnyösebbnek tartják évi 10 forintjukat takarék- 
pénztárban elhelyezni s ez által idővel kisebb-nagyobb 
tőkét gyűjteni, azt magam is hiszem, de az ilyenek 
vegyék tekintetbe azt, hogy arra az esetre, ha például 
30 éven át évenkint 10 forintot elhelyezenek is a taka

rékpénztárban, még mindig nem hoznak össze olyan 
tőkét, melynek kamataiból gond nélkül megélhetnének, 
ha pedig magát a tőkét megkezdik és egy részt évente 
abból is fogyasztanak, könnyen oda juthatnak, hogy 
akkorra, midőn arra legnagyobb szükségük lenne, sem 
tőkéjük, sem kamatjuk nem lesz, mert a nehezen 
összekuporgatott tőkét felemésztik; azok pedig, kik 
csak 10—15 évig takarékoskodnak, olyan csekély tőkét 
fognak csak gyűjteni, mely a megélhetést bár egy-két 
évre is biztosítaná. Ezzel ellenkezőleg ha évi 10 forint
jukat a nyugdíj egyesületbe fizetik, ez nekik 30 év 
múlva, sőt hamarább is olyan évi nyugdijat biztosit 
részükre, mely mellett haláluk napjáig tiszteségesen 
megélhetnek.

Eltekintve azonban ettől, a nyugdijegyesületnek 
még más sokkal fontosabb előnyei is vannak a taka
rékpénztárban gyűjtött tőke felett.

Tekintetbe kell vennünk először azt, hogy nagyon 
kevesen vannak köztünk abban a szerencsés helyzetben, 
hagy évenkint a takarékpénztárba bár csak 10 forintot 
is elhelyezhessünk, mivel az ilyen intézeteknél a leg
kisebb betét rendszerint 5 frt. és nem 75 krajczár, mint 
az egyesületünknél tervezve van, már pedig ilyen na
gyobb összeget folytonos kiadásaink mellett csak ritkán 
nélkülözhetünk egyszerre s a takarékpénztárral szem
ben, mely mire sem kötelez, szívesen halogatjuk a 
betevést egyik hónapról a másikra abban a reményben, 
hogy akkor majd jobban tellik, mig egyszer csak azon 
vesszük magunkat észre, hogy ime elmúlt az egész év 
is a nélkül, hogy valamit megtakarítottunk volna.

Igaz ugyan, hogy a postatakarékpénztárba és a 
már majd minden községben létező takarék- és hitel 
szövetkezetbe csekélyebb összegeket is el lehet helyezni, 
de hiszen ezekkel is úgy vagyunk, hogy csak akkor 
visszük oda filléreinket, ha könnyen nélkülözhetjük s 
ez az eset vajmi ritkán fordul elő nálunk, mert hiszen 
a betét ezeknél sem kötelező.

Tegyük fel egyébként azt, hogy valóban takaré
koskodtunk s elhelyeztünk már magunknak némi tőkét, 
vájjon ha olyan helyzetbe jutunk, hogy pénzre van 
szükségünk, miután elhelyezett tőkénkhez könnyen hozzá 
férhetünk, vájjon ellenállhatunk-e a csábításnak, hogy 
abból segítsünk magunkon, abban a biztos reményben, 
hogy hiszen a hiányt legközelebb pótolni fogjuk? Bi
zonyára nem s a megcsonkult tőkét ilyen esetben csak 
ritkán fogjuk újra kiegészíteni.

Valamivel jobb a pénz gyűjtésére a takarék és 
segély szövetkezet, mert itt a heti vagy havi befizetések 
kötelezők, de ezt az apránkint gyűjtött tőkét 4—5 év 
múlva kikapjuk s ezt ritkán fordítjuk újabb befektetésre, 
sőt gyakran tudatában annak, hogy legközelebb pénzhez 
fogunk jutni, ennek reményében már előre költekezünk 
vagy a szövetkezettől kölcsönt veszünk fel s a vég
leszámolásnál alig kapunk ki pár forintot.

így múlik el egyik év a másik után s egyszerre 
csak azon vesszük észre magunkat, hogy megöregedtünk
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s még mindig nem takarítottunk meg semmit.
Arról sem szabad még megfeledkeznünk, hogy 

nagyobb betegség vagy halálozás esetén is mindig a 
takarékpénztárba helyezett tőkénkhez kell folyamod
nunk, mi akkor, ha saját egyesületünk kötelékében 
vagyunk, szintén elmaradhat, mert ilyen esetekben, de 
sőt véletlen szerencsétlenségek vagy elemi csapások 
alkalmával ennek támogatására bizton számíthatunk.

Ezeknél a takarekoskodási módoknál tehát sokkal 
előnyösebb a nyugdíj egyesület, melybe alig érezhető 
csekély havi részleteket fizethetünk s mig ezek a be
fizetések kötelezők, addig az az előnyük is van, hogy 
soha vissza és ki nem vehetők s igy hivatva vannak 
öreg napjainkra ha nem is teljes jólétet, de legalább 
megélhetést biztosítani.

Az ilyen kételkedőket tehát fel kell világosítanunk 
s megértetni velük a nyugdíj egyesület előnyeit minden 
egyéb takarekoskodási mód fölött.

Biró Sándor kartársunk abbeli véleményéhez, 
hogy a nyugdijképesség csak 10 évi tagság után álljon 
be, nem járulok, mert ez is sokakat, kivált a korosab
bak közül, visszariasztana az egyletbe való belépéstől, 
hanem fentartandónak tartom az 5 évi cyklust.

Különben nem is az a czélja az egyletnek, hogy 
rövid idő alatt felette nagy nagy tőkét gyűjtsön, mely
kamatai az esedékes nyugdijakat fedezzék, hanem 
hogy az összes bevételekből, tehát a tőke kamatjából, 
tagdijakból s esetleg más bevételeiből fedeztessenek 
azok, eltekintve attól a bizonyos résztől, mely hivatva 
lenne évről évre az alaptőkét gyarapítani.

Azt, hogy a 40 éves életkort túlhaladottak csak 
az egylet megalakítását követő első két hónapban le
gyenek tagokul felvehetők, szintén nem helyeslem, mi
vel kartársainknak nagy része, kik a községektől távol 
laknak s gyakran hónapok kellenek, mig egy-egy hir 
eljut hozzájuk, ez által meg lenne fosztva a belépés 
lehetőségétől, mindazonáltal a tervezet 9 §-ában ja
vasolt két év helyett egy évi határidőt ajánlok.

Most még a gyűlésre vonatkozólag bátorkodom a 
következőket megjegyezni:

Miután tanácskozni csak úgy lehet, ha az zavar
talanul történhetik, azért mindenek előtt szükséges, hogy 
erre a czélra egy külön helyiség álljon rendelkezésre 
és ne kelljen azt — mint 1895-ben történt — egy 
nyilvános helyiségben megtartani, hol azután több volt 
a vendég, mint mi tanácskozók. Erre a czélra talán 
valamely iskolatermet vagy egyesületi helyiséget lehetne 
megkapni.

A lakásokat illetőleg nagyon czélszerü lesz előre 
kiszemelni és azokról gondoskodni, mert igy sokkal 
olcsóbban lesznek megkaphatok, ha mindnyájan egy 
vendéglőbe szálúink s ott már azok előre megrendelve 
és kialkudva lesznek, mint ha mindenki más-más szál
lodába megy lakni. Erre a czélra ajánlom a murányi 
utczában levő Stefánia szállót, hol igen tiszta és arány
lag olcsó szobák kaphatók.

A társas ebédektől azonban tartózkodjunk; hogy 
miért, azt azok, kik a 95-iki gyűlésen részt vettek, 
megmondhatják.

Pál János tiszelt kartársunknak lapunk 25-ik szá
mában megjelent az az ajánlata, hogy minden belépő 
tag 1 frt 50 krral járuljon a gyűlési költségekhez, sze
rény véleményem szerint ügyünknek nem csak előnyére 
nem lenne, hanem határozottan hátrányára, mert ha 
ilyen követelésekkel állunk elő, akkor a már megtért 
bizalmatlankodókat újból elriasztanék, a még meg nem 
térteknek, ügyünk részére való megnyerését fölötte 
megnehezítenék, mivel ebből azt következtetnék, hogy 
az egész mozgalom csak arra a czélra szolgál, hogy 
egyeseket pénzhez juttasson.

De erre szükség sincsen, mert ennek legegyszerűbb 
módja és útja az, hogy erdőhatóságonként vagy erdő
gondnokságonként 1—2 egyén küldessék fel, kiknek 
költségeit a többiek együtesen viselik, mivel ezek az 
utazást az ő érdekükben teszik.

A mi pedig szerkesztő úrnak a költségeit illeti, 
azokat úgy vélem megtéríthetni, hogy azokhoz az összes 
erdőhatóságok, illetve erdőgondnokságok és altisztjei és 
egyáltalán mindazok, kik a mozgalomhoz csatlakoznak, 
tehetségükhöz képest hozzájárulnak s ha minden ható
ságtól vagy gondnokságtól csak 2—4 frt esetleg több 
is begyül, a szerint, a mint ott többen vagy kevesebben 
vannak nem hiszem, hogy bárki is kivonná magát lévén 
az összeg oly csekély fejenként, hogy az szót sem 
érdemel, azt pedig, hogy a szerkesztő ur az összes 
költségeket sajátjából nem fedezheti, mindenki be fogja 
látni.

Egyébként határozzanak ebben a tekintetben az 
egyes kerületbeliek saját belátásuk szerint, csak a gyű
lésen megbízásból megjelenők és a szerkesztő ur költ
ségei fedezve legyenek és azok senkit túlságosan meg 
ne terheljenek, mert ez sokat elriasztana, lévén bár a 
fizetés nagyon szép tulajdonság, de senki előtt sem 
kedves. Leszher Alajos.

A lsó-P ere  1899 áp r ilis  12.

Örömmel értesülök kedvelt lapunkból arról, hogy 
az erdészeti altiszti nyugdíj és segély egyesület esz
méje mind nagyobb körben hódit s mostani hullám
veréséből bizton lehet következtetni arra, hogy immár 
megvalósításához közeledik. Áldja meg az Isten buzgó 
vezérünket, ki már évek sora óta fáradozik ennek 
megvalósításán; valóban nagy hálával is kell eltelve 
lennie irányában az erdészeti altiszti személyzetnek, 
mert ha az egyesület megalakul, biztosítva érezheti 
magát minden egyes tagja öreg napjaira s nem lesz 
senkinek a könyörületességére ráutalva, mit különben 
alig kerülhetne el, mert bizon köztünk fehér holló 
számba megy az olyan, ki a javadalmazásából annyit 
tehetne félre, a mennyi részére gondtalan életet bizto
sítana.

A pünkösdi gyűlésen különböző okok miatt lég-
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nagyobb sajnálatomra nem vehetek részt s csak a tá
volból fogom kérni Isten áldását a megjelenők műkö
désére, az egyesületnek azonban hű és buzgó tagja 
óhajtok lenni s uradalmunkból még más két társam 
is be fog lépni; idővel bizonyára a többiek is követni 
fogják példánkat.

Az év végéig járó előfizetési dijat, valamint az 
egy korona hozzájárulási költséget egyidejűleg küldöm.

Martinkovics János
grófi urad. erdőör.

V örösm art 1899 áp rilis  9.

A napokban volt alkalmam beszélni szeretett fő
nökömmel s ekkor első dolgom volt elmondani neki 
hogy miben fáradozunk. Főnököm mozgalmunkat na
gyon helyeselte s azonnal meg is adta a szabadságot 
a gyűlésre való utazáshoz s igy ott mindenesetre meg fo
gok jelenni. Ez alkalommal felkérem a gyűlésen megjele
nendő összes tisztelt kartársakat, szíveskedjenek lapunk 
utján közölni, hogy nem szándékoznak-e kedves élet- 
párjukat is fölvinni a gyűlés idején, hogy igy ezeknek 
is legyen alkalmuk a főváros szépségeiben gyönyör
ködhetni ; ha ilyenek többen akadnának, magam is szí
vesen sorakoznám hozzájuk.

Társaim közt már régóta teljesítem az ébresztő 
óra dolgát, ébresztgetem, buzditgatom őket s nem is 
hiába, mert eddig már hatot sikerült az ügynek meg
nyernem s ha a többi még húzódik is, de a szikra 
már ott van a szivükben s reményiem, hogy az csak
hamar lángra fog lobbanni s támad belőle nagy tűz, 
mint a hogy kicsiny patakokból lesznek a nagy folyók. 
Kérek részemre egyelőre 6 nyilatkozatot küldeni, hogy 
azokat a megnyertek által kitöltessem.

Itt közlöm még Ő fensége Frigyes főherczeg úr 
béllyei uradalmához tartozó erdőgondnokságok székhe
lyeit s czélszerünek vélném, ha szerkesztő úr a lapból 
mutatványszámokat s felhívásokat küldene hozzájuk, 
hogy ezek rővén buzditólag hathassanak személyze
tükre. Tóth Ferencz

fh g i erdőőr,

P á ty  1899 április 11.

Alulírott mint szerény községi erdőőr nem voltam 
eddig abban a szerencsés helyzetben, hogy becses 
lapjának önálló pártolója lettem volna, hanem egy 
alapítványi kollégámtól kaptam, természetesen nem 
csak úgy, mint sokan teszik, hogy „hadd lám,“ hanem 
magam is hozzájárultan az előfizetési dijhoz, jövőre 
azonban reményiem, hogy egyedül is meg fogom 
rendelhetni. Igaz, hogy fizetésem nagyon szerény s 
alig elengendő családom eltartására, meg a községtől 
is távol lakván, a lapot csak késedelmesen kaphatom 
kézhez, de hát tudnunk kell áldozatot is hozni.

Lapunk lelkes szavai még a holtakat is fölele- 
venitik, mint azt az én példám is mutatja, sajnos 
azonban, hogy kivált a községi erdőőrök közt még 
nagyon sokan vannak mély álomba merülve s nehezen

akarnak ébredni, azt hiszem azonban, hogy ezeknél 
is nem annyira az akarat, mint inkább a tehetség, a 
mód hiányzik

A mi a megalakítandó nyugdíj és segély egye
sület leendő tagsági dijait illeti, azokat a magam 
részéről nem sokallom, de sőt bár mily nehezemre 
essék is, kijelentem, hogy ha az egyletünk szerencsésen 
megalakul, az első öt évre járó 50 frt tagsági dijat 
két év alatt lefizetem, hogy igy tőkénk mielőbb gyarapod
jék, annyival inkább sokallom azonban azt a nagy 
fáradsággal járó munkát, melyet a szerkesztő úr a mi 
érdekünkben végez s melyért mindnyájunk háláját és 
köszönetét méltán megérdemli.

A pünkösdi ünnepeken megtartandó gyűlésen 
Budapesten okvetlenül meg fogok jelenni, addig is
Isten velünk! Lukács Sándor

erdőőr.

Az országos gyűlésen résztveendok névsora.
49. Rozsán József Borsod-Harsány
50. Biró István P. Szt. Márton
51. Harovnik János Szob
52. Bögözy Gyárfás Miskolcz-Csaba
53. Csizmarovits András Podolin
54. Polcz József Rácz-Töttös
55. Végh Kálmán Cserpatak
56. Csáky Bálint Szászberek
57. Lukács Sándor Páty
58. Bálint Lajos Terpes
59. Horváth József Szászsebes (Bisztra)

Lassan bár. de folyton szaporodik a jelentkezők
száma s miután eddig még több helyről csak jelezve, 
de megnevezve nem lettek a kiküldöttek s igy neveiket 
nem is közölhettük, biztosra vehetjük, hogy a nagy 
napon, mely hivatva lesz az erdészeti altiszti testület 
életében forduló pontotot képezni, a megjelenők száma 
a százat el fogja érni. Ha már most számításba vesszük, 
hogy egy—egy megjelenő átlag csak 10 társa nevében 
és megbízásából vesz részt a gyűlésen, nyilvánvaló, 
hogy ott legalább ezer ember véleménye és akarata 
fog megnyilatkozni. A további jelentkezőket kérjük, 
hogy elhatározásukkal ne késedelmeskedjenek, mert 
az idő drága s félni lehet, hogy a dolog körmünkre ég.

Lapunk szerkesztője az előkészületeket megteendő 
ezen a héten utazik Budapestre s igyekezni fog nem 
csak megfelelő tanácskozási helyről, de olcsó lakásról 
is gondoskodni, kivált pedig néhány vezér egyéniséggel 
érintkezésbe lépni s őket ügyünknek megnyerni.

„Virrasszatok és imádkozzatok, mert az idő el- 
közelgett,“ mondta az Üdvözítő tanítványainak s a ta
nítványok — elaludtak. Mi is az ő szavait hangoztatjuk 
és reméljük, hogy a mi buzgó apostolaink nem fognak 
elaludni, hanem tevékenységünk az idő közeledtével 
csak fokozódni fog.

A belépésre szóló nyilatkozatok csak gyéren
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érkeznek be, mert nyilván sokan félreértik azok czélját 
s azt hiszik, hogy valami bizonytalanra kötik le magukat.

Minden félremagyarázást elkerülendő ismételten 
kijelentjük, hogy azoknak a nyilatkozatoknak a hatálya 
csak az alapszabályok megerősítése, illetve az egyesület 
megalakulásával lép életbe s ha egyletünk megala
pítása bármily körülmények miatt hajótörést szenvedne, 
az aláírót semmire sem kötelezik, hanem czélunk velük 
csak az, hogy már az előzetes gyűlésen lássuk, hányán 
lesznek azok. a kikre a jövőben bizton számíthatunk. 
Szükséges ennélfogva, hogy a kérdéses nyilatkozatok 
lehetőleg még e hó folyamán, azonban legkésőbb a 
jövő hó közepéig hozzánk beérkezzenek.

K ü l ö n f é l é k ,

M unkások halála. A felső-gallai bányászatnál 
robbantás közben hat munkás meghalt. A szerencsét
lenség után mindjárt a munkások megmentésére siettek 
ugyan, de már késő volt, mert csak a holttesteket 
találták meg.

A  nagy átváltozó. Gyürky Ödön színházi szabó 
évekig tartó fáradsággal és ritka leleményességgel olyan 
felöltőt készített, a mely egy szempillantás alatt átváltozik 
öt különböző ruhává. A találmány nagyon érdekelte a 
rendőrséget és a belügyminisztériumot, mert a varázslatos 
ruhadarab kitűnő szolgálatot tehet a detektiveknek. A 
belügyminisztérium fölszólította a szerencsés szabót, mutatná 
be találmányát a szakférfiaknak. Az érdekes bemutató 
minap volt a belügyminisztériumban Sélley Sándor, Stesser 
József, Szabó László miniszteri tanácsosok és Garba 
Gyula segédhivatali főigazgató előtt. Gyürky Ödön minden 
csomag nélkül jelent meg a bizottság előtt.

— Nos. miért nem hozta el a találmányát ? kér
dezték tőle.

— Itt van.
— Hol?
— Rajtam.
Elegáns barna felöltő volt a szabón. Megnyomott 

rajta egy gombot, átváltozott a föltaláló katonatiszti-szol
gává. Még jól meg sem nézhették, már lengyel zsidó 
állott előttük, rögtön utána egy gyári munkás s végül 
egy polgárember. Mindezt az átváltozást egyetlen barna 
felöltő okozta.

A  bizottság gratulált Gyürkynek, a ki biztató igé- 
távozatt rettel a minisztériumból. Megérdemelné, hogy kellő 
állami támogatásban részesüljön, mert találmánya igen jól 
hasznosítható a detektivosztályban.

M egégett halott. Nagyváradon tűz keletkezett 
egy halottas szobában és mire a tüzet észrevették, a ra
vatalon fekvő halott összeégett. Juricskai Edéné előkelő 
uriasszony minap meghalt és ravatalon feküdt. Az éjszaka 
a halott leánya virrasztóit a ravatal mellett. A  leány, 
kit a kiállott izgalom egészen összetört és kifárasztott, 
elaludt a ravatal mellett. E  közben feldült a kandeláber 
és a gyertya lángjától meggyulladt a ravatal. Csakhamar 
a szoba is égni kezdett. A  házbeliek csakhamar össze
futottak és elejét vették a nagyobb veszedelemnek. Az 
egyik lakó a lángok közül kiragadta a halottat, de ekkor 
már a haja egészen leégett és a feje is összeégett.

Vérvád Csehországban. Német-Bródból távira
tozzék: Polna mellett egy erdőben Nagyszombaton iszo
nyúan megcsonkítva találták Iruza Ágnes 19 éves varrónő 
holttestét. A  leánynak a múlt hónap 27-dike óta nyoma 
veszett. A  gyilkos kinyomozására megindított vizsgálat 
mindezideig eredménytelen volt, ellenben Polnán és kör
nyékén alattomos bujtogatók azt kezdték hiresztelni, hogy 
zsidók ölték meg a lányt. Ennek következtében komoly 
forrongás mutatkozott a lakosság körében, úgy hogy a 
német-bródi kerületi főnök tiz csendőrt küldött Polnára 
és nagyszabású intézkedéseket tett a kihágások megaka
dályozására. A  községet is figyelmeztették, hogy tartsa 
fönn a rendet és nyugalmat. A  gyilkossággal Hülsner zsidó 
vargát gyanúsítják, a kit le is tartóztattak.

A Rajna titka. Mannheimból táviratozzék: Ez 
előtt néhány hónappal följelentettek a rendőrségnél egy 
asszonyt, a ki ujdonszülött gyermekét a Rajnába vetette. 
A  rendőrség megindította a vizsgálatot és a Ludwígs- 
hafentől egészen a németat-alföldi határig fekvő összes 
rajnamenti községek hatóságait fölszólította, hogy kutassák 
vájjon 1896 óta kihalásztak-e a Rajnából olyan gyermek- 
holttestet, melynek azonosságát nem tudták megállapítani. 
A  nyomozás eredménye valóban megdöbbentő volt. A  
hatóságok válazsaiból kitűnt ugyanis, hogy 1896 óta az 
említett helységekben harminckét gyermekholttestet fogtak 
ki a Rajnából, melyeknek azonosságát nem tudták meg
állapítani.

G yilkos suhancz. Kérnyáján két fiatal suhancz, 
névszerint Müller Ferencz 11 éves és Ritter József 14 éves 
az utczán valami felett összeszólalkozott, amiből csakhamar 
verekedés támadt. Midőn a viaskodásnak vége szakadt, 
a 11 éves Müller Ferencz hazaszaladt és egy konyhakéssel 
felfegyverkezve várta verekedő ellenfelét. Amint aztán 
Ritter gyanútlanul haza felé ment, leshelyéből neki rohant 
és kését mellébe döfte. A szerencsétlen fiú rövid idő 
múlva kiszenvedett. A  gyilkos suhanczot a csendőrség le
tartóztatta. t

Az utolsó csók. A halasi gimnázium V. osztályú 
tanulója, Andor Sándor, a húsvéti szünidőt Sztanisicson 
nővérénél, Tóth Antalnénál töltötte. Egy délután vadászni 
akart menni, már el is készült a vadászatra, fegyverét 
vállára vetve, bement nővéréhez, ki ágyban fekvő beteg 
volt, hogy elbúcsúzzék tőle. Midőn lehajolt nővéréhez, 
hogy megcsókolja, fegyvere elsült és a beteg nővér fe
jébe fúródott a golyó, mely rögtöni halálát okozta.

Tragédia a sineken. Borzalmas módon vetett 
véget fiatal életének Eperjesen egy leány, a kiről még 
most sem tudják, kicsoda. Reggel hét órakor indult el a 
gyorsvonat Eperjesről. Már meglehetős sebességei haladt 
az első hídnál, mikor egyszerre a Ilid alól egy fiatal 
leány ugrott elé, lefeküdt a sínek mellé és fejét ráfek
tette az egyik sinre, néhány lépésnyire a közelgő loko
motív előtt. A  gépész látta, de már késő volt minden, 
a gyorsvonat kerekei összuzták a boldogtalan leány fejét. 
Ekkor sikerült csak megállítani a vonatot. A  sínek mellet 
összeroncsolva ott feküdt az öngyilkos leány, a kiről senki 
sem tudja, kicsoda és mi vitte rá szörnyű tettére.

A böjtölés. Érdekes adatokat gyűjtött össze egy 
angol orvos arról, mily soká bírja ki az ember és némely 
állat szervezete a böjtölést. A  normális ember húsz napig 
áll ellen az éhségnek, hivatásos bőjtölők harminc-negyven 
napig meg vannak étel nélkül. A  ló huszonöt napig él 
meg evés nélkül, föltéve, hogy vizet adnak neki; tizenhét 
napig kibírja ital nélkül, de már öt nap alatt elpusztul,
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ha ennivalót kap, a mennyit csak akar, de vizet nem. 
A  macska tizenöt-husz napig bírja ki, ha vizet kap. A  
kutyákról ismeretes, hogy harminc napig is elélnek evés 
nélkül, de ha nincs vizük, már húsz nap múlva megdög- 
lenek. A  tengerinyul tizennégy, a galamb tiz, a veréb 
csak hat napig lehet evés nélkül A böjtölésben a rekordot 
a varangyos-békák érték el: két-három évig elélteb min
dennemű táplálék nélkül.

Bikaviadalok Spanyolországban. Madridból 
Írják: Már jóval husvét előtt megkezdődtek Spanyolor
szágban a bikaviadalok Bárcelonában. március 12-én hat 
bika és tizenegy ló, Madridban pedig március 25-én hat 
bika és kilenc ló adta ki páráját a küzdőtéren. A múlt 
hónapban a bécsi állatkert igazgatóságától egy him és egy 
nőstény oroszlánt vett meg egy francia állatszeliditő a 
valenciai bikaviadal számára. A  harc oroszlán és bika 
közt eldöntetlen maradt, de másnap az egyik oroszlán, 
a him, sebeiben kimúlt. A  másikat gazdája nem bocsátotta 
többé a cirkusz porondjára, hanem magával vitte Lyonba.

A kapitány rögeszméje. Bécsből egy huszár- 
kapitány tragikus sorsának hírét jelenti. A szeren
csétlen katonatiszt megörült és az volt a mániája, hogy 
ö a világ királya. Minap délelőtt bérkocsin hajtatott 
a Burgba. A mikor a kapu elé ért, kiugrott kocsijából 
és harsányan kiáltotta: — Kverausz!

Az őrség az első pilanatban nem tudta, mit 
csináljon, de rögtön tisztában volt a dologgal, a mikor 
a huszárkapitány tovább beszélt:

— Én a világ királya vagyok, vezessetek az 
osztrák császár elé

Az őrség vezetője becsalta a katonai irodába a 
szerencsétlen elmebajost, a ki mindenáron a királyt 
akarta látni. Azt mondták neki, hogy ő felsége Schön- 
brunnban van, majd elviszik oda kocsin. Csakugyan 
fiakerbe ültek vele, de nem Schönbrunnba szállították, 
hanem a helyőrségi kórházba. Megállapították, hogy az 
elmebajos katonatiszt Krantil Ljubomir, a Nyíregyházán 
állomásozó 10. huszárezred kapitánya.

H ol van a legszebb idő ? Egy tudományos 
íolyórat érdekes összeállítást közöl arra nézve, hogy 
Európa melyik részén van a legtöbb derült, napsugaras 
nap, és hol esik a legtöbb eső. Ez összeállítás szerint 
az elsőség Spanyolországot illeti, a hol egy esztendőben 
3000 órán át süt a nap. A sokszor megénekelt sötétkék 
itáliai égbolt már csak 2300 órán át mutatkozik egy 
esztendőben. Közép-Európában 1600—1800 óráig süt 
a nap egy évben, mig a lég mostohább sorsban Anglia 
részesül, a hol a napsugaras órák száma csak 1400, 
vagyis nem egészen íélannyi, mint Spanyolországban. 
Anglia különben egyersmind legesősebb vidéke Euró
pának. Skócia fönsikján egy évben 8890 milliméter 
eső esik, magában Londonban 178 esős nap van egy 
esztendőben. Németország legesősebb vidék Elszász- 
Lotharingia, a hol az évi esőmennyiség 1360 milliméter. 
Olaszországban Milánó van első helyen 966 milli
méterrel, Svájcban a Szent- Bernát vidéke 2564 milli
méterrel. A párisban lehullott eső évig átlaga 579 milim.

H ogyan k e ll in n i a hegyek közt. Fárasztó 
hegyi kirándulásokon, vagy vadászaton sohasem kell mo
hón, gyorsan inni; uralkodj magadon és szürcsöld lassan, 
korryokint a hideg italt és meglátod, a fele vizmenynyiség 
is oltani fogja szomjad. Ha igen mohon iszol, ok nélkül 
töltőd meg gyomrodat és ha épen nem jó az a foirásviz, 
nagyon megárthat. Kisértsd meg ilyen módon szomjadat 
oltani, meglásd, hálás leszel tanácsomért.

A  zsebkendő eredete. A krónikások csak nem 
tudnak megegyezni afelett, hogy mikor keletkezett a zseb
kendő divatja. Nemrégiben ebben a nagyfontosságu kér
désben egy olasz tudós jelentette ki az ügy komolságához 
mért alapos tanulmányok után, hogy egy velenczei asz- 
szony haszált a 12 vagy a 13. században először zsebken
dőket. Most egy franczia folyóirat ezzel szemben azt 
konstatálja, hogy a régi görögök és perzsák is hordoztak 
magukkal zsebkendőket. A régi rómaiak is ismerték a 
zsebkendőket, sőt ennek a hasznos toilette-czikknek külön
féle nemét használták A „sudarium“ a verdéket törölte 
le a homlokról, az „orarium“-mal arczukat törölték le s 
diszkréten a zsebkendő tulajdonképpeni czéljának is eleget 
tettek, a „solare" a fejet a napsugarak ellen védte, a 
„focalo“ -t pedig a nyak köré kötötte a romái, ha rosszul 
érezte magát A  régi római asszonyoknál nagy zsebkendő 
pótolta a fűzőt, mert azt kötötték szorosan a derék körül. 
A népvándorlások idején eltűntek a zsebkendők, hogy év
századokkal később támadjon fel ismét a divatjuk.

Szerkesztői üzenetek.
P o l c z  J ó z s e f  urn ák  R ácz-T öttös. 60 kr. k ü ld em én y e  

v a la m en n y i k ö z t a le g e lső  v o lt. L ö r i n c z  I s t v á n  urnák . B adin  
H udoba A ndrás kartárs 1 k o ro n á já t vettü k . M i h a l k o  J a k a b  
urnák , F ek ete -L eh o ta .. A ta g sá g i dij v a ló sz ín ű le g  az á lta lu nk  
a já n lo tt le s z . v a g y is  é v en k in t 9 frt é s  az ö z v e g y e k  é s  árvák  
alapjára  1 frt s  ig y  ö s s z e se n  10 frt. P á l  J á n o s  urnák , L elii 
pu szta . Arra n é z v e , h o g y  h á n y  é v e s  k o r ig  le h e tn e k  m ajd  a ta g o k  
fö lv eh ető k , a k ö z g y ű lé s  le sz  h iv a tv a  h atározn i. A tú lsá g o sa n  
id ő se k  fö lv é te le  ta lán  m é g is  k is s é  a g g á ly o s  len n e , m ert h iáb a, 
ha a g y ü m ö lc s  m ár e g y sz e r  m eg érett, ham ar leh u ll a fáról. A 
k ív á n t n y ila tk o z a to k a t m egküld tü k . M a r t i n k o v i t s  J á n o s urnák  
A lsó -P ere . A p én z  b e é rk ezett. K ö szö n et!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E m i l .

Nincs több

§

Óvjuk lábainkat
hidegtől, nedvességtől és meghűléstől.

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem bői'keményedés, sem lábdaganat, 

sem labégés.
Rövid idei viselés után megkönnyebbül a 

járása annak, ki cipőjét dr. Högyes-féle, az 
egész világon szabadalmazott asbesttalpbélés 
sel látja el.
K e ttö s m ta p p  1 frt 20 \ i  egyszerű 60 l i  űomoKíalp 40 kr.

gyermekeknek fele.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizo

nyltja, hogy a cs. és kir közös hadseregnek 
és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár 
szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz 
előleges beküldése inellett. Felvilágosítások, pros
pektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.

Általános asbestáru-gyár betéti társaság.
B ud apest, V I., S z iv -u tca  18.
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen.
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

legutolján az 1898 Október havi marosvásárhelyi kiállításon dicsérő arany oklevéllel. 
Ajánl mindennemű hazai és külföldi szava to lt legm agassabb c s irak ép esség ü

ERDÉSZETI MAGVAKAT,
kocsányos és kocsntalan tölgymakkot.

Á rjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.
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M E G J E L E N T
a

L U JM É S  TÁ
udvari egyenruha szállitők

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czs^günliL újó lag  megtoizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

ir* O  T  . G r  -Á - ir t  I  ir t  XT H  _Á . ü
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni, - q p j  Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő uteza 2.  Szervitatér sá r ié n . 6 cs4sa, S i c . n a n a .

S zerb  k ir . u d vari sz á llító k . A fö ldm . m. kir. m in isz tér iu m  sz á llító i.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Április 25. 30-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 Ke dde 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.

Nyugdij vagy segélegyesület.
Ide—oda egy negyed éve annak, hogy 

megpenditetettük egy országos erdészeti és 
vadászati altiszti segély és nyugdij egyesület 
megalakításának a szükségességét s fölállítottuk 
azokat az irányelveket, melyeknek szem előtt 
tartásával az megalakítandó lenne, kidolgozva 
egyúttal az alapszabályok tervezetét is. Ez idő 
óta számtalan föszóllalás érkezett hozzánk az 
ország minden vidékéről s ezek közt egy sem 
akadt, mely az egyesület megalakítása ellen 
állást foglalt volna, hanem legföllebb csak 
némi csekély, alig számba vehető módosítást 
tartalmazott s ezeket a fölszóllalásokat a lehető
ségig s lapunk szűk keretén belül közöltük 
is, módot akarván ez által nyújtani minden 
érdeklődőnek arra, hogy magának mozgal
munkról s a jövő teendőiről tiszta képet alkot
hasson. A magunk részéről — egy — egy 
szerény megjegyzéstől eltekintve — alig szóltunk 
hozzá ezekhez a felszólalásokhoz, hanem rá
bíztuk ezt a munkát tisztelt olvasóinkra, kik 
ebben a tekintetben várakozásunknak teljes 
mértékben meg is feleltek, mert alig merült 
föl csak egyetlen kérdés, melyhez többen hozzá 
nem szóltak volna.

Mai számunk levelezési rovatában egy 
közleményre fog akadni a szives olvasó, mely 
a liptó — újvári m. kir. főerdöhivatal altiszti 
személyzetének az egyesület íigyé.ben megtar
tott értekezletéről és az azzal szemben való 
állás foglaláról ad hirt.

Az a tény maga, hogy a nevezett főerdő-

hivatal altiszti személyzetének tekintélyes része 
méltányolva az egyesülés és tömörülés előnyeit, 
elismeri az egyesület megalakításának szük
ségességét, részünkről csak teljes elismerést 
és méltánylást érdemel s dicsérő szavainkat 
kivéve bővebben nem foglalkoztunk volna a 
kérdéses értekezlettel, kényszerit azonban erre 
némely ott hozott határozat, melyeknek kivált 
egyike ha nagyobb mérvű elterjedést nyerne, 
alkalmas lenne eddig nagy fáradsággal meg
alkotott építményünket halomra dönteni. Az 
utóbbi alatt értjük a tisztelt értekezletnek ama 
határozatba ment elhatározását hogy a meg
alakítandó egyesületünk cziméből a „nyugdíj" 
jelző hagyassák ki s maradjon az egyszerűen 
„segély" egyesület.

Mielőtt agy egyesületünk megalakítását 
czélzó mozgalmat megindítottuk, alapos és be
ható tanulmány tárgyáva tettük az erdészeti 
és vadászati személyzet kül- és beléletének 
minden mozzanatát, nem akarván ilyen fontos 
és életkérdést képező ügybe csak úgy „hű 
bele Balázs" módra menni s szigorúan mér
legeltünk minden egyes gondolatot, mielőtt azt 
betűkbe öltöztettük volna.

Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
száma hazánkban hozzávetőleges és mérsékelt 
számítással mintegy húsz-huszonöt ezerre tehető 
s ezeknek alig 10 százaléka van abban a 
szerencsés helyzetben, hogy szolgálatképtelen
sége idejére megélhetése biztosítva legyen, nem 
is szólva arról, hogy elhalálozásuk esetén 
hátrahagyott özvegyeik és árváik egyenesen 
a nyomornak vannak oda vetve martalékul, de 
nem csak ennek a nagy tömegnek ilyen sivár
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a jövője, hanem azok is, kiknek nyugdijuk 
biztosítva van, elég szomorú állapotnak néznek 
eléje, ha tisztán csak erre támaszkodhatnak, 
mert hiszen tudva lévő dolog az, hogy a nyug
díj mérve mindig az utoljára húzott fizetés 
szerint lesz megállapítva, már pedig azt senki 
sem tagadhatja, hogy a magasabb fizetési! foko
zatokat azok csekély száma miatt csak kevesen 
érhetik el.

Ilyen viszonyok mellett nem csak szük
séges, de szent kötelességünket is képezi minden 
erőnkből oda hatni, hogy egy olyan egyesület 
alakittassék, mely mig egyrészt a nyugdíj nélkül 
szükölkodőknek ezt biztosítja, addig másrészt 
a nyugdíjjal ellátottaknak a megélhetésre alig 
elegendő nyugdijukat szaporítja. Nagy súlyt 
fektetünk itt kivált a hátrahagyott özvegyekre 
és árvákra, mint a kiknek sorsa a legtöbb 
esetben valóban szánalomra méltó.

Ha tehát mi most bele mennénk a liptó- 
ujvári igen tisztelt kartársak javaslatába, nyil
vánvaló, hogy építményünk alól az alapot 
vennék ki s kárba veszne minden eddigi 
farádozásunk.

Azt mondja atisztelt értekezlet, hogy legyen 
csak „segély" egyesület. A segély egyesület 
olyan valami szövetkezet, mely tagjainak itt— 
ott elvétve s ha ezt a szükség indokolttá 
teszi, némi segélyt nyújt, nem hivatott azon

ban arra, hogy bárkit is állandóan istápoljon 
és ellásson, sőt ha ezt czégére alatt tenné, első 
kötelessége lenne a kormánynak azt, mint 
olyat, mely czélján túl lőtt, egyenesen betiltani. 
Itt még fölmerül a kérdés, hogy vájjon a józan 
gondolkodásáról ismeretes erdészeti és vauá- 
szati altiszti személyzet összességében akadna-e 
olyan oktalan, ki egész életén át támogatná 
filléreivel a tisztán segélyegyesületet, mert az 
emberkö nyörületes szive néha—néha megindul 
ugyan a más baján, de hát a szegény ember 
könyörületességének forrása utóvégre is nem 
lehet olyan kiapadhatlan, mint a sárepti özvegy 
asszonynak a próféta által megáldott korsója, 
melyből tudvalevőleg az olaj soha sem fogyott ki.

A közlemény tisztelt Írója az értekezletnek 
eme határozatát nem okolja meg, hanem azt 
mondja, hogy utalnak a tanítói nyugdíj egye
sület intézményére

Nem vagyunk abban a szerencsés helyzet
ben, hogy azt az esetet ösmerjük, daczára 
annak, hogy a napi eseményeket mindenkor s 
évek hosszú során át nagy figyelemmel kisér
jük és egész életünk a tanulásnak és munkál
kodásnak van szentelve s igy nagy hálára 
kötelezne az, ki minket azzal az esettel meg
ismertetne, annyit azonban sikerült megtudnunk, 
hogy tanítói nyugdíj egyesület tulajdouképen 
nincs, hanem a tanítók nyugdija országos

iliüiÜéáiil áéiiiiéiiiiil
T Á R C Z  A. £-

Kvártély esinálás.
— Hiába prézsmitálsz itt nekem, ha ítéletnapig 

beszélsz is, jól tudod, hogy az mind hiába való; ha én 
egyszer azt mondtam: megyek, akkor megyek még 
akkor is, ha mindjárt azt, tudom, hogy a világ kifordul 
sarkaiból. A gyűlés napja közeledik s nekem nem egy, 
de száz emberről kell gondoskodnom, ez pedig elég 
dolgot adna még nálamnál okosabb embernek is. 
Pakkolj te csak szaporán !

Ezzel a nem éppen barátságosan néző feleségem
nek hátat fordítva, oda fordultam a hivogatólag rám 
kacsintgató sligoviczás fiaskóhoz és mintegy boszuság 
űzőül egy busás kortyot hemperítettem le a torkomon. 
Fölséges egy ital, minapába vettem egy csempésztől

(vendégeimnek azt szoktam hazudni, hogy egy régi 
hátralékosom küldte kamat fejében.) —

Az előkészületek hamarosan meg voltak téve s 
fölkaptam az előálló fiakkerre, mely vígan röpített a 
legközelebbi vasúti állomásra, Alvinczre. Van ugyan 
magunknak is vasutunk, de ezt csak az olyan ember 
használhatja, a kinek elég ideje van ácsorogni és vára
kozni.

Az állomás egészen néptelen volt, mert hiába, 
az emberek soká szeretnek aludni, már pedig a ki az 
én vonatommal akar menni, annak az első kakas szóra 
már talpon kell lennie. Én mint mindenben igen pontos 
ember természetesen elsőnek érkeztem be s meg
váltva másodosztályú jegyemet, nagy léptekkel mére
gettem végig a perront s tág tüdővel szívtam magamba 
az üde tavaszi levegőt, lesve egyúttal a vonat érke
zését. Ez nem is váratott magára sokáig s már éppen 
bekanyarodott az állomásra, midőn nagy lihegve-lohogva 
érkezik csak amúgy gyalog szerrel egy fiatal leány és 
sietségtől kipirult orczákkal a pénztár ablakához lépve, 
jegyet kér Budapestre.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 235

törvénynyel van szabályozva s ez minden egyes 
tanítóra nézve egyenlően kötelező, az alaphoz 
pedig nem csak a tanítók maguk kötelesek 
fizetésüknek bizonyos százalékával hozzájárulni, 
hanem kötelezve vannak erre szolgálatadóik 
is. Bár mi is elérhetnők valaha azt, hogy az 
ország venné kezébe azoknak a kartársainknak 
nyugdíjazási ügyét, kik még most ebben a 
tekintetben csak mostoha gyermekei; mi — 
megvallva az igazat — szivesen beleegyeznénk, 
hogy ez a teher vállainkról levétessék.

Az értekezleten részt vevők valamennyien 
nyugdijképes férfiak s igy határozatuk érthető, 
mert hiszen nekik nem is annyira nyugdíjra, 
mint inkább segélyre vagy a nyugdijuk tolda
lékára van szükségük, de semmivel sem okol
ható meg az a nyilatkozatuk, hogy csak abban 
az esetben hajlandók megalakítandó egye
sületünkhöz csatlakozni, ha az ő javaslatuk, 
illetve módosításuk el lesz fogadva. Lehet 
különben, hogy még többen is lesznek, kik 
ezt a határozatot pártolni fogják, mi azonban 
a magunk részéről nem csak hogy annak nem 
vagyunk barátai, hanem azt mint a megalakí
tandó egyesületünk ellen intézett merényletet 
a magunk részéről a leghatározottabban vissza
utasítjuk. Különben mint minden egyéb, úgy 
ebben a kérdésben is az országos gyűlés lesz 
hivatva határozni. (folytatása következik).

LEVELEZES.
Liptó-Oszoda 1899 április 14

A megalakítandó országos erdészeti altiszti egye
sületünket illetőleg a liptó-ujvári m. kir. erdőhivatal 
erdészeti altisztjei folyó hó 9-én Liptó-Ujvárt értekez
letre jöttek össze, mely alkalommal sajnálattal kellet 
tapaszlainunk, hogy négy erdőgondnokság altisztjei 
nem jelentek meg, sem pedig magukat nem képvisel
tették, nyíltan mutatván ezzel a közönyt és érdeklődés 
hiányát a tömörülés és önsegély iránt.

Az értekezletnek magának a lefolyását röviden 
a következőkben közlöm:

Az értekezleten a leendő egyesület „nyugdíj" 
jelzője fölött vita támadt s végül egyértelmüleg hatá
rozatba ment, hogy a leendő egyesületünkhöz mi csak 
oly módon járulunk hozzá, ha annál a cziméből a 
„nyugdíj" szó teljesen mellőzve s czime csak „Országos 
erdészeti altiszti segély egyesület" lesz. Arra a kérdésre, 
hogy mi indított minket a „nyugdíj" szó törlésének 
kívánására, feleletül utalunk a tanítói nyugdíj egyesület 
esetére.

Határozatbam ént az is, hogy egyesületünk feltétlenül 
csatlakozzék valamely már fennálló egyesülethez, és 
pedig akár az országos erdészetihez, akár pedig a 
gazdászatihoz, természetesen saját elnökével az élén. 
Az elnöki tisztségre lehetőleg valamely befolyásos, 
magas rangú személyiség kérendő fel. Egyesületünknek 
egy másikhoz való csatlakozását azért véljük czélsze- 
rünek, mert ez által az administrativ költségek legalább 
felényire fognak leapadni, illetve megtakaríthatók lesz
nek, idővel azonban, ha az egyesület vagyona meg-

Hm! a leány fiatal is, szép is,oda utazik, a hova 
én, stő mi több, ő is második osztályra vált kártyát; 
kedvező körülmények mind, melyeket ügyesen föl 
kell használni.

— Budapest felé tessék beszállni! — szólt egy 
hang s az egész utazó közönség, már mint a leány 
és én sietve mentünk a vonathoz. Csak nem száll be 
női szakaszba? mert akkor egész napra le kell monda
nom a füstölésről.

Nem; minden hosszas keresgélés nélkül az első 
nyitott kocsi felé tartott s én természetesen nyomban 
utánna. No hiszen, jól is találtunk választani! minden 
egyes fülke tömve, csak az egyikben még éppen két 
személynek való hely, válogatni meg már nem lehet, 
mert a csak egy perezre megálló vonat már dübörögve 
halad tovább.

Nyolcz utitársunk volt s arany (vagy aranyozott) 
óralánczaik meg horgas, kampós orraik rögtön elárul
ták bennük a vigéczeket.

Harsány „jó reggelt" kívánságomra még a szunyó

kálók is fölütötték fejeiket s morogtak valamit, a mi 
lehetett „adjon Isten," de lehetett „vigyen el az ördög" is.

— Hová utaznak az urak ? — kérdem kedélyesen.
— Budapestre, — volt az egyhangú válasz.
No, szépen vagyunk; én itt egy kedves kis kalandra 

gondolok s a helyett hallgathatom itt ezeknek a ksef- 
tölőknek unalmas diskurszusait az egész utón.

— Ó, te ostoba vörös tenger, nem tudtak hullá
maid pár órával előbb összecsapódni, mielőtt még Mózes 
átvezette volna táborát? Te vagy a tengerek legosto- 
bábbja! — dörmögtem magamban boszusan.

No ez igy nem lesz jól, ezen segíteni kell; alig 
vártam viszont kérdésüket, hogy hát én merre igyekszem.

— Hát uraságod ? — kérdik nagy örömömre 
kórusban.

— Én is Budapestre; itt a szerencsétlen húgomat 
viszem föl a Hőgyes-féle Pasteur intézetbe; tegnap 
marta meg egy dühödt kutya.

A leánykának egyik kezefeje csakugyan be volt 
kötve.
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szaporodik, mi sem fog útjában állani annak, hogy 
egészen önállóan ne működhessek kitűzött czéljainak 
elérésére.

Szóba került ezután a tisztelt szerkesztő úr által 
e napokban kibocsátott Nyilatkozat0, melyet az érte
kezlet általános felháborodással Ítélt el. Annak mostani 
alakban való kibocsátását csakis az egyesület megala
kítása utánra kellett volna hagyni, mert miért köte
lezzem én magamat arra, a mi még nincs és kérdés, 
hogy lesz-e, és ha igen, milyen alapon? Nyilatkozatot 
lehetett vagy kellett volna ugyan kibocsátani, de csak 
statistikai szempontból, mig azonban az egyesület fenn 
nem áll, nem.

Az idei pünkösdi ünnepeken ebben az ügyben 
Budapesten megtartandó gyűlésen erdőhivatalunk al
tisztjei nem fogják magukat képviseltetni, hanem igenis 
képviselni fogja őket az elől jelzett helyen és időben 
megtartott értekezleten felvett jegyzőkönyv, mely kellő 
időben lesz lapunk tisztelt szerkesztőjének megküldve.

Nem zárhatom be soraimat a nélkül, hogy az ér
tekezlet megtartása körül tett fáradozásáért és költségek 
viseléséért Fukász István tisztelt kartársunknak ezen 
az utón igaz és forró köszönetemet ne nyilvánítsam.

Végül azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a 
tisztelt szerkesztő úrhoz, hogy a felhozottakat ne vegye 
zokon, hanem tnlajdonitsa azokat az ismert példabe
szédnek, hogy: „több szem többet lát“, mert itt én is 
csak a több szem által látottakra kívántam becses figyel
mét felhívni.

Jelen soraimat kérem lapunk legközelebbi számá
ban közölni, hogy a bennük kifejezettekre nézve a 
többi kartárs urak is nyilatkozhassanak.

Paulinyi Gyula
m, kir. erdészeti altiszt.

Terecseny 1899 április 16.

Rendkívül sok teendőim miatt eddig csak feszült 
figyelemmel kisértem szaktársaim mozgalmát, melyet 
a létesítendő egyesületünk érdekében kifejtettek, a 
nélkül, hogy a dologhoz magam is hozzá szóltam 
volna. Most azonban az idő előre haladottsága folytán 
és mivel hogy a gyűlésen való megjelenésem még nem 
egészen biztos, indíttatva érzem magamt az alapsza
bályok egyes pontjaira vonatkozólag észrevételeimet 
megtenni a következőkben:

1. Nagyon sok szó fér ehez a ponthoz: „Ha valaki 
önhibáján kívül szolgálatát veszti s diját fizetni nem 
bírná, további egy évig tagnak tekintendő.0 Hiszen 
tudvalévő, hogy soha sem a szolgálatadót vagy föllebb- 
valót, hanem mindig a szolgálatot vesztöt hibáztatják. 
Szerintem ezt igy kellene módosítani: „Ha valamely 
tag szolgálatát veszti s tagsági dijait fizetni nem bírná, 
további két évig tagnak tekintendő,* mert számtalan
szor megesik, hogy egy éven át sem lehet álláshoz 
jutni; sőt tovább megyek: ha két év alatt sem kapna 
az erdészetnél alkalmazást s kénytelen lenne megél
hetését más módon keresni, legyen ekkor is tagnak 
tekintve, ha egyébként tagsági kötelezettségeinek ele
get tesz.

2. Legyen kimondva az alapszabályokban, hogy 
ha valamely tag 25—30 évig az egyesületnek meg
szakítás nélkül tagja volt, akkor még abban az eset
ben is nyugdijképes legyen ha egyébként testi ereje 
és egészségénél fogva szolgálatképes volna, mert a ki 
ennyi ideig tag volt, az már bizonyára idős ember s 
bár még bírna is szolgálni, ez terhére esik és nyuga
lomra vágyik.

3. Az egyesület megalakítását követő két év eltelte 
után már csak 40 éves korig legyenek tagok fölvehe-

Mint ha fölbolygatott hanyabolyban ültek volna, 
az énzsidaime gyszerre fészkelődni kezdtek, majd elérte 
őket a vágy a vidék szépségeit megbámulni s mintha 
csak összebeszéltek volna, egyenkint kiszálingóztak a 
kocsi folyosójára. Álmos szemeikből pillanat alatt eltűnt 
az álom s csaptak előttem nem értett nyelven olyan 
diskurzust odakünn, mint akár a Bábel tornya alatt ha 
lettek volna. Mi meg maradtunk bent szépen kettecskén 
s én vigan dúdoltam magamban:

„Páros élet a legszebb a világon” 
mit a szende leányzó megérteni látszott, mert halkan 
dúdolta vissza a nótát:

„Gyere be rózsám, gyere be,
Csak magam vagyok idebe!,

— No ezzel nem lesz nehéz boldogulni, — gondol
tam magamban nagy vigsággal.

Elértünk a legközelebbi állomásra s az én zsidaim 
versenyt kiabálták ki a folyosó ablakán: Kalauz! 
Kalauz!* azután erős tárgyalásokba bocsátkoztak vele, 
minek vége az lett, hogy a második osztályban nem

lévén több üres hely. mindnyájan áthurczolodtak a 
harmadikba.

Nemsokára belépett a kalauz s a fajtájabelieknél 
megszokott durvasággal riadt rám, hogy mért nem jelen
tettem be előre, hogy közveszelyes beteget kisérek, 
mire én nem engedve utitársnőmet szóhoz jutni kiin
tettem őt magammal s ott halk szóval és csengő 
bizonyítékokkal (nehány koronával) lecsillapítottam ha
ragját s biztosítottam magamnak jóindulatát.

Midőn visszatértem, az én hölgyem hangos kaeza- 
gással fogadott. Olyan volt a nevetése, mint a gerliczéé.

— Ugyan mondja meg, uram, hogy jutott eszibe 
engem veszett kutyával meharaptatni ?

— Bocsásson meg, nagysád, de azt hittem, mind
kettőnkre kellemes lesz, ha ettől a foghagymás kom
pániától menekülünk; azután meg nagysád olyan bájos, 
hogy bajos lett volna ellentállnom a vágynak nagy- 
sáddal egyedül utazhatni.

— Uram, ön veszedelmes ember; ne csavarjáéi 
egy szegény ártatlan teremtésnek a fejét. Én bizom 
az ön lovagiasságában s azt hiszem, nem fog vissza
élni helyzete előnyeivel.
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tők, mert az idősebbeknek módjukban volt magukat 
két év alatt elhatározni.

A gyűlésen — ha csak lehetséges lesz — meg 
fogok jelenni s az itt előadottakat elő szóval is elő- 
terjesztendem, abban az esetben pedig, ha személyes 
megjelenésben gátolva lennék, ajánlom elősorolt észre
vételeimet a tisztelt közgyűlés figyelmébe.

A többiekben helyeseknek találom az alapsza
bályokat, mert látom bennük jövőnk biztosításának 
alapkövét, miért is a megalakítandó egyesületnek tán- 
torithatlan hive fogok lenni s a belépésre szóló nyilat
kozat beküldése mellett egyúttal az előleges költségek 
fedezéséhez is hozzájárulok egy koronával

Varga Antal 
urad. erdöőr.

Arpádhalom 1899 április 16.

Bíró Sándor tisztelt kartársunknak ama véle
ményét, hogy a most alkalmazásban álló erdészeti 
altisztek 80 százaléka már a negyven évet meghaladó 
korban van, nem tartom teljesen alaposnak, de ha ez 
az álitás állana is, még akkor sem találnám eléggé 
indokoltnak ama javaslatát, hogy ezek csak két hónapon 
belül legyenek a tagok sorába fölvehetők, hanem ez 
a határidő legalább egy évre teendő.

A tagsági dijat az én szerény véleményem szerint 
az első öt évben nem 10, hanem 15 forintban kellene 
megállapítani, mert jóllehet hogy összejövünk öt-hat- 
százan, mégis ha nagyobb tőkével vetjük meg az 
egyesület alapját, többre megyünk, valamint hogy az 
erősebb forrás is nagyobb medret csinál magának.

A korosabb kartársakat nem elriasztani, hanem 
inkább az alapvető nehéz munkához megnyerni legyen 
igyekezetünk s ne hiányozzék nálunk most, midőn az

idő már elközelget, a szoros összetartás, mely hivatva
van a sikert biztosítani. Magyar György

urad. vadász.

Sárerdő 1899 április 19.

Az erdészeti altiszti segély és nyugdíj egyesület 
alapszabály tervezetére megtenni Ígért észrevételemet 
sietteti Biró Sándor tisztelt kartársam ama véleménye, 
hogy az egyesület öt évi fönnállása után nem lesz 
abban a helyzetben, hogy az arra utáltaknak évi 200 
korona nyugdijat biztosítson, mert ebben a tekintetben 
magamnak is aggodalmaim vannak s véleményéhez 
csatlakozom ugyan, de nem osztom a lapunk 28-ik 
számában megjelent ama nézetet, hogy a nyugdíj 
jogosultság öt évről tiz évre emeltessék, hanem ezzel 
ellenkezőleg az öt évnek fönntartásával a következő 
nyugdíj fokozatokat hozom javaslatba:

5 évi rendes tagság eltelte után 140 korona
10 » » » 35 35 220 ,
15 » » » 35 35 300 „
20 » 35 35 35 33 380 .
25 » „ 33 33 33 440 .
30 » 33 33 33 35 520 ,
35 33 33 35 3? 600 „
Ismerve pályánk viszontagságos voltát és egye

sületünk emberbaráti ezélját, nem kételkedem benne, 
hogy mindenki igyekezni fog majdan tagjává lenni. 
Egyesületünknek nem lehet czélja az, hogy 8—9 évi 
tagság után bárkinek is pár száz korona végkielégítéssel 
szúrja ki a szeméi s azután engedje koldulni, hanem 
igenis czélja az, hogy tagjainak a szükség napjaiban 
legalább a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret 
bitositsa, mert jobb minden napra egy veréb, mind 
egyszer s mindenkorra egy túzok. Az, ki végkielégítéssel 
lett elbocsátva, egyúttal megszűnt az egyesület tagja

— A világért sem, nagysád, hiszen én vagyok az 
erényesség mintaképe; nem olvassa le ezt tisztes sza
kállomról?

— A szakálla ugyan azt mutatja, de a fölötte 
hamiskásan villogó szemei mást mondanak; én nagyon 
tapasztalt vagyok az ilyenekben

— Ez biz’ elég baj — gondoltam magamban, de 
hát a sorsnak adományát utóvégre is úgy kell elfogad
nunk, a hogy adja.

Utunk azután vidám csevegésben telt s gyorsabban, 
mint a hogy magam is kívántam volna s daczára 
annak, hogy a hódítás minden eszközeit fölhasználtam, 
egy tapodtal sem jutottam tovább, mint addig, hogy 
a fővárosban valamely szállodában szomszédos lakást 
veszünk ki és együtt járjuk be a város nevezetességeit. 
No ez az eredmény ugyan nem vált nagy becsületemre, 
de hát azt mondják, hogy lassan haladva biztosabban 
érünk czélt.

Esteledett már, midőn vonatunk berobogott a 
budapesti induló ház nagy üveg tetős udvarára s miután

csekély podgyászunkat egy hordárra bíztam, karöltve 
haladtunk kifelé a nagy népáradatban. A kedves angyal 
olyan bizalmasan simult hozzám s támaszkodott erős 
karomra, hogy szivem hangosan földobogott.

Már éppen kocsi után akartam kiáltani, midőn 
egy komoly kinvézésü czvikkeres úr lépett hozzánk 
s kezét minden teketória nélkül szépen áliára tette.

— Urrram ?!!! — förmedtem rá a tolakodóra.
— Kisasszony — szólt ez rám sem hederitve — 

ön a törvény nevében foglyom.
Az én hölgyem fölsikoltott s még görcsösebben 

ragaszkodott karomba és kétségeesetten könyörgött:
— Mantsen meg, Uram! Igazoljon engem.
Kérdőleg fordultam az idegen férfiúhoz.
— A kisasszony szobalány volt X. bárónál s 

nagyobb lopás elkövetése után megszökött — magyarázta 
ez — s kérem önt, uram, hogy igazolja magát, mert 
különben kénytelen lennék önt bűntársnak tekinteni s 
szinte letartóztatni.

— Én Sebes-Szász, az Erdészeti Újság szerkesztője 
vagyok — mutattam be magamat.
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lenni s igy később sem tarthat igényt nyugdíjra, miután 
erre nézve az alapszabályok nem intézkednek.

Több tisztelt kartársam azt hangoztatja, hogy 
olyan egyesületet alakítsunk, mely képes legyen a saját 
lábán megállni; ez nagyon szép dolog s magam is 
hive vagyok, ha kivihető lesz, de ha ezt egyelőre el
érni nem bírnánk, nagyon szívesen horzájárulnék ahoz, 
hogy mig az administrativ teendőket az elnökség és 
a választmány intéznék, addig a pénzkezelés elválla
lására az országos erdészeti egyesület kéretnék föl. 
így gyámság alatt sem lennénk s mégis ha ilyen tekintélyes 
egyesület — látva életrevalóságunkat — pártfogásába 
venne, ez nekünk nagy előnyünkre válnék s forrása 
lenne egyesületünk megizmosodásának.

Üdvözlöm a tavaszt s vele az első fecskét, mely 
a távol keletről, a háromszéki Gelenczéről köszöntött 
be. Jancsó Venezel tisztelt barátom levele hirdeti ott 
a természet ébredését s nagyon megörvendeztetett az, 
hogy a leányka nem halt meg, hanem csak aludott, 
mért régóta epedve vártam, hogy az ottani 37 barátom 
és kartársam mikor ad életjelt.

Kettős értékkel bir rám nézve az, hogy a három
széki havasok ormain a hajnal piradását látom, kivált 
azért, mert magam is ebben a harminczhetes számban 
kezdtem meg tövises pályafutásomat. Ajánlatos volna 
a háromszéki erdőgondnokságok figyelmét mozgal
munkra irányítani, mert azok élén olyan lelkes vezetők 
állanak, kik csak örülni fognak, ha alantasiak sorsán 
könnyithetnek s jövőjük biztosítását előmozdíthatják.

Most pedig hozzátok fordulok háromszéki kedves 
barátaim és tisztelt kartársaim és kérlek mindnyájatokat, 
hogy követve Jancsó Venezel t. barátom példáját csak
lakozzatok nemes irányú mozgalmunkhoz és sorakoz
zatok kibontott zászlónk alá. Ölel mindnyájatokat.

Dudás Ferencz v. i. oszt. erdőőr.

— Azt a bolond is mondhatja — mondta hidegen 
a titkos rendőr — mivel tudja igazolni állítását?

Zavarodottan kapkodtam ide oda s kutattam zse
beimet, mig végre egy nagy papír akadt a kezembe. 
Találomra kivettem, hátha valamel előfizetőm levele? 
Még annál is jobb volt.

— íme uram az igazolásom, lapom régi hátralé
kosainak a kimutatása, vegye meg a követelést, sok 
száz forint ez uram, de önnek 10 forintért oda adom.

— Nem adok biz’ én ezért egy batkát sem — 
szólt müértő vizsgálat után — de ön uram igazolva 
van, mert ennyi hátralék csakugyan csak az Erdészeti 
Ujságnál^lehet. Ön uram szabad, Kisasszony mehetünk!

Szép utitársnőm bánatos arczezal fordult felém:
— Ön azt mondta uram, hogy egy szállást foga

dunk; olyan hamar szegi meg szavát?
— Bocsánot Kisasszony, én szavatartó ember 

vagyok s most is szivesen elkísérem valamely szá ll
odába de nem — a gyűjtő fogházba.

Ezzel elváltunk örökre. Ő elindult a Mária-Nosztra 
felé vezető utón, én pedig nyakamba vettem a szál
lodákat olcsó lakást keresni az országos gyűlésre föl- 
rándulóknak. SEBES-SZÁSZ.

K ü l ö n f é l é k .

Figyelmeztetés. Lapunk szerkesztője az országos 
gyűlés előkészítése czéljából a napokban Budapesten 
járt s ez alkalommal igyekezett a közponi pályaudvar 
közvetlen közelében olyan szállodát keresni, melyben 
a jelentkezők valamennyien elszállásolhatót legyenek 
s ez minél kevesebbe kerüljön. Ilyent sikerült találni 
„József főherczeg“ szálodában, hol 24 órára szeméiyen- 
kint — a világítást és kiszolgálást is beszámítva — 70 
krt kérnek. Szükséges lenne már most, hogy a meg
jelenők határozottan jelentsék be, kivánják-e majd a 
szállást igénybe venni, hogy számunkról előre tájékozva 
legyünk

N yu g a lo m b a! Beu Simon, a szászsebesi m. 
kir. erdőhivatalnál irodai szolgálatra beosztott I. oszt. m. 
kir. főerdőőr 40 évi hűséges és odaadó szolgálat után 
saját kérelmére a folyó hó végével állandó nyugalomba 
lesz helyezve. Reméljük, hogy az alig 56 éves erőteljes 
férfiú hosszú évek során át fogja még élvezhetni hosz- 
szas munkálkodásának jól megérdemelt gyümölcsét 
s itteni kartársainak továbbra is hűséges czimborája 
marad.

A  p iros kendő. Szent-Mária község határában a 
Bodrog folyó átmetszésén dolgoznak a kubikosok. Férfiak, 
asszonyok hordják a földet és jó egyetértésben dolgoznak. 
A munkát a minap gyilkosság zavarta meg: egy kubikos 
agyonszurta a feleségét. A féltékenység adta kezébe az 
öldöklő' szerszámot, van-e oka a féltékenységre, nem tudja 
senki, de hirtelen föllobbanása nem engedett időt a gon
dolkodásra és gyilkossá tette egy piros fejkendő. Úgy 
történt a dolog, hogy Csizma János kubikos felesége piros 
kendővel kötötte be a fejét, hogy a szél meg ne boly
gassa szépen megfésült haját és egy arra sétáló úri ember, 
a kinek feltünc a csinos asszony, tréfálkozva azt mondotta 
neki, hogy a piros kendő jól illik az arczához. Ez a bók 
gyanút keltett a férjben, a ki megtiltotta az asszonynak, 
hogy a piros fejkendőt még egyszer felkösse. De nem 
számolt az asszony i hiúsággal. Csizma Jánosné nem tudott 
többé megválni attól a kendőtől, mely olyan jól illik 
neki és a férje, a mikor újra meglátta a piros kendőt, 
kirántotta csizmája szárából a kését és agyonszurta vele 
hites feleségét. A gyilkos férj, kit a csendőrség elfogott, 
töredelmesen bevallotta a bűnét, meg azt is hogy mind
ennek a piros kendő volt az oka.

A K neipp  Ú jság  3-ik és 4-ik számában az ide
gesség, az aszthma (nehézlégzés) a torokgyuladás és az 
aranyér mikénti gyógyításáról vannak Írva a főbb czik- 
kek. A „házi gyógyszertár” rovatban különféle jó házi 
szerek vannak ismertetve. Ügyes képekkel van bemu
tatva, hogy miként kell czélszerüen alkalmazni a nyak
pólyát, lábpólyát, ülőfürdőt, térdöntést, ezomböntést, a 
gyomor és hasborogatást. A gyógytornának tiz féle 
módja szintén képekkel van illusztrálva, a „levélszekrény 
rovatban pedig a legkülönfélébb betegségek mikénti 
gyógyítására nézve nyer az olvasó útmutatást. Egyszóval 
a Kneipp Újság ezen újabb számai is annyira kitűnőek, 
hogy ezen hasznos lap járatását mindenkinek a leg
melegebben ajánljuk. Megrendelhető a Kneipp Újság
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Budapesten, X. kér., Füzér-utcza 19. sz. alatt, félévre 
2 írtért, egész évre 4 frtért. Czélszerü 1899 január 1-től 
előfizetni, mert az első számok ismerete nélkül az olvasó 
a Kueipp gyógymódra nézve nem nyer teljes tájéko
zottságot.

A gy o n g ázo lt v a sú ti Őr. Debreczenben halálos 
szerencsétlenség történt. Béresi Mihály vasúti őr, mikor 
vonat érkezését várta, kicsit megkevésve, igyekezett, 
hogy a sorompót lezárja. A vonat már közel járt s 
Berési sietett, miközben egyik lába a sínpár közé akadt 
s elesett; nem volt ideje felkelni, mert a vonat mellette 
volt. A mozdony elütötte s testét össze-vissza roncsolta 
Az időközben megállított vonat kerekei alól darabokban 
szedték össze Béresi holttestét.

Az e lk e rg e te tt  asszony boszuja. Nagybecs- 
kereken Bujdosó Péter malomtulajdonos vadházasságban 
élt egy Csányi Júlia nevű asszonynyal, kit a napokban 
elkergetett, mivel ellopkodta és eladta a holmiját. Néhány 
napra rá Leczki Lidia cseléd ajánlkozott a hetvenötéves 
beteg öreghez házvezetőnőnek, hogy lakás fejében ápolni 
fogja. Az uj házvezetőnő aztán mindjárt a második napon 
a gazdáját maró higanyoldattal megmérvezte. Bujdosót a 
méreg megölte. Leczki Lidiát letartóztatták. Azt vallotta, 
hogy Csányi Júlia bérelte fel a tett elkövetésére. Ez el
tűnt a vidékről. Most országszerte körözik.

N ég y  g y erm ek  tű zh a lá la . Győrből borzalmas 
szerencsétlenség hírét táviratozzák. Végh Gusztáv gyári 
munkás felesége egy délben ebédet vitt urának a gyárba. 
Mielőtt elment hazulról, megrakta a kályhát szénnel, hogy 
gyermekei ne fázzanak, azután rájuk zárta a szoba ajtaját 
és elment. Délután tért vissza és már mikor az ajtót ki
nyitotta, feltűnt neki, hogy a szobában nagy csönd van. 
Benyitott és rémültén látta, hogy a négy gyermekeit, a kik 
közül a legidősebb hat esztendős, mozdulatlanul fekszik a 
padlón. Odament és költögetni kezdte őket, de hiába, a 
négy gyermek meghalt. A kályhából kitóduló széngáz ölte 
meg őket.

A  h u szá r h a lá la . A kálvinista Rómában katonai 
parádéval temettek el egy huszárt. Csillag, mely tekintélyt 
ad és hatalmat, még nem ékesiiette a zubbonya gallérját, 
közönséges közhuszár volt, a ki csak nem rég tanulgatta, 
mi fán terem a katonáskodás. Meghal lt éppen akkor, a 
mikor azt tanulta, hogyan kell jól célozni, biztosan lőni. 
A koporsóján tömérdek volt a koszorú, még a tiszt urak 
is, a kik pedig nem érnek rá törődni egy-egy közhuszárral 
díszes koszorút rendeltek a szegény huszár ravatalára. 
Kozma Sándor a halott neve. A honvédhuszár-kaszárnyában 
gyakorlat közben érte a halál. Az egyik teremben kara
bé llya l végzett gyakorlatot a legénység, mert esős volt 
az idő és nem lehetett kivonulni. Kis Lajos szakaszvezető 
abriktoita a legényeket és vigyázott, hogy a tűz! jelszóra, 
mint a villámcsapás, olyan gyorsan süsse el a katona 
fegyverét. Szép rendben ment minden. A szakaszvezetö 
meg volt elégedve fiaival. Egyszerre csak, a mikor újra 
tüzet parancsolt, Szabó Lajos huszár karabélyából éles 
golyó röpült Kozma Sándor balszemébe és a szerencsétlen 
legény félórai haláltusa után meghalt. Az eset nagy ije
delmet okozott a kaszárnyában, a hol mindjárt vizsgálatot 
indítottak, hogy megtudják, miként kerület éles töltés 
a vaktöltések közé. Másnap temették a szerencsétlen véget 
ért katonát, a kinek halála nagy részvétet kelt a közönség 
körében is.

A bará tság o s asszony. Zágráb mellől egy horvát 
paraszt utazott a fővárosba, hogy egyet-mást vásároljon.

Kaposvárott egy fekete ruhás asszony szállt a kupéjába 
s csakhamar megbarátkozott vele. A paraszt elmondta 
neki, hogy még soha sem volt: Budapesten s hogy na
gyon fél a zsebtolvajoktól Megmutatta négyszázötven 
forintnyi pénzét is, a mire a barátságos asszony ezt az 
ajánlatot te tte :

— Tudja, mit ? majd én bezárom a táskámba a pénzt 
Szívesen látom a házamban, ott lakhatik, a mig elvégzi 
a dolgát.

A horvát atyafi megköszönte az ajánlatot s átadta 
pénzét az asszonynak. Budapestre érkezve, bérkocsira 
ültek s a Kerepesi-ut 8. számú háza elé hajtattak.

— Várjon meg a kocsiban, szólt a fekete ruhás nő, 
egy kis dolgom van.

A paraszt várt, várt rókáig. Egy óra múlva aztán 
sejtette, hogy rászedték. A kocsis fölvilágosította, hogy 
a háznak a Dohány-utcára is van kapuja, az asszony 
tehát arra szökött. A pórul járt ember följelentést tett a 
főkapitányságon s mivel egy garasa sem maradt, kény- 
szerutlevéllel küldik vissza hazájába.

Szerkesztői üzenetek .
S t i f t G y ö r g y  urnák, Kapuvár. A lapot mindig rendesen 

föladjuk s igy az ottani postán kell lenni a hibának. A két hi
ányzó számot még egyszer postára adtuk.

T e s z á r s  V i l m o s  urnák, Puszta-Vázsony. Az április hó 
elejétől megjelent számokat elküldtük s azt hisszük, hogy eddig 
már kézhez vette; ha nem, kérjük egy levelező lapon megírni. 
Az egyesületre vonatkozó alapszabályokat tartalmazó számokat 
Budapestről való visszaérkezésünk után meg fogjuk küldeni.

S z t a n i s  G e r g e l y  urnák, Zám. Fennti üzenet részben 
Önnek is szól.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Nincs többé lábfájás! f
Óvjuk lábainkat

hidegtől, nedvességtől és meghűléstől.
Sem tyúkszem, sem izzadós láb, 

sem bőrkeményedés, sem lábdagauat, 
sem labégés.

Rövid idei viselés után megkönnyebbül a 
járása annak, ki cipőjét dr. Högyes-féle, az 
egész világon szabadalmazott asbesttalpbélés 
sel látja el.
M ö s y a s ta p á p  1 írt 20 l i  egyszerű 60 l i  ta o k ta lj  40 l i

gyermekeknek fele.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizo

nyltja, hogy a cs. és kir közös hadseregnek 
és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár 
szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz 
előleges beküldése mellett. Felvilágosítások, pros
pektusok és köszönetnyilvánítások iugyen.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.

Általános asbestáru-gyár betéti társaság.
Budapest, VI., Sziv-utca 18.
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Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu  földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 év i augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
cziégiinli 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.

—̂ ÍE* O L G r  Á . IFL I RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek. 
pgp“* Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. -*fP| 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. * , , el ö̂ra”gu egyenruha készítő intézete.

0  esász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T@3®

U T AL
egyenruha szállítokud vai
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Május 2. 31-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde 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.

Nyugdíj vagy segélegyesület.
(folytatás és vége.)

A liptó-ujvári értekezlet ama második ha
tározata, hogy alakítandó egyesületünk föltét
lenül valamely már fönnálló egyesülethez csatla
kozzék és pedig akár az országos erdészeti, 
akár pedig az országos gazdagsági egyesülethez, 
elfogadható lenne ugyan és a magunk szem
pontjából ezt annál kevésbé elleneznék, mert 
hiszen ez volt nekünk is kezdettől fogva tervünk, 
melytől nem szívesen térünk el, hanem azt az 
okot, melyet erre nézve fölhoznak, nem tehet
jük magunkévá. A tisztelt értekezlet ugyanis 
azzal okolja meg eme kívánságát, hogy csatla
kozás esetén az administrativ költségek legalább 
felényire fognak leapadni, illetve megtakarít
hatók lesznek. Mi a magunk részéről tamás- 
kódunk abban, hogy a hivatkozott egyesületek 
bármelyike is egyesületünk administratiójával 
és pénzkezelésével egybekötött nem csekély 
munkát minden recompensátió nélkül, ingyen 
magára vállalná, mert tisztviselőit neki is a 
mostani munkájuk árányában díjazni kell s a 
mi kezelésünk átvételével vagy ezt a díjazást 
fog majd kellenie a munka szaporodásához 
arányitva fölemelni, vagy esetleg — a mi még 
valószínűbb — egy uj munkaerőt alkalmazni, 
mely kizárólag a mi egyesületünk teendőivel 
foglalatoskodjék.

Véleményünk szerint azonban a csatlakozás 
eszméje nem ejtendő el, sőt azt minden áron 
fönntartandónak véljük s midőn ezt tesszük, 
ama megyőződésünk behatása késztet erre,

hogy az ilyen tekintélyes egyesületek erkölcsi 
magassága, vezérférfiainak a közéletben való 
kiváló szereplése nagyban fog hozzájárulni az 
egyesületünk iránt való bizalom fokozásához, 
melynek révén a magán uradalmak legtöbb 
része is megnyerhető lesz arra, hogy egye
sületünket nem csak erkölcsi, hanem anyagi 
támogatásban is részesítse.

Az értekezlet véleménye szerint egyesü
letünk élére egy befolyásos, magas rangú 
egyéniség állítandó. Éhez a véleményhez a 
magunk részéről szívesen hozzá járulunk, ilyen 
férfiúnak pedig az országos főerdőmester urat 
véljük legalkalmasabbnak lenni, mert mig egy 
részt ez személyiségének és állásának súlyával 
nagy mértékben hozzá járuland egyesületünk 
tekintélyének növeléséhez, addig másrészt meg 
vagyunk arról győződve, hogy az a férfiú, ki 
ezt a magas tisztet viseli, szivvel lélekkel 
csüng az erdészet ügyein s igy természetesen 
igaz barátja, jóakarója mind azoknak, kik 
ennek az érdekeit szolgálni hivatva vannak. 
Ez a meggyőződésünk bátorított föl arra, hogy 
ügyünk hiveinek előzetes meghallgatása nélkül 
is már kérvényt intéztünk a mostani országos 
főerdőmester ur, Scholcz Gyula ő méltóságához, 
melyben mig egyrészt fölkértük a védnökség
nek majdan leendő elvállalására, addig más
részt meghívtuk a pünkösdkor megtandó köz
gyűlésünkre s hisszük, hogy kérésünk mind
két irányban meghallgatásra talál.

Legnagyobb bámulatba ejtett azonban az, 
mit a tisztelt értekezlet a kiadott nyilatkozatra 
vonatkozólag határozott s nem értjük semmi
kép sem az ott nyilvánult általános fölháborodást.
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Az értekezlet arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a nyilatkozatra lett volna ugyan 
szükség, de csak statistikai szempontból és nem 
kötelező erővel.

Ez a határozat arra enged következtetni, 
hogy az azt hozók nem voltak tisztában azzal, 
hogy tulajdonképen mi fölött határoznak, hanem 
egyszerűen beugrottak valamely olyan indítvá
nyozó javaslatába, ki niucs egészen tisztában 
a magyar nyelvvel s a jogi érzéke sincs telje
sen kifejlődve, mert ha ezek birtokában lett 
volna, akkor meggyőződhetett volna arról, 
hogy a kibocsátott nyilatkozat csakugyan a statis- 
tika szempontjából készült, mert a kötelezés 
nem föltétien, hanem csak föltételes, kifejezés 
adatván abban annak, hogy az aláíró abban az 
esetben, ha az országos erdészeti altiszti nyug
díj egyesület megalakul, annak tagja lesz, nyil
vánvaló tehál a föltételező „ha“ szócskából, 
hogy itt csak arra nézve óhajtottunk tájékozást 
nyerni, hány résztvevőre számíthatunk majd az 
egyesüle tmegalakitása után azonnal s vájjon ez a 
szám lesz-e oly nagy, hogy azzal a megala
kulást aggodalom nélkül kimondhassuk.

A mi magát a lekötelezést illeti, azt tudni
illik, hogy az aláíró arra az esetre, ha az egye
sület megalakul, elhatározását megváltoztatva 
attól visszalépne, az egy évi tagsági dijat meg
fizetni magát kötelezi, tisztán arra való, hogy 
ezzel a komoly és életbe vágó dologgal senki 
nemtelen játékot ne űzhessen, a többi társakat 
és a közvéleményt föl ne ültethesse, hanem 
annak komolyságát minden tekintetben elis
merje.

Azt pedig, hogy már a megalakulása al
kalmával az egyesület hány egészen biztos 
tagra fog számíthatni, föltétlenül tudnunk kell, 
mert ha az eddigi lanyhaságot, nem törődést 
és nembánomságot továbbra is tapasztalnék, 
okosabban cselekednénk, ha az egész eddigi 
fáradozásunkra keresztet vetve annak ered
ményét egyszerűen sutba dobjuk s többé a 
kérdést fölszinre nem hozzuk.

Nekünk nem olyan egyesületre van szük
ségünk, mely napról—napra tengődni fog, ha
nem igenis olyanra, melyre az egész világ 
előtt büszkén fogunk hivatkozhatni s nem lesz 
okunk sohasem megbánni vagy szégyenleni, hogy

• azt megalakítottuk, de hogy ezt tehessük, nem 
: szabad szőrszálhasogatóknak s minden csekély

ség fölött perpatvarkoaóknak lennünk, hanem 
igenis szükségünk vau a legnagyobb egyetér
tésre, kitartásra és áldozatkészségre, mert ezek 
egyedül ama szép tulajdonságok, melyek a 
teljes sikert biztosíthatják. Az, hogy igy vagy 
amúgy kereszteljük-e meg egyesületünket, tel
jesen mellékes dolog, mert nem a név, hanem 
a tevékenysége és annak eredménye van hi
vatva annak a közbecsülést kivívni, valamint 
hogy hiába keresztelünk bárkit is a legszentebb 
férfiak nevére, ha egyébként a szentnek tulaj
donságait magában nem egyesíti, soha sem 
válik neve révén szentté.

Nem tagadjuk, hogy nagyon fájdalmasan 
érintené az összességet az, ha a liptó-ujvári 
m. kir. erdőhivatal altiszti személyzete tisztán 
csak azért vonná ki magát a létért való küz
delemből, mert egy semmit vagy alig valamit 
mondó javaslata méltánylásra nem talált, mind
azonáltal ebbe is, mint sok annyi más keserű
ségbe, mely már az életben minket ért, bele 
kellene törődnünk, azt hisszük azonban, hogy 
a dolog nem fog ide kilyukadni, mert mostani 
sorainkat ha figyelemmel elolvasák, jobb meg
győződésre fognak jutni s maguk is elismerik 
majd, hogy téves ösvényre tévedtek határozatuk 
meghozatalánál.

Mindezeket pedig nem azért mondtuk itt 
el, hogy sorainkkal bárkiben is keserűséget 
keltsünk, mert minket az értekezlet által hozott 
határozatok — igazságunk tudatában — egy 
csöppet sem bántottak, sőt megvalljuk az iga
zat, hogy a fölszóllalás inkább kedvünkre való 
volt és megörvendeztetett, mert megismerni 
engedte egy nagyobb testület ébrenlétét és 
éberségét, melylyel mozgalmunkat kiséri s haj
landóságát arra, hogy ebből magának részt kö
veteljen, hanem igenis azért, hogy szándéka
inkat, terveinket egészen tisztán, leplezetlenül 
tárjuk híveink elé s módot nyújtsunk ezeknek 
is a kérdéshez való hozzászóllásra akkor, midőn 
már a két ellentétes nézet előttük kitárva van.

A cselekvés ideje immár küszöbön van s 
azt a kapcsot, mely minket összetart, nem 
szabad többé lazítanunk, hanem működnünk 
kell annak minden kitelhető módon való meg
erősítésén, mert csak igy remélhetjük a világ 
csufoskodását az elért teljes siker segítségével 
elkerülhetni.

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



243ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Á LEVELEZÉS. >. 3'1/c)A

Minél jobban közeledik a döntő pillanat, mely 
hivatva lesz az erdészeti és vadászati altiszti személy
zet jövendő viszonyaiban nagy fordulatot előidézni, 
mindig több és több levél érkezik hozzánk minden 
vidékéről hazánknak, nyilvános és félremagyarázhatlan 
bizonyságául annak, hogy a megindított mozgalom hullá
mai mind nagyobb mederben hömpölyögnek s hogy az az 
ébredés, mely az erdészeti és vadászati altiszti személy
zetnél észlelhető, nem múlandó délibáb, hanem az 
állandóság jellegével bir.

A beérkezett levelek egy része ugyan már meg
vitatott dolgokat tárgyal s tán fölöslegesnek látszik 
sokak előtt azoknak közlése, mi mégis megmaradunk 
annál az elfoglalt álláspontunknál, hogy azokat szükséges 
nyilvánosságra hoznunk, mert a másoknál tapasztalt 
lekesedés bizonyára rá fog ragadni sok olyanokra, kik 
még eddig közönnyel szemlélték küzdelmünket s őket 
is beszóllitja harezsorainkba.

Van még egy másik előnye is az ilyen levelek 
közlésének, nevezetesen a tanulás, a műveltség fokozása. 
A levelek Íróinak ugyanis nem hivatásszerű foglal
kozása az irodalmi téren való munkálkodás, őket hiva
tásuk a szabad természetbe szóllitja, minek természetes 
folyománya az, hogy a helyes irás és fogalmazás 
mesterségében hátramaradnak. Az ilyenek nagy hasznát 
veszik annak, ha beküldött dolgozataikat a mi átdolgo
zásunkban, esetleg módosításában és helyesbítésében 
gondosan áttanulmányozzák, mert ez által figyelmessé 
lesznek téve az áltaunk elkövetett nyelvi és fogalmazványi 
tévedésekre s a tapasztaltakat emlékezetükbe vésve 
előbbi hibáik mindinkább apadni s végre teljesen el
oszlani fognak. Közel öt év alatt ezen a téren szerzett 
tapasztatalataink teljesen igazolják állításunkat s öröm
mel constatálhatjuk, hogy állandóbb munkatársaink a 
fogalmazás és helyesírás terén nagy, sőt nem ritkán 
bámulatos haladást tettek.

Az újabban beérkezett leveleket alább közöljük.

Petrosény 1899 április 22.

Folyó hó 18-án megjelent 29 számú lapunkban 
„Tisztitó tüzben“ ezim alatt közölt vezérczikkre nézve 
megjegyzem, hogy a mennyiben az abban kifejtett 
eszmék kivihetők lennének, az a megalakítandó egye
sületünknek csak tiszteletére és javára válnék, sőt 
véleményem szerint a tagok száma is legalább 10 
százalékkal szaporodnék, mert szó a mi szó, sokat 
visszarettent az a veszély, hogy ha 5—6 évi tagság 
után a sors őket az erdészeti pályát elhagyni kény
szerítené, abban az esetben tagságuk megszűnnék és 
csupán a már általuk befizetett csekély összeggel 
lennének kénytelenek beelégedni, sőt esetleg ezt is 
elveszíteni, mert hiába, nagy csapás lenne bármelyi
künkre, ha silány fizetéséből nagy önmegtagadással és

nélkülözések mellett megkuporgatott pénzecskéjét el
veszítené.

Az első húrnak inegpenditése óta folytonosan 
azon fáradozom, hogy ügyünknek újabb és újabb híveket 
szerezzek, közlöm velük a szükséges tudnivalókat, hívo
gatom, buzdítom, lelkesítem, de minden törekvésem a 
föntebb fölhozott kikötésen hajótörést szenved. Ha ez 
az akadály el lesz hárítva, ez úgy az egyesületnek, 
mint az azt létrehozó szerkesztő urnák tiszteletére 
válnék

A magasabb életkort elért kartársaknak a nyug
díj egyesületbe rendes tagokul leendő felvétele kér
désében abban a véleményben vagyok, hogy az olyanok, 
kik az alakitó gyűlés által megállapítandó életkort 
már túllépték, egy külön — tisztán csak a beteg
segélyezés és temetkezés czéljait szolgáló alapdijainak 
megfizetése ellenében vétessenek fel, vagy pedig a 
túlhaladott éveik számának megfelelő tagsági dijakat 
visszamenőleg utólagosan fizessék be, különben ez 
csak saját egyéni véleményem s a döntést megnyug
vással bízom a tisztelt közgyűlésre.

A gyűlésen redkivül fölhatalmozódott teendőim 
miatt legnagyobb sajnálatomra nem vehetek részt, az 
egyesületnek azonban mindenesetre és minden körül
mények között tagja óhajtok lenni, sőt igyekezni fogok 
még több rendes tagot is szerezni, mely czélra 
kérem egyelőre 5 nyilatkozatot czimemre küldeni.

A szerkesztő űr költségeinek és egyébb kiadások
nak fedezésére szolgáló egy koronát már beküldtem, 
nem tudom, beérkezette? (Igen. Szerk).

Végül fölkérem szerkesztő urat, hogy — ha nem 
esnék terhére — a gyűlésen engem képviselni szíves
kedjék.

Bátor harczosainknak sok szerencsét kívánok a 
diadal kivívásához Jobb Antal

kerületi főerdóvéd.

Znió-Váralja 1899 április 25.

Nehezen és lassacskán bár, de mégis szaporodik 
azoknak a száma, kik az erdészeti segély és nyugdíj- 
egyesületnek tagjai óhajtanak lenni; úgy látszik, hogy 
valahára fölébredeznek alvó társaink s legalább ezren 
összecsoportosulunk. A mi erdőgondnokságunktól ketten 
máshová lettek áthelyezve s igy csak öten maradtunk, 
azonban mindnyájan rendes tagjai óhajtunk lenni s 
mint már volt szerencsém jelenteni, a gyűlésen részt 
veendek. Kérek czimemre 5 darab nyilatkozatot küldeni, 
hogy azokat társaim által kitöltetve mielőbb beküld- 
hessem,

A gyűlésen való megjelenés idejét jó lenne a 
résztvevőknek úgy megválasztani, hogy ha már nem 
szombaton este, legalább a gyűlés napján a reggeli 
vonatokkal érkezzenek meg, hogy a délelőtt folyamán 
a délutáni tanácskozás tárgya fölött alkalmuk legyen 
eszmét cserélni.

Az alapszabályok minden szakaszával meg vagyok
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elégedve, csupán a 13. § d., pontjával nem, mely azt 
mondja, hogy a kik önkényt elhagyják szolgálatukat, 
elvesztik nyugdíjra való igényüket, már pedig többen 
is lehetünk vagy leszünk olyan fiatalabb erdőőrök, kik 
daczára annak, hogy még alig vagyunk 30 évesek, 
már 5—6 sőt több évi szolgálatra tekintehetünk vissza, 
igy tehát ha még ezután 30 évet szolgálunk és ez idő 
alatt tagsági kötelezettségeinknek mindenben eleget 
tettünk, miért ne érdemelnők meg a kiszabolt nyug
dijat? Különben az, aki — kivált a felvidéken — 30 
évet töltött szolgálatban, bizon önkényt is elmehet 
nyugdíjba s az is bizonyos, hogy azt már nem fogja 
soká élvezhetni, Különben nem akarok én itt törvényt 
szabni, hanem szóljanak a dologhoz a többi kartársak 
is, mert a többség határozatát én megnyugvással 
fogadom.

Méltányos lenne, hogy azok, kik kebelükből meg
bízottat küldenek a gyűlésre, annak költségeihez leg
alább részben hozzájáruljanak, különben jó lesz, ha 
mindenki, a ki csak teheti, folyamodik az államvasu
takhoz féláru menetjegyért, mint azt magam is meg- 
teendem.

Most pedig kérem a jó Istent, hogy engedje 
egészségben megérnünk a szent pünkösdi ünnepeket, 
melyeken czélunkat elérni s nagyrabecsült szerkesz
tőnket, ki érdekünkben annyit fáradozott és fáradozik, 
személyesen üdvözölni reméljük.

Győrffy Illés
közalap, erdőőr.

Puszta-Vázsony 1899 április 23.

A megrendelt lappéldányokat időközben meg
kapván, előző soraim tárgytalanná váltak.

Ezzel a levelemmel egyidejűleg négy koronát is 
tettem a postára, mint az előkészületi költségekhez 
való hozzájárulást részemről, továbbá Zalka József, 
Grózmann Antal és Huszár Pál kartársaim részéről. 
Egyidejűleg felkérem szerkesztő urat 4 darab nyilat
kozatot mielőbb hozzám juttatni.

Ha a jó Isten megsegít, a gyűlésen mind a négyen 
részt fogunk venni, ezenkívül testestül — lelkestül azon 
leszünk, hogy a többi bajtársainkat is összetoborozzuk 
szerkesztő úr dicső zászlója alá, melynek diadalra 
vitelét mindnyájan szivünkből óhajtjuk.

Teszárs  Vilmos
uradalmi erdőör.

Csala 1899 április 23.

Nyugdíj egyesületünk megalapítását vitató s kedves 
lapunk hasábjain közzétett eszmecseréket a legnagyobb 
érdeklődéssel olvasván, legyen szabad nekem is szerény 
véleményemet nyilvánítanom.

Szükségesnek tartom én is, hogy az alapszabály 
tervezet 13. §. d. pontja oda módosittassék, hogy az 
egyesületnek az a tagja, ki szolgálatából önhibáján 
kívül esvén ki, vagy pedig attől saját elhatározásából 
válik meg s azt bármely más tiszteséges szolgálattal

cseréli föl, az egyesület tagjainak sorából addig kizár
ható ne legyen, mig tagsági kötelezettségeinek meg
felel és a tisztesség ösvényén halad

Ennek a véleményemnek az indokolása a saját 
tapasztalatomon alapul; tudok ugyanis esetet, hogy egy 
uradalomból az erdőőr csupán egy másiknak az árul- 
kodására, bármiféle kihallgatás nélkül 8 nap alatt egy
szerűen el lett bocsátva s ez ellen semmiféle jogor
voslatnak helye nincs. Legyen már most az illető 
vagyontalan és más uradalomban hamarosan szolgálatot 
nem kap, kénytelen más pályára lépni, mely ha esetleg 
igényeinek megfelel, a hurczolkodás költséges és hátrá
nyos voltát elkerülendő, azon meg is marad.

Vegyünk fel azonban egy másik — szinte figye
lemre méltó — körülményt. Jól tudjuk azt, hogy a 
legtöbb erdőbirtokos erdőőreinek javadalmazásáról na
gyon mostohán gondoskodik s igy az alkalmazott csak
hamar eladósodván, pályáján sem családját eltartani, 
sem gyermekeit iskoláztatni nem képes s igy akarva 
— nem akarva szintén kénytelen pályát cserélni. Ha 
az egyesület az ilyenektől további támogatását meg
vonná illetve azokat tagjainak sorából kizárná, való
színűleg sokan követnék példámat és a belépéstől 
vonakodnának s ez az egyesületnek csak hátrányára 
válnék.

Szükségesnek tartom ennélfogva, hogy az alap
szabályok 13. § d. pontja oda módosittassék hogy az 
egyesület tagjává lenni óhajtó a belépés idejében 
erdészetti vagy vadászati szolgálatban álljon, de ha 
később szolgálatát más tisztességes pályával fölcseréli, 
egyébként azonban tagsági kötelezettségeinek megfelel, 
továbbra is az egysület rendes tagjának tekintendő 
és a többi tagokkal hasonló elbánásban részesítendő.

A gyűlésen legnagyobb sajnálatomra nem vehetek 
részt, az egy koronával azonban a költségekhez leg
közelebb hozzájárulok.

B a r n a  I s t v á n  
főkápt. erdőör.

Petrilla 1899 április 25.

Egyesületünk megalakításával kapcsolatos elő- 
leges költségek fedezésére Préda Péter kartársammal 
együtt egy—egy koronát utalványoztam.

Arra az esetre, ha a gyűlésen személyesen részt 
venni nem tudnék, kérem a szerkesztő urat, hogy ott 
engem képviselni és a következőket nevemben javas
latba hozni szíveskedjék:

1. Az 50 éven felül levők az ezen koron túl 
való éveiket szerény törlesztés mellett válthassák meg, 
illetőleg az ezek után járó tagsági dijakat lefizethessék.

2. Ki magának és családjának több segélyt és 
nyugdijat akar biztosítani, az évente két vagy több 
tagsági díjnak megfelelő összeggel járuljon az egye
sület vagyonának gyarapításához.

Abban az esetben, ha az egyesület olyanokat is
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fölvenne kebelébe, kik írni nem tudnak ugyan, de azt, 
hogy az erdészet vagy vadászat terén állandó alkal
mazásban állanak, igazolni képesek, nagyon sok tag 
lenne megszerezhető.

Benke Ignácz.

Nagy-Lucska 1899 április 23.

Az alapszabályok 13 § d. pontjának módosítására 
nézve lapunk 28. számában a topánfalvai tisztelt kar
társak részéről javaslatba hozott módosításhoz én is 
hozzájárulok és annak fiigyelembe vételét óhajtom, 
valamint teljesen osztozom Machai Pál kartársunk né
zeteiben is, ezen kívül pedig még szükségesnek tartom 
a felhívást az egyes hatóságokkal közölni s azoknak 
lapunkból is mutatványokat küldeni, mi által ennek 
terjedése is biztosítva lenne.

Az egyesület megalapítása esetén a vagyon keze
lésére nézve magamnak is vannak némi aggályaim, 
de ha az erős ellenőrzés mellett tisztességes kezekbe 
lesz letéve, úgy semmi veszedelemtől sem tarthatunk. 
Ezt úgy vélem megoldhatónak, ha a vagyont az országos 
erdészeti egyesület kezelné, vagy legalább őrködnék 
felette, természetesen önrendelkezési jogainknak fenn
tartása mellett. Különben a jónak én sem leszek el- 
rontója s azt hiszem, hogy a gyűlés ebben a tekintet
ben meg fogja találni a helyes utat.

Figyelemmel kisérve lapunkat arra a szomorú 
tapasztására jutottam, hogy a nagy kiterjedésű Schön- 
born-féle uradalom százat meghaladó erdészeti altiszti 
személyzete nagy közömbösséggel viseli magát irányá
ban és csak kevesen akadnak közöttük, kik azt járatják 
s tán ezek sem igyekeznek kartársaikat ügyünknek 
megnyerni, mit az is igazolni lászik, hogy eddig alig 
2—3 kartárs jelentette ki a mozgalmunkhoz való csat
lakozását s azt, hogy egyesületünknek feltétlenül tagja 
óhajt lenni. Ezen a bajon segítendő mellékelve küldöm 
egyes általam ismertek névsorát abból a czélból, hogy 
részükre egy-egy lappéldányt és nyilatkozatot mutat
ványkép küldeni szíveskedjék. (A közölt 40 név között 
valóban két régi hátralékoson kívül ismerősre nem 
akadtunk. A szerkesztő.)

A munkácsi erdőgondnoksághoz tartozó altisztek 
tagjai óhajtanak lenni az egyesületnek s azt hiszem, 
hogy a beregszásziak sem fognak hátramaradni.

A pünkösdi gyűlésen lehetőleg részt fogok venni 
s kérem közölni, hogy nekünk vármegyeieknek van-e 
igényünk féláru vasúti menetjegyre. (A vasúti szabályok 
után kutatni nagy elfoglaltságunk miatt nem vagyunk 
képesek, miután azonban a kérvény bélyegmentes, 
nem koczkáztatnak a postaköltségnél egyebet, ha kisér- 
letet tesznek; a kérvény mindenesetre fölöttes ható
ságuk által megfelelően záradékolandó arra nézve, hogy 
esküt tett vármegyei alkalmazottak.)—

P ap  S á m u e l
I. o. törvhat. erdőőr

Munkács 1899 április 20.

Kedves kötelességemnek vélek eleget tenni akkor, 
midőn a jelen alkalommal az Erdészeti Újság előfize
tőinek sorába lépek, magam elé tűzvén ez által a még 
csak élte kezdetén álló és még mindig csekély támo
gatásban részesülő s ezért nehéz anyagi viszonyokkal 
küzdő szak- és társadalmi lapunknak némileg való 
támogatását, egyúttal annak az óhajtásomnak is ki
fejezést adva: bárha példámat számos szaktárs kővetné 
s tömörülve lapuuk működését nem csak erköcsileg, 
de anyagilag is támogatná, mi annak nem csak terje
dését, hanem erősbödését is maga után vonná s meg
mentené egyúttal minden alkalmatlan befolyástól.

A nyugdíj egyesület ügyében Budapesten a pün
kösdi ünnepeken tartandó gyűlésen az éppen akkor 
kezdődő erdőrendezési munkálatok miatt nagy sajná
latomra nem fogok részt vehetni, de az eseményeket 
lapunk utján figyelemmel kisérendem s ha az ott 
hozandó határozatok kielégítenek, úgy az eszmét nem 
csak hogy magamévá teszem, hanem igyekezni fogok 
azt az uradalmunknál nagy számban levő szaktársaim 
között is terjeszteni s oda hatni, hogy a kitűzött zászló
alá sorakozzanak. Szabad  I s tván

urad. erdőgyakoruok.

Szelistye 1899 április 20.

Recses lapunk 29-ik számában Leszher Alajos 
által közzétett indítványokhoz magam is hozzájárulok, 
mert ha levelét figyelemmel olvassuk, abban mind
azokat megtaláljuk, mire szükségünk van. Úgyszintén 
magamévá teszem a topánfalvi kartársaknak lapunk 
28-ik számában közölt indítványát, annyival inkább, 
mert szerény véleményem szerint nem csak a magán 
uradalmaknál bizonytalan szolgálatunk állandósága, ha
nem eléggé ingadozozó még egyes hatóságoknál is. 
Különben ezt a dolgot nem akarom most feszegetni, 
lesz majd arra alkalom a közgyűlésen.

Végül kérem szerkesztő urat, esetleg lapunk tisztelt 
olvasóit, hogy velem Dobos Géza, Kovács János, Thodo- 
rovics Miklós, Zemkó Ferencz, Csurgay András és 
Kalmár Menyhért kartásaink lakás csimét közölni szíves
kedjenek (Csurgay és Kalmár a szászsebesi m. kir. 
erdőhivatalnál vannak alkalmazva; előbbi lakása Telek,
u. p. Vajdahunyad, utóbbié Prigona, u. p. Szaszcsór, 
Szeben megye. A többiekre nézve nem adhatunk 
fölvilágositást). K r i s á n  G y ö r g y

urad. erdőkezelő.

Malomháza 1899 április 25.

Sopron vármegyében a kincstári kezelésbe vett 
összes községi erdőknél alkalmazott kerületi erdőőrök, 
szám szerint huszonkílenczen értekezletükön elhatároz
ták, hogy az alakítandó országos erdészeti altiszti 
nyugdíj és segély egyesület megalapításához szívvel 
— lélekkel és teljes erővel hozzájárulnak, mely czélból
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az országos gyűlésen magukat 3 tagú küldöttséggel 
fogják képviseltetni. A küldöttségbe megválasztva lettek: 

Pilnik András Malamházáról 
Barát Ferencz Nádasdról 
Sztrhárszky János Ágfalváról.

Midőn erről szerencsés vagyok a szerkesztő urat 
értesíteni, egyúttal kérem 30 darab nyilatkozatnak és 
az alapszabályok tervezetének a megküldését (A nyilat
kozatokat elküldtük, az alapszabályok tervezetét tartal- 
mzó lappéldányaink azonban már teljesen elfogytak 
s igy a tervezetet most újból nyomatjuk oly czélból, 
hogy azokat a gyűlésen leendő tárgyalás kozszétoszt-
hassuk). Pilnik András

védkerületi erdöőr.

Nagy-Köveres 1899 április 27.

A nyilatkozatot van szerencsém aláírva beküldeni, 
valamint 2 frt. 50 kr. összeget az előzetes költségek 
fedezésére. Egyben van szerencsém jelenteni, hogy 
még három idegen erdőőrt is sikerült időközben meg
nyernem s igy ezekre is biztosan számíthat az egye
sület. E szerint itt a következők lesznek az egyesület 
tagjai: Delimán György, Novák Mihály, Proháb Bálint, 
Szilágyi Antal, Kospenda Pál, Kreszteszku Miklós, Sza- 
vulovits Pál erdőőrök, Tokern János erdőlegény, vala
mennyien a közalapítványoknál, malamint Lorisz József 
Mojsze József a Baiersdorf és Biach fakereskedő czég 
alkalmazottjai és Klambes uradalmi erdőőr. (A 2 f. 50 
kr. beérkezett. Köszönet a kiváló buzgóságért! Adná 
az ég, hogy minden vidéken utánzója akadjon, akkor 
a siker iránt való minden aggodalom megszűnnék. A
szerkesztő). Del imán György

közalap, erdőőr.

Gyűlésünkhöz. Lapunk eddigi számaiban közöl
tük azok neveit, kik már előzőleg jelentkeztek az 
országos gyűlésen való részvételre: újabban számos 
résztvevő jelentkezett ismét, ezeknek neveit azonban 
térszüke miatt csak lapunk jövő számában közölhetjük, 
valamint a hozzánk intézett egyes kérdésekre is szer
kesztői postánkkan csak akkor fogunk válaszolni. Lapnnk 
szerkesztője a gyűlés közeledtével emberi erőt meg
haladó munkát kénytelen minden segítség nélkül egy
maga végezni s igy szives elnézését kérjük tisztelt 
olvasóinknak esetleges mulasztásainkért.

Tudakozódás. Szlimák János közalapítványi 
erdőőr tisztelt kartársunk azzal a kéréssel fordul lapunk 
tisztelt olasóihoz, hogy vele Szabó Jánosnak, — ki 
1894 évben végezte tanulmányait a királyhalmai erdőőri 
szakiskolában, — lakását közölni szíveskedjenek. A 
tudakozódó kartárs lakása Nyitra-Kolos.

Hova pályázzunk. A következeő hirdetményt 
volt alkalmunk olvasni: Jász-Nagy-Kún-Szolnok vár
megye területén fekvő Karczag rendezett tanácsú város 
határában létesített ezredéves erdő őrizetére, az erdő
sítések folytatása s egy tervezet nagyszabású faiskola 
létesítése és gondozása végett egy erdőőri állomás 
szerveztetvén, ennek betöltésére ezennel pályázat hir- 
dettetik.— Javadalmazás: 300 frt. évi készpénz fizetés, 
természetbeni lakás és 5 k. hold földilletmény. Pályázók 
felhivatnak, miszerint kérvényüket életkorukról, erkölcsi 
magaviseletükről, az erdőőri szakvizsga letételéről, ép, 
egészséges testalkatukról s főképen jó látó és halló 
képességükről s eddigi alkalmaztatásukról kiállított 
bizonyítványaikkal együtt legkésőbb f. év junius hó 
végéig a gödöllői m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be. 
Kelt Karczag város polgármeserének megbízásából 
Gödöllőn 1899 évi április hó 26-án. M. kir. erdőhivatal.

A cseléd boszuja. Nagybecskeren mérgezés kö
vetkeztében meghalt Bujdosó Péter malomtulajdonos és 
kiderült, hogy egyik elbocsátott cselédje boszuból emész
tette el a már hetvenöt esztendős öreg embert. Bujdosó 
ugyanis a minap elbocsátotta Csányi Julcsa nevű cselédjét, 
mert észrevette, hogy a leány nem legbecsületesebb sá
fárja az ő vagyonkájának. Néhány nap múlva Lecki Lívia 
ajánlkozott cselédnek és az öreg ember föl is fogadta. 
Leckit az elcsapott cseléd küldötte Bujdosóhoz, hogy 
boszut álljon. A kenyérbe ugyanis maró higanyoldatot 
tétetett az uj cseléddel és az öreg malomtulajdonos, miután 
a mérgezett kenyérből evett, meghalt. A dolog hamar 
kitudódott és Lecki Lídiát letartóztatták, a ki bevallotta, 
hogy Csányi Julcsa bérelte föl a mérgezésre Most Csányi 
Julcsát is keresik, de eddig nem akadtak a nyomára.

A pagyilkos ÍIU. Belényesen Duma Mitru jómódú 
parasztgazdát megölte a fia. A fiú korhely életet élt, a 
pénz csak úgy olvadt kezében, s a mikor az apja gátat 
akart vetni a dorbézolásnak, a fiú ellene szegült, sőt kezet 
fogott reá. Egyszer a múlt héten három napig nem jött 
haza a fiú. Éjszaka ivott, napal a korcsmában aludt. Az 
apában ez alatt megérett a szilárd elhatározás, hogy nem 
ad több pénzt a fiának. A korhely erre elhatározta, hogy 
ha nem kap pénzt, hát elveszi az öregtől. így is történt 
s minap agyonlőtte az atyját. Az apagyilkos fiút el
fogták.

Erdők elharácsolása Csikm egyében. Csik- 
megyéből írják, hogy az uj gyimes-t.-ocua-palánkai vasút 
kiépítése óta egyes községek, melyeknek erdőik vannak, 
minden követ megmozdítanak, hogy erdőiken túladjanak. 
Egész Csikmegye el van árasztva kül- és belföldi fake
reskedők ágenseivel, a kik azon igyekeznek, hogy az 
erdőket olcsó áron megszerezhessék s az erdőket kéz 
alatt tényleg potom áron összevásárolják. Többek között 
fölemlítjük Csik-Madaras és Csik-Jenőfalva községeket, a 
melyek erdőállományukat kéz alatt egy bécsi cégnek 
adták el. A helybeli fakereskedők és fürészgyár-tulaj- 
donosok, a kiknek éidekeit sérti ez az eljárás, föl akarják 
hívni e visszaélésekre a kormány figyelmét, mert az erdő
törvény világosan elrendeli, hogy a közégi erdőket csupán 
nyilvános árverés mellett szabad eladásra bocsátani.

A bécsi arzenál fo g ly a . Bécsből táviratozzák, 
hogy Novigradban , Mapan Iva, egy tizenhét éves fiú 
olyan puskamodellt készített, a melylyel negyedóra alatt

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 247

hatszázszor lehet lőni s egyszerre tizenöt patronnal meg- 
töltölteni. Mapant katonák kisérték Gráczból Bécsbe, 
ahol fogva tartják mindaddig, a mig találmányát meg
vizsgálják, nehogy a fiatal feltaláló, másnak találja el
árulni titkát.

E g y  sé ta  m ia tt. Párját ritkító csekély ok miatt 
akarta magát vasárnap elemészteni egy tizennyolcz esz
tendős leány, Vásárhelyi Gizella elárusitónő Délután meg
kérte a bátyját, hogy menjen vele sétálni. A fiatal em
bernek nam volt rá ideje, miért is megtagadta testvére 
kérését. Ezen aztán összevesztek. A sétából nem lett 
semmi s ez annyira elkeserítette a leányt, hogy neki 
ment a Dunának. Este hét óra tájban a Ferenc József 
rakpartról ugrott a vízbe, de Grosz László szabósegéd 
észrevette a halni készülő leányt és kimentette.

N ép ité le t. Newyorkból borzalmas népitélet hírét 
jelentik. Georgia-állam Newnan nevű városában egy sze- 
recsen meggyilkolt egy bérlőt és azután a bérlő fele
ségét is bántalmazni akarta, de az asszony elmenekült 
előle. Mikor a gyilkosságnak hire ment, a lakosság na
gyon fölháborodott és halálra kereste a szerecsent. A 
bűnös ember mikor elfogták, igy kiálltott föl:

— A bérlőt, bevallom, meggyilkoltam, de a fele
ségét nem bántottam, nem is akartam bántani.

A nép haragja azonban nem csillapodott. A szerecsent 
máglyára Ítélték. Mielőtt a büntetést végrehajtották volna, 
levágták a szerecsen tiz ujját és a fülét, azután elevenen 
elégették. A rémes ítélet színhelyén megjelent a kor
mányzó is, de közbelépése eredménytelen maradt. A lin- 
cselés nagyon elkeserítette a szerecseneket. A lakosság 
fél, hogy boszut állnak, miért is a kormányzó katonaságot 
rendelt ki.

TTj tü zo ltó an y ag . Eberhardt Miksa német mér
nök olyan anyagot talált föl, a melylyel a legnagyobb 
tüzet is rövid idő alatt és aránylag könnyen el lehet 
oltani. Ez az anyag tejszinü szagtalan folyadék, a melyet 
minap mutatott be a föltaláló a Tatterszall versenypályáján 
meghivoti közönség előtt, melynek soraiban a miniszté
riumok, a főváros, a tűzoltó parancsnokság és az állam
vasutak kiküldöttjein kívül sok nagy gyár képviselője és 
több hölgy is megjelent, A találmánynyal több kísérletet 
tett a löltaláló. Először egy petróleumba áztatott égő 
rongyot oltott el a keze közt, majd pedig egy két méter 
hosszú és egy méter széles gödörbe kátrányt öntött, le
öntötte néhány kanna petróleummal és meggyujtotta. Előbb 
a petróleum égett, majd a szurok is tüzet fogott s kél 
méter magas láng csapott ki a gödörből. A föltaláló csak 
egy vödröt öntött foyadékából a forrón sistergő tűzre, 
a mely azonnal elaludt. Az utolsó kísérletre egy három 
méter hosszú, két méter magas máglyát raktak össze 
puha hasábfából és szalmából, leöntötték petóleummal, 
azután meggyujtották. Öt-hat méter magasan lobogott a 
láng, a mikor egy fecskendőből tüzoltóanyagot fecsken
dezett rá a föltaláló. Tizenöt másodpercnyi idő s negyven
ötven liter folyadék elegendő volt a tűz eloltására s az 
izzó zsarátnokok annyira lehűltek, hogy kézbe is lehetett 
venni. A hátramaradt f adarabokat szalma közé tették, 
újra leöntötték petróleummal, de a folyadékkal leöntött 
fa többé nem fogott tüzet, még csak föl sem melegedett.

T éli á lm o t alvó m adarak . A tél szigora és 
az eledel hiánya sok állatot arra kényszerit, hogy elhagyja 
azt a vidéket, hol nyáron át bőségesen megrakott asztalra 
talált, vagy ha nem rendelkezik oly kitünően kifejlett 
mozgási szervekkel, mint a madarak, akkor átaluszsza az

életének nem kedvező időt, a telet. így számos apróbb 
emlős állat, valamint a nálunk honos gyikok, kígyók, bé
kák s egyéb csúszómászók mindannyian átulszszák a telet. 
A madarak közül egy sincs olyan, mely rendes téli álmot 
aludna, de rendkívüli körülmények között mégis előfor
dulnak ilyen esetek. így különösen hiteles adataink van
nak, hogy Angliában, Németoszágban és Francziaországban 
már több ízben találtak téli időben megdermed fecskéket, 
parti lyukban vizek mellett, valamint a templomok tetői 
alatt. Sőt Bronn szerint az Olaszországot és Francziaor- 
szágot összekötő ulon, a Maurienn völgyében van egy 
barlang, melyben minden télen a fecskék egész rajai talál
hatók a barlang tetejéről lelógva, teli álomba elmerülve.

M esterséges selyem . A selyemhernyók vagy 
nem szállítanak selymet, vagy nagyon drágán szállítják. 
El kellett tehát jutnunk a mesterséges selyemhez. Egyik 
fajtája a Vandura selyem, a melyet gelatínból úgy állí
tanak elő, hogy a megfelelő edényekben a gelatint állandó 
hőmérséklet mellett tartják s onnan szálak alakjában ki
sajtolják. A kijövő vékony szálacskákat géppel forgatott 
gombolyagra szorosan egymás mellé csavarják. A szálacs
kák nagyon gyorsan száradnak, egyforma vastagságúak 
és szépen fénylő, sima felszínük van. Egyetlen munkás 
tiz ilyen gépet kezelhet és tiz órai munkaidő alatt nyolcz- 
vanezer angol yard hosszú szálat produkálhat, ami meg
felel huszonnégyezer selyemgubószál hosszának. Hogy ez 
a selyem a vizben el ne mosódhassák, csekély sodrás 
után zárt kamrákban formaldehid hatásának teszik ki. 
Az igy preparált selyem egyáltalán nem mosható, lestése 
pedig olyan könnyű, hogy egy selyemfaj sem múlja felül. 
A  festő anyag kis mennyiségét a folyékony gelatinhoz 
adva, az behatol az egész tömegbe és a selyemszálak már 
a kívánt színben sajtolódnak ki az edényből. A Vandura 
selyem kétszer olyan olcsón állítható elő, mint a többi 
selyem fajták és valódi selyemmel valamint kamgarnnal 
és gyapottal együtt könnyen feldolgozható.

P o sta  m in d en  fa luban . A belügyminisztérium 
a múlt héten igen nevezetes rendeletet léptetett életbe. 
Eszerint Magyarország minden falujának lesz ezentúl 
postája. Minden nagyközség, továbbá minden körjegyzői 
székhelyt képező kisközség, melyben postahivatal nin
csen, köteles attól a postahivataltól, melynek forgalmi 
köréhez beosztva van, a községek lakosai számára 
érkezett, vagy azoktól feladott közönséges és ajánlott 
leveleket, nyomtatványküldeményeket stb. amennyiben 
azok átvételéről, vagy feladásáról az illetők önmaguk 
külön nem gondoskodnak, hetenkint legalább háromszor 
azzal a postaküldönczczel, ki a hivatalos levelek továb
bításával megbízva van, elhozatni, illetőleg a postahi
vatalhoz elszállítani. A küldöncz értékküldeményeket 
is szállíthat, de persze csak úgy, ha az érdekelt felek 
erre felhatalmazzák. A küldönczöket a községi jegyző 
és biró ellenőrzi, a kik számára a rendelet részletes 
utasításokat tartalmaz.

Ebből az uj rendszerből főként a szerényebb 
sorsú emberekre háramlik előny, a kik ezentúl a leg- 
elhagyottabb fészkekben is minden utánjárás nélkül 
birtokába juthatnak az őket illető postai küldemé
nyeknek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T
a

B L U 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 űvelésügyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
cziögünli ú jó lag  m egD lzatott

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 O Á R I  R U H Á K É
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. - * ^ | Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Stttó utcza 2, Szervitatér sarkán. ö csisa .-m ai.

Szerb kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Május 9. 32-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez

minden Kedden
küldendők.

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.

Az első fecskék.
A tavasz, a szebb idők beköveteztének 

hírnökei csak pár hét előtt érkeztek meg hoz
zánk távol téli hazájukból s most eresz alatt, 
háztetőn vidám csicsergéssel zengik hálacsicser
gésüket hajnalhasad tán a természet ébredése 
fölött s ébresztik a szunnyadó embereket és 
buzdítják arra, hogy ők is hálát adjanak az 
egek urának, hogy ismét egy uj tavaszt enge
dett megérniök.

Az erdészeti és vadászati altiszti személy
zetnél a hosszú téli álom után szinte most kez
dődik az ébredés, bizonyságául annak, hogy 
ime elérkezett a virágfakadás, a mozgékony 
élet ideje s megérkeztek hozzánk az első fecskék, 
fennhangon hirdetve ezt az ébredést. Az egyik 
Krivány hófödte ormai alól, a másik a bihari 
Hegyköz gyönyörű vidékéről s valamint hogy 
kedves a villásfarku kicsiny fecske a szegény 
halandónak, azonképen kedves nekünk is ez 
a két élő bizonysága az ébedésnek és még inkább 
a tömörülésnek és az összetartásnak. Nem 
egyebek ezek, mint a liptóujvári m. kir. főerdő- 
hivatal és a tenkei járás erdészeti altiszti 
személyzetének az egyesületünk megalakítása 
fölött tartott gyűléseik jegyzőnyvei.

A liptó-ujvárihoz lapunk két számában 
folytatólagosan bővebben szóltunk már a hoz
zánk beküldött értesítő levél alapján, a nélkül, 
hogy magát a jegyzőkönyvet láttuk volna s 
igy megtörtént az, hogy kissé elhamarkodva 
a dologról, bár nem könnyelműségből, hanem 
inkább jóhiszemüleg talán igaztalan ítéletet

mondtunk s igy nem fog a közügynek ártalmára 
lenni, ha a dologra még egyszer röviden vissza
térünk.

Tudósítónk, kinek levele képezte alapját 
véleményünk nyilvánításának, röviden csak 
arról értesített, hogy a liptóujvári m. kir. fő- 
erdőhivatal altiszti személyzetének egy része 
megtartott gyűlésén kifogást emelt az ellen, 
hogy alakítandó egyesületünk a nyugdijegye- 
sület jellegével bírjon s ennek a határozatnak 
tulajdonképen okát nem nevezte meg a saját 
nevén, hanem csak sejtetni engedte burkolt 
hasonlatban.

A hozzánk most beküldött jegyzőkönyv, 
vagy tulajdonképen nem is az, hanem inkább 
egyszerű átirat most egészen más színben tünteti 
föl a dolgot s igy kedves kötelességünknek 
ismerjük az előre nyilvánított véleméyünknek 
eltérő irányt adni s azt részben megváltoztatva, 
nem csak a liptóujvári igen tisztelt kartársakat, 
de lapunk tisztelt olvasói és ügyünk hű támo
gatóinak fölháborodott kedélyét is lecsillapítani.

A liptóujvári igen tisztelt kartársak ugyanis 
az egyesületnek nyugdíjazó jellegével való 
fölruházása ellen azért tiltakoznak, mert attól 
félnek, hogy a részükre és általában a kincstári 
szolgálatban álló alkalmazottak részére már 
most is nyugdijat biztositő államkincstár látva 
azt, hogy alkalmazottjai saját nyugdíj egyesület 
megalakításán fáradoznak, ebben elégedetlen
séget fog látni s bekövetkezhetik majd az, 
hogy alkalmazottjait másfelől biztosítottnak is
mervén, meg fogja tőlük vonni az általa eddig 
biztosított nyugdijat.

Ebből az okoskodásból kiindulva javaslatuk

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



250 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az, hogy az alakítandó egyesület ne a „nyug
díj", hanem csak a „segély" jelzővel láttassék 
el s tagjainak annak idején ne nyugdijat, ha
nem csak bizonyos évi segélyt adjon.

A tisztelt értekezlet eme véleménye élő 
tanúbizonysága annak, hogy a kérdést illő 
komolysággal tárgyalták a résztvevők s minden 
eshetőséggel számot vetettek, mi mindenesetre 
csak dicséretet érdemel s érdeméből mit sem 
von le az, hogy a czélpontot nem találták el 
pontosan, hanem kissé melléje lőttek, minek 
egyedüli oka a különben csak dicséretet érdemlő 
nagy buzgóságuk volt, mely tuvalevőleg néha 
a jó vadászt is megtéveszti.

A kifejtett aggodalom csak látszólagos 
alappal bir, egészben véve azonban teljesen 
fölösleges, mert hiszen az állami alkamazottak 
nyugdijjogosultsága alkotmányos utón hozott, 
legfelsőbb szentesítést nyert törvényben gyö
keredzik s határozottan kimondja, hogy minden
kinek, ki az államkincstárnak szolgálatában 
bizonyos időt hűségesen eltöltött, nyugdijra van 
igénye s az igényjogosult ezt rendes körülmények 
között el nem vesztheti, arról azonban a vonat
kozó törvény sehol sem tesz említést, hogy ha 
az állami alkalmazott megélhetését vagy éppen 
jólétét más utón biztosítja, akkor tőle a szolgá
lata által jól kiérdemelt nyugdija elvonható, 
a törvény szelleme tehát nem az, hogy valakit 
a jóléttől megfosszon, hanem igenis az, hogy 
neki a megélhetést — már a milyet — olyat, 
— biztosítsa.

Fölösleges aggodalom az, hogy ez a törvény 
olyan irányban megváltoztatható lenne, mert 
hiszen akkor egyszerűen mindazokat, kik akár 
szolgálatuk alatt takarékosságukkal és hangya 
szorgalommal vagyont gyűjtöttek, akár pedig 
ehez örökség vagy nejeik hozománya révén 
jutottak, akár végre maguknak valamely bizto
sitó társulatnál bizonyos összegű tőkepénzt 
vagy életjáradékot biztosítottak, kiérdemelt 
nyugdijuktól meg lehetne fosztani, mert hiszen 
bebizonyított tény, hogy a nélkül is megtudnak 
élni. Ha ilyen eljárás lehetséges lenne, vájjon 
volt értelme annak, hogy például a miniszterek
nek nyugdijat állapítottak meg? hiszen ezek 
többnyire vagyonos emberek, kik nyugdijuk 
hijával sem látnának valami nagy szükséget.

Nyilvánvaló tehát ebből, hogy a nyugdíj 
ott, a hol megvan, nem egyéb, mint a hosszú 
szolgálat által kiérdemelt javadalmazás, melynek 
érdemét mi sem csökkentheti.

Az, hogy ha egyesületünk nem nyugdijat, 
hanem állandó segélyt fog nyújtani tagjainak, 
az előbbiek szerint a dolgon mit sem változ
tatna, legföllebb azt a véleményt kelthetné az 
államkincstárban, hogy ime az ő alkalmazottjai 
ki akarják öt játszani hamis jelszavak haszná
lásával; sokkal jobb és tiszteletre méltóbb 
dolog, ha nyíltan megmondjuk, hogy van ugyan 
nekünk nyugdijunk biztosítva, de miután az 
sokszor olyan csekély, hogy minden egyebet 
biztosíthat, csak nyugalmat nem, legföllebb a 
gyomor nyugodalmát és fölmentését a munkál
kodástól, ime mi magunk gondoskodunk arról, 
hogy csekély nyugdijunkat saját erőnkből emel
jük, mert utóvégre nem kívánhatjuk azt, hogy 
mindent mások tegyenek meg helyettünk.

Ezeket elmondva bizton hisszük, hogy 
sikerült a liptóujvári tisztelt kartársak aggo
dalmait eloszlatnunk, de ha a mi gyönge sza
vunkban nem bírnának, ám bocsássák azt 
elüljáróik bölcs bizálata alá s százat teszünk 
egy ellen, hogy azok mindenekben nekünk 
fognak igazat adni.

Az egyesület nyugdíj jellegét annyival is 
inkább fönn kell tartanunk, mert a már eddig 
is hozzánk érkezett s részben mai számunkban 
közölt levelek a legnagyobb fölháborodással 
utasítják vissza annak elejtését.

A tenkei járás altszti személyzetének jegyző
könyvét a legnagyobb lelki gyönyörűséggel 
olvastuk, mert annak minden betűjéből kirí 
az igaz lelkesedés.

Az eddigi jelekből nyilvánvaló, hogy ügyünk 
a legjobb utón indult el a siker felé s eszménk 
mind nagyobb és nagyobb téren hódit, biztos 
reményt keltve ez által bennünk arra nézve, 
hogy egyesületünknek, — ha egyszer szeren
csésen megalakul, — alig lesz párja szeretett 
hazánkban.

A liptó-ujvári altisztek nyilatkozata.
Az Erdészeti Újság tekintetes szerkesztőségének

Szászsebesen.
Becses lapjának folyó évi 20 és 21 számában 

egy „Országos erdészeti altiszti nyugdíj és segély egye-
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sület“-nek létesítése érdekében megpendített ügyhöz a 
liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületében alkalma
zott erdészeti altisztek nevében mi alólirottak kívánunk 
az alábbiakban hozzászólni s kérjük a t. szerkesztőséget, 
hogy e soraiknak becses lapjában tért engedni szíves
kedjék.

Az erdészeti altisztek nyomasztó helyzete javí
tásának mi is testtel-lélekkel vagyunk hívei és ezennel 
elismerést mondunk a tek. szerkesztőség azon fáradozá
sáért, hogy az ügyet ismét felkarolta s azt minden 
lehető módon érvényre juttatni iparkodik. Az „Országos 
erdészeti altiszti nyugdíj és segély egyesület* czim 
ellen azonban a a következőknél fogva határozottan 
állást foglalunk:

Tagadhatlan, hogy nagy szolgálat tétetnék a ma
gán alkalmazásban levő erdészeti altiszeknek, ha nyug
dijuk és segélyezésük ezen egylet létesítése által biz- 
tosittatik, azonban épp oly nagy hátrány háramolhatnék 
idővel azon államszolgálatban lévő erdészeti alkalma
zottakra, kiknek nyugdija az állam részéről a fennálló 
törvények által biztosítva van. Hiszen ez által, mi. az 
állam szolgálatában álló erdészeti altisztek majdnem 
tüntetőleg kimutatnék, hogy saját nyugdijegyesületünk 
van, tehát az állam által adandó nyugdíjra nem szoru
lunk s azt ezen gondoskodása alul (idővel) a magunk 
jószántából felmentjük. Pedig az élvezett kiz fizetés 
mellett, melyből a legcsekélyebb megtakarítás is tel
jesen ki van zárva, mi egyébre támaszkodik az állami 
szolgálatban lévő erdészeti altiszt, mint a nyugdíjra, 
melylyel öreg napjai biztosítva vannak?! E csalóka 
remény éltet bennünket s uj meg uj erőt ad nekünk 
a sokszor alig elviselhető anyagi küzdelmek között. 
Hányán érjük azt meg? s mily rövidke ideig élvezik 
azt a legtöbben! De mégis megvan! S ezt is eldobjuk 
magunktól meggondolatlanságunk által? Ha ily czim 
és czél mellett az állami erdészeti altisztek közül vala
melyik belépne a létesíteni szándékolt nyugdíj és segély 
egyesületbe, legfeljebb a jövőt nem tekintő rövid ész
járásának adná eltagadhatlan bizonyítékát!

Ha azt kívánjuk, hogy az egylet egyetemes s úgy az 
állami, mint a magán szolgálatban álló erdészeti alkal
mazottakra egyaránt üdvös legyen: akkor annak czime 
„Magyar erdészeti altisztek egylete* és czélja tagjai 
részére állandó évi segély összegeknek biztosítása 
legyen szolgálatképtelenségük vagy nyugalmazásuk ese
tén. Az alapszabályok tervezete tehát szintén ennek 
megfelelőleg módosítandó volna.

Még egyet óhajtunk megjegyezni:
Ha az egylet létesítésében végleg megegyezünk, 

minden fontosabb lépéstétel előtt iparkodjunk oly be
folyásos védnökségre — illetve elnökségre szert tenni, 
mely nem csak pártolná igazságos ügyünket, de azt 
tekintélyével mindenütt hathatóan támogatná s helyes 
és tapintatos eljárásával úgy a hatóságok, mint más 
személyekkel szemben illően képviselné, mert homok 
alapokon nyugvó fáradozásainknak épp oly kevéssé

lesz sikere, mint akkor, midőn első Ízben segélyegylet 
létsiteni szándékoztunk.

Liptó-Ujvárt 1899 évi április hó 9-én.
Fukász István, Hármán János, Hármán József, 

Lánczos Dénes, Novotny József, Paulinyi Gyula Ambró, 
József, Schleichart Godofréd, Raphanides Ernő, Koch 
Ferencz, Hoffer Balázs, Podhorszky János, Gurszky 
Károly, Nemcsok József, Blcha Konrád, Erhardt Győző.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Tenkén 1899 évi április hó 4-én Bihar 

megye tenkei járáshoz beosztott 5 járási erdővédi kerület 
előre közölt értekezletében az országos erdészeti és 
vadászati altiszti segély és nyugdíj egyesület megala
kulása tárgyában.

Jelenvol tak alulírottak.
1. Abrudán László m.-csékei járási erdővéd az 

egybegyült kartársait a megjelenésükért üdvözli és 
kedves kötelességének tartja előadni a már küszöbön 
levő országos erdészeti és vadászati altiszti segély és 
nyugdíj egyesület czélját, annak fontosságát mind reánk, 
mind az összes kar- és bajtársainkra s javvsolja 
magunkat a Budapesten a pünkösdi szent ünnepeken 
megtartandó gyűlésen képviseltetni.

ad. 1 A jelenlevő kartársak örömtől telt szívvel 
egyhangúlag elhatározták, hogy a gyüllésen magukat 
képviseltetik és a képviseléssel a tenkei járás erdő- 
védjét, Mocz István kollegájukat kérték fel, a mit 
örömmel elfogad s annak idejében és helyen megjelenni 
kedves kötelességének ismeri.

Mocz István kollegánk megjegyezni kívánja, hogy 
saját költségén óhajt megjelenni a fővárosban a gyű
lésen s nem kívánja kollegáinak hozzájárulását az úti
költségeihez

2. Továbbá kollegánk Obrudán László előadja, 
hogy az egyesületbe való belépés és rendes taggá létei 
mikénti biztosítására a kötelező nyilatkozat — mely 
kedves lapunk 25. számával mindenkinek küldve van 
— aláírandó és láttamozva kedves lapunk szerkesztő
ségéhez beküldendő, mire figyelmünket felhívja, nem 
különben az 50 kr. fejenkénti hozzájárulási költség 
beküldésére.

ad 2. A legnagyobb örömmel s eg3?hangu felki
áltások közt határozottan kijelentik, hogy az egyesületbe 
mind az öten belépnek és annak rendes tagjai lesznek, 
a kötelező nyilatkozatot mindegyikünk által külön alá
írva kedves lapunk szerkesztőségéhez eljuttatják, az 
egyenkénti 50 kr. hozzájárulási költség, összesen 2 frt 
50 kr. rendelkezési helyére való eljuttatásával pedig 
Abrudán László kollégát bízzák meg.

3. Ez alkalommal nem mulasztjuk el szivünk ama 
érzésének kifejezést s tanú bizonyságát adni s azt jegy
zőkönyvileg is kinyilvánítani, melylyel kedves lapunk 
szerkesztője iránt — ki semmi fáradságot nem ismerve, 
helyzetünket szivén viselve, fontos ügyünket megterem
tette és annak létesítésén munkálkodik.
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ad 3. Valósággal megörvendeztető jelenet és él
jenzés mellett mind az öten kedves kötelességünknek 
tartjuk azt jegyzőkönyvünkben tolmácsolni s a fárad
ságot nem ismerő vezérünknek hálás köszönetünket nyil
vánítva kívánni, hogy őt a Mindenható sokáig éltesse.

Ezzel az értekezlet berekesztetett és a jegyző
könyv felolvasás után azzal Íratott alá, hogy az kedves 
lapszerkesztőnkkel közzététel végett közöltessék.

Ke l t  m i nt fent .
Abrudán László, magy. csékei j. erdővéd jegyző

könyv vezető. Moez István tenkei j. erdővéd. Bujdos 
Albert beéli j. erdővéd. Pálos János, belényesi j. er
dővéd. Ábrahám Balázs vaskohi j. erdővéd.

Napy-Záblat 1899 május 2.

Örömmel vártam a pünkösdi gyűlés napját, mely 
alkalommal olyan sok ismeretlen kartárs és jó barát 
fog egymással kezet szorítani, abban a reményben, 
hogy ebből a testvéri ölelkezésből szinte ki fog jutni 
a részem s ugyanakkor szerkesztő urunkat is üdvözöl
hetem, de erről a szép reményről — legnagyobb saj
nálatomra — le kell mondanom, mert szolgálatadó 
uraságom éppen a pünkösdi ünnepekre fog megérkezni 
családostól s ezen a két napon szabadságon levő fia 
az előre nyert értesülés szerint őzbakra szándékozik 
cserkészni s ennél a kedvtelesénél nekem múlhatlanul 
oldalánál kell lennem.

A liptó-ujvári tisztelt kartársaknak lapunk 30-ik 
számábae közölt ama óhajtását, hogy egyesületünk 
cziméből a „nyugdíj“ jelző töröltessék, kár is volt 
közzé tenni, mert ha nekik a magyar királyi állam
kincstár a nyugdijat megadja s abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy nekik nyugdijra szükségük 
nincs, csak némi segélyre, kár nekik a mi nyugdijunk 
elé gátat emelni, mert nálunk kisebb és nagyobb ma
gán uradalmakban egy erdóőr sincs olyan jó állásban, 
hogy bármikor is a nyugdijat elutasíthassa és kijelent
hesse, hogy neki erre szüksége nincs. Azt hiszem, hogy 
lapunk levelezési rovatának figyelmes olvasói meggyő
ződhettek arról, hogy a nagy többség nem csak a 
saját, hanem a mások javáért is küzd s az említett 
kartárs urak úgy látszik ennek éppen az ellenkezőjét 
teszik, mint az a két jó testvér, hogy mindegyiküknek 
lévén egy almája, azt mondta egyik a másiknak: „add 
ide nekem a te almádat, hogy nekem legyen kettő, 
neked pedig egy sem.”

Lapunk 20-ik számában volt alkalmunk olvasni egy 
szomorú levelet, melyet egy vérző szivü özvegy kért 
közzé tenni, kinek férje ugyan a magas kincstárnál mint 
főerdőőr állt szolgálatban s családja mégis igen siral
mas helyzetbe jutott: vájjon nem ismétlődhetik-e ez az 
eset másoknál Is? Igen, de még szomorúbb is, mert 
magamat is oda számítva sokan vannak olyanok, kik

nem mondhatják, hogy: „haza megyek”, mert nekünk 
tulajdonképen nincs is biztos hazánk s az a hely. melyet 
szolgálatunk biztosit, csak időleges és családunk holta 
után hontalanná válik a saját hazájában.

Dudás Ferencz kartársunknak lapunk 30-ik számá- 
közölt véleményéhez a magam részéről hozzájárulok 
s az előleges költségekhez is az 1 koronával hozzá
járulok.

A gyűlésen meg nem jelenhetvén, a szerkesztő 
urat kérem fel, hogy ott engem képviselni s a hozott 
határozatokat tájékozásul kedves lapunkban közölni 
szíveskedjék, előre is köszönve szives fáradozását s a 
távolból Isten áldását kérve munkálkodására.

Hermán Ferencz
urad. erdöőr.

Alsó-Kőröskény 1899 május. 1.

Paulinyi Gyula tisztelt kartársunk levelét nem 
kellett volna — kivált gyűlés előtt — kibocsátani, mert 
az annyi kárt tett ügyünknek, mint a legnagyobb 
jégverés a virágzó búzának és nem hiszem, hogy 
véleményéhez bárki is hozzájárulna; én és kartársaim 
azt semmi esetre sem tesszük magunkévá.

Kérem lapunkból mutatványszámot és 3 darab 
nyilatkozatot Szobolics József uradalmi főerdőőr kar
társunk czime alatt Nyitra-Novákra, nekem pedig 5 
darab nyilatkozatot küldeni.

A gyűlésen meg fogok jelenni.
Pirchann Fridolin 

kér. erdöör.

Mi a magunk részéről nem osztjuk aggodalmait, 
mert előző két és mostani vezérczikkünkben eléggé 
kimutattuk a magunk igazát s talán a liptó-ujvári 
tisztelt kartársainkat is sikerült meggyőznünk arról, 
hogy az által, ha alakítandó egyesületünk tagjaivá 
lesznek, a magas kincstár által részükre biztosított 
nyugdij semmi irányban sem lesz veszélyeztetve. Egyéb
iránt lesz alkalmunk erre nézve a gyűlésen bővebben 
nyilatkozni. A szerkesztő.

Császárpatak 1899 május 2.
A tavaszi erdei munka csöndesen befejezéséhez 

közeledik s mig az tartott, magam is csak feszült figye
lemmel kisértem derék bajtársaim munkálkodását, melyet 
kitűzött czélunk elérésében kifejtettek s fontolóra vettem 
mind azokat az észrevételeket, melyeket alakítandó 
egyesületünk alapszabály-tervezetére tettek s közben 
terjesztettem az eszmét kartársaim között, de tettem 
nem csak ezt, hanem még egy más fontos lépést is, 
melyet ime van szerencsém tisztelt kartársaim tudo
mására hozni.

Én a Rima-Murány-Salgótarjáni vasmű részvény
társulatnál állok alkalmazásban mint I. oszt. erdőőr s 
mivel az itteni erdészeti altisztek egyszersmind a társ- 
pénztárnak is tagjai és igy nyugdíjban részesülünk, az 
alakítandó egyesületünk hasznosságáról és szükséges
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voltáról igy nehezen sikerült többi kartársaimat meg
győzni, annyival inkább, mert lapunkat a huszonhat 
közül alig négyen járatják, mig végre egy a napokban 
történt összejövetelüknél többen szavukat adták, hogy 
hajlandók az egyesületbe belépni s egy kihallgatás 
alkalmával 5 szaktársam jelenlétében főnökömet föl
kértem, hogy legyen szives mozgalmunkra vonatkozó 
előadásomnak egy kis figyelmet szentelni.

Derék s általánosan szeretett főnökünk, tekintetes 
Áronfy Ernő föerdész úr legnagyobb örömömre nem 
csak hogy szívesen kihallgatott, de egyszersmind< némi 
utánszámitás után helyeselte is az egyesület alapsza
bályait, csak arra nézve volt némi aggodalma, hogy 
vájjon az egyesület meg fogja-e bírni a nyugdíjazásnak 
5 évi tagság után való életbe léptetését s miután több 
különféle hasznos megjegyzéseket tett, egyúttal azt 
is szives volt megigérni, hogy abban az esetben, ha 
a nyugdíj egyesületünk megalakul, lépéseket fog tenni 
a társulat vezérigazgatóságánál arra nézve, hogy a 
társulat maga is hozzájáruljon egyesületünk támogatásá
hoz. Itt azonban szeretett főnököm még nem állapo
dott meg, hanem az általam átnyújtott alapszabály 
tervezetet bemutatta tekintetes Bobok Tivadar erdő
mester urnák s miután azokat ő is helyeselte, szinte 
ígéretet tett, hogy amint alapszabályaink jóváhagyást 
nyerendnek, oda fog hatni, hogy egész személyzetünk 
az egyesületnek tagja legyen.

íme tehát a második példa, mint követője a 
Machay Pál tisztelt kartársunk által lapunk 28 számá
ban előadott tapasztalásának, biztosításául annak, hogy 
csak kopogtatnunk kell és megnyittatik nékünk s nem 
ritkák még az olyan szeretetreméltó főnökök, kik alan
tasaiknak ügyét — baját szivükön viselik s jólétüket 
előmozdítani készek.

Arra nézve, hogy a közgyűlésen részt íogok-e 
vehetni, még nem nyilatkozhatom, mert ez a körül
mények alakulásától függ.

Végül kérem a szerkesztő urat, hogy a majdan 
jóváhagyást'nyerendő alapszabályokat társulatunk erdé
szeti hivatalának Rima-Brézóra annak idején meg
küldeni szíveskedjék. Binder  Béla

társ. erdészeti altiszt.

Segesvár 1899 május 2.

Nagy örömmel jelentem, hogy 8 kartársam is az 
országos erdészeti és vadászati altiszti segély és nyug
díj egyesületnek tagja akar lenni, ha annak megala
kulása sikerül, egyúttal pedig azt a kérdést vagyok 
bátor intézni, vájjon nem lenne-e lehetséges az eddigi 
szolgálati éveket is beszámítani az olyanoknál, kik az 
ezekre vonatkozó tagsági dijakat pótlólag befizetni 
hajlandók volnának vagy egyszerre, vagy pedig évi 
egyenlő részletekben. (Erre nézve bővebben felelünk 
lapunk következő számában). Szíveskedjék továbbá 
arról is értesíteni, hogy szabad lesz-e nekem fél jegy
gyei utaznom egyenruhában és oldalkéssel ellátva,

tekintettel arra, hogy nem vagyok állami erdőőr, ha
nem csak az állam felügyelete alá vett erdőket őrzöm. 
(Erre nézve fölöttes hatósága adhatna talán fölvilágosi- 
tást, egyébként legjobban teszi, ha a kolozsvári állam- 
vasúti üzletvezetőséghez kérvényt nyújt be, melyet 
gondnoksága megfelelően záradékol; az ilyen kérvény 
bélyegmentes). — Végre kérem az indulás idejét és 
a találkozás helyét megjelölni. (Legczélszerübb lesz 
olyan formán indulni, hogy legkésőbb 21-én a reggeli 
vonattal Budapestre érkezzék, hol a találkozás a József 
főherczeg szállodában lesz; az indóháznál gondoskodva 
lesz arról, hogy az érkezők oda kalauzoltassanak; a 
szerkesztő már a megelőző napon ott fogja várni az 
érkezőket). —

Vármegyénkben meg más 35 erdőőr is van alkal
mazva, kiknek azonban a nagy szétszórtság miatt hirt 
adni nem tudtam s igy czélszerünek vélném a medgyesi, 
kőhalmi, nagy sinki és szt.-ágotai erdőgondnokságokhoz 
felhívást intézni, melynek bizonyosan sikere lenne.

Különben hálás köszönettel tartozunk szerkesztő 
urnák már azért az igyekezetért is, hogy a minket 
öreg najainkban segélyzendő egyesület megalakításának 
eszméjét fölvetette s annak megtestesítésén fáradozik.

A 9 tag után ugyanannyi koronát a mai napon
postára tettem. Zelch P é t e r

járási főerdőőr.

Csik-Ó-Tusnád 1899 május 2.

Igazán sajnálattal és nagy szomorúsággal kell 
kijlentenem, hogv a megtartandó nagy gyűlésen külön
féle természetű okok miatt részt nem vehetek, hanem 
kérem a szerkesztő urat mint nagyérdemű vezérünket, 
hogy ott engem képviselni szíveskedjék, kijelentve 
egyúttal, hogy a hozott határozatoknak — melyekről 
majd lapunk utján értesülni fogok — magamat alá
vetem s a megállapítandó tagsági dijakat fizetni fogom.

Segítse a jó Isten minden mundálkodásánál, 
melyet érdekünkben teljesít. Balázs Mihály

hatósági erdőőr.

Revisnye 1899 május 1.

Fogadja legőszintébb szivünkül jövő hálás köszöne- 
tünket a szerkesztő úr fáradozásáért s kérjük a jó Istent, 
hogy azt a legjobb egészséggel jutalmazza és még soká 
tartsa meg körünkben,

A budapesti gyűlésre készültem, de közbejött aka
dályok miatl utazásomnak el kell maradnia, miért is itt 
kinyilatkoztatom úgy a magam, mint társaim nevében 
is, hogy az alapszabályokat mindenekben elfogadjuk, csak 
a többek által óhajtott azt a változtatást kérjük bevenni, 
hogy az olyan, ki szolgálatát elhagyni kényteienittetnék, 
továbbra is tag maradhasson.

A liptó-ujvári szaktársak véleményéhez és hozott 
határozatához nem járulunk, hanem azt elvetendőnek 
tartjuk.

Az előzetes költségekhez való hozzájárulást mai 
postával küldöm, a fáradságos munkához pedig társaimmal 
együtt Isten áldását kérem. G á s p á r  Cziri l l

megyei főerdőőr.
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Szelistye 1899 május 1.

Becses lapjának nem vagyok ugyan előfizetője, de 
azért nem mulaszthatom el, hogy ne értesítsem a tisztelt 
szerkesztő urat egy orvtámadásról, mely nálunk a napokban 
történt a Velits testvérek „Gruj“ nevű erdőrészében.

Nevezett birtokosok a múlt évben nevezték ki erdő
kezelőjükké Krisán György urat, ki állását azóta ponto
san, buzgóan és lelkiismeretesen betöltötte s talán ezeknek 
a tulajdonságoknak köszönheti azt a orvtámadást, melynek 
majdnem áldozatává lett.

A  dolog úgy esett meg, hogy múlt hú 29-én összes 
alárendeltjeit a birtok különböző helyeire vezényelte, mig 
ő a nevezett erdőrészbe ment egyedül, azt megvizsgálni, 
hogy vájjon fája alkalmas-e cserkéreg termelésre, vagy 
sem. Midőn az erdei útról letért egy gyalog ösvényre, 
lövés dördült el utánna, mely azonban nem találta s mire 
lekapta fegyverét és visszafordult, eldördült a másik lövés 
is, melynek lövedéke oldalát fúrta át, mire eszméletét 
vesztve összeesett. Kilencz óra tájban találták meg nagy 
vértócsában az arra menő erdei munkások s haza szállí
tották. Jó szerencse, hogy a lövés nemesebb részeket nem 
érintett s így fölgyógyulásához biztos remény van. A  
tettest erélyesen nyomozzák.

A vidék összes intelligencziája részvétét fejezte ki 
a megsérültnek, mert rövid itt tartózkodása alatt minden
kinek szeretetét és becsülését kivívta.

R u s z  J  e r e m i á s  
tanító

Az országos gyűlésen résztveendők névsora,
Gyűlésünk napjának közeledtével mind jobban 

szaporodik azoknak a száma, kik azon leendő részt- 
vevésüket bejelentik, élő tanúbizonyságául annak, hogy 
fölvetett eszménk az egész országban visszhangra talált 
s reméljük, hogy még ezután is többen fognak jelent
kezni és számunk a százat is meg fogja haladni.

Lapunk szerkesztője az összesség nevében azzal 
a kéréssel fordult Soltz Gyula országos főerdőmester 
ur 0  Méltóságához, hogy a majdan megalakítandó 
egyesületünk védnökségét kegyesen elvállalni s gyű
lésünkön részt venni, akadályoztatás esetén pedig magát 
ott képviseltetni szíveskedjék. Kérő sorainkra választ 
ugyan még nem kaptunk, azonban ismerve azt a 
rajongó szeretetet, melylyel Ő Méltósága az erdészeten 
és annak munkásain csüng, alig lehet kétség az iránt, 
hogy alázatos kérésünk kegyes meghallgatásra fog 
találni.

A jelentkezők közül eddig négyen jelentették be 
életük párjával leendő fölrándulásukat; ezeket és a 
példájukat esetleg követőket biztosíthatjuk, hogy kedves 
nejeik kényelmes elszállásolásolásáról gondoskodva lesz; 
legroszabb esetben mi férfiak szívesen föláldozzuk 
kényelmünket érettük.

A gyűlés megtartásának engedélyezése czéljából 
a kérvényt már benyújtottuk a székesfőváros főkapi
tányához, egyben pedig intézkedtünk, hogy a dologról 
egyes kiválóbb fővárosi lapok, általuk pedig a nagy 
közönség is tudomást vegyenek mozgalmunkról, mi 
annak csak előnyére válhatik.

Végül fölkérjük mindazokat, kik gyűlésünkön 
részt venni szándékoznak, hogy nálunk mielőbb név 
szerint jelentkezni szíveskedjenek,

Az újabban jelentkezettek névsora itt következik:
60. Farkas József Csacsinczi (Slavónia)
61. Dénes Gábor Hosszufalu
62. Zelch Péter Segesvár
63. Teszárs Vilmos Puszta-Vázsony
64. Zalka Józef Bicske
65. Grózmann Antal Puszta-Nagy-Németház
66. Huszár Pál Puszta-Nagy-Németház
67. Trompos Jakab F. Gállá
68. Pilnik András Malomháza
69. Baráth Ferencz Nádasd
70. Sztrhárszky János Ágfalva
71. Tichy Ferencz Szkiczó
72. Pirchann Fridolin Alsó-Köröskény
73. Dániel Rupert Telki
74. Balogh György Höltövény
75. Tóth Ferencz Vörösmart
76. Mocz István Tenke
77. Krucsán Illés Pécska
78 Lelik András Német Szt. Péter
79. Pap Sámuel Nagy Lucska
80. Kovács Miklós Munkács
81. Szontágh Elek Szászsebes.

Szem élyzeti hírek. A szászsebesi m, kir. erdő
hivatalnál kinevezve, illetve előléptetve lettek: I, oszt. 
famesterré Koperdák József II. oszt. famester. I. oszt. 
főerdőőrré Ohánovits Mihály II. oszt. főerdőőr, II oszt. 
főerdőőrökké: Heim Raj mund III. oszt. főrdőőr és 
Bartha József III. oszt. famester. III. oszt. főerdőőrré: 
Markon János I, oszt. erdőőr. I. oszt. erdőőrré Rusz 
László, Heim Vilmos, Bukur Miklós, Keresztes Miklós 
és Donáth András II. oszt. erdőőrök és Szabó Márton 
II. oszt. faraktárőr. II, oszt. erdőőrökké: Bágya Miklós, 
Hurdu György, Katona János, Kroisz Ferencz és Mehr- 
brodt József III. oszt. erdőőrök. III, oszt erdőőrökké: 
Bendrofián Illés, Miklós István, Papp János, Sipos Gyula, 
Keszler József és Rónai Mihály IV, oszt erdőőrök, IV. 
oszt. erdőőrökké: Donát Lipót, Beszkid Gusztáv és 
Schmidt Pál szakvizsgát tett I. oszt kincstári szegődött 
munkások és Pászku János I. oszt. erdőlegény. II. oszt, 
faraktárőrré: Csurgay András III. oszt. faraktárőr. III. 
oszt. faraktárőrré: Rosiu Dániel IV, oszt. faraktárőr. 
IV. oszt. faraktárőrré: Szigeti János szakvizsgázott 
állandó erdei munkás és Redutz János szakvizsgát tett 
napibéres segédőr, végül II. osztályú erdőlegénynyé 
Aczberger Imre III. oszt. erdőlegény. Úgy ez előlép
teti régi bajtársak, valamint az újonnan kinevezettek 
fogadják őszinte szerencse kivánatainkat!
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Hová pályázzunk. Az Erdészeti Lapok IV. 
füzetében a következő pályázatokat találjuk:

A znióváraljai egyetemalapitványi uradalomhoz 
tartozó 240 frt (kettőszáznegyven) készpénzfizetés, 18 
ürm3 (tizennyolcz) kemény dorong tűzifa, 2 kát. (kettő) 
hold földjárandóság, szabályszerű legeltetés, valamint 
természetbeni lakás élvezetével egybekötött, lazáni VI. 
számú, IV. oszt. erdőőri állommásra ezennel pályázat 
hirdettetik,

Pályázók felivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cz, 37, §-ában követelt szakképesítésüket, a közalapít
ványi szolgálatba ujan belépni kívánók pedig ezen 
kívül ép erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- 
és beszélőképességüket, megyei főorvos vagy honvéd
orvos által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvben szóban és Írásban való 
tökéletes jártasságukat igazoló okmányaikkal és erkölcsi 
bizonylatukkal felszerelt kérvényüket folyó évi julius 
hó 15.-éig az alulírott erdőgondnokságnál (Turóczmegye) 
nyújtsák be.

Znióváralja, 1899, évi április 10
Magy. kir. közal. erdőgondnokság.

Szatmár vármegye közig, erdészeti bizottsága két 
II. o. erdőőri állás betöltésére pályázatot hirdet. Ezen 
állás mindegyike 200 frt évi bér és 207 frt mellék- 
járandósággal van javadalmazva, székhelye Avasujváros 
és Vánk községe, melyek azonban szükségszerűen meg 
is változtathatók.

A pályázók felhivatnak, hogy
1. az 1879. évi XXXI. t.cz. 37. §-ában követelt 

erdőőri szakvizsga letételét,
2. ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- 

és beszélőképességüket várm. főorvosi legujabbi kelettel 
ellátott bizonyitványnyal,

3. életkorukat, illetőségüket anyakönyvi kivonattal 
s hatósági bizonylattal,

4. a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását s egyéb nyelvősmeretüket igazoló 
bizonyitványnyal,

5. erkölcsi maga viseletűket igazoló okmánynyal 
felszerelt s sajátkezüleg irt 50 kros bélyeges kérvényei
ket f. évi május hó végéig alólirott erdészeti bizott
sághoz nyújtsák be.

A kellően fel nem szerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek.

Kelt Szatmár vármegye közig, erdészeti bizott
ságának Nagy-Károlyban, 1899. április hó 7.-án tartott 
ülésében. Nagy,

érd. biz. olnők.
Je lző  táb lák . Több helyről hozzánk érkezett 

tudakozódásra értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy 
különféle tilalmi táblákat, továbbá boldog emlékn 
királynénk emlékezetére telepitett ültetvények jelzésére 
szolgáló táblákat nem csak tartós, de kiválóan csinos 
kivitelben, e mellett pedig jutányosán állít elő Winkler 
Gusztáv tilalmi tábla gyáros Szászsebesen, ki levelező 
lapon történt megkeresésre azonnal küld árjegyzéket, 
esetleg mintát. A czéget személyesen ismerve, minden
kinek a legjobban ajánlhatjuk.

A  trónörökös vadászata. Ferenc Ferdinánd 
kir. herceg, mint Festetich Tasziló gróf vendége, fényes 
eredménynyel cserkészett legutóbb Berencén, Somogyme- 
gyében. Három napi ottléte alatt ugyanis 66 őzbakot ej

tett el, általában igen jó agancsuakat s köztük egy tiz 
ágast, három nyolcast és több abnormitást is. A háziúr 
Festetich Tasziló gróf 12 őzbakot, Rummerskirch báró fő
hadnagy, a kir. herceg adjutánsa 9 őzbakot és Festetich 
Vilmos gróf 3 őzbakot ejtett el ugyanez idő alatt s igy 
összesen 90 darab őzbak került terítékre a három nap 
alatt. A  cserkészetekre azi dő nem volt a legkedvezőbb, 
sőt április 27-én valóságos orkánszerü szél és eső hátrál
tatta azok sikerét, úgy, hogy az eredmény kedvezőbb 
idő esetén legalább 15—20 darabbal több lett volna. A  
trónörökös azonban, a ki excellens golyó-lövő és dupla 
Mannlicher puskájából a legnagyobb távolságra is biztosan 
lőtte még a futó őzbakot is -  - igy is igen meg volt elé
gedve az eredménynyel. A  cserkészetek végeztével a kir. 
herceg kiváló elismerését nyilvánította az előzékeny házi
úrnak s a sikerült vadásznapok emlékére szép gyémánt- 
tűvel ajándékozta meg Hám Ferenc uradalmi fővadász
mestert.

Szerencsétlenség egy vadászaton. Ezelőtt 
három esztendővel történt, hogy Nádasdy Ferenc gróf 
gerei erdejében cserkészett. Meg is sebzett egy szarvas
tehenet, de mivel időközben besötétedett, nem üldözte 
a vadat. Másnap reggel Takács József nevű erdészével 
újra kiment, hogy a sebzett vadat fölverje. A  mint a 
vérnyomot megtalálták, Takács hosszú pórázra eresztette 
a vérebet s annak a nyomát követte, mig a gróf a ké
nyelmesebb utakat kereste. Nyomozás közben egy sűrű
séghez értek s itt a gróf el akarta zárni a legyverét, ne
hogy elsüljön. Egyszerre csak lövés dördült el s az er
dész térdreesve fölkiáltott:

— Végem van, meg vagyok lőve.
Ekkor nézte meg a gróf a válláról lecsúszott puskát 

s látta, hogy a bal csöve ki van lőve.
Takácsot hamarosan kocsira tette, de mire beértek 

Bakony-Nánára, a szerencsétlen ember mehalt.
A  veszprémi kir, törvényszék s utóbb a győri kir 

tábla is gondatlanságból okozott emberölés vétségéért 
vád alá helyezte Nádasdy grófot, de a végtárgyaláson, 
a melyen kitűnt, hogy a gróf a szerencsétlen eset után 
az özvegynek és nyolc gyermekének biztosította kenyér
keresőjük teljes fizetését, a törvényszék az esetet véletlen 
balesetnek minősítette s a grófot fölmentette. így Ítélkezett 
utóbb a győri kir. ítélőtábla s minap Steer Ferenc biró 
előadása mellett a kir. kúria is.

Szerkesztői üzenetek.
S z í i c s  J ó z s e f  urnák, Gödöllő. Augusztus 15-ig van 

előfizetve. K r i s z t  G y ö r g y  urnák, Kapnikbánya. A nevezett 
tudtunkkal városi erdőör Hosszufalun, Brassóvármegyében. 
D u b a  S á n d o r  urnák, Újbánya. A tévedés onnan ered. hogy 
az utalvány szelvényen nem jelezte, hogy miiyen czélra küldte 
a pénzt s mi mindig vártuk erre vonatkozó fölvilágositását. Le
vele vétele után azonnal elküldtük az április 1. óta megjelent 
számokat. P a l c z e r  S á n d o r  urnák, Baracska. Az illetőknek 
mutatványszámot, felhívást és nyilatkozatot küldtünk; az alap
szabály tervezetet most nyomatjuk újból s igy ebből egyelőre 
nem szolgálhatunk. Köszönet a szives értesítésért!

S t e n e z i n g e r  E d e  urnák, Uj-Lehota. Lakás jut ked
ves nejének is, kit megösmerhetni nagy örömömre szolgál. Eddig 
négyen jelentették be páros érkezésüket. Üdvözlet 1

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T
a

B L U 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 űvelésügyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
cyiögünlt ú jó lag  megtolzatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

3E3 O T . C3r .Á. irt I Jrfc. XT H _Á_ K.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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 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 . ,el^ ra"gu egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Május 16. 33-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 Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Meddig nyújtózkodjunk?
Azt mondja a magyar példabeszéd, hogy: 

„addig nyújtózkodjál, a meddig a takoród ér“. 
Arany igazság ez és nagyon sokan megkeserülik 
olyanok, kik belőle okulni nem akarnak, az 
pedig, a ki a mindenapi életet figyeleméi kiséri, 
az ilyenekből meríthet magának tanulságot. 
Ennek a kérdésnek a feszegetése tulajdonkép 
nem tartozván szorosan lapunk keretébe, azt 
föl sem vetettük volna, ha erre nem késztetett 
volna Flóra Károly püspöki uradalmi központi 
fővadász igen tisztelt kartársunknak alább egész 
terjedelmében foglalt levele, mely figyelmünket 
olyan nagy mértékben fölköltötte, hogy nem 
térhettünk fölötte egyszerűen napirendre, ha
nem az abban fölhozottakra nézve a saját 
szempontunkból való hozzászóllás hivatásunból 
kifolyó kötelesség, melyet különben igen szívesen 
teljesítünk.

Levélíró úr abból az alkalomból, hogy 
Leszher Alajos tisztelt kartársunk nagy figyelmet 
keltett s valóban szinte mindenre kiterjedő 
levelének egyes részeivel foglalkozik, kivált 
a nyugdíj megállapításra nézve tesz javaslatot 
s igen dicséretre méltó munkát végez akkor, 
midő pártfogásába veszi az idősebb kartársakat 
és rámutat arra, hogy ezeknek és családjaiknak 
a jövőjét biztosítani első és fő kötelességüuk, 
mely ötletből kifolyólag mig az alapszabály 
tervezetének 18 §-ában megszabott 600 korona 
évi nyugdijat is kevésnek tartja, e helyett 
pedig javaslatba hozza 800—1000 és 1200 
koronás nyugdijtételek hehozását, hivatkozván

itt a magán uradalmi tisztviselők egyesületére, 
mely 100 koronától egész 3000 koronáig biztosítja 
tagjait, a szerint, a mint azok az egylet vagyo
nának gyarapításához a biztositott összeg ará
nyában kiszabott évi befizetéseikkel járulnak.

Nekünk akkor, midőn létesítendő egye
sületünk eszméje agyunkban megszületett, első 
sorban szinte az a czél lebegett szemünk előtt, 
hogy egyrészt a már idősebb kartársak, más
részt pedig az özvegyek és árvák jövőjét a 
lehetőség határai közt biztosítsuk s minden
esetre mi vagyunk első sorban azok, kiknek 
nagy fájdalmat okoz az, hogy ezt nem tehetjük
— legalább egyelőre — abban a mértékben, 
a melyikben azt emberszerető, könyörületességet 
szívesen gyakorló szivünk óhajtaná, de hát 
számot kell vetnünk első sorban a körülmények
kel s csak ezeknek szigorú mérlegelése után 
tervezgethetünk.

Lássuk már most közelebbről, hogy miért 
nem tarthatjuk levélíró kartárs ur javaslatát
— legalább egyelőre — kivihetőnek.

Egyesületünk megalakulása esetén véle
ményünk szerint első sorban az idősebb, tehát 
a 45—60 évi között levő katársak fognak első 
sorban sietni tagokul belépni, annyival inkább, 
mert reájuk nézve a beléphetésre záros határidő 
lesz kiszabva s igy egészen bizonyosra vehetjük, 
hogy abban az esetben, ha az első évben ezer 
tagot összetoborozhatunk, ennek a számnak 
50 százaléka idősebbekből fog kikerülni, ezekből 
pedig a legnagyobb rész már olyan korban lesz, 
hogy öt év múlva nyugalomra vágyik s igy 
bizton számíthatunk arra, hogy az egyesület 
első öt évi fönnálása után már legalább 80—100
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tagnak kénytelen lesz a megszabott nyugdijat 
folyósítani, mi mostani javaslatunk szerint 8—10 
ezer forintot, a most tárgyalt javaslat értelmében 
azonban mintegy 30—40 ezer forintot tenne 
ki. Kérdezzük már most, ilyen utakon és módo
kon lenne lehetséges az egyesületnek ilyen 
horribilis összeget évenkint kifizetni?

Azt mondja igen tisztelt kartársunk, hogy 
az illetők, kik maguknak nagyobb nyugdijat 
óhajtanak biztosítani, fizessenek magasabb díj
tételeket; de vájjon ezzel olyan helyzetbe 
juttatják az egyesületet, hogy ezt megbirja? 
Hiszen ha például 400 frt minimális nyugdij 
mellett 100 forintban állapítanék is meg az 
évi dijat, az ezt fizető öt év alatt alig fizetne be 
valamivel többet, mint a mennyit egy évben 
kapna viszonzásul s igy már a folytatólagos 
nyugdiját ismét csak azok filléreiből kellene 
pótolni, kik a szerényebb nyugdíjjal is beeléged
vén, ennek megfelelő tagsági dijakat fizetnek, 
arra pedig, hogy sokan akadnának olyanok, 
kik maguknak magasabb nyugdijat biztosíta
nának, alig számíthatunk, mert hiszen tudva
lévő dolog, hogy az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet körében fehér holló számba 
mennek az olyanok, kik bármely előnyök 
biztosítása fejében is évi 100 vagy több forintot 
fizetni tudnának vagy bírnának.

Volt alkalmunk a magán uradalmi tiszt
viselők egyesületének az alapszabályait áttanul
mányozni s bizton elmondhatjuk, hogy ott a 
segélyezés alig külömbözik valamiben az élet
járadék biztosítástól, melyet bármely ilyennel 
foglalkozó társulatnál is elérhetünk s alig maga
sabb díjtételek mellett. Nyilván ennek tulaj
donítható, hogy ez az egyesület tagjainak csekély 
száma miatt csak nagyon lassan gyarapodik 
s alig tud fölmutatni figyelemre méltó ered
ményeket. —

Mi a magunk részéről akkor, midőn az 
alapszabályokat terveztük, nem adtunk befeje
zett munkát, hanem csak egyszerű javaslatot, 
mely megvitatás tárgyát képezvén, a módosítást 
nem zárja ki s bizonyára nem rajtunk fog múlni, 
ha a nyugdijak vagy segélyek emelését keresztül
vinni nem sikerül.

Arra hogy a 18 §-ban megállapított nyugdij 
tételeket némikép emelhessük, első sorban a

tagok nagy sokaságára van szükségünk, mert 
ha például egyesületünk tiz ezer tagot tudna 
összetoborozni, az évi százezer forint rendes 
bevételnek felelne meg, mely bevételből azután 
2—3 száz nyugdijazandónak valóban tisztes
séges nyugdijat lehetne biztosítani, e mellett 
pedig évek lefolyása alatt olyan szép alaptőkét 
gyüjthetnénk, mely elégséges lenne özvegyi 
menedékházak és árvaházak létesítésére.

További megfontolás után — mert hiszen 
ez az eszme foglalja el éjjelünket — nappalunkat 
— arra a meggyőződésre jutottunk mi magunk 
is, hogy jó lenne az 5—5 évi időközöket akként 
megváltoztatni, hogy az alapévet követő idő 
minden évében emelkedjék a nyugdij bizonyos 
százalékkal, mert hiszen magunknak volt már 
többször alkalmunk helyteleniteni a magas 
kincstárnak azt az eljárását, hogy az altiszteknél 
a 10—10 évi cyklust alkalmazva, egyesek 
terhes szolgálatukból 8—9 évet kénytelenek 
oda ajándékozni, nem részesülvén ezek után 
az évek után semmiféle nyugdij emelésben, 
abban az esetben tehát, ha mi az 5 évi cyklust 
tartanók fenn, csak szentesitenök azt, mit más
kor helytelenítettünk s helytelenítünk ma is.

Ezek fölött dönteni különben az alapsza
bályokat végleg megállapító közgyűlés föladata 
leend, azt azonban már most is szükségesnek 
jelezzük kimondani, hogy a nyugdijak esetleges 
emelésének joga a majdani közgyűléseknek 
tartassék fenn, mert szükkeblüség lenne elzár
kózni a jótékonyságnak bármily irányban való 
gyakorolhatásától.

Itt még röviden ki kell terjeszkednünk 
Zelch Péter főerdőőr tisztelt kartársunknak 
lapunk múlt számában tett ama kérdésére, 
hogy megfelelő utánfizetés mellett nem lenne-e 
lehetséges egyeseknek eddigi szolgálati éveit 
is a nyugdij alapjául beszámítani?

Mi a magunk részéről ehez is, mint sok 
annyi más jóhoz szívesen hozzájárulnánk, de 
ennél a kérdésnél is a már föntebb körülirt 
aggodalmaink mellett még azzal a nehézséggel 
is számolnunk kell, mely a kezelésben ez által 
beálló zavarokban rejlik.

Véleményünk szerint sokkal helyesebben 
tesszük, ha fejszénket nem vágjuk egyszerre 
nagy fába, hanem szerény kezdettel igyekezzünk
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nagy eredményeket elérni, mert ha ez sikerül, 
nagyobb leend a mi dicsőségünk, mint ha nagy 
alapokat rakunk le, de azután az építkezést 
félbe kell hagynunk, mint a hogy félbe hagyták 
az egymás közt egyenetlenkedő népek a Bábel 
tornyának építését.

Ne tévesszük szemeink elől a latin köz
mondást: „Concordia parvae rés crescunt, dis- 
cordia maximae dillabuntur“, a mi nyelvünkön 
szólva: „egyetértés mellett a csekély dolgok 
növekednek, egyenetlenkedésnél a legnagyobbak 
széthullanak".

Belényes 1899 április 28-án,

Leszher Alajos kartársunk által lapunk 29-iki 
számában a nyugdíj és segély egyesületünk alapítására 
tett észrevételeire — a részletes megvitatást a gyűlésre 
tartva fent-vagyok bátor a következőket megjegyezni:

Lapunk 21-ik számában közölt levelem tartal
mában foglalt azon óhaj, hogy a teljes nyugdíj 30 évi 
befizetés után — tekintet nélkül a szolgálat képes 
vagy képtelenségre — mindenkinek fizettessék, — erre 
nézve tett megjegyzését helyeslem, — de hogy a 
nyugdíj csak pl. 600 koronában legyen megállapítva, 
erre nézve tett megjegyzését sem a magam, sem 
pedig különösen a már korosabb kartársak érdekében 
sem osztom.

Ugyanis az egyesületnek czélja nem csak a jövő 
nemzedék sorsának előmozdítása, de a jelenleg is külö
nösen a már pár év múlva kereset képtelenné váló 
öreg kartársak agg napjainak biztosítása, ezt pedig 
csak úgy érheti el, ha nem csak 600, de 700, 800, 900 
s 1000 koronás évi nyugdijat állapit meg.

Mert tegyük fel, hogy valaki még 30 évig szolgálat
képes, s ezen idő alatt a 600 korona után réá eső évi 
18, illetve 20 korona dijat pontosan fizette, s akkorra 
mint szolgálat képtelen kapja a teljes — mondjuk 600 
korona — évi járulékát, s ha még esetleg családos 
is, mily megélhetés van biztosítva részére a havi 50 
korona járulókkal, a mikor már szolgálat adójától sem 
lakást, sem tűzifát, szóval semmi járandóságot sem 
járúlékot nem kap. De ily eshetőségtől eltekintve 
vegyünk fel p. o. egy oly kartársat, ki ma már mondjuk 
45 éves, — mert lesznek az egyesületnek ennél koros- 
sabb tagjai is, — s még van 3 kiskorú nevelni való 
gyermeke; mondjuk még 15 évig szolgálat képes, hogy 
fog ez s ennek családja az évi járúlékból mint vagyon
talan (mert hogy az erdészeti altiszti személyzetnek 
nagyobb része vagyontalan, az kétségtelen) megélni? 
Ha csak 300 frt illetve 600 korona lesz a teljes 30 
évi nyugdíj.

Én azért óhajtom és óhajtanám a 2—3 szoros 
díjfizetést, hogy a korossabb kartársak jövője némileg 
jobban legyen biztosítva a magasabb évi járulékkal, 
mert mint fentebb is említem sokan lesznek, kik már 
nemcsak a 45, de az 50 évet is meghaladták.

Saját részemről pedig szintén keveslem a 600 
korona évi járulékot.

Igaz ugyan, hogy sokaknak a 600 korona után 
járó díjfizetés is sok lesz, de viszont lesznek többen, 
kik a 600 korona évi járulékot keveselni fogják, (ura
dalmunknál már 10-en tettek erre nézve észrevételt 
vagyis hogy ők 1200 korona után óhajtanák a dijja- 
kat fizetni) s véleményem szerint ezt úgy lehetne meg
oldani, hogy mint pl. az erdészettel és gazdászattal 
foglalkozók nyugdíjintézete, valamint a magán tiszt
viselők országos nyugdíj intézeténél is van; 100 koronától 
3000 koronáig van az évi díjfizetés 100 után megálla
pítva. Miért nem lehetne ezt éppen az országos erdészeti 
altiszti segély és uyugdij egyesületnél is érvényesíteni, 
persze nem annyi változó összegben, de pl, 800—1000 
—1200 koronáig.

Különben ezek felett a gyűlés nagy napján hatá
rozzon a többség,

Én csak tájékozásul hozom fel ezen tényeket.
Ezek után közlöm azok neveit, kik uradalmunkból 

a közös költségekre befizettetk s a nyilatkozatot aláírták: 
Flóra István Ponor, Flóra Károly Belényes, Schill Kristóf 
B. Újlak, Hincz Pál Sonkolyos, Orosz Ferencz Kiskóh, 
Brindó Pál Kreszulya, Marele Isaila B-örvényes, Szabó 
András Remete, Oláh Ferecz Meziád, Rozovlyán Péter 
Balalény, Csató Gyula F. v. nyágra.

Ide zárva küldöm ugyanezek nyilatkozatát s utólag 
még beküldék nyilatkozataikat, Hauzer László, Syira 
Jákob és Papp Lajos erdőőrök. az ezek áltál befizetett 
50—50 kr. majd személyesen adom át.

A gyűlésen való viszontlátásig szerkesztő urnák hive.
Flóra  Károly 

püsp. u. közpti fövadász

Nagybér 1899 május 10.-

A „nyugdíj vagy segély egyesület” czim alatt la
punk 30-ik számában közölt vezető czikknek azt a meg- 
okolását, hogy nekünk kiválóan nyugdíjalapra s csak 
másodsorban segélyegyesületre van szükségünk, részem
ről teljesen osztom s valóban nevetségesnek kell jelez
nem liptó-ujvári kedves kartársak ama kijelentését, 
hogy ők csak abban az esetben csatlakoznak ha tisztán 
csak segélyegyesületet alakítunk, kinyilatkoztatásuk 
okául fölhozván a tanítók ilynemű alapját. En föl- 
világositásul közölhetem, hogy ilyen — a kath. püs
pöki kar által létesített s „kath. tanítók segélyegylete 
czimen működő egyesület van s kezeli az egri káptala^ 
melynek alapjául a püspöki kar 50000 forintot tett le5 
növeléséhez pedig a tagok évi egy koronával járulnak, 
nem számítva még azokat a tetemes évi segélyeket,
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melyeket évenkint a papság juttat, ez azonban csak 
mintegy kisegítője az országos tanítói nyugdíj alapnak, 
melyből minden tanító tag 40 évi szolgálat után utolsó 
fizetésének összegét nyeri nyugdíjul s melynek gyara
pításához a tanító hivatalba lépésekor fizetésének 5, 
később évenkint 2 százalékával, végül a fizetésemelés 
alkalmával a többlet 50%-ával, az iskola föntartó évi 
12 forinttal, az iskolás gyermek pedig 15 krajczárral 
járul, az államkincstár pedig erre a czélra törvényhozás 
utján évi 150000 forintot áldoz.

Az említett kath. tanítói segéiy alap évi kamataiból 
segélyezi a már koruknál fogva nyugdíjban nem része
sülhető tanítókat és a szegény sorsra jutott özvegyeket, 
továbbá a kath. tanítóknak felsőbb iskolákba járó, jó 
magaviseletü, szorgalmas gyermekeit, végül véletlen 
szerencsétlenségek által sújtott tanítói családokat egy 
évi tartamra, mely segélyekért évenkint kell folyamodni.

llyenmü segély alap tehát a mi czéljainknak nem 
felel meg s én a magam részéről a nyugdíj- és segély 
egyesület létesítését óhajtom s daczára annak, hogy 
már magam is 43 éves vagyok s 20 év óta vergődöm 
göröngyös pályámon, az 5 év után való nyugdiképes- 
séget koránlom, de ha azt az egyesületünk megbirná, 
az csak a mi javunkra szolgálna. Mindezekre pedig 
kár az időt vesztegetni s ilyen elcsépelt dolgokkal ked
velt lapunk terét elfoglalni, mert hiszen mindez már 
meg lett hányva-vetve s bátran kimodhatjuk, hogy 
hagyjuk ezt az első 5 év elmúltára, mikor már jelent
kezni fognak nyugdíj vagy segély végett a tagok; 
ekkor jön el az ideje annak, hogy a közgyűlés a szük
séghez mértten intézkedjék.

A törvényhozás eléggé foglalkozik a kisgazdák, 
kispiarosok és munkások sorsával s bár eddig az ered
mény nem valami nagy, utoljára is kell, hogy rajtuk, 
de rajtunk is segítsenek, nehogy még a mi pályánkon 
működő 20—25 ezer ember is csatlakozzék az elégedet
lenkedők csoportjához, mert megvallom az igazat, hogy 
az állami méneskbirtoknál birt erdővédi állásomat 
magam is szívesen fölcserólném egy jó vasúti bakter- 
ségért, daczára annak, hogy nagy szeretettel csüngök 
az erdőn.

Ideje lenne talán, hogy mi, kik a ménesbirtokokon 
szolgálunk, szinte megmozduljunk s kérjük, kogy hely
zetünk a többi államkincstári alkalmazottéhoz hason
lóvá tétessék s ha ezt nem is, de azt hiszem, hogy 
annyit mégis elérthetnénk, hogy egyesületünknél az 
évi tagsági dijakat kenyéradónk fizesse, kivált ott, hol 
a nyugdíj ismeretlen fogalom. Nem hiszem, hogy ezt 
a kérést csak egy uradalom is megtagadná.

Sokan azt várják, hogy előbb alakuljon meg az 
egyesület s csak akkor fognak csatlakozni, de hát 
akkor ki alakítsa meg? Én a magam részéről kijelentem, 
hogy feltétlenül tagja akarok lenni.

Markovits István 
állami erdővód.

O. Toplicza 1899 május 8.

Ez ideig még nem tudom rábeszélni alantas köze
geimet. hogy az országos segély- és nyugdíj egye
sületnek tagjaivá legyenek, de most, midőn többen 
kijelentették hogy abban az esetben tagjai lesznek, 
ha az alapszabályok olyan képen módosíttatnak, hogy 
az erdészeti szolgálatból való esetleges kilépésük után 
is tagok maradhassanak, örömmel fognak csatlakozni 
a kibontott zászló alá s annak hívei maradnak, nem 
csak a kezelésem alatt állókat sikerült megnyernem, 
még a szász-régeni tutajtársulat és báró Bánnffy ura
dalmainál levőket is és bizton hiszem, hogy a környéken 
levő többiek is mind csatlakozni fognak, miért is kérek 
sürgősen még 10 nyilatkozatot

Németh Sámuel  
urad. erdőtiszt.

Bélés 1899 május hó 1.

A mióta az országos erdészeti és vadászati segély 
és nyugdijegyesület eszméje megbecsülhetlen lapunk
ban felszínre jutott, azóta a reketói erdőgondnokság 
altiszti személyzete is mindig a legnagyobb odaadással 
és lelkesültséggel olvasta az arra vontkozó s különféle 
közlemények hetenként adatait s ami csekély megjegy
zése azokra, de főképpen az alapszabályokra lenne, az 
az alábbi szerény sorokból tisztán ki lesz deríthető.

Első sorban is nem helyesli ezen gondnokság 
altiszti személyzete azon véleményt, a melyet lapunk 
27 számában Biró Sándor szaktárs úr az alapszabályzat 
módosítására nézve fejtegetett, de igenis örömei fogad
juk el a 28 számú lapban megjelent, s a topánfalvi 
erdőaltisztek által vázolt s az alapszabályzat 13 §-d 
pontjába bevenni javasolt minden egyes tagra felette 
előnyös elveket, melyek végre hajtása a gyűlésen 
részünkről is okvetlen szükséges lenne.

Továbbá ünnepélyesen kijelentjük azt, hogy a lap 
29 számában, Leszher Alajos tisztelt szaktárs úr által 
közszemlére bocsátott s az alapszabály § ira tett véle
ményeivel mindenben egyetértünk.

De egész ellenkezően hat nézetünk, a lap 30 
számában Paulinyi Gyula tisztelt colléga úr tollából 
eredt, s a Liptó Újvári m. k. főerdőhivatal által hozott 
határozat azon pontjára, hogy az országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdíj és segélyegyesület ezen czimé- 
ből a „nyugdíj“ szó töröltessék, s csak mint „segély 
egyesület* szerepeljen.

Nem szándékunk azon tisztelt szaktárs urakat, kik 
ezen fenti határozat hozatalánál jelen voltak kompromit
tálni, sőt távol állunk attól, de be kell vallanunk ezzel 
szemben azt a nézet eltérést, hogy ha azon határozatuk 
hozatalánál tekintetbe vették volna azon körülményt, 
— hogy akkor ha indítványuk érvény számba megy 
azon tagra a ki egyenesen az alakítandó egyesület 
kérdéses nyugdíj kedvezményére van utalva — semmi 
előnyt nem biztosit, úgy akkor biztosan határozatukat 
tárgyaláson kívül helyezték volna.

Ha pedig azt egész őszpontosult akarattal tették 
úgy akkor abból tisztán kivehető azon tény, hogy anyagi
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helyzetükből kifolyólag tették, illetőleg nincsenek arra 
szorítkozva, hogy az egyesület által annak idején utal
ványozandó nyugdíj kedvezményt igényelnék.

S mivel a már idézett igen tisztelt szaktárs úr 
levelének azon részével, hogy az egyesület czime neve
zett módon meg változtassék azt hiszem a legtöbb tag 
véleménye homlok egyenest ellenkezik, mély tisztelet
iek kérjük a tek. szerkesztő urat, s a többi gyűlésen 
levő collega urakat oda hatni, hogy ezen eszme hatályon 
kívül helyeztessék.

Részünkről nem látunk abban sem előnyt, hogy 
a már az alabszabályzat tervezetében felsorolt nyug
díj részletezés többek által javasolt módon megváltoz
tassák, mert az ide oda változtatás, cserélgetés, egyesek 
által az egyesületnek jelentékeny küzdelem utján meg
szerzett tagokat idővel kedvtelené teszi, illetve az 
ahhoz szükséges ragaszkodásától eltántorítja.

Továbbá hogy a nyilatkozatot illetőleg is állás
pontot foglaljunk, itt vagyok bátor felemlíteni, hogy 
annak a gyűlés előtti szétküldése végett, absolut semmi 
kifogásunk nincs sőt alig vártuk annak megérkezését 
hogy azt kiállíthassuk s az alakítandó egyesületnek 
hívei magunkat mint tagokat az által megerősítve a 
tek. szerkesztő úrhoz beküldhessük.

De ezen ténykedésünkben váratlanul meglepett 
szeretett főnökünk tekintetes Nemes Károly m. kir. 
íőerdész úr azon intézkedése, hogy az egész a gond
nokságban alkalmazót mintegy 10 altiszt részéről egy 
egyöntetű nyilatkozatot állított ki, s azt az érdekeltekkel 
alá is irattattá, jelezvén abban azt, hogy a gyűlésem 
képviseltetésünkkel tek. Podhradszky Emil urat bíz
zuk meg.

Tudatában annak, hogy az egyes védkerületekben a
f. évi erdősítési munkálatok körülbelül május végéig el
tartanak, s e szerint minden egyes alkalmazott idejét 
igényelik, főnökünk becses határozatában teljesen meg
nyugodva találtuk magunkat.

Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el fennti nagy
érdemű intézkedéséért, s azért, hogy az e téreni 
ügyeinket és érdekeinket nem csak hogy becses párt
fogásába venni méltóztatott, hanem azokra a kezelése 
alatt álló személyzetet akárhányszor buzdítja, s eddig 
elé is serkenteni kegyes volt, a már névleg jelzett 
nagyrabecsült főnökünknek, igaz ragaszkodásunkat, 
bálánkat, és meleg köszönetünket nyilvánítani.

Előadottak után egyebekben fölemlitendőnek vélem, 
hogy sem az alapszabályzat tervezetének §-sai, sem 
pedig a tisztelt indítványozó szaktárs urak közleményei
ben nem emlékeztek meg arról, (de minden egyébről 
igen) hogy ha egy fiatal 19—20 éves szakiskolát vég
zett növendék, valamely állást elfoglal, s abban hogy 
az országos erdészeti és vadászati nyugdíj és segély 
egyesületbe beléphessen, saját magának előnyét minden
korra biztosítva látja, mily előnye vagy hátránya lesz, 
az egyesület intézkédéséből kifolyólag akkor, ha eset
leg állásától a had kötelezettség önkényszerüleg 2—3

évi szolgálatra való bevonulás által megfosztja, s ha ezen 
katonai szolgálatában képtelen, hogy az évi tagsági dijat 
az előírandó részletekben vagy részletben vagy egyszerre 
megfizethesse? Lehet az illető folytatólagos tag vagy 
csak akkor, ha katonai szolgálatának eleget tesz? 
Vagy mily nemű kötelezettségek várnak reá akkor, 
ha mint rendes tag tényleges szolgálatra bevonul, s 
ha az egyesület azon idő alatt is tagnak tekintendi s 
habár a rendes tagsági dijjat nem is fizette, amikor a 
katonai szolgálattól megválik, s vagy az előbbi vagy 
ahhoz hasonló állást fog elfoglalni?

Szerény felfogásom szerint ezen czikre nézve ón 
azt véleményezném, hogy az azon évi tagsági dijjat 
a mely évben az illető bevonulásra felszollittatik, az 
ezelőtt még fizesse be, az azon idő alattit pedig, inig 
mint katona működik, kijővetele után évente a már 
akkor esedékessé vált 10 írthoz még 5 frt hozzá 
számításával lenne fizetendő, minden esetre, hogy az 
egyesület pénztárának érdekeit szem előtt tartva az 
elmaradt 2 vagy 3 évi tagsági díj után oly összegű 
késedelmi kamat lenne a részletenkint fizetendő hátra
lékkal együtt a mily arányban a kérdéses összeg azon 
idő adatt valamely pénz intézetnél gyümölcsözött 
volna. — S ilyen formán az illető bármily nehézségek 
közepette is lenne, hátralékát és annak a megfelelő 
kamatját 2—3 év alatt teljesen tisztázhatja.

Különben ezen fontos és felette életbevágó kérdés 
megoldására, a pünkösdi gyűlésen résztvevőket, s első 
sorban is a tek. szerkesztő urat mint megbizottunkat, 
és a többi tisztelt szaktárs urakat mint leginkább 
hivatottakat kérem lel, hogy ezen indítványt vita alá 
helyezni, erre némi sntyt fektetni, és végül arra határo
zatot hozni szíveskedjenek.

Hogy ezen fentebb leirt javaslatomra példával 
éljek, nem kell sokat gondolkoznom, mert én alólirott 
estem azon helyzetbe, hogy már most 24 éves koromba 
vagyok kényszerítve a katonai szolgálatra, s ha a vélet
len 3 évre szólít be, úgy akkor ha onnan kikerülök 
már közel a 28 évet fogom taposni.

Ebből kifolyólag a tekintetes szerkesztő úrhoz 
tőlünk beküldendő nyilatkozat alá nevemet nem is 
Írtam, s bár óhajtanék az egyesület tagja lenni, de a 
körülírtak nem engedik annak lehetőségét addig, 
mig a gyűlésen az ott megjelenő tisztelt értekezlet e 
kérdés felett nem fög dönteni.

Ha esetleg a gyűlés eredménye ezen ügyre 
nézve kedvezően hat, úgy csak akkor kérem szerkesztő 
urat nekem egy külön nyilatkozatot küldeni, hogy azt 
kiállítva illetékes helyére beküldhessem.

Mély tisztelettel kérdem továbbá szerkesztő urat 
hogy mivel a Nagyméltoságú íöldmivelésügyi m. kir. 
Minister úr f. évben kiadott 31893 évi május hó 13-án 
keltezett 19633 1/1 számú rendeletével, azon napidijjas 
és segéderdőőröket, kik szolgálatba lépésük előtt 40 
évet be nem töltöttek, s kik hivatalos esküt nem tettek, 
azon esetben, ha szolgálat képtelenné válnak, legalább
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10 évet szakadatlanul kincstári szolgálatban töltöttek 
a nyugdíj törvény 27 §-ának megfelelő nyugdíj kedvez
ménybe részesítette, — ennél fogva felvehetők lesznek-e 
az egyesület kebelébe azok vagy sem, ha esetleg illetők 
azt megnyernék, úgy kérem czimemre ilyenek részére 
3 drb. nyilatkozat megküldését.

A tek. szerkesztő úr eljárási költségeként utal
ványozandó 1—1 korona meg fizetéséhez hozzá járult 
gondnokságunktól valamennyi egyén, a kik mint tagok 
magukat a nyilatkozatban aláírásukkal megerősítették 
alólirott kivételével, név szerint:

Kálmán István, Kiss Márton,Krájnik Mihály,Kebeley 
Miklós, Moldován Gergely, Balogh Mihály, Lendeczky 
József, Anyecz Görgy, Bokor János, Holló Sándor, 
Máris Szilárd, Mihály Demeter, utóbbi mint szomszéd 
erdógondnokságbeli alkalmazott, s igy nyilakozata külön 
küldetik be.

A megfelelő összeg (6 frt) a hét folyamán fog a 
már többször idézett együttes nyilatkozat kíséretében 
a tek. czimnek postára tétetni.

Végül a midőn a tekintetes szerkesző úrnak az 
erdészeti altiszek érdekében sok oldalú fáradozásai, és 
küzdelmeiért összhangzásban szívélyes köszönetünket, 
s ezzel karöltv a továbbiakra szerencse kivánatainkat 
nyilvánítjuk, egyben kérjük mint a gyűlésen képvisel- 
tetésünkkel megbízottat, hogyott a tárgyalás alá veendő 
alapszabályzat minden oldalról való kiegészítésénél, 
részünkről becses belátása szerint a legelőnysebb hatá
rozatokat hozni, és indítványokat eszközölni szíves
kedjék. Soraimat ha csak a körülmények megengedik 
egész terjedelmében közölni kérem. Teljes tisztelettel

Hol ló S á n d or
m. kir. erdőlegény

Gyula 1899 április 29.
Már rég ideje mind élénk és állandó figyelemmel 

kisérem becses lapunknak (az erdészeti újságnak) csatla
kozásra való felhívó szavait s már az első lelkesítő sza
vaknak kedves lapunkban való közététele óta — gondnok
ságunk határ köréhez tartazó kollega urak között a tobor
zást megindítottam, s hogy eredményt elérnem még csak 
most sikerült, annak oka a kartársak között igen jelen
tékeny mérvben lábra kapott — minden újabb dolgok 
iránti közömbösség. Hogy mily nehezen ment egyesekkel 
a dolgok alapos megmagyarázása után is, az alakulandó 
nyugdíj egyesület mikénti működése iránti némi meggyő
ződés jellegét öltő hatás gyakorlása — leírnom felesleges 
és hogy ez némileg mégis sikert ért, azért az elismerés 
tisztelt szaktársam Dénes Károly kir. famestert illeti, mi
után a gondnokságunknál alkalmazott erdőőröknek egy- 
része mind az ideig, míg az ő tiszteletet és meghallgatást 
keltő kapaczitáló szavai el nem hangzottak, az ügy lel
kes támogatójának magát nem vallotta s első sorban is 
mintegy jó példával járva elő 3 frt 50 kr. le nem fizetett 
kezeimhez azon szavak kísérete mellett, hogy abból 50 kr. 
az egyesület szervező bizottságának küldendő be, mig a 
fennmaradó 3 frt a majd közköltségen, -  - a Budapesten 
megtartandó alakuló gyűlésre, szótöbbséggel jelölendő 
kiküldött egyén úti költségrészletéhez lesz csatolandó — 
ez hatván, és szinte nem várt módón melegedtek át a 
szivek, mintegy elismeréséül annak, hogy a jó akarat

mindenikben megvan, s megérti a melegen hangzó 
hivószavak büv erejét s csak jó példaadásra vár hogy 
azt kövessenek következés képen eredménye lett az, 
hogy a hideg-szamosi m. kir. erdőgondnokságnál alkal
mazásban álló összes erdőaltisztek (számszerint 5-en) kivétel 
nélkül csatlakoztak, s mindenik 3 frt 50 kr. fizetett le 
kezemhez, melyhez én is ugyan ily mennyiséggel járultam, 
s igy hatunktól egybegyütt együtt 21 frt. melyből 3 frt. 
a t. szerkesztő úr czimén közköltség járuláshoz a jelen 
sorokkal egyidejűleg postára adtam, s a még fennmaradó 
18 frt. pénz összeg pedig a gyűlésre felküldendő meg
bízott úti költségeire lesz fordítva.

Ezek után áttérek kedves lapunkban oly sokfélekép 
felmerült véleménkyekre és eszme cserékre, s azok egyes 
pontjaira szerény véleményemnek is kifejezést adok.

Első sorban is köszönetét mondok topánfalvi erdő
gondnokság erdőőrei áltál tartott gyűlésen illettve érte
kezleten résztvett kollega uraknak (köztük Pap Albertnek) 
a miért szent ügyünkre figyelmüket iránytani szívesek 
voltak, azonban megjegyzem azt, hogy az ez irányú mozga
lom nálunk, még mielőtt azon sorok napvilágot láttak 
volna, megindult s csak tömörülésre és a dolog meg- 
érésére vártunk, hogy majd annak idején, magam és az 
egyesület megalakulását most már buzgón támogató 5 
társam nevében, én is helyet kérjek a jelen nehány sornak 
kedves lapunkba, — a kiváló tiszteletet érdemlő t. szerk, 
úr becses engedeímével — ha ugyan azt közlésre méltónak 
találja.

Ennél sokkal fontosabb és lényegesebb dolog fordította 
figyelmemet a fennt nevezett szaktárs urak által meg
tartott, s pár sorban vázolt értekezlet eredményét magában 
foglaló közzétételőkre, az ugyanis, a melyben kiterjesz
kednek arra nézve, hogy azon egyén, aki egyszer már' 
mint tényleges szolgálatban álló erdőőr lép be a tagok 
sorába, az esetben, ha szolgálatát valami módon mep- 
szokitani volna kénytelen — avagy más tiszteséges meg
élhetési módhoz volna kénytelen folyamodni s igy erdőőri 
szolgálatától megválni továbbra is tagja maradhasson az 
egyesületnek.

Ez az, sami figyelmemet lekötötte s ennek támo
gatására a már többek által felhozott indokokat én is 
magamévá teszem, s annak a szabályokba való felvétele 
nyílt harczosának nyilvánítom magamat, s küzdeni fogok, 
hogy ezen felhozott, nagy horderejű elv többek által is 
támagatásra találjon.

Liptóújváriak által megtartott gyűlés elvét és maga 
tartását helytelenítem, s nagyon felkérem a tisztelt közzé 
tevő urat lapunk utján nyilatkozni szíveskednék hogy ki
— illetve mi indította az értékezletet ily határozat hoza
talára? Hogy valamelyes oldalról befolyásolva lettek-e
— kétes — de akár mint és akár kiknek sugalmazása 
által történt is a közzé tétel — én nyilván agitálok 
határozatuk ama pontja ellen, mely az egyesület vezetése 
és czimének megváltoztatására nézve hozatott miután 
czélját ép oly homályos burok fedi, mint magát az egész 
határozatot, s erre nézve állás pontom a minden be
folyásolástól való mentsége az egyesületnek, mert csak 
ily módon lesz képes az életbe tűzött feladatoknak kellő 
lelkiismeretességgel az érdekeknek mindenben meglelelő- 
leg, igazságosan eljárni.

Az egyesület vezetésének idegen kezekbe való le
tétele iránt már ekkor is tiltakozom — azonban teljes 
mértékben pártolom a t. szerkesztő urnák kedves lapunk 
31 számában az iránt foglalt álláspontját, azon tisztelet 
teljes megjegyzéssel ugyan, hogy a vezér férfiak után 
csakis oly egyének lesznek választandók, kik iránt a köz
bizalom összepontosul
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A  kibocsátott nyilatkozatok ellen egyesek — de j 
különösen a liptóújvári értekezlet által felhozott okok és ! 
nézetek szintén nem egyebek, mint haszontalan hajszál haso- 
gatások, miután abban egész világosan ki van tüntetve 
annak érvénye és nem ad oly nagy mértékben okot a 
felháborodásra, mint azt egyesek — különösen a fenn 
már többször nevezett értekezlet oly sötét színben festette; 
— ily és hasonló érvelések kedves lapunkban való közzé
tétele nem egyéb szerény nézetem szerint, mint rossz 
akaratú közbevágás, miután az egész közzététel maga is 
oly színben tűnik fel, mint ha jól kieszelve directe ezen 
czélra lett volna közrebocsátva, azonban hagyjuk most az 
ily természetű dolgok fejtegetéseit azon időkre, amikor 
már majd hason ügyeknek pellengérre való állítására 
több idünk lesz, most pedig válvetve kell dolgoznunk mind- 
anyiunknak, és nem csak egyeseknek azon, hogy az elé- 
bünk tűzött szent czélt diadalra vezessük a megtestülésbe 
vigyük át.

Biró szaktárs úrnak idősebbeknek az egyesületbe 
való belépése iránti véleményét szintén nem helyeslem, 
miután az igen önző színben tűnik fel — hollott a tervbe 
V e t t  s alakítandó altiszti nyugdíj egyessület nem akar 
nyerészkedő részvénytársaság lenni, hanem mint már azt 
annak czime is mutatja, arra szolgálna, hogy az által 
elaggot szegény öreg kartásainkat a nyomortól mentsük 
meg. Kérem azon kollega urakat, kik Biró t. szaktárs 
úr nézetén vannak, vegyék fontolóra a dolgot, — s vájjon 
nem jönnek ama gondolatra, hogy ha ők ily öregek 
helyzetében lennének jelenleg — akik nem okai aannak, 
hogy igen tisztelt Podhradszky Emil úr, kedvelt lapunk 
szerkesztője mint az ügynek kezdeményezője az eszme 
lelke és évek óta felszínen tartó hive nem ezelőtt 15—20 
évvel lett a szent lélek különös kegyétől megszállva ily 
Isteni gondolattól és hogy ezen egyesület nem ezelőtt 
15—20 évvel alakult meg (nem volt Podhradszky) hogy 
esnék most nekik azon tudat, hogy őket csupán azért, 
mivel már öregek, az egyesület kebeléből kizárja mint
egy száműzze, (mint egészséges emberek társaságából a 
fekete himlőst, pestisest avagy bélpoklosí) holott soha 
sem tudhatjuk ama estve, hogy holnap kinek a napja 
fog közülünk fiatalok közül is feljönni s vájjon holnapi 
12 órai leves marsot fogja-e még nekünk is a harangozó 
bácsi elcsöngetni, az estéli harangszót ugyan ki 
tudná nekem megondani, hogy mi-e fiatalok, avagy a 
nállunknál sokkal idősebb, tiszteletet és méltánylást érdemlő 
öreg kartársaink fogják-e elmerengve és elérzékenyülve 
esti vadrucza avagy más vad lesen halgathatni ? Ugyebár 
mily elérzékenyitó esti lesen a néma csendben megszólaló 
harang ?! Mikor a s z í v  ily érzékeny olyankor tud az 
ember igaz és méltányosan emberhez illő módon gondol
kozni — próbálják meg csak azon tisztelt koléga urak, 
kik Biró S. úrral vannak egy véleményen s tapaszta- 
talataikat beküldhetik t. szerkesztő úrnak, ki bizonyára 
szívesen közre fogja bocsátani, s én addig és azontúl is 
maradók azon a határozott állásponton, „hogy tisztelet és 
kegyelem szegény öreg kartársainknak.

S végül én egy oly figyelmet érdemlő javaslatot 
vagyok bátor előterjeszteni, amelyre figyelme mindez 
ideig közülünk senkinek sem terjedt ki — s melynek 
méltánylását fontosságánál fogva már előre is kellő 
figyelembe ajánlom.—

Tudva levő dolog ugyanis az, hogy az erdőőri 
pályára készülő fiataloknak igen tekintélyes része még 
a katonai kölelezettség előtt áll s arra nézve szabály 
tervezetünkbe nem foglaltatik, hogy azon egyesületi 
tag, ki tényleges katonai szolgálatra vonul be — mily 
módon tehetne méltányos módon, tagsági kötelezett

ségének eleget szolgálati idő tartama alatt. — 
Erre nézve javasolnám, hogy menjen halározatba 

az, hogy azon egyesületi tag, ki 2—3 évi tényleges 
katonai szolgálatra behivatik, azon idő alatt, mig tény
leges katonai szolgálatot teljesít — tagsági kötelezett
ségei alól felmentessék, azon hozzáadással, hogy a 
katonai szolgálati idő megszakításnak nem vétetik — 
de a tag köteles a katonaságtól való felmentése (sza- 
badságoltatása) után magát az egyesület igaztóságánál 
írásban négy hét eltelte előtt bejelenteni katonai köny- 
veeskéjé beküldése mellett, miután a később történő be
jelentés figyelembe vehető nem lesz s amár esedékessé 
vált 2—3 évi tagsági dijat pedig két óv alatt 24 egyenlő 
havi részletben köteles kamat nélkül utólag befizetni.

Végezetül bejelentem, hogy kartársaim által a 
Budapesten pünkösd napján megtartandó gyűlésre kép- 
viseltetésükben jelölve lettem — s igy ha valami rend
kívüli eset közbe nem jő, meg fogok jelenni, 
ahol javaslataimat s állás pontom ha Isten is úgy akarja 
szóval is ki fogom fejteni.—

Rajta tehát tisztelt szaktársak, ragadjuk meg az 
alkalmat — tömörüljünk, adjunk magunkról életjelt, 
mutassuk meg a nyilvánosságnak, hogy mi is létezünk 
rakjunk épülésnek induló alkotásunk alá porladhatlan 
alap falat, ne riadjunk vissza a küzdés, fáradság és 
kisebb mérvű anyagi áldozattól, legyünk bátrak és nyíl
tak, tartsuk azt az igaz magyar közmondást „Ha Isten 
velünk, ki ellenünk?!0 J u h á s z  G á b o r

m. kir. erdőlegény.

Az országos gyűlésen résztveendök névsora,
Még csak pár nap választ el attól a nagyfontos- 

ságu pillanattól, midőn lelkes híveink az ország minden 
vidékéről kedves hazánk székes- és fővárosában meg
jelenni fognak, hogy bölcs tapintattal az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet jobb jövőjének megalapí
tásán buzgólkodjanak.

A találkozás a központi pályaudvar közvetlen köze
lében levő „József főherczeg“ szállodában lesz hol la
punk szerkesztője már a gyűlést megelőző napon (szom
baton reggel) meg fog jelenni, hogy az esetleg korábban 
érkezőket fogadhassa. A más pályaudvarokra s esetleg 
gőzhajón érkezőket értesítjük, hogy a kérdéses szál
loda a kerepesi út végén van s a villámos vasúttal 
oda a főváros bármely pontjáról olcsón és gyorsan el
juthatnak.

Itt még egyszer fölkérjük összes híveinket, kivált 
a főváros közelében lakókat, kiknek ez nem kerül nagy 
áldozatokba, hogy a gyűlésen megjelenni szívesked
jenek. Külön igazolvány, vagy bármely bizonyítvány 
nem szükséges; mi szívesen elhisszük mindenkinek, a 
ki meg fog jelenni, hogy ügyünknek hive.

Újabban a következők jelentették be megjelené
süket :

82. Olaj János Bagomér
83. Csekei Károly Alsó-Pörböly
84. Horváth József 1
85. Novák József £ Vajta
86. 8chwancsara József J
87. Kollár Béla Dávidvágás
88. Teszárs Győző 1 Csenke
89. Maksay Gyula j
90. Juhász Gábor Gyalu. ___________

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

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



264 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Május 23. 34-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 Kedden

H irdetési dijak :
Bgy 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.

O lvasó inkhoz
A Budapesten két nappal ez előtt megtartott 

gyűlés lefolyását az idő rövidsége miatt mai számunk
ban még alig tárgyalhatjuk, hanem azt a jövő számra 
kell fönntartanuk, miért is tisztelt olvasóink és barátaink 
szives elnézését kérjük.

Előző számunk zárta után még számosán bejelen
tették a gyűlésen való megjelenésüket, de neveiket 
már nem közölhettük, azonban valamennyi résztvevő 
neve benne van a fölvett jegyzőkönyvben örök emlé
kezetül s ebből mindig láthatja majd a talán jobb 
sorsra jutó későbbi nemzedék, hogy kik voltak azok 
a lelkes férfiak, kik semmiféle áldozattól vissza nem 
rettenve ezrek és ezrek javának előmozdításán fára
doztak.

Szerkesztőnk üdvözlő beszédét szinte lapunk jövő 
száma fogja hozni egyész terjedelmében, az alapsza
bályokat pedig a szerint, a mint azt lapunk tere meg
engedi, folytatólag fogjuk közölni, de külön is lenyo
matjuk több ezer példányban, hogy igy módot nyújt
hassunk minden érdeklődőnek már az alakuló gyűlés 
megtartása előtt azok tanulmányozására. Az alakuló 
gyűlés természetesen csak az alapszabályoknak jóvá
hagyási záradékkal történt ellátása után lesz meg
tartható.

Az utóbbi hetekben lapunk szerkesztőjének, ki az 
egyes ember erejét messze túlhaladó munkát egymaga 
kénytelen végezni, a számtalan levelezéssel és a gyűlés 
előkészítésével dolga annyira megszaporodott, hogy 
figyelme mindenre ki nem terjedhetett s igy szives 
elnézését kérjük azoknak a barátainknak, kiket bár
mely irányban ki nem elégítettünk, Igyekezni fogunk 
a hiányt apródonkint pótolni.

Addig is Isten velünk! A sze rkesz tő .

Hervadhatlan levelek.
Az országos erdészeti és vadászati altiszti 

segély és nyudij egysíilet megalakítását czélzó

mozgalomnak meginditásától kezdve lapunk 
szerkesztősége el lett halmozva hazánk minden 
vidékéből érkezett levelek nagy sokaságával, 
melyekben a levélírók legnagyobb részt az 
egyesületre vonatkozó nézeteiket fejtik ki s a 
legtöbből kirí az az igazi lelkesedés, melylyel 
irányában viseltetnek.

Lapunknak a szegénység által szűkre 
szabott tere nem engedte meg, hogy a beérkező 
össes leveleknek helyet adjunk már a beérkezés 
alkalmával, mint a hogy azt szerettük volna 
s midőn most még folytatólag közölni fogjuk, 
ez sok olvasónk előtt talán fölöslegesnek fog 
látszani, mert hiszen az ott kifejtett nézetek 
legnagyobb része az immár befejezett gyűlés 
által idejét is múlta, a mennyiben már letárgyalt 
dolgokat, megvitatott eszméket foglal magában, 
mi azonban egészen más véleményen vagyunk.

A mi szerény újságunk ugyanis nem csak 
a jelennek, hanem a jövőnek is szól, a mennyi
ben egyes példányai összegyűjtve a jövő nemze
dék részére is megtartva lesznek, ha egyebütt 
talán nem, de igenis a szerkesztőségben magá
ban, továbbá a magyar nemzeti és a kolozs
vári erdélyrészi múzeumokban, valamint a 
magyar tudományos akadémia könyvtárában s 
ezek a példányok hivatva lesznek majdan hű 
tükrét képezni testületünk gondolkozása mód
jának.

Ez indított minket arra, hogy a hozzánk 
beérkezett s eddig még nem közölhetett leveleket 
is folytatólag közöljük s azokat igy megóvjuk 
az enyészettől és megtartjuk a jövő nemze
dékek részére örök emlékezetül. Ezek legyenek 
a mi hervadhatlan leveleink, örökké zöldelők,

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG.266

mint amiképeu örökzöld a repkénynek levele 
s a bérezek fenyőjének büszke koronája.

Nagy fölfordulásnak néma és mégis hango
san beszélő tanúi ezek a levelek.

Az erdészeti és vadászati altiszti személy
zet létezéséről eddig a külvilág alig vett tudo
mást; mint testületet senki sem ismerte, ha
nem legföllebb csak egyes a közelében és 
környékén lakó egyedekből tudták az emberek, 
hogy vannak ezt a hivatást is betöltő egyének, 
de ezekkel is alig törődött más, mint — talán 
legkevésbbé — a szolgálatadója, a fatolvajok 
és a vadorzók, no meg az erdőkárokat tárgyaló 
hatóságok.

Valóban siralmas helyzet volt az, mely
ben ennek a hatalmas, derék testületnek tagjai 
sínylették évtizedek óta s nagy megrázkód
tatás kellett ahhoz, hogy ez a helyzetük 
megváltozzék.

Az altiszti személyzetet eddig mindenki 
pusztán egy nagy gépezet holt, akarat nélkül 
való s öntudatlanul működő szerkezetnek tar
totta, mely a gépésznek akaratát vakon teljesiti 
s melynek a saját munkakörén kívül egyéb 
érzelme nincs.

Mi behatoltunk az ő rejtett világukba, 
mint a hogy a bányász behatol mélyen a föld 
belsejébe, hogy ott fölkutassa a világ szeme 
elől elrejtett kincseket, a különféle ragyogásu

nemes érczeket s kitartó, lankadást nem is
merő türelemmel végzi gyakran emberi erőt 
meghaladó munkáját, raegkopogtat minden egyes 
követ, keres, kutat, mig vagy eredményhez 
jut, vagy ő maga is elpusztul. Hasonlóképen 
kopogtattuk meg mi is az erdészeti és vadá
szati altiszti személyzetnek holtnak vélt kebelét 
s ime hosszas és fáradságos munka, sok 
kopogtatás után végre sikerült megtörnünk a 
holt burkolatot, melyben ott lüktetett a kincsek 
legdrágábbja, a nemes érzelmekkel teljes, 
romlatlan s z ív .

Nagy a gyémántkeresőnek az ő öröme, 
midőn sok fáradság után végre meglelte a 
régóta várt kincset s miután annak árát föl
vette s megpihenhet, hogy élvezze fáradságának 
gyümölcsét addig, mig a köszörűs a nyers 
gyémánt csiszolásával, értékének fokozásával 
foglalkozik.

Határtalan a mi örömünk is, hogy meg
találtuk tisztelt barátainknál az addig rejtett 
nemes érzelmeket, romlatlanul, teljes üdeségük- 
ben, mint a hogy az a természet igaz gyerme
kénél nem is lehet máskép, de mi nem pihen
hetünk még meg babérainkon, mert hiányos 
lenne győzelmi koszorúnk; nekünk hivatás- 
szerű kötelességünk a megtalált kincset csiszolni, 
fényesebbé tenni, ragyogását megtartani s 
megóvni a jövőben is az elhomályosodástól.

T A R C Z  A .

A tutajozás áldozata.
Irta: Bgy 1. újvári érd. altiszt.

Az utóbbi napokban uralkodott rendkívül esős 
időjárás folytán a Vág folyó vize oly magasra dagadt, 
hogy az útjába eső alacsonyabb fekvésű területeket 
mind elöntötte. Alig pittymallik, a partján fekvő la
kásomból aggódó szívvel nézem a vízállást s vizsgálgatom 
azt nap-nap mellett oly buzgón, oly pontosan (mércze 
hiányában a partvédmüvek gerendáin, vagy nagyobb 
veszély esetén kertkeritésem deszkáin) akár csak a 
legmagasabb fizetési osztály után áhítozó streber-viz- 
mester lennék. A legnagyobb s legjobb karban lévő 
teknő és egy jókora rúd örökös készenlétben áll, hogy 
szükség esetén ezek segélyével biztonságba helyez

hessem drága enyéimet. Kis lánykáim sokszor, igazi 
gyerekérdeklődéssel nézik e jármüvet, s a minap ezeket 
mondta róla a kis Ella a nálánál apróbb Lenkének. 
„Nézd édes, már nem fogunk gyalogolni a ház körül 
lévő tengeren, ha a nagymamácskához kell költöznünk; 
apuska ezen a hajón fog átvitorláztatni hozzá.“

A vizmesterin kívül még egy hivatalom volt 
Vigasztaló voltam még nemrégiben! Nőm a kertben 
már végzett munka s a bevetett illetve elültetett mag 
kárba veszte — nemkülönben a pinezében tönkre- 
menő élelmi czikkek miatt sokszor, keserűen panasz
kodott, mig el nem beszéltem neki a következő valódi 
történetet:

1874. év tavaszán egy ideig szép volt az időjárás, 
hogy aztán a lehető legcsunyább kövesse. Tömérdek 
esőzés és a hegyekben lévő hónak gyors olvadása 
árvizet rögtönzött a Vágón, melynek partjaira már sok 
tutajost csaltak volt ki a verőfényes napok. Úgy sürőg- 
tek — forogtak ott ezek a vizen paripázó emberek, 
akár csak a legyecskék, ha életre ébreszti őket a
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Az a jó Isten, ki nekünk eddig erőt adott 
nagy és nem csak testet, de lelket is fárasztó, 
egészséget emésztő munkánkhoz, meg fog 
segíteni a jövőben is, hiszem az Ő szent nevével 
kezdtük meg dolgunkat s azzal is akarjuk 
azt majdan befejezni.

Az ö Szent Lelke maradjon mindnyájunkkal.

Országos gyűlés Budapesten.
Tehát megtörtént. Az erdészeti és vadászati al

tisztek tekintélyes részének kiküldöttjei, szám szerint 
nyolczvankilenczen úgy a maguk nevében, valamint 
mintegy 1050 kartársuk képviseletében megjelentek sze
retett hazánk szivében, Budapest székesfővárosban, hogy 
maguknak és sok ezernyi kartársaiknak egy szebb jövőt 
megalapító nyugdíj és segélyegyesület megalakításának 
előkészítésén fáradozzanak.

Hogy ez nem helyi jelleggel biró, hanem országos 
mozgalom, legjobban bizon3Útja az, hogy nincs hazánknak 
olyan vidéke, mely magát nem képviseltette volna. 
Láthattuk ott az erdészet minden ágazatának képvi
selőit, valamennyit olyat, kik egyéniségi jeles tulaj
donságaiknál fogva méltóan töltötték be hivatásukat.

Növelte gyűlésünk erkölcsi súlyát ama körülmény 
hogy mozgalmunkkal immár magas állású és az erdé
szet terén, de társadalmi téren is nagy tekintélylyel 
biró férfiak is komolyan foglalkoznak, azt rokonszen- 
vükkel kisérik és támogatni is hajlandók, mit legjobban 
bizonyít az, hogy az országos erdészeti egyesület veze
tősége is külön kiküldöttje által kívánt magának tájé

kozást szerezni nem csak mozgalmunk mibenlétéről, 
hanem a gyűlés lefolyásáról is, mely küldetést teljesí
tendő szives volt körünkben megjelenni tekintetes Cserni 
Győző kir alerdőfigyelő ur, kinek szives fáradozásáért 
ez utón is hálás küszönetünket nyilvánítani kedves 
kötelességünknek ismerjük.

A gyűlés pünkösd első napján a délutáni órákban 
lett megtartva a „József főherczeg“ szálloda egyik 
külön termében s lefolyása méltóságos és tiszteletet 
gerjesztő volt. Az értekezlet elnökének lapunk szerkesz
tőjét, jegyzőjének pedig Papp János balatonfüredi ható
sági erdőőr tisztelt kartársunkat egyhangúlag megvá
lasztván, azonnal hozzáfogott a munkálkodáshoz és 
egyedüli tárgyát, az alapszabályoknak megvitatását 
vette elő. A megvitatott alapszabályokat lapunk követ
kező számában fogjuk közölni.

Kimagasló eseménye volt összejövetelünknek a 
második ünnep délelőttjén Soltz Gyula országos főerdő- 
mester ur 0 Méltóságánál tett tisztelgése egy 15 tagból 
álló küldöttségnek, melyről az idő rövidsége miatt csak 
lapunk jövő számában emlékezhetünk meg méltóan.

Kedvesen lepett meg Erdős íignácz m. kir. erdőle
gény levele, melyet a gyűlés napján vettünk s mely 
a következőkép szól:

Tekintetes Szerkesztő Ur! Mélyen tisztelt Uram!
Egy sóhaj száll föl ajkamon, egy érzés uralja most 

szivemet és egy diadal kiáltást szeretnék hallatni, mely 
bezugná örömöm hírével bérces-rónás szép hazánkat. 
Érezni és sóhajtani bőséges alkalmam van, mert — 
magamban tehetem s élek is vele, de örömzajt csapni 
már bajosabb dolog. Pedig úgy szeretném, de ha nem 
lehet, . . . nem lehet! És igaz, nem lehet?! Tűnődőm 
és töröm fejemet, hogy mit tegyek s nem hiába, mert 
most az egyszer segít rajtam.

meleg tavasszi nap. Vig czipi—czupi tempóba eresztett 
fejszecsapásokkal czövekelték egyik szálfát a másik 
után a kötőléczhez; elől evezővel, hátul egy guzszsal 
ellátva készen állott a féltutajoknak egész tömege.

Ügyességet és gyakorlatot igényel ezen a nem 
érdeklődők által alig figyelemre méltatott munka; de 
tényleg sokkal nehezebb és olykor életveszéllyel is jár 
a kész tutajnak az erdei rakpartról rendeltetési helyére 
vizen való lehozatala, letutajozása.

A tutaj ászokfákon készül. Ezekről rudak segélyé
vel a vízbe csúsztatva, rá ugrik a fejszével, emelő 
rúddal, egy tarlalékguzszsal és némi útravaló elemó
zsiával ellátott tutajos s a viz folyása szerint lomhán 
vagy nyilsebességel mozog a jármű — átereszeben, 
kisebb vízeséseken,és zúgókon keresztül kacsamódra 
bukdácsolva — melynek kormányzása egy rúdból és 
lapátkából álló evezővel eszközöltetik.

Rendes vízállás mellett gyakorlattal biró tutajo- 
sokra semminemű veszélylyel nem jár-e munka. Csak 
zátonyokon, szűkebb vagy sekély vizű helyeken kell

az emelőruddal segíteni vagy tolni a tutajt, hogy ne 
akadozzék és tovább mehessen. — Egészen máskép 
áll azonban a dolog nagy vízállásnál, vagy ha útközben 
előreláthatlan esély folytán árvízzel kell küzködnie a 
tutajosnak; ilyenkor majdnem minden evezőcsapás 
fontos és csak lélekjelenlét és bátorság menti meg az 
életveszélytől

Történetem idejében a kis-porubai hid alépítménye 
el volt árasztva a legkülönbözőbb erdeiterménytől. 
Szálfa, rőnkő és elsodort uszamüvek fájából hatal
mas torlaszok képződtek rajta s elmozdítással fenye
gették a szilárdan épített faludat. A Vág kilépett 
medréből s elöntve a körülötte fekvő szántókat és 
réteket, egész tengerré növekedett. Máskülönben csendes 
folyású és tiszta vize most iszonynan ragadó volt; 
piszkos, sűrű és büdös földszagu. Partnak, partvédmünek 
sokhelyütt semmmi hire, csak az azok mentén elülte
tett fűzek jelezték a folyó rendes medrét.

Munkások százával dolgoztak a nevezett hid 
megmentésén, de igen gyengén folyt a munka, mert
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Ön jut eszembe, mélyen tisztelt Uram, ki a rendes 
mértéket túl haladó mérvben áll szükséget szenvedő 
embertársai gyámolitására s Önhöz fordulok egész bi
zalommal kérve: legyen szives rajtam is segíteni.

Álmaim bűvös látománya, ébrenlétem sovárgó 
vágya megy teljesedésbe, midőn Isten kegyelméből, 
Szerkesztő úr hivó szózatára szakunk hívei hazánk 
székes és fővárosába gyültenek, hogy segítsenek hely
zetünkön. És a sors nem engedi, minden akaratom 
mellett, hogy táborukba szállva elszánt harcot küzdjek 
létérdekeinkért, de könyörtelen szeszélye nem tilthatja, 
hogy gondolatom oda vigyen.

Sóvárgó büszkeséggel tekintek a távolba, a haza 
szive felé és az érzelem közösség kapcsán szivem meg
dobban testületünk pünkösd napján ott lüktető érveré
sétől.

Pünkösd ünnepén! Budapesten és kivált ebben 
az esztendőben május 21-én! Micsoda lélekemelő ösz- 
szejátszása a véletlennek.

Pünkösd, mely a „pentekoste“ görög szótol ered 
és „Ötven“-et jelent évezredes ünnep. A zsidók e napon 
az „ aratás ünnep “-et ülték a sinai-hegyi isteni törvény 
kinyiatkoztatásig és akkor a tiz parancsolat vétele em
lékére szentelték, mely Egyiptomból való szabadulásuk 
után szintén 50-ik napra esett. Később, közel kétezer 
éve e napon szélzugáshoz, tenger morajlásgoz hasonló 
zajjal, lánynyelvek alakjában szállott le a Szent Lélek 
Krisztus egy házba egybegyült tanítványai és híveire 
s azok az egyszerű halászemberek ez isteni szikrától 
érintve minden nyelven szólni tudván, a szó ellen áll- 
hatlan halalmával e nap 3000 embert téritettek meg, 
később pedig a félvilágot.

És ötven évvel e napon a sz. Lélek lelkesitőreje 
vezerélte a magyar fegyvereket diadalra, mert e napnak

50 év előtti hajnalán ágyudörgés, halálhörgés közt jött 
fel a nap, hogy üdvözölje Buda ormán lenyő büszke 
hármas színünket, mert: „Áll Buda, él magyar még!“

És ilyen nagy eseményü naphoz fűződhetik a Il.-ik 
országos erdészeti altiszti gyűlés.

Isten szent kegyelme vezérelje azt és adja a Min
denható, hogy fáradozásuk ne vesszen kárba s e nap 
legyen forduló pontja az erdészeti altisztek anyagi hely
zetének. 8 vajha az ott elhangzó igék testületünk ujabb- 
kori tízparancsolatává válnának s e napot maradandó 
alkotásban ünnepelhetnénk saját egyiptomi csapásaink 
után. S azokat, kik ott lehetnek bár szállná meg szintén 
a Sz. Lélek elmegvilágositó lángnyelvének az az ereje 
mely kigyulaszthatná mindnyájunk szivének mécsét.

Hogy e napot megérhettük, hála és mély imádás 
Istennek, dicsőség Önnek Szerkesztő úr és forró üd
vözlet az egybegyűlteknek.

Isten velők! a távolból mindnyájukkal együtt 
érez szerény kartársuk

E r d ő s  I g n á c  m. kir. erdölegény. 
az I.-ső gyűlés jegyzője.

Kőrösmező,  1899 május 19.

V örösm art, 1899 m áju s 1.

Egy példabeszéd azt mondja — és elég jól, — 
nyugta után dicsérd a napot! . . talán nem lesz korai 
részemről, ha a tek. szerkesztő úr nemes feliepéséért 
elismerésem fejében annyit mondok, hogy az erdészeti 
altiszti személyzet részére kelő napot már kelésébe 
dicsérjük is! . .

Gondolja meg minden erdőőr, mi más volt eddig

a víztömeg által egymáshoz ékelt és tömkelegbe kevert 
fát lehetetlen volt kivonszolni, egyrészt a felette nehéz 
hozzáférés, másrészt pedig, mert folyton uj meg uj 
fát, kötelekről elszakított vagy rakpartokról elsodort 
tutajokat hozott a fékevesztett elemi.

Ekkor egy jajkiáltást hallatott a munkásokra fel
ügyelő faraktárőr. Éles szeme egy féltutajt pillantott 
meg a távolban, mely nem volt üres mint a többiek. 
Egy fiatal paraszt állt rajta izmos karokkal kormá
nyozva az evezővel. Szép, egyenes, magas növésű 
volt mint egy jegenye; erős, vállas és edzett, akár 
Herkules; napbarnitott, — a megfeszített munkától és 
izgatottságtól kipirult arczczal.

Útközben lepte-e meg az árvíz s nem birt előbb 
kikötni, vagy mi oka volt eszeveszett vállalkozásának: 
ki mondhatná meg? Nem volt veszíteni való idő.

„az Istenért, veszve van! Gyorsan köteleket, talán 
sikerül őt megmentenünk!0 s jó például elől rohant 
a faraktárőr egy csáklyával kezében; utána egész raja, 
a munkásoknak, kötelekkel és csáklyákkal, hogy a

hídtól minél távolabb kezdhessék meg a segélynyúj
tást. Megindult az eszeveszett hajsza. Dobálták a köte
leket, nyújtották a csáklyákat, a menynyire ez csak 
emberi erővel a parttól messze, nyilsebességgel úszó 
tutajra lehetséges volt. A bátrabbak és erősebbek 
mellig gázoltak a vízbe s onnét nyújtogatták a mentő
eszközöket — mind hiába! Egyet sem sikerült meg
ragadnia a fiatal tutajosnak. Már az evezőt is elvesz
tette s a tutaj egy szálfájába vágott fejsze nyelébe 
fogódzott

Úszni nyilván nem tudott csak a csoda által lenne 
megmenthető. Látni, mint sápadt el az elkerülhetlen ve
szély, — a biztos halál iszonyatos torkának|láttára. Épen, 
egészségesen vált el övéitől, s fogja-e viszontlátni 
őket? ő, ki öreg szüleinek egyedüli támasza, büszke
sége, saját apró családjának fentartója. Mi lesz bolőlük 
nélküle ?

Bizonyára ily gondolatok kavaroghattak fejében. 
Még egy pillanat. A tutaj, hajtva az elemi erő által, 
iszonyú robbajjal csapódik a felhatalmozott fatömeg-
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a sorsa, mint aggódás, hogy mi vár öreg napjaira és 
szolgálat képtelenségére ? Ha ez a nemes intézmény 
sikerül, lesz intézetünk és ez intézetünk élén egy igazi 
jó atyánk, a tek. szerk. úr személyében ki minden 
bajainkban és szellemi hiányosságunkban jó tanácsokkal 
támogat, mert bizony sokan kevés tudománynyal s 
miveltséggel rendelkezünk! a mivel rendelkeztünk is 
mig erdőőrökké nem lettünk, azt is el kellett hagynunk, 
néha volna is alkalmunk jó társaságban részt vennünk, 
de nem lehet, mert magunknak nem tudtuk meg 
szerezni a tekintélyt; hogy miért? azt a tek. szerk. ur 
és tisztelt szaktársaim is tudni fogják: mert szolgáknak 
tekintenek bennünket. —

A mi a vélemény nyilvánításokat illeti, azokban 
igen sok nemes és helyes, de ellenkezője is van, ezeket 
azonban bízzuk a tek. szerk. urunk észszerű tapin
tatosságára, az mindent jól el intéz érdekünkben. Azon 
nézet kifejtések, a miket tisztelt kartársaim lapunk 
hasábjain közzé tesznek, mind arra vallanak, hogy 
ébredezünk, emberi mivoltuukat és jogainkat ismerjük.

Tekintetes szerkesztő úr, és tisztelt kartársaim! 
részemről szavakat nem találok a liptóujvári kartársaink 
nyilatkozatára vonatkozólag; igen, ők segély egyletet 
akarnak, de ismertessék annak czéljait is, és ne mond
ják, hogy határozatuk el nem fogadása esetén nem 
csatlakoznak a nyugdíj egyesületünk megalakításához; 
ezen kifejezés oly keserves visszaemlékezést szült 
bennem, hogy sok ideig fájt tóle a szivem, mert ez 
valami olyan állás foglalás, melynek jellemzéséhez 
nem találok szavakat. Hiszen olyan meggondolatlan
sággal fejezték ki magukat önmagukkal s azokkal 
szemben, a kik minden önzés nélkül zászlót bontottak 
keserves sorsunk enyhítésére.

Minden tavaszszal, midőn a természet ébredez,

mi bennünk is ébred a remény! Ősszel, a midőn 
csalatkoztunk, elő fog a kétségbeesés jövőnk felől s 
addig reménykedünk és csalódunk, hogy egyszer csak 
azt vesszük észre, hogy testi és szellemi erőnk hanyatlik, 
minek folytán a szolgálatból ha el bocsátnak, le is 
út fel is út, el mehetünk beteg testtel s beteg lélekkel 
és üres erszénynyel! . . Tudom, hogy vannak kartár
saim között olyanok, a kik ezen véleményem alapos
ságában kételkednek s nem hiszik hogy még ilyen 
sors is van? Igen van! mert nálunk is van néhány 
állomás, a hol az erdőőr bir magának pár ezrest meg
takarítani, de az ilyen állás ritka, mint a fehér holló. 
Tisztelt szaktársaim, el kell ismernünk, hogy mind
nyájan ily állást el nem nyerhetünk, minek folytán 
Isten segedelmével és azon nemes gondolkozásu szak
emberek segítségével teremtsünk magunknak Erdészeti 
altiszti nyugdíj egyesületet nem tiz, hanem húsz, eset
leg tizenöt forint évi befizetéssel; tudom magamról, 
mily nehéz azon csekély javadalmazásból kifizetni, de 
még is könyebb, mint a bizonytalan szerzemény. Mert 
ha a tervezett egyesület létre jön a fent említett be- 
fizetéssek mellett, meg kétszereződik esetleg egy és 
félszer annyi lesz az élvezetre ki fizetett évi járulék, 
mint a tiz forint mellett, a mi szerény személyem 
illeti, igy is, úgy is tagja fogok lenni. A mi a nyilat
kozatokat illeti, abban nincs semmi, mint hogy biztosan 
mutatja a belépők számát.

Tisztelt kartársaim, állapdojunk meg már valamin 
és ne harczoljunk egymás eszméi ellen s a mi fő, 
azok ellen, a kik ezen nemes eszmét megpendítették 
s tanulmányozták.

Azt az indítványt elfogadom, hogy a 40 évesek
nek még két évet adjunk az egyesületbe való belépésre.

Tóth Ferencz
fhgi. erdőőr.

hez, ledobva és derékon odaszaritva kormányzóját; 
elvonszolására gondolni sem lehetet, mert sok elsodort 
tutaj nyomon követte.

Borzalmas látvány oly nagy néptömeg a pártokon, 
a hídon s kényszerítve tétlenül nézni, mint pusztul el 
egy emberélet! A tutajos végső erőmegfeszitéssel 
egyenesítette ki felső testét; szemeit az égre emelve, 
keresztet vetett magára; ajka imát rebegett s a követ
kező pillanatban egy érkező uj rutaj maga alá temette.

„A Mindenható izgalma legyen szegény leikével* 
mondta a faraktárőr könytelt szemekkel s nem volt 
szem mely könybe ne lábadt volna.

Soká tartott, míg a viz leapadt, a kis-pornbai 
hidra felhordott fatömegek eltakaríthatok s a szomorú 
véget ért szegény tutajos borzasztóan összetört kiázta
tott és eltorzított teste kiemelhető volt. — Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe: szivszaggató volt 
nézni öreg szüleit, nejét és két apró gyermekét, kiknek 
jövője csak az árvák és teljesen elhagyottak, minden
ható gondozójánál volt biztositva.

„Szegény tutajos, szegény árvák" — mondá nőm 
könnyező szemekkel az elbeszélés végén. „Hány ember 
veszti el az árvíz miatt életét, mindenét. Mily csekély
ség hozzáképest a mi burgonyánk és kerti munkánk*. 
S azóta hála az égnek nem panaszkodik többé; én 
meg szerencsésen megmenekültem egy nagy tehertől 
— a vigasztaló hivataltól — melyhez, őszintén meg
vallva csak annyit konyitok, mint a hajdú a harang
öntéshez.

ADOMÁK.
Baka mondás. A bakák jól megszalonnáztak s 

aztán a nagy hidegben gyakorlatra indultak. Útközben 
a legelső csárdánál jelentkezik egy legény, hogy neki 
a csárdába kell menni.

— Aztán mit akarsz ott ? — rivalt rá a hadnagy
— Jelentem alássam hadnagy uram bort ihatnám, 

nehogy azt gondolja az a szalonna, a mely bennem van, 
hogy kutya ette meg.
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Ú jb án ya  1899 m áju s 8.

A liptó-ujvári kartársaknak lapunk 30-ik számában 
közölt ama nézetéhez, hogy egyesületünk ne nyugdij 
— hanem csak segélyegyesület legyen, semmi esetre 
sem járulunk, mert eszméjük helyességét el nem ismer
hetjük, már csak azért sem, mert itt nem csak a mi 
érdekeink forngnak koczkán, kik már egyébként is 
nyugdijképesek vagyunk s igy tulajdonképeni nyug
díjra nem, hanem csak segélyre van vagy lesz szük
ségünk, hanem igenis figyelmébe ajánljuk mindenkinek 
azokat a rossz sorsban levő kartársainkat, kik gyakran 
számos tagból álló családdal megáldva szolgálatképtelen 
ségük idejére a legnagyobb nyomornak vannak kitéve s 
szolgálatuk sem nyugdijat, sem végkielégítést, sem 
pedig segélyt nem biztosit. Tehát nem csak a magunk, 
de kivált ezeknek érdekében nem szabad közönyösek
nek lennünk, hanem tartsuk mindnyájan erkölcsi köteles
ségünknek mostohább sorsban részesülő kartársainkat 
támogatni, mit leginkább az által tehetünk meg, ha 
az egyesületbe belépve, tagjainak számát, filléreinkkel 
pedig vagyonát gyarapítjuk.

Az a fődolog, hogy nagy számban jelentkezve 
már az alapot szilárdan rakjuk le, mert csak igy vár
hatjuk egyesületünknek üdvös fejlődését.

Barna István kartársunknak lapunk 31 számában 
közölt ama nézetét, hogy a 13 §-d. pontja módosittassék, 
teljesen helyeseljük s kérjük a szerkesztő urat, hogy 
a közgyűlésen ezt érvényre juttatni szíveskedjék. Végül 
kérünk még 4 darab nyilatkozatot hozzánk juttatni.

Pritz Géza, Strbik János, Kiss János.
v á r o s i erd övód ek . kápt. urad. erd övéd .

V a rg y a s 1899 m áju s 8.

Udvarhely vármegyében az állami kezelésbe vett 
összes községi és közbirtokossági erdőknél összesen 
23 erdőőr és 6 erdőszolga áll alkalmazásban.

A vargyasi m. kir. erdőgondnokságnál alulírottak 
nyolczan vagyunk szolgálatban s folyó évi április hó 
20-án értekezletet tartottunk, melyen elhatároztuk, 
hogy az országos erdészeti és vadászati altiszti nyug
dij és segélyegyesület megalakításához szivvel-lélekkel 
hozzájárulunk, annak érdekében teljes erőnkből fára
dozni fogunk, mely czélból magunkat a megtartandó 
gyűlésen egy kiküldöttünk által fogjuk képviselhetni.

Kiküldöttül megválasztottuk Péter Mátyás Il-od 
oszt. törvényhatósági erdőőrt, ki a belépésre vonat
kozó nyilatkozatainkat magával viendi és a hozzájárulási 
költségeket is át fogja adni, miről ezennel van szeren
csénk értesíteni.

Péter Mátyás, Szász Dániel, Máthé Mózes, Színén 
Ferencz, Duka István, Benedek József, t. hatósági 
erdőőrök. Nagy Mihály, Baló István, t. hatóságt erdő- 
szolgák. _________

B agom ér  1899 m áju s 8.

A nagyváradi latin szertartásu székes káptalan 
bagomiri erdőgondnoksága személyzetének nevében és

megbizásából alulirt a gyűlésen okvetlenül meg fogok 
jelenni.

Midőn a tervbe vett egyesület tárgyában szeretett 
főnökömnek jelentést tettem, nyomban kinyilatoztatta, 
hogy az ügy érdekében a kezelése alatti erdőgondnokság 
személyzetét ő maga fogja föléleszteni s buzdítani, 
nekem pedig nem csak hogy a gyűlésen való meg
jelenésre szükséges szabadság időt készséggel meg
adta, hanem egyúttal azt is kegyes volt megígérni, 
hogy útiköltséggel el fog látni, mely nagylelkűségéért 
úgy a magam, mint összes kartársaim nevében ez 
utón is hálás köszönetemet nyilvánítom.

Az alapszabályok tervezetéhez egyelőre nincs 
szólni valóm, de előre is kijelentem, hogy a többség 
határozataihoz mi szinte hozzá fogunk járulni s kérjük 
a jó Istent, vajha engedné mielőbb megérnünk sorsunk 
javulását s bár minél nagyobb számmal üdvözölhet
nénk szerkesztő urat is, kit eddig csak hírből ismerünk, 
a gyűlésünkön.

Végül még megjegyzem, hogy a bagoméri erdő
gondnokság személyzete összesen 10 főből áll.

01 áj János szkv. erdőör.

Figyelm eztetés. Lapunk jövő számában kezdjük 
meg közlését a létesítendő Országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyugdij és segély egyesület immár végleg meg
állapított alapszabályait s igy czélszerü, ha olyanok, kik 
a dolog iránt érdeklődnek, lapunkat pedig nem járatják, 
arra előfizetnek.

Az alapszabályok a hazánkban divó összes nyelveken 
külön lenyomatban is meg fognak jelenni, időszerű lesz 
tehát idejekorán egy levelező lapon bejelenteni, hogy ki 
hány példányban és milyen nyelven kívánja azokat meg
kapni.

Végül kérjük mindazokat, kik az egyesületbe tagokul 
belépni óhajtanak, hogy az előleges költségekre szükséges i 
korona hozzájárulást — ha ezt még nem tették volna 
— mielőbb beküldeni szíveskedjenek, mert az alapszabályok 
lefordittatása, kinyomatása és szétküldése tekintélyes költ
ségbe fog kerülni.

A lap előfizetési dijait is a hátralékosok mielőbb 
rendezzék.

G yűlésünk vi.szh.angja. Országos gyűlésünkről 
a „Reggeli Újság f. hó 23-iki számában a következőkép 
emlékezik meg:

E rd é sz e ti  a lt is z te k  m ozgalm a. Pünkösd vasár
napján mintegy háromszáz erdész és vadász gyülekezett 
össze a Kerepesi-uton levő József főherczeg vendégfogadó 
nagytermébe, hogy megvitassa azt az alapszabály-terve
zetet, a mely a megalakítandó Országos erdészeti altiszti 
segély- és nyudijegyesületre vonatkozik. A gyűlést 
Podhradszky Emil, az „Erdészeti Ujság“ szerkesztője nyi
totta meg s egyhangúlag őt választották elnökké. Az alap
szabály-tervezetet, némi lényegtelenebb módosítással, el
fogadták. Az egyesület, a mely az állam s az uradalmak 
támogatására valóban méltó, igazi missziót fog teljesíteni, 
a mennyiben összekötő kapcsot fog alkatni az országban 
szétszórtan élő erdészeti és vadászati altisztek közt s ezeket 
és a működésűket lehetőleg támogatja és az érdekeit elő
mozdítja, Nagy súlyt fektet az egyesület arra, hogy az
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erdészek és vadászok a szolgálatképtelenségük esetére, vagy 
a családtagok a családfő elhalálozásával, olyan nyug
díjban részesüljenek, hogy a nyomortól meg legyenek 
mentve. Betegség, halálozás és más csapás esetén is gondos
kodnak a megfelelő segélyről

E m ber tervez, Is te n  végez. Régi és örök 
igazság az, az írás szava. Önkénytelenül erre gondol az 
ember annak a szörnyű hírnek a hallatára, melyet Borsod- 
megye egy kis falujából, Dövényből közöl a Bp. H. A 
kis faluban vidám lakodalomra készültek a minap. A falu 
egyik legszebb lánya Urbán Juliska volt a menyasszony, 
a vőlegény meg Veres Pál felső-nyárádi legény. Boldog 
mátkapár volt, mindenki örült a frigyünknek, úgy hogy 
a lagzira eljött majd az egész falunépe. Az örömapa há
zába be sem lért a lakodalmas nép, a legények künn 
mulattak és széles jókedvükben hagyományos szokás szerint 
egyre lövöldöztek. Odabenn ez alatt javában folyt a mu
latság, ékes rigmusokkal ünnepelték a fiatal párt, zene 
zengett, pohár csengett, a mikor kívülről egyszer bele- 
sivitott az ünnepi zajba egy rémült kiáltás :

— Tűz van!
Valami ócska mordály lehetett a pisztolyok között, 

ennek a lövése okozta a tüzet. A jókedv megfagyott, az 
ünneplő nép szétfutott oltani, de a veszedelem, hogy 
kilencz gazda háza földig égett. A vőlegénynek azonban 
nagyon jó kedve volt. Az ő meghívására aztán átmentek 
apjához Felsó-Nyárádra folytatni a lagzit. Javába tánczoltak 
a mikor egyszerre csak hirtelen rosszul lett a fiatal férj. 
Aléltan vitték a másik szobába, menyasszonya kétségbe
esetten sietett utána. Szólt hozzá, csókjával éleszgette, 
de mind hiába, a legény már nem tért többé magához, 
meghalt ott a násznép szemeláttára.

E ln y e lte  a  Cápa. Azokat a történeteket, melyek
ben a czápa játssza a főszerepet, nem szokták elhinni az 
emberek. Talán ez az oka, hogy olykor e veszedelmes 
szörnyeteg áldozatává lesz egy-egy hitetlen ember. Ez a 
sors érte Bordigheraban fürdés közben Cook lord első 
komornyikját. A tengerben fürdött és nem is nagyon 
messzire távolodott el a parttól, a mikor egyszerre cápa 
támadta meg. A szörnyeteg baliábánál kapta el a mene
külni akaró embert, a kit azután egészben elnyelt. Mire se
gítség érkezett, a cápa jóllakva messze úszott a tengerben.

V éres csa lád i drám a. Véres családi dráma 
történt a kis biharmegyei Sályi községben. Bagosi József 
tehetős parasztlegény csak három hónap előtt jött haza 
a katonaságtól. Nyomban megházasodott. Eleinte békes
ségben élt a fiatal pár, csakhamar azonban czivakodni 
kezdettek s azóta el sem hallgatót a házukban a pör- 
patvar. Minap ismét összeverekedtek s Bagosi József 
annyira dühbe jött, hogy revolvert ragadott feleségére, 
hogy agyonlőjje. Ez gyorsan félreugrott, a revolver nem 
talált, hanem a lövés által okozott légnyomástól elaludt 
a lámpa. Az őrjöngő ember ezután a sötétben kezdett 
lövöldözni és a felesége helyett az apósát találta el. 
Három golyó fúródott az öreg testébe, aki meghalt. 
Bagosi ekkor észrevette tévedését s maga ellen fordí
totta a revolvert. Két golyót röpített a testébe s rövid 
idő alatt meghalt. E véres családi dráma nagy föltünést 
okozott a vidéken.

A szegedi lum pok . Szegeden még tartja ma
gát a régi virtus. Eg}' ilyen virtusos, jól beberozott 
kompánia azt a tréfát követte el egy alaposan elázott 
tagjával, hogy koporsóba fektette a holtrészeg embert 
és fényesnappal gyászmenetben a feleségéhez vitte. Az 
asszony kétségbeesett, mert azt hitte, hogy meghalt a

férje, mikor azonban a férje nehéz szuszogásai föl
világosították á helyzetről, meghagyta, hogy dobják az 
urát koporsóstul a Tiszába. A férj erre úgy megijedt, 
hogy rögtön kiugrott a koporsóból. A különös tréfát az
tán újabb ivással-fejezte be az illusztris társaság, mond
ván, hogy a temetés után tornak kell következnie.

A rek o n tra . A kártya már sokk galibát okozott. 
Madari Bálint, a ki néhány évvel ezelőtt Nagyváradon 
kártyázott, a régi kártyajátéknak most érezi kellemetlen 
következményeit. Evekkel ezelőtt történt, hogy Madari 
Bálint jó pajtásával, Biró Sándorral kártyázott. Jól mulat
tak, de a jó kártya egyszerre megzavarta a mulatóst. 
Mindkettő jó kártyát kapott és ezt a szerencsét mind
kettő ki akarta használni. Madari büszkén kiálltotta: 
Kontra! Biró Sándor csak s bajuszába mosolygott és 
rekontra !-val felelt. Ez már több volt a soknál, Madari 
iszonyú haragra lobbant, fölkapta revolverét és agyon
lőtte játszó pajtását. Azóta évek mentek el. A gyilkos 
kiszökött Romániába, a hol jól folyt a dolga. Meg is 
gazdagodott, de most már nagyon vágyódott haza. 
Útnak is indult, mert azt hitte, nem emlékszik itthon 
senki a nevezetes kártyajátékra, meg ha emlékszik is, 
most már csak nem büntetik meg érette. De még csak 
közel sem juthatott Nagyváradhoz, merr Orsován el
fogták. Madari Bálint most kapja majdcsak meg igazán 
a rektontrát.

Szerkesztői üzenetek .
L e s z h e r  A l a j o s  urnák , N óm et-P alánk a. A 12 frt h ozzá , 

já r u iá si k ö lts é g e t  n y u g tá zzu k . —  O l á j  J á n o s  urn ák  B agom ér- 
Az e lté v e d t  je g y z ő k ö n y v  éppen akk or é rk ez e tt  m eg , m időn m ár  
k örözn i akartuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

1639/1899 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Hivatalos emlitvény az újonnan reudszere- 

sitett Tiliskai erdőőri állásb etöltése végett. A 
pályázat kihirdetendő szebenvármegye tekinte
tes közigazgatási erdészeti bizottság a 1899 évi 
Április 17-én 254/1899 számú rendelete folytán.

Ennek folytán az üresedésben levő Tiliska 
községi erdőőri állásra 300 frtnyi évi javadal
mazás mellett pályázat nyittatik, s fölhivatnak 
mindazok, kik ezen állást, elfoglalni kívánják, 
hogy pályázati kérvényüket a megkivántató 
okmányokkal felszerelve f. évi Junius hó 15-ig 
alulírotthoz nyújtsák be.

Erről jelentés tétetik szebenvármegye tekin
tetes közigazgatási erdészeti bizottságának, a 
pályázat kihirdetése végett megkerestetik a 
királyhalmi, Vadászerdei, a Liptó-Ujvári és 
Görgény-Szent-Imrei, m. kir. erdőőri szakiskolák 
igazgatósága, valamennyi vármegyei járási fő
szolgabíró úr, a két városi tanács és meg
küldetik az itteni járásbeli valamennyi községi 
elöljáróságnak, és egyúttal a pályázatnak a 
szászsebesen megjelenő „Erdészeti Újságban" 
leendő közzé tétele elrendeltetik.

Szelistye 1899 Május 13-án.
A járási főszolgabíró Drágíts.
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MEGJELENT

B L U M 1 8  T A R B A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu földraivelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
c zég nli ú jó lag  m ©g íz a to t t

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

^  f o l g A r i  r  T T  ü  á . k .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek, 
mp** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. 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 . / ^ r a n g u  e g y en ru h a  k é sz ítő  in té z e te .

0  c sá sz . é s  k ir. F e n sé g e  J ó z s e f  fo h e r c z e g  u d vari sz á llító i. 
Szerb  kir. u d v a r i sz á llító k . A fö ldni. m. k ir. m in isz tér iu m  sz á llító i.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. M ájus 30. 35-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

O rszágos gyűlésünk.
Röviden és nagyjából megemlékeztünk már 

lapunk múlt számában az országos gyűlésünk 
lefolyásáról, most kissé hosszasabban akarjuk 
azt ismertetni, hogy lapunk tisztelt olvasói 
tisztán lássák és egyúttal ellenőrizhessék munkál
kodásunkat.

A tanácskozás megkezdésa előtt lapunk 
szerkesztője Podhradszky Emil beszédet mondott 
az egybegyűltekhez, melyet lapunk szűk tere 
miatt csak főbb vonásaiban ismertetünk a követ
kezőkben :

Mindenek előtt üdvözölte a szeretett hazánk 
minden vidékéről összesereglett kartársakat, 
kik az ő gyönge hivó szózatára fáradságot és 
anyagi áldozatot nem kiméivé megjelentek, 
hogy egy olyan intézménynek vessék meg 
alapját, mely szerény kezdetből kiindulva, majdan 
hivatva lesz a kartársak ezreinek és tízezreink 
ha nem is jólétet, de mindenesetre némi meg
nyugvást biztositani. Beszéde további folyamán 
rámutatott arra a sivár helyzetre, melyben az 
erdészeti és vadászati altisztek kivált a jövő 
tekintetében tengődnek. Ezt a helyzetet még 
tovább is tűrni nem lehet és nem szabad, hanem 
a sok üres beszéd helyett a tettek mezejére 
kell lépni. Külső támogatást és segítséget csak 
akkor remélhetünk és várhatunk, ha előbb mi 
magunk mutatjuk meg a világnak, hogy ön
sorsunk javításán magunk is fáradozunk, mert 
ez a munkálkodásunk lesz hivatva mások elis
merését és becsülését kivívni. Nehéz küzdelem 
vár mindnyájunkra ebbeli munkálkodásunkban

s eredményre csak úgy számíthatunk, ha minden 
lépésünknél az igaz lelkesedés és egyetértés 
lesz vezérünk.

Az erdészeti pálya alapja a becsületesség 
s egyesületünket is erre az alapra kell fektet
nünk, mert csak ez adja meg az épület szilárd
ságát.

Beszédje végén meleg szavakkal üdvö
zölte a vendégül megjelent Cserny Győző kir. 
alerdőfelügyelő urat s kérte, hogy a gyűlés 
folyamán tapasztaltakat mondja el azoknak a 
vezérférfiaknak, kiknek támogatása lesz majdan 
hivatva egyesületünk erkölcsi súlyát nevelni s 
fölvirágzását elősegíteni.

Végül fölkérte az egybegyűlteket, hogy 
a küszöbön levő tanácskozáson lehetőleg tárgyi
lagosak maradjanak s minden meddő vitát 
mellőzzenek.

A tetszéssel fogadott beszéd elhangzása 
után az értekézlet vezetésére elnökké lapunk 
szerkesztője Podhradszky Emil, jegyzőjévé pe
dig Papp János balaton füredi hatósági erdőőr 
lett közfelkiáltással megválasztva.

Ezek után elnök a gyűlést megnyitván, 
megkezdődött az alapszabályok megvitatása s 
azok szövege és lényege azon a módon álla
píttatott meg, a mint lapunk más helyén közölve 
vannak.

A gyűlésről fölvett jegyzőkönyv, melynek 
legérdekesebb része a megjelentek névsora 
mint élő tanúbizonysága annak, hogy mozgal
munk hazánk minden vidékét hullámzásba 
hozta, a következő:

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett Budapesten (Kerepesi út, „József
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főherczeg" szállodában) 1899 évi május hó 
21-én az erdészeti és vadászati altiszti személy
zet értekezletén.

J e l e n  v a n n a k :
1. Podhradszky Emil 2. Szontágk Elek 

Szászsebesről, 3. Szevinszky István Ágrisról, 
4. Németh Sámuel Oláh-Topliczáról, 5. Mótz 
István F. Györösről, 6. Csáky Bálint Szász
berekről, 7. Oláy János Bagomérról, 8. Leszher 
Alajos Német-Palánkáról, 9. Pál János Leki 
pusztáról, 10. Horváth János Sopron-Ivánról, 
11. Pilnik András Malomházáról, 12. Ziegelhoffer 
Kálmán Uj-Kérről, 13. Stenczinger Ede Uj- 
Lehotáról, 14. BaráthFerencz Sopron-Nádasdról, 
15. Sztrhárszky János Ágfalváról, 16. Dudás 
Ferenez Szatmárról, 17. Koppándy Mihály Vajda- 
Hunyadról, 18. Puha Vendel Ábrahámtelekről, 
19. Rozsán József Borsod-Harsányról, 20. Teszárs 
Vilmos Puszta-Vázsonyról, 21. Huszár Pál 
Puszta-Kis-Németházáról, 22. Grossmann Antal 
Puszta-Nagy-Németházáról, 23. Flóra Károly 
Belényesről, 24. Bálint Lajos Terpesről, 25. 
Dénes Gábor Hosszufaluról, 16 Péter Mátyás 
Vargyasról, 27. Kollár Béla Dávidvágásról, 28. 
Krizsán György Szelistyéről, 29. Mikó László 
Rozsnyóról (Gőmör m.) 30. Stenczinger Sándor 
Mocsonokról, 31. Pirchann Fridolin Alsó-Kőrös- 
kényről, 32. Proháb Bálint NagyKöveresről, 
33. Gavra János Gödöllőről, 34. Delimán György 
Nagy-Köveresről, 35. Vrbny Antal Apátfalváról, 
36. Mezey Péter Apátfalváról, 37. Tichy Ferenez 
Szkiczóról, 38. Bögözy Gyárfás Miskolczról, 
39. Túró István Mocsolyásról, 40. Czelvikker 
József Görömböly-Tapolczáról, 41. Vadkerty 
Menyhért Brezováról, 42. Polakovits József 
Miaváról, 43. Maksay Gyula Nyerges-Újfaluról,
44. Mazányi Imre Nyerges-Újfaluról, 45. Teszárs 
Győző Nyerges-Újfaluról, 46. Kolb Gyula Buda
pestről, 47. Ratimonszky Gábor Nógrád-Kállóról, 
48. Sülé István Puszta-Sügyről, 49. Kiss József 
Gyöngyös-Solymosról, 50. Süteő Oszkár Chino- 
ránról, 51 Szántó Antal Igáiról, 52. Polcz 
József Rácz-Töttösről, 53 Tóth Ferenez Ráczok- 
Révéről, 54. Nagy József Gyöngyös-Patáról, 
55. Török János Muukácsról, 56. Schwancsara 
József Bicskéről, 57. Novák József Bicskéről, 
58. Horváth József Bicskéről, 59. Tömör Antal 
Bicskéről, 60. Weiler Lajos Szilágyról, 61.

Liska Lipót Kecskemétről, 62. Sándor György 
Kecskemétről, 63. Volf György Kecskemétről, 
64. Stumpf Antal Pilis-Marótról, 65. Atzberger 
Antal Nadrágról, 66. Csekei Károly Alsó-Pörböl- 
ről, 67. Görög László Szatmárról, 68. Lukács 
Sándor Pátyról, 69. Farkas József Csacsinczi- 
ról (Slavónia) 70. Tyapay Péter Nagy-Bittcsé- 
ről, 71. Szűcs József Gödöllőről, 72. Obermayer 
Sándor Budapestről, 73. Hagyik János Magyar- 
Egregyről, 74. Horváth József Baranya-Nádasd- 
rol, 75. Juhász Gábor Gyaluról, 76. Duba 
Sándor Újbányáról, 77. Fejérváry János Buda
pestről, 78. Naszlady Sándor Pilis-Marotrol, 79. 
Papp János Balaton-Füredről, 80. Csicso Lajos 
Szilágyról, 81, Saári Mihály Katalinról, 82. 
Vizner Sándor Kosdrol, 83. Balogh György 
Barcza- Újfaluról 84. Wagner Lajos Betlérről, 
85. Pécskán Leontin Nagylakról, 86. Huséla 
Gergely Fogarasrol, 87. Dániel Rupert Telkiről, 
88. Zelch Péter Segesvárról.

Mint vendégek megjelentek: tekintetes 
Cserny Győző m. kir. alerdőfelügyelő úr a m. 
kir. ministeriumnál; a „Magyar Hirlap„ kép
viseletében Bálint Dezső úr és a Blum és társa 
egyenruházati ezég képviselöje-

Az é r t e k e z l e t  t á r g y a :
Az értekezletnek tárgya egy országos 

erdészeti és vadászati altiszti nyugdij és segély 
egyesület megalakításának tervezése.

Az érdemleges tárgyalás megkezdése előtt 
Podhradszky Emil, az „Erdészeti Újság" szer
kesztője mint az értekezlet összehívója üdvö
zölvén az ország minden vidékről megjelen
teket, felkéri őket, hogy az értekezlet veze
tésére elnököt és jegyzőt válasszanak.

A megjelentek elnökké Podhradszky Emilt, 
jegyzővé Papp Jánost, mindkettőt közfelkiál
tással választják meg.
Az é r t e k e z l e t  l e f o l y á s a  a következő:  

1. Elnök a maga és a jegyző nevében 
megköszönvén a beléjük helyezett bizalmat, 
röviden ecseteli az összejövetel czélját: egy 
országos erdészeti és vadászati altiszti nyug
dij és segély egyesületnek létesítését s felhívja 
az értekezletet erre nézve nyilatkozni.

ad. 1. Az értekezlet egyhangúlag kimondja, 
hogy az egyesület megalakítása közszükséget 
képez, annak véghezvitelét elodázhatlannak
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tartja s kívánja az alapszabályok tervezetének 
felolvasását és megvitatását.

2. Az alapszabályok tervezete tételről tételre 
felolvastatván s megfelelően szövegeztetvén és 
módosíttatván, elnök azok előterjesztésére és 
a magas kormány részéről való megerősitte- 
tésére nézve utasítást kér.

ad. 2. Az értekezlet egyhangúlag megbízza 
az elnököt és jegyzőt, hogy az alapszabályok
nak jóváhagyási záradékkal leendő ellátásának 
kieszközlésével összekötött teendőket végezzék 
s a jóváhagyás megtörténtének ténye után az 
egyesület megalakítását czélzó gyűlést annak 
idején hívják össze.

3. Elnök szükségét látja annak, hogy az 
alapszabályoknak ez alkalommal megállapított 
tervezetei minden az országban dívó nyelven 
kiadassanak, hogy így minden érdeklődőnek 
mód nyujtassék azok megismerésére s ennek 
alapján az alakítandó egyesülethez való csatla
kozásra.

ad. 3. Az értekezlet a javaslathoz egy
hangúlag hozzájárul s a szükséges kiadványok 
elkészítésével és szétküldésével az elnökséget 
bízza meg.
Egyéb tárgy a tárgyalásra kitűzve nem lévén, 
midőn az elnök úgy a mintegy 1050 megbízó 
nevében megjelent értekezleti tagoknak, vala
mint a szívesen látott vendégeknek megjele
nésükért köszönetét nyilvánítaná s az előbbieket 
az ügy érdekében való tovább munkálkodásra 
és a nemes irányú eszme terjesztésére fel
kérné, egyúttal kéri az értekezletet, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítésére saját kebeléből né
hány tagot küldjön ki, mely előterjesztésre 
ilyenekül kiküldettek: Mikó László, Wagner 
Lajos, Csekei Károly, Teszárs Győző, Fehér- 
váry János, Kolb Gyula, Flóra Károly, Dénes 
Gábor, Weiler Lajos, Krisán György, Vadkerty 
Menyhért, Horváth József, Csáky Bálint, Sten- 
czinger Sándor, Oláy János, Mótz István, Németh 
Sámuel és Polákovits József.

Ezek után a jegyzőkönyv bezáratott és 
aláíratott.

Kelt mint fent.
Következnek az elnök, jegyző és hitele

sítők aláírásai.

Tisztelgés az országos foerdomester Urnái.
Lapunk múlt számában röviden megemlékeztünk 

volt már arról, hogy a gyűlést követő napon, pünkösd 
második ünnepén egy 15 tagból álló küldöttség tiszte
letét tette és hódolatát mutatta be Soltz Gyula orszá
gos főerdőmester úr 0 Méltóságánál.

A tisztelgők délelőtti 11 órakor jelentek meg a 
földmivelésügyi m. kir. ministerium hatalmas palotájá
ban, hol már várta őket az előző napról olyan előnyösen 
megismert Cserny Győző kir. alerdőfelügyelő úr s 
értesítette, hogy a méltóságos Úr kész fogadni a 
küldöttséget s egyenesen be is vezette azt.

Itt a küldöttség vezetője, Podhradszky Emil rövid 
de velős beszédben ismertette az előző napi gyűlés 
tárgyát s kérte az összesség nevében az országos fő
erdőmester úr kegyes párfogását és támogatását, kivált
kép pedig újból szóval is azt, mit már előzőleg Írásban 
megtett, hogy a majdan megalakítandó egyesület védő- 
ségét elvállalni kegyeskedjék.

Az országos főerdőmester úr mindnyájunkat mélyen 
megható szívélyes szavakkal válaszolt s beszédében, 
melynek minden szavábal kiérzett az a forró atyai 
jóindulat és szeretet, melylyel az erdészeti altiszti 
személyzet irányában viseltetik, különösen hangsúlyozta, 
hogy a nyugdíj és segély egyesület eszméje iránt a 
legmelegebben érdeklődik s annak létesítésénél hat
hatós támogatását előre is kegyes volt megígérni, 
valamint azt is, hogy a tényleges megalakulás után 
az egyesület védőségét szívesen elfogadja. Beszéde 
további folyamán még némi fölvilágositásokat, kívánt, 
nevezetesen arra nézve, hogy vájjon olyan alapokra 
lesz-e az egyesület fektetve, melyek elegendő biztosí
tékot is nyújtanak majd a tagokkal szemben elvállalt 
kötelezettségek teljesítésére.

A küldöttség vezetője erre adott válaszában meg
adta a szükséges fölvilágositást s kiemelte főleg azt, 
hogy valamint az erdészeti és vadászati szolgálat első 
és legfőbb föltétele a becsületesség és a tiszta erkölcs, 
azonképen a létesítendő egyesületnek is legelső és leg
szilárdabb alapköve a becsületesség lesz.

Az országos főerdőmester urat a válasz teljesen 
megnyugtatta s miután még az alapszabályok {jóvá
hagyatására nézve bölcs tanácscsal és hasznos útba
igazításokkal szolgált, a tisztelgés véget ért s a küldött
ség a méltóságos úr éltetése mellett távozott a fogadó 
teremből.

Az előadottak élő bizonyságai annak, hogy ime 
küzdelmünkben, melynek czélja egy jobb jövőnek a 
kivívása, nem vagyunk többé saját gyönge erőnkre 
utalva, hanem a nemes eszmének sikerül utat törni a 
legmagasabb körökig s ott maga irányában rokonszenvet 
kelteni. Megszívlelhetnék ezt azok a kisebb hatal
masok, kik még mindig ellenségei mozgalmunknak s
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annak útjába személyzetük befolyásolásával akadályo
kat igyekeznek gördíteni.

Az igazságot lehet ideig-óráig l enyűgözni, de végleg 
eltiporni nem.

Mi pedig, a nyugdij és segélyegyesület karczosai 
és apostolai igyekezzünk magunkat az irányunkban 
tanúsított kegyre érdemesekké tenni s tovább is buzgón 
és becsületesen munkálkodni, mert a becsület ösvénye 
az, mely a mások által való megbecsüléshez vezet.

Az „Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Nyugdij és Segély Egyesület44 

A l a p s z a b á l y a i .
1. § Az e g y e s ü l e t  c z i me :

Az egyesület az „Országos Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Nyugdij és Segély Egyesület® nevet viseli.

2. § Az e g y e s ü l e t  p e c s é t j e .
Viseli az 1 §-ban meghatározott elnevezést kör

iratban egy cserlevél és fegyverből álló jelvény körül.
3. § Az e g y e s ü l e t  s z é k h e l y e .

Az egyesület székhelye Budapest székesfőváros.
4. § Az e g y e s ü l e t  ü g y v i t e l i  nyelve.
Az egyesület ügyviteli nyelve a hivatalos magyar 

nyelv s ezen vezettetnek jegyzőkönyvei, összes kezelési 
könyvei, számadásai, költségvetései, mindennemű kiad
ványai s levelezései; a közgyűlések tárgyalási nyelve 
szintén a magyar, olyan tagok azonban, kik ezt a 
nyelvet nem birják, saját anyanyelvükön is felszóllal- 
hatnak s ebben az esetben felszóllalásaik tolmácsolva 
lesznek.

Ha a szükség úgy hozná magával, gondoskodni 
fogy az egylet, hogy alapszabályai, közgyűlési meghívói 
s egyéb fontos kiadványai más hazai nyelven is kiadas
sanak. Ez az intézkedés kivált abban az esetben válnék 
szükségessé, ha a horvát — szlavónországi bajtársak 
lépnének nagyobb tömegben az egyesületbe.

5. § Az e g y e s ü l e t  czélja.
Az egyesület mig egyrészt hivatva van a felséges 

koronás királyunk és hazánk alkotmánya iránt való 
hűséget és ragaszkodást tagjai közt fejleszteni másrészt 
összekötő kapcsot képez az országban szétszórtan élő 
erdészeti és vadászati altisztek közt s ezeket és műkö
désűket minden kitelhető módon erkülcsileg támogatja, 
érdekeiket minden irányban megóvja.

Az erkölcsi mellet még anyagilag is támogatja 
tagjait s ezen a téren legnagyobb súlyt fektet arra, 
hogy azokat szolgálátképtelenségük, családjaikat pedig 
a családfentartó elhalálozásával rendes és lehetőleg 
olyan nyugdíjban részesítse, mely elegendő azoknak a 
nyomortól való megmentésére: ezenkívül gondoskodik

az egyesület a tartós és költséges gyógykezeléssel járó 
betegségek, valamint elemi és más csapások esetén 
tagjainak a viszonyokhoz és a saját anyagi erejéhez 
mért segélyezéséről s kivált halálozások alkalmával 
temetkezési járulékok nyújtása által a tagok és hitveseik 
tiszteséges eltakarításának lehotővé tételéről.

6. § Az e g y e s ü l e t  t ag j a i .
Az egyesület tagjai négy részre oszolnak, neve

zetesen :
a. tiszteletbeliek;
b. alapítók;
c. rendesek;
d. pártoló tagok.

7. § Tiszteletbeli tagok.
Tiszteletbeli tagok azok. kiket a közgyűlés a hazai 

erdészet és vadászat terén, kiváltkép pedig az ezeket 
szolgáló altisztek érdekeinek előmozdításában szerzett 
érdemeikért ilyenekül megválaszt.

8. § A l a p i t ó  t agok .
Alapitó tag az, ki az egyesület alaptőkéjének 

gyarapításához egyszer s mindenkorra 200 koronával 
járul.

9. § R e n d e s  t agok .
Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek a hazánk

ban és kapcsolt részeiben az erdészetnél alkalmazott 
összes erdőőrök (ide számítva azon egyéneket is, kik 
altiszti minősítésük mellet egyes uradalmaknál erdészi 
és alerdészi czimet viselnek) s az ezekkel ugyanegy 
czélt szolgáló egyéb erdészeti alkalmazottak, mint fa
mesterek, íaraktáiőrök, munka és müfelügyelők. fűrész- 
mesterek, az állandóság jelegével alkalmazott erdő
legények és erdőszolgák, vadászmesterek ée vadászok, 
szóval mindazok, kik az erdészet vagy vadászat terén 
alkalmazva vannak, legyenek ők akár az államkincstár, 
akár pedig vármegyék,városok, községek, hitbizományok, 
közbirtokosságok s bármi egyéb néven nevezhető más 
társulatok vagy megánuradalmak szolgálatában, mind
addig, mig a tagság megszűnését maga után vonó s 
alább részletezett valamely körülmény őket abból ki 
nem zárja.

A tagsági dij minden egyes tagra nézvi havi 1 
(egy) korona és 50 (ötven) fillérben állapittatik meg, 
köteles ezen kívül az özvegyek és árvák külön segély
alapja gyarapítására minden év első napján 2 (kettő) 
koronát befizetni s igy az összes évi járulék 20 (húsz) 
koronát tesz.

Ezen felül köteles minden egyes tag az egye
sületbe való belépéskor egyszer s mindenkorra 2 (kettő) 
korona beiratkozási dijat fizetni.

Az egyesület működésének megkezdésétől számí
tott 1 (egy) éven át a fentebb elősoroltak korkülömbség 
nélkül léphetnek be tagokul, az egy óv leteltével azon
ban csak 40 éves életkorig lesznek ilyenkül felvehetők.
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10. § P á r t o l ó  t agok.
Pártoló tagja az egyesületnek mindenki lehet, ki 

vagyonának gyarapításához évenkint 4 (négy) koronával 
hozzájárul.

11. § A t a g o k  f e l v é t e l e .
A rendes tagokul belépni kívánok as elnökségnél 

igazolni tartoznak szolgálatadójuk egyszerű aláírásával és 
használni szokott pecsétjével szolgálatukat, bejelentvén 
ekkor egyúttal élétkorukat és nős vagy nőtlen voltukat, 
valamint gyermekeik számát, itt még megjegyeztetvén, 
hogy csak törvényes gyermekek vehetők figyelembe s 
valamely taggal netán vadházasságban vagy közös 
háztartásban élő nő, valamint az ilyen viszonyból 
származó gyermekek — ha csak a tag elhunyta előtt 
házasság és törvényesités utján erre való jogaikat meg 
nem nyerték — figyelembe véve nem lesznek. A gyer
mektelen tag által törvényesen örökbe fogadott gyermek 
vagy gyermekek ugyanolyan elbánásban részesülnek, 
mint a tagok törvényes gyermekei.

12. § A t a gs á g  k e z d e t e .
A tagság azokra nézve, kik az egyesület meg

alakulása alkalmával ilyenekül jélentkeznek, az alakulás 
napjával, a később belépőkre nézve pedig a jelent
kezést követő hónap első napjával kezdődik, utóbbiak
nál azonban megengedhető, hogy az elmaradott dijak 
utánpótlásával a belépés évének kezdetétől számittassék 
tagsági idejük.

13. § A t a g s á g  t a r t a m a  és m eg s zű né se .
A belépés bejelentésének ténye a belépőt egy évi 

tagságra kötelezi s ha az év leteltét megelőzőleg egy 
hónappal kilépési szándékát be nem jelentené, ujabbi 
egy évre tagnak tekintendő.

A tagságság megszűnik, ha a tag
a. meghal;
b. önként kilép;
c. ki lesz zárva;
Az önkéntes kilépés mindenkor az elnökséghez 

benyújtott Írásbeli bejelentés alapján történhetik meg.
Úgy a kilépő, mint a kizárt tagok az egyesülettel 

szemben elvesztik minden jogaikat és sem a már be
fizetett tagsági dijak visszatérítésére, sem pedig bármi 
más kárpótlásra vagy segélyezésre igényt nem tart
hatnak.

Ha valamely tag szolgálatát — kivéve a meg
becstelenítő cselekedetből kifolyó bármely más oknál 
fogva — elhagyni kénytelenittetnék, az egyesületnek 
továbbra is tagja marad mindaddig, mig tagsági dijait 
rendesen fizeti s az a. b. c. alatti valamely körülmény 
tagsági jogainak elvesztését maga után nem vonja.

Az egyesületbe belépett olyan tagok, kik időközben 
huzamosabb időre katonai szolgálatuk teljesítésére be
hivatnak, még abban az esetben is az egyesület tag
jainak tekintendők, ha katnáskodásuk ideje alatt tag
sági dijaikat nem fizetik, kötelesek azonban az ilyen 
módon hátralékban maradt dijakat a szolgálati idő

kétszeresének ideje alatt ujabbi erdészeti vagy vadászati 
alkalmaztatásuktól számítva megfelelő havi vagy év- 
negyedes részletekben utólagosan az egyesület' pénz
tárába pótlólag befizetni.

14. § az egyesület jövedelme.
Az egyesület jövedelmét képezik;
a. a felvételi és tagsági dijak;
b. az alapitó és pártoló tagok járulékai;
c. az egyesület tőkéjének kamatai;
d. az esetleges adományok, mulatságok jöve

delmei, valamint a szolgálatadók részéről erre 
a czélra szánt rendbírságok;

e. az özvegyek és árvák segélyalapjára befizetett 
dijak.

15. § Tartalékalap.
Az egyesütet köteles tartalékalapot gyűjteni mind

addig, mig az a 20000 (húszezer) koronát el nem éri 
s ennek létesítésére szolgálnak a kizárólag temetkezési 
segélyezésre és a folyó kezelési költségekre fordított 
kiadások leütésével fenmaradó összes bevételek, mig 
csak a meghatározott be összeg nem gyűl.

Az egyesület égjük fő feladatát kepezendi azonban 
ezután is tartalékalapjának növelése s mig azt egyrészt 
a kerületi betegsegélyező pénztárakra nézve meghatáro
zott s az 1891 évi XIV. t. ez. 15-ik §-ának végrehaj- 
tásaképen a kereskedelemügyi és pénztigyminister urak 
által egyetértőleg kiadott utasításhoz (lásd Magyar- 
országi Rendeletek tára 1891. évfolyam 1834 és követ
kező lapjait) mérten elhelyezi és kezeli, annak folytató
lagos gyarapításáról oly módon gondoskodik, hogy az 
évi számadások zárlatánál mutatkozó pénztári fölösleg 
50%-át hozzá csatolja s ezt fennállásának egész idején 
át folytatja, a nélkül, hogy ennek növekedésével a 
tagsági dijak csökennének.

A tartaléktőkének ilynemű gyarapítása idővel 
lehetővé fogja tenni özvegyek menhelyének, árvaházak
nak, iskolai alapítványoknak létesítését.

Az egyesület pénztárába befolyó összes jövedelem 
valamely teljes biztosítékot nyújtó hazai pénzintézetnél 
vagy pedig az állam által biztosított értékpapírokba 
lesz gyünölcsőzőleg elhelyezendő, utóbbi esetben azon
ban az értékpapírok is biztos helyen letéteméyezendők 
s a kézi pénztárban csak annyi pénzkészlet tartható, a 
mennyi a csekélyebb folyó kiadások s mindenesetre 
egy temetkezési segély fedesésére elegendő.

16. § A t agok  k ö t e l e s s é g e i .
Minden egyes tagnak első sorban kell hogy hivatás

szerű feladatát képezze az egyesület jólétének s minden 
érdekeinek teljes erejéből való előmozdítása.

Ezen kívül kötelesek a rendes tagok tagsági 
dijaikat az egyesület pénztárába pontosan befizetni.

17. § A t a g o k  j ogai .
A tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagok az egye

sület közgyűlésein részt vehetnek, azokon inditvánj’okat 
is tehetnek, szavazási joggal azonban nem bírnak.
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A rendes tagok a közgyűléseken akár személyesen, 
akár pedig megbízottjaik közvetítésével az egyesület 
igazgatásába befolynak, választják tiszviselőiket, indít
ványokat tesznek s azok sorsa fölött határozataikkal, 
illetve szavazataikkal döntenek, ezen felül igényt tart
hatnak az egyesület által nyújtható minden úgy erkölcsi 
mint az alább részletezett anyagi támogatásra.

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

A tagok a közgyűléseken való képviseltetésükkel 
csakis más rendes tagot bizhatnak meg, ilyen meg
bízott azonban saját személyében 80 szavazatnál többet 
nem egyesíthet.

(folytatása következik).

P ü n k ö sd  hajna lán .
Budapest 1899 május 21.

Hatot ütött az óra s megkoedult a budavári Mátyás 
templom öreg harangja, imára szóllitva a buzgó hívőket. 
Sokszor hirdetett ez örömet és vészt is ősapáinknak, 
talán azért olyan megható a szava.

Fölkeltem s kinyitva szobám ablakát végig pillan
tottam a ködbe burkolt budai hegyekre, lelkem pedig 
visszatért a múltba s elkalandozott az ötven és előtti 
időkön és azok eseményein.

Ma ötven éve annak, hogy vitéz honvédeink 
vérüket, életüket áldozva kitűzték győzelmes zászló
jukat ős Budavárának fokára.

Gyorsan fölkészültem s megnéztem napi jegy
zékemet: „Pünkösd, május 21.“ 1. Budavára bevéte
lének ünnepe. 2. A magyarországi erdészeti és vadászati 
altisztek országos gyűlése a József főherczeg szállodá
ban. Ez tehát a mai programm.

Magasztos két ünnep! Az egyik a kivívott szabad
ságnak az ünnepe, a másik egy hatalmas testület jobb 
jövőjének alapkövét van hivatva letenni.

Tegyük le hódolatunkat azokra a néma sírokra, 
melyek hangosan hirdetik, hogy a bennük nyugvók 
életüket a legszentebbnek, a hazának oltárán áldoztak 
föl s példát mutattak nekünk, utódaiknak, hogy a 
hazáért nem csak élni, de az életet — ha szükséges 
— föláldozni is kell. Alkotók voltak ők, megalkotói 
hazánk szabadságának s egy szebb jövőnek.

Miután pedig búcsút vettünk a holtaktól, nézzünk 
át az élőkhöz, az uj kor alkotóihoz a József főherczeg 
szállodába.

Egy csoport nemesen gondolkozó, lelkes férfiú, 
számban csekély, de minden küzdelemre kész, hogy 
ezernyi ezer bajtársának, azok családjainak egy jobb, 
egy szebb jövőt alkosson.

Kedves bajtársaim! Nyissátok föl szemeiteket s 
tekintsetek erre a küzdő csoportra, hallgassátok meg 
hivó szózatát, hiszen a ti jövőtök az, melyért küzd és

fáradozik, de nem csak a tiétek, hanem most nőitek, 
gyermekeitek, majdan özvegyeitek és árváitoké. Ne 
hagyjátok őket elesni ebben a szent küzdelemben!
Ti nemes szivü asszonyok, kartrásaim hű életpárjai! 
buzdítsátok, lelkesítsétek férjeiteket a közös küzde
lemre. Lebegjen példa gyanánt szemeitek előtt az 
ötven év előtti nő, mely maga unszolta legdrágább 
kincsét, szeretett férjét, hogy menjen küzdeni s ha 
kell, meg is halni egy dicső eszméért.

Kiváltképen hozzátok fordulok, ifjabb kartársaim, 
kik telve vagytok tettvágygyal, ifjú lelkesedéssel. íme 
a tér, melyen mindkettőt kielégíthetitek s utódaitok 
hálásan fogják majdan emlegetni neveiteket.

Küzdjön mindenki teljes erejéből, egész oda
adással s küzdelmünket győzelem fogja jutalmazni.

Ha küzdelmünk sikerre vezett, az idei pünkösdi 
ünnepek arany betűkkel lesznek bevésve az erdészeti 
és vadászati személyzet történetébe.

Isten Szent Lelke hintse áldását mindnyájunkra!
Fehé rvá ry  János 

erdőőr.

Deszk 1899 május 4.

Szomorú meglepetésben rüszesültek az erdők szép 
zöld lombjának örvendeni és a tavaszt ünnepelni készülő 
uradalmi alkalmazottak Deszken folyó hó 1-én. Ugyanis 
a község határában fekvő s Gerliczy Ferencz báró 
uradalmához tartozó erdőbirtokon alkalmazott Ludányi 
Lajos 24 éves erdőőr május elsején a hajnali órákban 
eddig ki nem derített okból 7 m. m.-es forgópisztolylyal 
szivén lőtte magát.

A szerencsétlen véget ért fiatal embert az erdei 
munkások találták meg átlőtt szivvel a fáczános kertben 
levő erdőőri lakban, hol ünneplő ruhájában feküdt az 
ágyon a tavasz lombjainak, éltető napsugarainak már 
örvendeni nem tudó ifjú.

Ludányi alig másfél éve hagyta el a 46-ik gyalog 
ezrednél teljesített katonai szolgálatát mint őrmester. 
Halálának való szinü oka a szerelmi csalódásban keres
hető, mert a szive választottjával való házasságát 
rokonai ellenezték. Sorsával nem tudott megbarátkozni 
s az erdőben való egyedüllét nyilván csak érlelte 
benne az öngyilkosság gondolatát.

A szerencsétlen fiatal erdőőr váratlan halála is
merősei körében általános raeggöbbenést keltett, annyi
val inkább, mert mint józan gondolkozásu és szolgálatát 
pontosan teljesítő ifjú volt ismeretes; azt, hogy a nyájas 
és kedves modorú fiatal ember milyen bánatot hord 
szivében, senki sem sejtette.

Temetésén nem csak föllebbvalói és közelebbi 
ismerősei, hanem nagy közönség is részt vett.

Adjon Isten neki csendes pihenést!
Hadik Mihály 

uradalmi erdőkezelő.
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Baiaton-Füred 1899 május 7 .

A nagyvázsonyi uradalomhoz tartozó erdőben 
harcz volt az erdőőr és orvvadászok között ez év 
márezius havának végén. Egy napon ugyanis Kovács 
Gábor és Siher Lajos napszámosok, szentgáli lakosok 
belopóztak az úgy nevezett nyúlvölgyi erdőrészbe vadá
szatra s vállalkozásukat siker koronázta, mert csak
hamar leteritettek egy szarvas tehenet, zsákmányuknak 
azonban nem sokáig örvendhettek, mert Drechsler 
Antal uradalmi erdőőr meghallva a lövéseket azok 
irányába sietett.

A mint a helyszínére ért, az őt rögtön észrevett 
Kovács Gábor czélba vette az erdőőrt, lövése azonban 
szerencsére nem talált, Drechsler azonban a lövés után 
— mintha találva lett volna — egy bokor mellé bukott 
s ott elterült. A merénylő most vagy azért, hogy lövése 
eredményét megvizsgálja, vagy pedig azért, hogy az 
esetleg csak megsebesültét végleg kivégezze, a bokor 
felé ment, de vesztére, mert a mint közel ért, a földön 
fekvő erdőőr őt czélba vette s .Kovács a lövéstől 
homlokon találva holtan rogyott Össze, mire társa 
futásban keresett menekülést. Az eset megvizsgálására 
a veszprémi kir. törvényszék Takács törvényszéki 
vizsgáló bírót küldte ki.

Megjegyzendő még, hogy Kovács, ki ugyancsak 
ebben az erdőben lett orvvadászaton érve az elmúlt 
évben, ezért 50 frt birsággal sujtatott.

Papp János
hat. erdöőr.

Az; örök g y an ú . A miskolezi 1848 cimü újság
ban érdekes hirt olvasunk. E szerint mintegy tizen- 
nyolcz év előtt Kápolna községben kegyetlenül meg
gyilkoltak és kiraboltak egy Kepier Mártonná nevű 
asszonyt, a kinek a gyermeke csak úgy tudott meg
menekülni a gyilkotsól, hogy az ágy alá bujt. A gyilkos
sággal Simer János segédjegyzőt gyanúsították, a ki 
ellen vizsgálat is folyt, de nem tudtak ellene semmit 
sem bizonyítani. Simer azonban nem tudott menekülni 
a gyanútól, a faluban és a környéken még is őt tartot
ták bűnösnek s addig üldözték, a mig kivándorolt 
Amerikába. Most, tizennyolcz év után Simer megint 
hallat magáról. Levelet irt Kápolnára s elmondja, hogy 
a messze idegenben nagy vagyonra tett szert. De 
vagyonában csak úgy lenne öröme, ha megoszthatná 
a meggyilkolt Kepierné fiával. Kéri tehát, hogy Írják 
meg neki, életben van-e a fiú, mert ő gyermekévé 
fogadná s minden vagyonát rá hagyná. Küldene is neki 
rögtön pénzt, hogy jöjjön ki hnzzá Amerikába s éljen 
ott vele. Kepierné fia még él, de mikor hallott az egy
kori segédjeg/ző ajánlatáról, kereken visszautasította. 
Benne még él a gyanú.

H ázasság  a fa  te te jén . Furcsa szokás dívik ős 
idők óta a Filippini-szigeteken, a hol a benszülöttek régi 
hagyományos módon élnek és annyira Konzervativek, 
hogy semmiféle újításba sem hajlandók belemenni. A szó
ban forgó furcsa szokás a fatetején való eljegyzés. Ha 
két Fülöp-szigetbéli lélek egymásba szeret, összegyűl az 
egész törzs és a jegyesek egy-egy fára másznak föl. A  
mátkapár szülei a két ágat, a hol a fiatalok ülnek, egy
más felé hajlítják, mig a szerelmesek feje összeér. Ha ez 
megtörtént, a házasságot törvényesen megkötöttnek tekin
tik. Utána tánczok következnek. Ez az egész házassági 
czeremónia a Filippini-szigeteken

A v ilá g  vége. Vége hossza sincs a teóriáknak, 
a melyek más-más végét jósolják a világnak. Újabban 
Lapparent dr., a párási egyetem tanára újabb teóriával 
lépett föl. Szerinti a légköri erők hatása alatt a föld fel
színe egyre jobban ellapul, egyenletesebbé lesz, úgy hogy 
bizonyos idő múlva a föld felszínét mindenütt elborítja 
majd a tenger. Ismét más a fölfogása a világ végéről 
Faye francia akadémikusnak, a ki azt mondja, hogy a 
nap mindig jobban kihűl és végre megszűnik a földön 
a világosság és hő és ezzel együtt az élet is. De azért 
az emberiségnek egyelőre nem kell aggódnia; mert Lap
parent nézete szerint a föld felületének teljes ellapulása 
csak ötödfél millió év múlva fog bekövetkezni, a nap 
kihűlése pedig még tovább történnék meg. Sokkal köze
lebbi veszedelmet hirdet egy belga akadémikus, Brialmot 
tábornok, a ki számításai alapján arra az eredményre 
jutott, hogy a föld csak 12 milliárd embert képes táplálni. 
Brialmont azt mondja, hogy már 2166-ban ennyi lesz az 
emberek száma. Ezután bekövetkezik az általános éhség, 
mely ismét megtizedeli sorukat. Brialmont számításait 
ismét egy másik akadémikus, Nadaillae márki felülbírálta. 
Szerinte az, a mitől Brialmont fél, nem oly hamar, leg- 
föllebb nehány száz évvel később fog bekövetkezni. Nekünk 
különben ez úgyis teljesen mindegy lehet.

H óhérok fizetése. A franczia hóhér, Deibler, 
aki néhány hónappal ezelőtt vonult nyugalomba 2500 frt 
évi fizetést kapott s ezenkívül minden kivégzésért kétszáz 
frank külön dijat. Deibler ötszáznál több emberen hajtotta 
végre a halálbüntetést. A  németországi hóhér, aki a minap 
vonul nyugalomba, huszonöt évig viselte tisztét és két- 
száztiz embert végezel t ki. Minden kivégzésért 75 forintot 
kapott, igy összesen 1 5000 forintot huszonöt év alatt. A  
régi J ó  időkben" a hóhér működése nem volt olyan 
egyhangú s igy a különböző fajtájuk ivégzésekért különböző 
fizetés járt. Különösen érdekes a darmstadti hóhérok díj
szabása. — A  halálbüntetés végrehajtásának igen sok 
módja volt. így a hóhér, ha a bűnöst forró olajban elégette 
24 forintot kapott. A  bűnös föl négyeléseért 15 forint 60 kr. 
járt ki a hóhérnak. Karddal való kivégzés 10 forint; 
kerékbejörés 5 forint: akasztás 10 forint; a bűnöst négy 
részre tépni 18 forint; a holttestet eltemetni 1 forint. Ha 
valakit élve kellett nyársra húzni, azért 12 forintot, boszor 
kányégetésért 14 forintot kapott a darmstadti hóhér. A  
kinpadra vonás különböző nemeiért szintén más-más volt 
a fizetése. A  fül és orr levágásáért 5 forintot fizettek neki 
E  mellett megemlítendő, hogy minden kivégzésnél a hó
hér ingyen ellátásban részesült.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d . l i r a d . s z k y  E m i l .
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Junius 6. 36-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 Kedden

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A g yöngék  tám asza .
A budapesti országos gyűlés alkalmával, 

akkor, midőn az alapszabályok tervezete került 
tárgyalás alá, annál a szakasznál, mely az öz
vegyek és árvák ellátásáról szól, lapunk szer
kesztője, mint a gyűlést, illetve, tanácskozást 
vezető elnök arra nézve tett javaslatot, hogy 
mig férfi tagjait az egyesület csak öt évi állandó 
tagság után részesíti állandó nyugdíj ellátás
ban, addig ezt a jótéteményt az özvegyekre 
és az árvákra nézve már egy évi tagság után 
terjessze ki. Az erre támadt általános fölzúdu
lásból ugyan leginkább csak helyesléseket lehe
tett kivenni, de nem lehetetlen, hogy a gyűlésen 
résztvevők közt olyanok is akadhattak, kik 
mint még eddig család nélkül álló emberek, 
az eszmét nem helyeselték, felszóllalni azonban 
a javaslat ellen nem akartak, nehogy a nyil
vánvaló pártoló többséggel szemben találják 
magukat. A javaslatnak bővebb indokolását 
akkor — talán a nagy lelkesedés miatt is — 
senki sem kívánta, de akadhatnak sokan olyanok 
a gyűlésen részt nem vettek közt, kik ezt az 
intézkedésünket indokolatlan nagylelkűségnek, 
könnyelmű sáfárkodásnak tekinthetnék s igy 
szükségét látjuk ezt megelőzendő az erre 
vonatkozó álláspontunkat már most kifejteni.

A teremtés az emberiséget úgy alkotta, 
hogy az egyik nem erősebb, a másik pedig 
gyöngébb s az erősebbnek hivatása a gyöngét 
az élet rögös utjian vezetni, védelmezni s ez 
az erősebb a férfi, mig a gyöngébb a nőnem.

A gyöngébb nemnek ez a védelme már év
ezredek óta annyira átment a férfiak vérébe 
és szinte természetükké vált, hogy a nőnek a 
férfi által való bántalmazása mindenkor a leg
nagyobb gyalázatnak volt tekintve s ha bár
mely férfi is a bántalmazott vagy bármiféle 
veszedelemben forgó nőt nem venné védel
mébe, már ezzel magával önmaga sütné a 
gyávaság bélyegét homlokára.

A gyöngébb maga is érzi az erős támasz 
szükségét. Nézzük csak, a repkény mint öleli 
körül a hatalmas tölgy derekát s milyen erő
feszítést kell gyakran kifejtenie, hogy az ős 
várak sziklafalába kapaszkodhassék s meg fog
juk érteni azt a ragaszkodást, melylyel a nő 
a férfi nem irányában viselkedik. Nagy vesze
delmek alkalmával, hol nincs idő sok fontol
gatásra, a veszélybe jutott nő nem keresi 
atyját, férjét, testvérét, hanem az első útjába 
eső férfi elé veti magát s annak segítségét 
kéri és veszi igénybe, jól tudva azt, hogy az 
tőle megtagadva nem lesz,

Gyönge a nő, de sokkal gyöngébb még a 
nálánál is tehetetlenebb gyermek, mely ha egy
szer támaszát elvesztette és helyette másikra 
nem talál, csakhamar elpusztul a világ tömkele
gében, ha nem is testileg, de szellemileg és 
erkölcsileg, minek oly számos példáját láthat
juk az apátián — anyátlan árváknál, melyek 
könyörületes, őket támogató szivekre nem 
találtak. A bűn krónikák sok és szívfacsaró 
példát tudnának erre nézve föl mutatni, de 
különben is fölösleges állításunkat bővebben 
magyarázni, hiszen mindenki előtt tárva van 
az élet nagy könyve, ebből könnyen kiolvas
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hatja magának annak valóságát és nem túl
hajtott voltát.

A gyöngék veszedelmeinek ez az alapos 
ismerete volt vezére lapunk szerkesztőjének 
akkor, midőn említett javaslatát tette s hogy 
ez a jelenvoltak szivében élénk viszhangot 
keltett, igazolja a lelkesedésnek ama meg
nyilatkozása, melylyel a javaslat határozzattá 
lett emelve.

Minden családapának első és legszentebb 
kötelessége övéiről minden kitelhető módon 
gondoskodni s azoknak nem csak a minden
napi kenyeret megszerezni, hanem jövőjüket 
arra az időre is biztosítani, midőn ő már nem 
lesz oldalukon, hogy őket tovább is istápol- 
hassa, mert könnyelmű ember lenne az, ki az 
Üdvözítőnek ama gyönyörű példáját az ég 
madarairól és a mezők liliomáról szó szerint 
venné s félremagyarázná az abban rejlő mélyebb 
gondolatot.

A gazdag ember könnyen megfelelhet a 
családja biztosítására vonatkozó kötelezett
ségének, mert hiszen vagyonát nem viszi 
magával a sírba, egészen máskép áll azonban 
a dolog a szegény sorsúnál, kinek ép kezei 
és lábain, józan eszén kívül egyéb vagyona 
nincs, ezekre pedig valamennyire ráteszi a halál 
fagyos ujjait s midőn a másik világba költöznek, 
a hátrahagyottaknak belőlük mi sem marad.

Az erdészeti és vadászati altisztek túlnyo
móan nagy része szintén az emberiség ama 
osztályához tartozik, melynek minden vagyona 
az ép testében és tudásában van s igy ezek
nek segítségével kell munkálkodnia övéi jövő
jének biztosításán, de vájjon lehetséges-e ez?

Ismeretes tény, hogy az erdészeti és vadá
szati téren kifejtett munkálkodás, az azt ápoló 
tudás még mindig nem talál arra a méltatásra, 
melyet méltán megérdemelne, hanem ezek a 
pályák rögösek, a rajtuk való haladás fárad
ságos és több tövis terem rajtuk, mintsem rózsa. 
Az itt alakmazott néhol megkapja ugyan a 
mindennapi kenyeret, sok helyütt azonban még 
ezt sem, olyan hely pedig, hol e mellett még 
jólétre szert tenni s öreg napokra, vagy el
halálozás esetére a hátrahagyottak részére némi 
vagyont összekuporgatni lehessen, valóban ritka
ság számba megy.

Az erdőőr, a vadász önmagára hagyva 
tehetetlenül áll szemben ezzel a kegyetlen 
sorssal.

A haldokló embernek megkönnyíti haláltu
sáját s vigasztalást nyújt az a tudat, hogy 
ime őrökre elhagyandó szeretteiről gondosko
dott s nem kell őket féltenie holta után sem 
a nyomorúságtól és Ínségtől, de hátrahagyottjai 
is könnyebben viselik el a szeretett férj és atya

T A R . C Z  A .

Az utolsó levél.

id

őlegesen dobta le a tollat s mint a ki meglepetés
től tart félve körül nézett, miközben keze gépiesen 
nyúlt az itatós papír után s felszántotta a pár sorból 
álló levelet. Aztán összefont karokkal, kezdetben némán, 
majd halkan, végül egész hangosan többször átolvasta 
azt mely a következőképen szólt:

„A tekintetes fővárosi államrendőrségnek. Meg
fontolt szándékkal, önkezűleg számolok le az élettel, 
melynek élvezetébe vakon rohantam bele s melyben 
oly keserűen csalatkoztam.

Nincs senkim, kit értesíteni kellene.
Csekély ingóságomból talán a temetés is kifutja. 

A boncolást kérem mellőzni. tisztelettel
T ó th  József  joghallgató

L assan borítékba tette, még a címet is felirta 
és tétovázó léptekkel az ablaknak tartott.

Bele bámult a csillagos éjszakába. Az utca zaja 
felhatott egész hozzá, a harmadik emeletre, de az most 
nem érdekelte,hanem csak nézte az égbolt reszketve 
fénylő mécseit: keresve talán saját életének mécsét. 
Kissé megrázkódott, midőn egy.futó csillag vékony ive 
villant meg az űrben, de ugyan akkor szilaj daeos- 
sággal simította végig üstökét, bátorságot parancsolva 
magának.

A lassan úszó felhő íüggönymögül kibukkant a 
sarlós hold és szelíd fénye elömlött az ifjú dúlt arcán 
és talán a földiekre ható titokzatos ereje működött, 
mert a homlok össze-vissza kuszáit élet barázdái ki
simultak, de csak azért, hogy a száj szélekre futva 
egy savanyu mosolyt varázsoljanak elő, mely keserűbb 
gúnynyal viszonozta a bókitést.

Hogy szabaduljon a varázstól, be hunyta szemét 
s mikor már mentesítve képzelte magát hatalmától, 
újból bele merült a csillagok milliárdjai bámulásába,
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elvesztését. A szegény sorsú ember és családja 
még ettől a vigasztól is meg van fosztva, neki 
az egyedüli vigasz az Isten jóságába és ember
társainak könyörületességébe vetett remény. 
Az első, az ugyan volt mindig, van és lesz, 
mert hiszen örökkévaló, de hol a második? 
Az anyagiasság mai korszakában az emberi 
szivek mind jobban elfásulnak, a nemesebb 
érzelmek kihalóban vannak s helyüket elfoglalja 
a rideg önzés. Az, a kinek lenne miből adni, 
csak ritkán ad, annak pedig, a ki szivesen adna, 
nem lehet, mert hiszen neki magának sincs. 
Régi igazság az, hogy a jóllakott nem hisz az 
éhezőnek.

Minden támaszok között legkeservesebb a 
koldusbot és keserű még a szivesen nyújtott 
kegyelemkenyér is. Ezektől akarjuk mi egye
sületünk tagjainak családjait megmenteni majdan 
s bár eleivel csak kevés az, a mit tehetünk, 
de ha a könynyeknek csak a felét is sikerül 
letörülnünk, mási fele könnyeben szikkad föl.

Talán jönni fog olyan idő, midőn meg
erősödött egyletünk a nyomornak minden köny- 
nyét kiirthatja s megnyugvást plántál a szeren
csétlenek szivébe és ekkor fogják majd az 
utódok áldani azokat, kik csekélységgel vetették 
meg a nagynak alapját.

Az „Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Nyugdíj és Segély Egyesület" 

A l a p s z a b á l y a i .
(folytatás és vége.)

18. § A t agok  s e g é l y e z é s e .
Az egyesület rendes tagjait és azok családjait az 

erkölcsi támogatáson kívül anyagilag is segélyezi; az 
anyagi segélyezés háromféle; nevezetesen:

a. időleges segélyezés hosszas és költséges bete
geskedéseknél. elemi csapások vagy egyéb bal
esetek által okozott károsodásoknál, ha ezek olyan 
fokuak, hogy segélyezés nélkül a tagnak anyagi 
romlását előidézni alkalmasok; itt a segélyzés 
mérve nem csak a kár nagyságától, de egyúttal 
az egyesület anyagi helyzetétől is függővé van 
téve, renkivüli eseteket kivéve azonban a 100 
koronát nem haladhatja meg;

b. temetkezési segély, melyre minden egyes rendes 
tagnak tagsága hetedik havától kezdve, tehát 
akkor, midőn már hat havi tagsági diját lefizette, 
igénye van. A temetkezési segély az igényjo
gosult tagnak elhalálozásánál 200, hitvesének el
halálozásánál pedig 100 korona, mely segélyek a 
hátramaradt örökösöknek a haláleset megtörtén
tének igazolása után haladéktalanul kifizetendők.

c. állandó nyugdíj, melyben az egyesület nem csak 
rendes tagjait, de azoknak özvegységre jutott hi
testársaikat is részesíti, utóbbiakat azonban csakis 
özvegységük tartamára
Az állandó nyugdíj csak a beálló szolgálatkép-

lassan végig hordozva tekinteteiét a tejuton az égbolt 
földdel ölelkező határáig és lelke a gondolat szárnyán 
tova repült........... Messze-messze hófödte bércóriások
tól védett völgy ölén, zúgó fenyvesek közt egy kisded 
erdei lakot lát. Ott ringott bölcsője, melyben édes anyja 
dalára aludt el és az erdő isteni zenéjére: madár 
fütyre ébredett. Mintha most is fülében csöngene a kis 
patak csobogó moraja, édes régmúlt szép idők emlékét 
súg. a. Már mint deák a szabad két hónap alatt nap 
hosszat eljátszott akár csak kis korában, a patak 
hajtotta kismalommal és évről-évre tökéletesebb vizi 
müvekkel zavart folyását. Az apsineci vizfogónak minden
ben hasonló mintájára egész vizzárdát épitett medrébe; 
még a gátőri lak sem hiányzott s hajh! de boldog 
volt, ha a felduzzasztott vizet kibocsátva, a kis hídig 
leszállíthatta tutajocskáit.

Istenem, Istenem!, sóhajtott föl és fűzte tovább 
félhalkan gondolatait: — mikor jő apámnak segítségére 
voltam a tutajozásnál, hányszor mondta szegény öreg: 
„Fiam, te olyan ügyesen és gyorsan gyártod azokat a

tutaj-szállitóleveleket, hogy vagy leszállítom felére az 
irásdijt, vagy nem is eresztlek magamtól; hanem leszel 
„segéd erdőőr0 s olyan jó izüen kacagott . . pedig, 
ha tudta volna, hogy ide jutok, talán egy percig sem 
habozott volna otthon fogni, habár akkor már az ötö
diket végeztem.

Én — kiáltott fel vérfagyasztó kacagással — ki 
csak azokon a napokon vettem részt atyám erdei 
kirándulásaiban, melyeken bizton tudtam, hogy vadászni 
nincs szándéka s akkor is sok rimánkodás után, ha 
már nem is tudtam rávenni, hogy hű társát, fegyverét 
hagyja otthon, legalább megigértettem vele, hogy 
semmire se lő, mert ki mondhatlanul sajnáltam, 
hogy egy őz, egy nyúl vagy madár csupa szenvedély
ből életétől megfosztassék; én ki nem tudtam volna 
szemtanúja lenni egy csirke levágásának sem: most 
nem riadok vissza attól, hogy önmagamat öljem meg.

És hogy lássa, hogy elég erős-e akaratereje, fel
kapta a forgó pisztolyt és remegés nélkül fordította 
csővét magafelé, vad és szikrázó tekintettel nézve bele
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telenség esetén igényelhető s az a rendes tag, ki az 
egyesület irányában kötelezettségeinek mindenben meg
felelt, a következő nyugdíjra tarthat igényt:

5 évi rendes tagság eltelte után 200 korona, min
den további tagsági óv után pedig nyugdíj a 200 korona 
alapdij 10 (tiz) százalékával emelkedik, mig a 30 évi 
szolgálat után a 700 (hétszáz) koronát eléri.

Öt évnél rövidebb tagsági idő alatt szolgálat
képtelenné lett rendes tagok nyugdíjra nem, hanem 
csak 200 korona végkielégítésre tárhatnak igényt.

Az özvegyek az itt kitüntetett nyugdijak illetve 
végkielégítés felé igényelhetik, mig az árvák —• tekintet 
nélkül azok számára — évi 60 korona gyermeknevelési 
járulékban lesznek részesítve 14-ik életévük betöltéig. 
Az özvegyek nyugdija, valamint az árvák nevelési já
ruléka idővel, a mikor ezt az egyesület vagyoni vi
szonyai engedni fogják, emelendő lesz.

Az özvegyekre nézve megjegyeztetik, hogy fér
jüknek egy évi tagság után való elhalálozásával már 
nyugdijképesek és ebben az esetben évi 100 (egyszáz) 
korona nyugdijat igényelhetnek s az árvák is a fentebb 
kitüntetett nevelési járulékban részesülnek.

Az apátián, anyátlan árvák az egyesület gyerme
keinek tekintetnek s ennek lesz feladata vagy valamely 
— idővel esetleg saját — árvaházban való elhelyezésük 
által, vagy más módon neveltetésükről 14 éves koru
kig gondoskodni.

A nyugdíjazottak továbbra is az egyesület rendes 
tagjai maradnak s igy a megszabott tagsági dijakat is 
fizetni kötelesek, ez által azonban abban az előnyben 
részesülnek, hogy minden további tagsági év urán a 
nyugdijuk is megfelelően emelkedik.

A nyugdíj a szolgálatból való kilépést, illetve az 
özvegyeknél a férj elhalálozását követő hó elsejétől

lesz folyóvá téve s az életben létet, illetőleg az öz
vegyi állapotot is igazoló bélyes nyugtákra havonkint 
előlegesen kifizetve

A folyósított nuygdijból a tagsági dijakat kivéve 
egyéb levonásnak helye nincs.

19. § A t a g o k  k i zá r ása .
Azok a rendes tagok, kik tagsági dijaikat egy év 

lefolyta alatt ismételt felhívásra sem fizették be, to
vábbá azok, kik az emberi tisztességgel össze nem 
egyeztethető olyan cselekményt kővetnek el, mely mél
tatlanokká teszi őket arra, hogy a tisztesség és be
csület ösvényein járó s mocsoktalan jellemű bajtársaik 
közt megtüressenek, az egyesület kebeléből kizárandók.
20. § Az egyesüle t  s z e r v e z e t e  és i g a z g a t á s a .

Az egyesület szervezete és igazgatása kétféle, 
úgymint belső és külső.

A belső alatt értve van a központi igazgatás, mig 
a külsőt a vármegyék vagy kerületekként alakítandó 
fiókok képezik.

A központi igazgatóság élén áll az egyesület el
nöke, kit akadályoztatása esetén az elnöki teendők 
végzésében a másodelnök helyettesit.

A vidéki fiókok ügyeit a központtal és a tagokkal 
szemben a saját kebelükben megválasztandó alelnökök 
intézik.

Ezeken kívül az egylet ügyeinek vezetésében a 
következő tisztviselők osztoznak:

a. jegyző,
b. pénztárnok,
c. ügyész, ki egyúttal az egyesületnek jogi tanács

adója és képviselője.
A választmány, mely első sorban van hivatva az 

egyesület beléletét igazgatni, 12 rendes és 6 póttagból 
áll s a közgyűlés az elnököt, másodelnököt, jegyzőt,

halált retjő öblébe és viharos indulattal tovább beszólt: 
Micsoda merész terveim voltak a jövőre nézve, 

mikor egy jól sikerült tanév után, — előre reszketve 
a kíváncsiságtól, hogy micsoda öröm lesz oda haza 
fényes bizonyítványom láttára — gyors iramban röpí
tettek apám fürge mokányai a keskeny erdei utón, 
mely fölé néhol az utszéli fenyők egész sátort, menyezetet 
vontak; mint ha az örök zöld suhogó s lágyan ringó 
ágak is ismerősként üdvözölve, simulva öleltek volna.

Dehogy vártam volna, mig a kanyargós utón 
kerülgetve ér szekerünk haza. Mihelyt feltűnt a kapasz
kodóról fehérre meszelt kis lakunk barátságos képe: 
én már ott nyargaltam a rövidebb gyalog ösvényen.

És már hogy tudták jó szüleim is. nem a kapukban, 
de a kert ajtóban vártak, mely fölé jó hugocskám 
egész diadal ivet vont, fenyőgalyból, erdei virágokból 
s azok közül, kik ilyenkor egymást ölelve, sirva-kacagva 
örvendtünk egymásnál már, csak én vagyok még élő;
de ón is csak pár óráig............

Eh! . . . Pihenjetek drága halottak suttogó lom

boktól takart sírotokban, ha testem nem is nyughat 
közeletekben; leikeink, ha van föltámadás, és én hiszem 
hogy van: nem sokára találkoznak. . . .

. . . Éjfél van! készüljünk a halálra!!! . . .Igen! 
. . . Nem, mégsem, ne tudja a világ . . . .  Ha meg is 
csalt és a züllés szélére sodort, habár csábos képének 
átkos emléke eltűnt szivemből, legalább tudja meg, 
hogy halálomban megbocsátottam neki s ha boldog 
tud lenni, legyen! . . .

Gyorsan felnyitotta a ládát, még otthonról hozta 
mint első gimnázista és sietve rakta ki belőle az össze 
vissza hányt jegyzeteket, papirlomot. Ruha, mint más
kor s valamire való könyv nem volt benne. Jó helyen 
van az, a zálogház s az ószeres tudna arról beszélni.

A vegyes holmit: báli meghívókat, számlákat, 
zálogcédulákat, idézvényeket stb.-it tarka össze-vissza- 
ságban egymásután a kályhába tömi és meggyujtja.

Most a sor egy színes szalaggal átkötött csoma
gocskára kerül illatos levélkék varinak benne. Gyöngéd 
női kezek Írták. Rájok se néz úgy dobja bele a tüzbe
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pénztárnokot és ügyészt, valamint a választmányt is 
közfelkiáltással vagy titkos szavazás mellet elért szó
többséggel három évre választja.

A választmány ®/4 ed része a választás sorrend
jében évenkint kilép a kilépők azonban újból megvá
laszthatok. Az egyesület mükdődésének első és második 
évében a kilépők sorshúzás utján lesznek megállapítva.

A pénztári ellenőri teendők végzésével egyelőre 
az egyesület jegyzője lesz megbízva mindaddig, mig a 
felhalmozódott teendők szükségessé, az anyagi viszo
nyok pedig lehetővé teszik egy rendes pénztári ellen
őrnek az alkalmazását.

Az egyesület tisztviselőinek a közgyűlés által 
évről-évre megállapítandó tiszteletdij, idővel esetleg 
rendes fizetés jár, mig a külső választmányi tagok 
utazási költségben részesülnek, melynek nagyságát 
szinte a közgyűlés állapítja meg.

21, §• Az e lnök
Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok és 

más személyekkel szemben, minélfogva minden az 
, egyesület és tagjai érdekében szerkesztett bárminemű 

okiratot, mely által az egyesület akár kérelmez, akár 
jogot nyer, vagy szerezni óhajt, vagy kötelességet vállal, 
szóval az egyesület hivatalos iratait és kiadványait a 
titkárral együttesen Írja alá. Összehívja a közgyűlést 
és a választmányt, és azok ülésein elnököl. Szükség 
esetén rendkivüli közgyűlést hívhat össze. Meghatá
rozza a közgyűlés napját és tárgyait. Megnyitja, vezeti 
és berekeszti a tanácskozásokat. Rendszerint nem 
szavaz, de a szavazatok egyenlősége esetén szavaza
tával dönt.

A közgyűlés és választmány határozatainak foga
natosításáról gondoskodik és utalványozza a temetke
zési járulékokat és ebbeli eljárásáról a választmánynak 
jelentést tesz.

Utánuk megy több fénykép, egy doboz száraz virág
csokor, mind-mind a letűnt aranyos napok átkos hagya
téka. A hogy a láng félig megemésztette, könyebbülten 
lélekzik fel s tovább üríti ki a ládát; minden hamuvá 
lett, csak egy másik, az előbbinél nagyobb csomag van 
hátra, még ott pihen a láda fenekén.

Mi tegyen vele? . , .
Égesse el mint a többit? Nem, az nem lehet. Itt 

hagyni még borzasztóbb, mintha elégetné. Magával 
vigye? . . . Hogy és hova, hisz az sem lehet? És 
mégis kell valamint tennie vele! . . .

— Felséges eszme! kiált fel kitörő örömmel és 
felemeli a csomagot. Magammal viszem az örök állomra 
fejvánkosnak, zaklatott szivem viharja lecsendesül talán, 
ha rajta nyughat meg fejem. Magammal visszem oda, 
hol azok pihennek, kiknek drága hagyatéka az.

Itt őrzöm attól az időtől kezdve, a hogy először 
távoztam az édes otthonból mindazokat a leveleket, a 
miket Írtak hazulról. És itt újból erőt vesz rajta a 
múltakra való vissza emlékezés.

Sürgős esetekben a saját felelősségére és a vá
lasztmányi ülésnek utólagos előterjesztése mellett ese
tenként 100 (egyszáz) korona rendkivüli kiadásokat 
utalványozhat. Az egyesület összes tisztviselőit és 
közegeit ellenőrzi, esetleg őket állásukból elmozdíthatja 
és az elmozdítottak helyét a legközelebbi közgyűlésig 
ideiglenesen betöltheti. Az elnöknek a tisztviselő el
mozdítására vontkozó határozata azonban csak akkor 
lesz végérvényes, ha a választmány azt jóváhagyja. 
Bármely tisztviselő akadályoztatása esetén a választ
mány tagjai közül ideiglenesen helyetteseket rendelhet 
ki. Az egyesület pénztárát és egyéb vagyonát bármikor 
megvizsgálhatja és negyedévenként köteles is meg
vizsgálni, vagy a választmány két tagja által váratlanul 
megvizsgáltatni.

Általában az elnök a titkárral együtt az egyesület 
érdekei felett őrködik.

22. § Másó d e lnök.
A teendői végzésében gátolt elnököt mindenekben 

helyettesiti s a helyetesités tartama alatti teendői 
ugyanazok, melyek az elnöknél az előző §-ban felso- 
rolvák, az ebből kifolyó ténykedéseiért azonban az 
egyesülettel szemben személyes felelősséggel tartozik.

23. § A p é n z t á r o s .
A pénztáros átveszi és nyugtázza a befolyt pén

zeket és minden pénzértékeket s azokat elkönyveli. 
Félévenként az elnökkel együttesen a pénztárkészletről 
kimutatást készít, melyet a választmánynak bemutat. 
Év végével a pénztárnapló szerint részletes kimutatást 
készít s összeállítja az évi zárószámadást. A pénz
tárnok az általa vezetett pénztári naplók helyes veze
téséért és a pénztár hűséges kezeléséért szavatol. Az 
elnök, illetve a választmány által utalványozott ösz- 
szegeket kifizeti.

Mennyi sovárgó remény és önfeláldozó szeretet 
van letéve azokba a fakuló sorokba. Egy küzdelem 
teljes élet verítékének hangya szorgalommal gyűjtött 
gyümölcse lett felemésztve a közben, mig az elsőtől 
kezdve az utolsóig ért azoknak Írója.

Úgy szeretné azokat a mindennél drágább kedves 
kézvonásokat még egyszer utoljára látni, és nincs elég 
bátorsága megtenni. Érzi, hogy azokat háborgatni nincs 
joga. . . De mégis, csak úgy futólag nézhesse végig; 
még egyszer utoljára ez életben. 8 mig az egyik 
percben egész szívhez szólón könyörög önmagához, 
hogy megnézhesse, a másik percben kérlelhetlen hatá
rozottsággal tiltja el magát attól.

A kimerítő lelitusában gyöngyöző veríték üt ki 
homlokán. A villámsebesen rohanó idó cselekvésre int' 
A közelgő hajnal derengő fénye mindig erősebb. . .

Tehát elhatározta magát. . . .
Remegő kezekkel bontogatja sorra a drágaleve

leket. Nem is olvassa, hisz úgyis jól ismeri tartalmukat. 
Ezt apja . . .  ezt anyja . . .  emezt meg hugocskája irta.. .
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Köteles a pénztáros az elnök, esetleg másodelnök 
és választmány két tagjának a pénztári naplóból lát
ható egyesületi vagyont felmutatni s a befolyt össze
geket 100 koronán felül gyümlöcsözőleg elhelyezni. A 
takarékpénztári könyvek vagy más egyéb értékpapírok 
az elnök és ellenőr jelenlétében megfelelő zár alá 
helyezendők.

Kőtessége a pénztárosnak minden az egyesület 
részére befolyt adományokról az elnökségnek jenlen- 
tést tenni.

24. § A j egyző .
Végzi az egyesület összes írásbeli teendőit; jegy

zőkönyvvezetője a választmányi és közgyűléseknek s 
az ezeken felvett jegyzőkönyveket az elnökkel együt
tesen írja alá; ezen felül gyakorolja a pénztár felett 
való ellenőrködést (addig mig rendszeres ellenőri állás 
lesz szervezve). Közreműködik a költségvetések és zá
rószámadások összeállításánál s az elnök vagy helyet
tese által kiadott bárminémü iratokat és okmányokat, 
valamint pénztári utalványokat ellenjegyző

25. § Az ügyé sz .
Az ügyész az egyesületnek jogi tanácsadója és 

képviselője a bíróságoknál harmadik személyekkel 
szemben.

26. § A v á l a s z t m á n y .
Hatásköre: a pénztárnak és egyéb ügyvitelnek 

időközönként való megvizsgálása, uj tagok felvételének 
felülvizsgálása és jóváhagyása, az évi költségvetés össze
állítása, záró számadások megvizsgálása s mindkettőnek 
a közgyűlés elé való terjesztése, ezen kívül a rend
kívüli segélyek megállapítása és utalványozása, vala
mint javaslattétel a végkielégítés és évi járadékok meg
állapítására.

A választmány bejelenti a közgyűlésnek az uj

tagok felvételét s javaslatot tesz a kivánalmaknak meg 
nem felelő tagok kirekesztésére nézve.

27. § A k ö z g y ű l é s .
Minden évben a pünkösdi ünnepek első napján 

közgyűlés tartandó, melyre az összes tagok a tárgy- 
sorozatot is magában foglaló meghívóval 14 nappal 
előbb meghívandók. A közgyűlés határozat képességéhez 
a rendes tagok összességének 5 % -ka kell hogy együtt 
legyen. Abban az esetben, ha a szabályszerűen össze
hívott közgyűlés részvétlenség folytán határozatkép
telen lenne, 14 napi határidővel újabb közgyűlés 
hivandó egybe, mely azután tekintet nélkül a meg
jelent tagok számára a tárgyalásra kitűzött ügyekben 
jogérvényesen dönt.

A közgyűlésen megjelentek jogosultságukat tag
sági igazolványokkal az elnökségnél a közgyűlés meg
nyitása előtt igazolni tartoznak; ugyanekkor bemuta- 
tandók a magukat képviseltetni óhajtó tagok meghatal
mazásai is.

Az egyesület ügyeinek végérvényes elintézésére 
a közgyűlés van hivatva s igy minden az egyesület 
életébe vágó fontosabb mozzanat itt nyer elintézést.

A közgyűlés választja a választmányi tagokat és 
az egyesület tisztviselőit, őrködik az alapszabályok 
pontos betartása felett, azokat esetleg módosítja, termé
szetesen a magas kormány jóváhagyásának fentartásával.

Az első közgyűlés Budapesten tartandó meg, a 
következők helyére nézve azonban mindig az előző 
közgyűlés határos.

A közgyűlés felülvizsgálja a választmány által 
eléje terjesztett számadásokat s megadja a felmentvényt.

A szabályoknak meg nem felelő tagok kizárása 
jogérvényesen a közgyűlés által történik, mely egy
úttal hivatva van tiszteletbeli tagok választására is.

Itt megszűnt hugocskájairni, csak apjától s áldott 
jó anyjától érkeztek levelek és egy könycsepp lopódzik 
szemébe, de azonnal letörli. Majd apjától is gyérebben 
kaplevelet, csak anyja ir fáradhatlanul: biztatja, buzdítja 
és elhalmozza szeretetével. . . .

Egyedül csak anyja ir már még bensőbb, még 
fokozottabb szivmelegséggei mint az előtt s a sorok 
minél kuszábbak, annál türelmetlenebbül várta azok 
érkeztét. —

Ezek is ritkábban érkeznek; rövidebbek lesznek. 
Végre megjött az utolsó idegen kézzel irt levél is. 
Haza szólította, mert anyja beteg lett. . . .

Bérelt szobácskájábán találta, most még jobban 
összfacsarja szivét az akkor tett tapasztalat, hogy 
vagyonuknak micsoda csekély romján tenyődik drága 
szülője, ki láttára feledi baját s akkor is mosolygással 
fogadja. . . .

Feldúlt arcát tenyerébe temeti és görcsös zoko
gással siratja vesztett életét. Semmi megnyugtató, 
semmi engesztelő helyet nem talál. Mint kínos álom
látás vonul előtte el az akkori napok gyors egymás

utáni eseménye. És itt, mint ha kigyócsipés érte volna, 
felpattan, eszébe jut haldokló anyjának tett Ígérete; 
hogy imádságos könyvéből, a mit neki hagyott, imád- 
koznifog s ő még eddig, egyetlen egyszer sem váltotta 
be ígéretét. . . .

De hát szabad-e neki most imádkozni, Istenhez 
fohászkodni, kinek akarata ellen tőr? Nem!, tiltakozik 
lelkiismerete, mely ugyancsak a miatt is marcangolja, 
hogy egy haldokló utolsó kívánságát nem hagyhatja 
teljesítetlenül. —

Egy darabig belemerül sötét gondolataiba. Az 
imakönyv a csomag alján, ellőtte fekszik. Utána nyúl, 
majd imét leteszi.

Mint halvány reménysugár dereng felé: hátha 
anyja szellemi erejénél fogva, figyelmeztetve Ígéretére, 
védelmére jött, hogy megmentse életét? . . .  De nem 
. . . Nem lehet; neki az élettől nincs mit várnia: 
tanlumányait elhanyagolta, az ügyvéd, kinél dolgozott, 
elbocsátotta: holnap már lakása sincsen s két nap óta 
nem evett. A halál csak megváltás lehet reá, de hogy
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Az évi költségvetés, végkielégítések és évi jára
dékok végleges megállapítása a közgyűlés hatáskörébe 
tartozik, valamint hivatása a válastzmány és tiszt
viselők tevékenységéről s az egyesület beléletéről szóló 
évi jelentés felülbírálása.

Rendkívül fontos ügyek felmerülésénei az elnök 
a választmány előzetes jóváhagyása mellett rendkívüli 
közgyűlést hiv össze.

28. § H a t ó s á g i  f e l ü g y e l e t .
1. Az egyesület vagyonát és belügyeit az elnök

ség a választmánynyal függetlenül kezeli, de felügyeleti 
jogya van a közigazgatási helyi hatóságnak és a magyar 
kir. belügyministeriumnak.

2. Az esetben, ha az alapszabályokban meg
határozott czélt és hatáskört az elnökség, választmány, 
avagy a közgyűlés meg nem tartja és ha e működése 
által akár az egyesületi tagok vagyoni érdeke, akár 
az állam biztonsága veszélyeztetve lenne, jogában áll 
a felügyeletre jogosított hatóságnak az egyesület mű
ködését felfüggeszteni és a megejtett vizsgálat ered
ményéhez képest az egyesületet vagy végkép felosz
latni, vagy esetleg az alapszabályok szigorú betartására, 
különbeni feloszalatás terhe alatt, szorítani.
29. §A z e gyes ü l e t  mega l aku l á sa  és feloszlása.

1, Az egyesület megalakul, ha az alakuló köz
gyűlés a megalakulást kimondja.

2. Ha a választmány az egyesület fennállását a 
tagok számának feltűnő kevesbedése vagy más fontos 
körülmény folytán veszélyezetetve látná, rendkívüli köz
gyűlést hiv össze és ezt ennek bejelenti.

a siron túl nyugtot leljen, előbb beváltja Ígéretét. . . .
Borzadálylyal vegyes áhítattal nyitja fel a köny

vet és lapozni kezdi az öreg betűkkel nyomott lapokat. 
A sok használattal kezekre kapott alsó csücskök vastag 
barna szenyzsirtól tapadósak.

Bele fog mindjárt az első imádságba, de izgatott
ságában az első két soron túl haladni nem tud. Lapoz 
tovább s úgy tetszik, mintha anyja jóságos, szelid arca 
mosolyogna felé a lapokról. A nyolcadik-tizedik lap a 
leggyakoribb használatról tanúskodik. Még a szemébe 
gyűlt könyeken keresztül is eljjtudja az imádság címét 
olvasni: Ima gyermekeinkért* . . .

Görcsös zokogással hevesen ajkához nyomja azt 
s a csók özönben nem is veszi észre, hogy egy levél 
húl ki a könyvből. . . Egy levél, anyja utolsó levele 
melyhez utolsó vagyonát, aggnapjaira gyűjtött, de később 
fiának szánt tőkéjét, három százast csatol, hogy meg
mentse fiát. . .

Milyen nagy az anyai szeretet s mily véghetetlen 
Isten kegyelme! Nem tudja, melyiket imádja, melyiket 
csudálja?

Térde megcsuklik, a földre borul és bűnbánó 
szívvel, évek múltán újból buzgó imát rebegnek ajkai.

Istvánfi .

A feloszlatás esetén a meglévő vagyon első sor
ban a fennálló tartozások fedezésére, illetve a segély
igények kielégítésére fordítandó. A fenmaradó tőke az 
országos erdészeti egyesületnek lesz rendelkezésére 
bocsátva oly czélból, hogy az az erdészeti altisztek 
gyermekeinek iskoláztatási segélyére gyümölcsöztessék.

A közgyűlésnek a feloszlatás, illetve a fenmaradt 
tőke hovaforditása iránti határozata foganatosítás előtt 
jóváhagyás végett a magyar kir. belügyministeriumhoz 
felterjesztendő.

Kérelem. Lapunk risztéit olvasói közül ismét szá
mosán elhanyagolták előfizetési dijaik beküldését, úgy 
annyira, hogy a szerkesztő-kiadó egyéb szerény és családja 
eltartására szükséges jövedelméből kénytelen a nyomdai 
és szétküldési tetemes költségeket födözni A lap ötödfél 
évi fönnállása óta immár másfél ezer forint veszett el egyes 
hátralékosok kezén s csak a napokban is mintegy száz 
hátralékosnál kint levő ötszáz forintnyi összegnek legalább 
részben való behajtását ügyvédre kellett bizni. Ilyen 
körülmények közt a lap további jövője alapjaiban van 
megtámadva s ha csak igaz barátaink segítségünkre nem 
sietnek, kénytelenek ieszünk annak további kiadását már 
legközelebb megszüntetni éppen akkor, midőn lgjobban 
lenne hivatva alakítandó egyesületünk érdekeit szolgálni. 
Ilyen szomorú viszonyok mellett még egyszer kérjük 
mindazokat, kiknek előfizetésük már előbb lejárt vagy 
pedig a folyó hó végével le fog járni, hogy hátralékaikat 
mielőbb beküldeni, illetőleg előfizetéseiket még e hó 
folyamán megújítani szíveskedjenek.

Az alapszabályok külön kinyomatása és szétküldése, 
valamint azoknak jóváhagyás czéljából leendő s küszöbön 
álló fölterjesztése szinte nagyobb kiadásokkkal jár s igy 
óhajtandó, hogy mindazok, kik azt még eddig nem tették 
volna, az előzetes költségekhez mielőbb hozzájáruljanak.

Végre kérjük tiszteli barátainkat, hogy környékü
kön lakó társaik közt lapunk és az egyesület eszméjének 
minél több hívet szerezni igyekezzenek.

Hova pályázzunk. A szászvárosi járásban Romosz- 
hely székhelylyel egy Ill-ad osztályú erdőőri állás elhalálo
zás foy tán üresedésbe jővén, annak választás utjáni betöltése 
céljából pályázatot hirdetek. Érintett állás 300 frt. évi 
javadalmazással van összekötve. Felhívom ennélfogva 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerű okmányokkal felszerelt és saját kezűleg irt folya
modványaikat. f. évi junius hó 14-éig bezárólag annyival 
is inkább nyújtsák be hozzám, mivel a később érkező 
vagy hiányosan felszerelt folyamodványokat figyelembe 
venni nem fogom.

A választást f. évi junius hó iö-ik napjának d, e. 9 
órájára Romoszhely község községi irodájába tűzöm ki.

Járási főszolgabíró Szászvároson.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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MEGJELENT

L U ©  t A  r  s  jk .
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym óltóságu földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
czógünli. 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  RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. - * W i  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. 6 cs4si “ SÍ?Jf»d™ i «mu«.

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Junius 13. 37-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

N em  v a g y u n k  e lh ag y a tv a !
A létért való s évek óta tartó küzdel

münkben számtalanszor fölmerült a panasz, hogy 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
a legtöbb esetben teljesen önmagára van hagyva 
s elüljárói csak addig és olyan mértékben 
törődnek vele, a meddig és a hogy azt a 
szolgálat érdekei megkövetelik, szóval hogy 
csak arra van gondjuk, hogy alkalmazottjaik 
hivatalbeli kötelességeiknek megfeleljenek, azzal 
azonban, hogy milyenek a megélhetési viszo
nyaik s állásukból kifolyólag a jövőre nézve 
való kilátásaik milyenek, nem törődik senki.

A panaszoknak hitelt kellett adnunk, mert 
hiszen élő példát szolgálatott erre legutóbb a 
pünkösdi ünnepek alkalmával megtartott gyű
lésünk, melyen többen csak azért nem jelen
hettek meg, mert közvetlen elüljáróik nekik 
az erre a czélra szükséges szabadságidő iránti 
kérelmüket megtagadták.

Ennek ellenében örvendetes jelenség, hogy 
ismét számosán nem csak hogy szabadságot, 
de még útiköltséget is kaptak.

Nyilvánvaló tehát, hogy a rokon — vagy 
ellenszev nem általános, hanem inkább csak 
egyesek egyéni érzületeinek a folyománya, 
mint a hogy ez már minden emberrel veleszüle
tett vagy az élet folyamán elsajátított tulaj
donság, miért is mig egyrészt hálásaknak kell 
lennünk ama derék és lelkes férfiak irányában, 
kik a jólétünk előmozdítására irányuló szent 
és nemes küzdelmünket nem csak figyelmükre 
méltatják, de minket abban támogatnak is,

addig másrészt szívesen megbocsátunk azok
nak, kik — talán nem tudva, mit cselekesz- 
nek — annak gátat vetni törekeduek, abban a 
reményben, hogy látva más társaik nemes 
példáját, idővel maguk is okulni fognak azon.

Fokozottabb öröm tölti el azonban keblein
ket akkor, midőn azt tapasztaljuk, hogy fára
dozásunk immár a legmagasabb körökben is 
méltánylásra talál, sőt azt nem csak méltányolják, 
hanem még támogatásukat is kilátásba helyezik.

Tanúbizonyság erre az a közlemény, mely 
az „Országos Erdészeti Egyesület" közlönye, 
az Erdészet Lapok folyó évi V-ik füzetében 
látott napvilágot s mely egyesületünk törek
véseit és czélját rövid vonásokban, de alaposan 
ismerteti, csupán azzal a csekély eltéréssel, 
hogy a nyugdíjazásnál még a tervezetben foglalt 
5 évi cyklust emliti a módosított évi száza
lékos emelkedés helyett.

A vonatkozó közleményt itt közöljük egész 
terjedelmében:

Országos erdészte t i  és vadászat i  
al t iszt i  segítő- és nyugdí j -egyesület .  
Hosszas vajúdás után pünkösd vasárnapján tartot
ták meg az erdészeti s vadászati altisztek 
segítő- és nyugdíj-egyesületüknek alakuló köz
gyűlését, melyre az ország minden részéből 
— 1050 megbízó képviseletében — nagyobb 
uradalmaknál, magánosoknál, továbbá a köz
ségeknél és az erdőkincstárnál is alkalmazás
ban lévő 89 erdészeti s vadászati altiszt jelent 
meg.

Nemcsak az élénk résztvétel, de a köz
gyűlésnek örvendetes komolysággal és tárgyi
lagossággal történt lefolyása is eléggé tanús-
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kodik a melett, hogy az altisztek tudatában 
vannak az általuk megindított és érdeiket oly 
közel érintő vállalkozás fontosságának, melyre 
szükségük volt, hogy sok esetben egyáltalán 
nem vagy pedig kellőleg nem biztosított heiy- 
zetüket — különösen öreg napjaikra — javítsák 
és egymás között az együvé tartozás eszméjét 
és szellemét ápolják.

A közgyűlésen a Szászsebesen megjelenő 
„Erdészeti Újság “-bán részletesen közzétett alap
szabálytervezetet csekély módosítással egy
hangúlag elfogadták. Az alapszabályok szerint 
az egyesület 20.000 korona alaptőkével ala
kulna és két korona beiratási és húsz korona 
évi tagsági dij ellenében tagjait önhibájukon 
kívül bekövetkező szorult anyagi helyzetben, 
valamint betegség esetén segélyezné, a tag 
elhalálozásakor 200, a feleség halálakor 100 
korona temetési járulékot fizetne és szolgálat
képtelenség esetén

öt évi tagság után . . . 200 korona
tiz „ „ „ . . . . 300 n
tizenöt évi tagság után , . 400
húsz „ » • • 500 n
huszonöt évi tagság után . 600 »
harmincz „ „ „ 700

évi nyugdijat folyósítana.
Az özvegyek a felsorolt összegek felét 

igényelhetik, az árvák pedig 60 korona nevelési

segélyezésben részesülnének. Czéljául kitűzte 
továbbá az egyesület a kartársi szellem ápolását 
és hogy tagjaitól kifogástalan magánélet foly
tatását követelve, a testület erkölcsi súlyát is 
növelje.

Ha az egyesület oly szervezést s oly veze
tést nyer, melylyel a fent említett, jelentékeny 
kötelezettségeket pontosan és igazságosan telje
síteni képes lehet és ha az egyesület megbízható 
és erős alapokra lesz fektetve: akkor valóban 
fontos feladatot teljesíthet és a kívánatos segít
séget nyújthatja altisztjeinknek, kik azt az ő 
nehéz, sokszor veszélyes szolgálatukban tanú
sított buzgósággal s kitartással kiérdemlik.

Mivel ez a szervezkedési mozgalom az 
erdészet szóban levő alkalmazottjainak anyagi 
helyzetét lenne hivatva javítani, nemcsak reájuk 
nézve bir nagy fontossággal, hanem az erdő- 
birtokosokra nézve is s ennélfogva érdemes 
arra, hogy e mozgalmat úgy ezek, mint az 
erdőtisztek élénk figyelemmel kisérjék és az 
illetők törekvéseit méltányolva, őket a helyes 
irány megtartása érdekében megfelelő támo
gatásukban részesítsék, kétségtelen lévén, hogy 
az erdészeti és vadászati alkalmazottak anyagi 
és erkölcsi helyzetének megjavítása által, azok 
szolgálatra való képessége és kedve fokoztatik.

(Közli: Cserny Gy.)

X-1 X X -i* X* X X. -í. X X. X X X X j X X X X X. X. X X X X XIX X X. X X X. X X
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Századvégi gonosztevők.
(Zsarolás pillanatfényképekkel. — Haladás a betörés techniká
jában. — A gyónási titok oltalma alatt. — Mesterséges szaflrok.)

— A Hazánk után.

A fényképészet terén a zsarolás szolgálatába sze
gődött Párisban és most New-Yorkban különösen divatba 
jött. Az áldozatokat kritikus randevúra csalják — egé
szen a la Mozgó fényképek — és azután . . .  Azután 
nem folyik le a dolog oly simán, mint a vígjátékban, 
A szerencsétlen flótás rendesen busásan fizet. Hét new- 
yorki miliomos szerepel eddig a rendőrség tanúi kö
zött, a kik ezer meg ezer dollárt fizettek a zsarolóknak.

A zsarolók párosával dolgoznak. Kibérelnek pom
pás lakásokat, melyek elég világosak, hogy a fényké

pész apparátusa jól dolgozhassák. A fényképész min
denféle függönyökkel elrejtve ül kamarájával a szoba 
egyik sarkában és várja az alkalmat, az alatt pedig 
bűntársa, rendszerint csábítóan szép fiatal nő csalja 
kelepczébe az áldozatot, a kinek anyagi viszonyait előbb 
kipuhatolták. A fotográfia nagyon kompromittáló és ve
szélyes. Fenyegetőznek, hogy a fényképet megmutatják 
a feleségnek. Mihelyt az áldozat az első felvételt meg
látja, okvetlenül szükségesnek találja, hogy a lemez
birtokába jusson és igy fizetni kell!

* **
Papakoszta és társai nehány év előtt még mes

terei voltak a betörésnek. Modern utódaik eszközei 
mellett csak közönséges kontárkodás az egész műkö
désűk. A modern betörő gázmotorral és vegyészi ol
vasztó készilékkel dolgozik. E czélból a gázt is lopja 
a helyiségben. A földszinten például bankház van, az 
emeleten szálloda. A tolvajok kipuhatolják, melyik na
pon van nagy pénzkészlet a bankban és este 6 órakor 
beállít két elegáns ur, akik épen a bankház felett bé-
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Okuljunk mások példáján.
Most, midőn az erdészeti és vadászati altisztek 

nyugdíj és segélyegyesületének megalakításán fárado
zunk, nem fog ártani, ha egy kissé körül tekintünk a 
nagy világban s keresünk az általunk alakitandóhoz 
hasonlatos egyesületet, figyelemmel kisérve annak tevé
kenységét és munkálkodásának eredményét.

Ebben a tekintetben legközelebb áll hozzánk a 
„Magyar Állami Alkalmazottak Egyesülete", mely úgy 
szólván teljesen olyan czélokat követ, mint a melyek 
elérésében mi fáradozunk, a mennyiben tagjainak évi 
10 frt tagsági dij befizetése mellett temetkezési járu
lékot és 5. 10 stb. tagsági idő után szinte némi nyu- 
dijat biztosit.

Ez az egyesület 1897 év végén alakult s mig 
megalakulásakor csak 200 tagot számlált, ma már 
híveinek száma az 1200-at is meghaladja, kik vala
mennyien állami alkalmazottak.

Az egyesület egedélyezése és fönnállása legjobb 
czáfolat a liptóujvári tisztelt kartársak ama véleményére, 
hogy abban az esetben, ha mi tagjainak számára nyug
dijat biztosítunk, az ilyet már élvező kincstáriak koczkára 
teszik mostani törvényhozásilag biztosított nyugdijukat, 
mert az államkincstár őket ekkor mint külön nyugdíj 
után törekvőket könnyen megfoszthatja nyugdíj jogosult
ságuktól. íme ennek az egyesületnek csak állami 
alkalmazottak lehetnek tagjai s mások abba be nem 
fogadhatók, mégis alapszabályaik jóváhagyást nyertek 
és eddig még senkinek sem jutott eszébe kifogásolni 
azt a törekvésüket, mely jövőjük és jólétük biztosí
tására irányul. Ne higyje tehát azt senki, hogy egye

relnek szobát. Pompás vacsora után visszavonulnak, 
pihenni akarnak. Most kezdődik a munka. Mindenek 
előtt kitűnő körfürészszel lyukat vágnak a padlón, feszitő 
vassal és lapáttal rendkívül óvatosan kiemelik a vako
latot és néhány tégla eltávolítása után kötélén kényel
mesen leboesátkoznak a pénztárhelyiségbe. Itt meg
találják a vaskaszszát. Ezzel pedig igy bánnak el:

Hogy minden feltűnést elkerüljenek, melyet a 
fúrás vagy törés robaja okozhatna, egyszerűen meg
olvasztják az aczélfalat. Két szénsavas tömlőt guru micső 
segélyével összekapcsolnak a gázvezetékkel, egy viz- 
vezető tömlő, melyet szintén a készülékhez kapcsolnak, 
a légritkitást elvégzi és igy rövidesen előállítanak 
bunsen-lángot, mely a lemezt beolvasztja. Most a 
gyémántfúróval mennek neki és csakhamar tallérnagy- 
ságu lyukat fúrnak. A lyukon horogvégü drótfonalat 
erősítenek meg és ennek végébe súlyos aczélrudat 
akasztanak, melynek súlya olyan rendkívüli, hogy ké
nyelmesen tetszőleges nagy nyílást vághatnak vele.

A betörők mégis felsültek. A kassza belső része

sületünk megalakításában a magas kormány államfel
forgató irányzatot látna, hiszen minden állmnak legfőbb 
törekvése kell hogy az legyen, hogy polgárai kivétel 
nélkül megelégedettek és boldogok legyenek, mert ott, 
hol az állampolgárok nem boldogok, maga az állam 
sem lehet az.

Előttünk fekszik a Magyar Állami Alkamazottak 
Egyesülete által 1897 évi december hó 2-től 1898 
évi december hó 31-ig kifejtett tevékenységről szóló 
jelentés, mely mig egyrészt az egyesületnek a tagok 
szaporodásából kifolyó fölvirágzását emeli ki, addig 
másrészt beszámol az üzleti eredményről is, mely szerint 

összes bevétel 8611 korona 52 fillér 
„ kiadás 1710 „ 73 „

tiszta jövedelem 6900 „ 79
A kiadások összegében szerepel három redes tag 

és egy nő temetési költsége, mely összesen 404 koronát 
és 40 fiillért tesz ki, a többi kiadások legnagyobb 
részt a szervezésből kifolyók s azért is olyan nagyok, 
mert hiszen ezekben csak a különféle nyomtatványok 
mintegy 550 koronával szerepelnek s egy biztonsági 
vasszekrény 276 koronába került. Ezen kívül boldogult 
Királynénk emlékszobrának költségeihez az egyesület 
100 koronával járult. Az egyesület pénzfölöslege, 6780 
korona és 60 fillér az első hazai takarékpénztárban 
van gyümölcsözőleg elhelyezve, mig 195 k. 79 fillért 
a pénztárnok kezel.

Ebből az évi jelentésből nagyon bölcs tanulságokat 
szerezhetünk s láthatjuk, hogy csekély kezdet mellett 
is mire képes az igazi buzgóság és lelkesedés. Pedig 
ennek az egyesületnek tagjai egytől egyig olyanok, 
kiknek szolgálatuk már nyugdijat biztosit s igy nem 
szükséges jövőjük fölött túlságosan aggódni.

is^vaspánczéllal volt elrekesztve és miután a legközelebbi 
vonattal el kellett utazniok, hogy meg ne csípjék őket, 
az éj pedig a hosszú munkában eltelt, mindent félbe
hagytak és elillantak.

Felháborítóan arczátlan volt az a csaló, aki osztrák 
katholikus papokat szemelt ki áldozatául és Passauban 
egy évre Ítélték. Azzal az ürügygyei állított be, hogy 
gyónni akar összes bűneiről és elmondott egy romanti
kus históriát. Váltót hamisított, saját testvérét meg
lőtte párbajban és ezért gazdag apja kitagadta. Az apa 
megbocsátana neki, ha mind megtért bűnös jönne haza, 
de oly messze van a hazája, hogy nem képes előterem
teni az úti költséget. így nem tehet egyebet, minthogy 
öngyilkossá lesz. Sok könyörületes pap adott neki úti 
költséget.

A tágyaláson nyíltan bevallotta, hogy azért járt 
el ezzel a raffinériával, mert a papot a gyónás titka 
tiltja a tanúskodástól. Ebben azonban tévedett, mert a 
csalás végett színlelt gyónás nem szentség, egyáltalán
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Milyen más viszonyok mellett szándékozunk mi 
megalakítani egyesületünket!

Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet összes 
száma hazánkban mintegy harmincz ezerre tehető s 
ezeknek alig 20 százaléka van abban a kellemes 
helyzetben, hog}7 jövője legalább némileg biztosítva 
van, mig a többi munka- és szolgálatképtelenség esetére 
nagyobbrészt a legnagyobb nyomornak néz eléje, nem 
is szólva az özvegyek és árvák ezreiről, kiknek sorsuk 
a férfiakénál még százszorta keservesebb.

Csak rajtunk áll azonban, hogy ezen a bajon ha 
nem is teljesen, de legalább részben segítsünk s nem 
is kell ehez egyéb, mint igaz lelkesedés és buzgóság 
mellett évenkint alig érezhető csekély pénzáldozat.

Ha csak húsz százalékát vesszük az erdészeti és 
vadászati altisztek összességéből olyanoknak, kik saját 
és családjuk érdekeit nem csak hogy fölfogni, de 
szivükön viselni is tudják, már mintegy 6000 lesz 
azoknak a száma, kik zászlónk alá csopotosulnak s az 
ezek által egy éven át befizetett tagsági dijak 60000 
forintot tesznek s igy tekintettel arra, hogy az első öt 
évben talán csak elvétve kell majd egy-egy temet
kezési járulékot, özvegyi nyugdijat vagy gyermek- 
nevelési járulékot folyóvá tenni, ez alatt az idő alatt 
a kamatokkal és azok kamatjával már 300.000 ezer 
forint alaptőke lesz gyűjthető, tehát olyan összeg, 
melynek folyó kamataival és a következő évek rendes 
bevételeivel bármi eshetőségekkel szemben a küzdelmet 
félelem és aggódás nélkül fölvehetjük

Már pedig hogy az erdészeti és vadászati altisztek
nek csak húsz százaléka állana az intelligencziának 
olyan fokán, hogy helyzete nehézségét s a javítás módját 
fölismerni tudná, még gondolatban sem merészeljük 
föltételezni. Különben a jövő majd meg fogja mutatni, 
hogy ki a legény a talpán.

Most egyelőre rajunk, eddig is buzgólkodókon a 
teher tovább folytatni a küzdelmet lankadatlan buzgó- 
sággal és lelkesedéssel. Az utókor áldása lesz a mi 
legszebb és legbecsesebb jutalmunk önzetlen fárado
zásunkért.

44407 1/4 1899 szám.

P á ly á z a ti h irdetés.
(Erdööri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában)

A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és görgény- 
szetimrei m. kir. erdőőri szakiskolákba — melyeknek 
tanfolyama két évre terjed, — a f. évi október havában 
kezdődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, 
részint saját költségén több tanuló fog felvétetni.

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy:
1. tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték s 

illetőleg az intézetbe való belépésük napjáig betöltik 
s harminczöt évesnél nem korosabbak;

2. ép, erős, egészséges, munkához és az idő 
viszontagságaihoz szokott és edzett testalkattal s külö
nösen jó látó, halló és beszélő képességgel bírnak, mely 
kellékek igazolására kincstári erdészeti orvos, honvéd
orvos vagy vármegyei orvos bizonyítványa szükséges, 
megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett 
tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézett 
orvosa álal a jelentkezés alkalmával szigorúan felül- 
vizsgáltatik s az, kinek szervezete hiányos vagy a ki 
valamely ragályos avagy az intézeti foglalkozás mellet 
könnyen nem gyógyítható betegségben szenved, az 
intézetbe be nem fogadtatik;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan

nem is gyónás. Egy megcsalt pap el is mondta, mit 
*gyónt“ neki a bűnös.

* **
A bankószédelgésnek az a neme, hogy bankóha- 

misitó prést adnak el naiv parasztoknak jó pénzért, 
nálunk is dívik.

Ezen a nyomon indult egy párisi iparlovag a követ
kező fogással:

Egy napon elegáns ékszerészüzletbe tisztességesen 
öltözött fiatal ember lép és beszélni akar a főnökkel.

Villogó kék kövecskéket rak elébe és kéri, hogy 
becsülje meg, mennyit érnek. A tapasztalt ékkő-ismerő 
megvizsgálja és kijelenti:

— Kitűnő nemes szafirok. Eladók-e ?
— Igen. Kaphat belőlük annyit, amennyit akar. 

Magam gyártom őket.
— Hogy érti ezt ? — kérdi habozva az ékszerész.
— Évekig tartott kísérletek után rájöttem, hogyan 

lehet igazi szafirokat vegyi utón előállitani és ajánlatot 
teszek önnek, hogy lépjen velem társaságba. Nagyon 
olcsón tudom e köveket előállitani, alig kerül 5 frankba

darabja, ön pedig eladhatja legalább 10—80 frannccal. 
Miután titokban dolgozunk, a szafirpiaczon uralkodhatunk. 
Ezeket a köveket, melyeket megvizsgált, szintén átenge
dem 5 francjával.

Az ékszerész alig tér magához ámulatából; meg
vette a szafirgyáros köveit és megígérte, hogy a dol
got jól megfontolja. Alig távozik a gyáros, még egyszer 
vizsgálat alá veszi a köveket; de bármennyit experi- 
mentál, nem tudja megkülönböztetni a valódi termé
szetes szafirkőtől. Másnap beállít a vegyész laborató
riumába és az a szeme láttára előállít néhány szafirt. 
Megcsinálják a contractust, a melyyel az ékszerész 
kötelezi magát egy millió francot tenni az üzletbe, ha 
a vegyész elárulja neki a titkot. Az első részletet,
200.000 francot, a zseniális feltaláló nyomban meg
kapja, a többit egy év múlva kapja. A ravasz vegyész 
elég szerény volt beérni évvel a részlettel, mely bőven 
kárpótolta a 450 francos veszteségét, melylyel a nem 
sokkal azelőtt vásárolt igazi szafirokat eladta az ék
szerésznek.

A szerződés kelte után a laboritorium kohója kihlüt, 
a vegyésznek helye hült, az ékszerész elhült.
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jól írni, jól olvasni és a közönséges négy számmivelet 
szerint jól számolni tudnak;

4. erkölcsi magaviseletük jó;
5. katonai kötelezettségben állnak-e, igenlő eset

ben kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni.
Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre 

a válasz mely czim alatt, illetve mely vármegyében 
vagy mely hivatal utján és mely posta állomásra 
küldendő.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, 
kik saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az 
intézetben való tartózkodás idejére adott ruházatért 
évi 150 (egyszáz ötven) forintot félévi előleges részletek
ben fizetni s ehez képest a felveendő tanulók, esetleg 
azok szülei, gyámjai vagy munkaadói kir. közjegyző 
ellőtt kiállított okmánynyal 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 elbocsájtátik, a ráfordított költ
ségeket egy évre 150 forinttal számítva az államnak 
megtéríteni kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az 
illető szakiskola igazgatóságának felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, szintén közjegyző előtt 
kiállított okmányt tartoznak bemutatni.

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés 
alkalmával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 
10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár erdőjárásra 
alkalmas erős bagaria csizmát és pedig valamennyit 
uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályok érteimében figyel
meztetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába 
felvétetni óhajtanak, hogy sajátkezüleg irt és kellően 
felszerelt kérvényüket, melyhez az állami ellátás mel
lett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi állapotát 
igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, 
azok pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti 
szolgálatban állanak, mindig elöljáró tisztjük vagy 
hatóságuk utján legkésőbb f. évi júl ius  hó végéig 
a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be.

Kelt Budapesten 1899 évi junius hó 3-án.
Földmivelésügyi m. kir. minister.

LEVELEZES.  gfc
Pod-Banszkó 1899 június 8

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Úr!
Folyó hó 2-án erdővédelmi szempontból kirándultam 

a Temna-Tichá völgyben levő erdőbe s itt a völgy 
torkolatánál két lengyel öltözetű egyént láttam meg s 
észrevettem, hogy ezek igyekeznek előlem elbújni,

miből rögtön arra a következtetésre jutottam, hogy 
orvvadászok lesznek. Megközelítésük bajos volt, mert 
előbb egy mélyedésen kellett áthatolnom, mely időt ők 
fölhasználva úgy elbújtak, hogy mire a dombra értem, 
már semmit sem láttam, egyszerre azonban figyelmessé 
tett egy lövés, melynek posta vagy sörét töltése a 
fejem körül sivitott el. Részint meglepetésemben, részint 
az ijedségtől is földre buktam s innen szemlélődve 
megpillantottam a két embert, kik közül az egyik még 
mindig két kézre fogva tartotta fegyverét, mig a másik 
csak egyik kezében s utóbbinak a hátán egy zerge volt.

Erre már én sem voltam rest, hanem fölkapva 
manlicher karabélyomat, viszonoztam, a lövést s a másik 
lövésem után láttam, hogy az, ki két kezében tartotta 
fegyverét, lebukott, hogy a lövés következtében, vagy 
csak óvatosságból, nem tudom, mig a másik a sziklás 
meredeken fúrásra vette a dolgot. Egy darabig még 
vártam, de azután a pinus pumilió bokrai által födve 
lementem a pásztorokhoz, mert azt hittem, hogy az 
illetőt agyonlőttem. Mintegy másfél óra múlva vissza
tértem a helyszínére, itt azonban már nem találtam 
mást, mint egy tarisznyát különféle élelmi szerekkel, 
vért azonban, vagy egyéb jelet, melyből arra lehetett 
volna következtetni, hogy lövésem talált, nem tudtam 
felfedezni.

A rósz nyelvek különféle kombinácziókat fűznek 
az esethez, kivált az ellenségeim (pedig ezek bőven 
vannak) én azonban úgy az erdőgondnokságnál, mint 
a járásbíróságnál a jegyzőkönyv felvételénél úgy adtam 
elő a dolgot, a mint az valóban megtörtént s itt leírva 
van, mely vallomásomat bármikor esükvel is kész 
vagyok megerősíteni, különben pedig ha meg is lőttem 
volna a gaz ficzkókat, ezt a törvény értelmében jogosan 
cselekedtem volna.

Midőn a közönség tájékozása czéljából soraim 
közlését kérem, szívélyes üdvözlettel maradtam

igaz hive Seemann Antal  
m. kir erdóör.

Munkács 1899 május 12-én.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Pap Sámuel Nagy-Lucskai törvény hatósági er

dőőrnek azon kijelentése — hogy a gróf Schönborn féle 
uradalomnál alkalkalmazásban álló altiszti személyzet 
a nyugdij alap létesítésénél közömbösen viselné magát 
—- nem felel meg a valóságnak, mert az újabb gene
rációból való altiszti személyzet, kikkel érintkezhettem 
azon óhajoknak adtak kifejezést hogy ezen feleltete 
üdvös intézménynek szinte tajai kívánnak lenni, — 
habár e lapban nem is nyilatkoztak — és szétszóród- 
ságok miatt gyűlést nem tárhattak. —

Tévesen állította össze továbbá T. Papp ur az 
uradalmi altiszti személyzet statistikáját is, — mert én 
habár ez urad alomnál vagyok alkalmazásban, de 40 pláne 
még épen 100 erdészeti altisztet nem ösmerek; — avagy 
ön az erdő szolgákat (föstereket) is altiszteknek szárni- 
tandja? Nagyon természetes, hogy ezek közömbösen 
is viselik magukat és tagjai sem lesznek — de talán 
szerintem nem is lehetnek az egyesületnek. — tisztelettel 

S z a b a d  I s tván,  erdőgyakornok.
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H ova pályázzunk ? Az „Erdészeti Lapok* V-ik 
füzetében a következő pályázatokat találjuk:

Zenta város tanácsa részéről a város tulajdonát 
képező mákosi erdőnél megüresedett erdőőir állásra nyil
vános pályázat hirdettetik.

Felhivatnak tehát mindazok, a kik ezen erdőőri 
állást elnyerni óhajtják, hogy a szakvizsgát igazoló ok
mánynyal, erkölcsi bizonyitványal felszerelt kérvényeiket, 
esetleg egyéb szolgálati bizonyítványaik kapcsán 1899. évi 
junius hó 20-ig a polgármesteri hivatalhoz nyujsák be.

Ezen erdőőri állással egybekötött javadalmazás a 
természetbeni szabad lakáson kívül évi 240 frt fizetés, 22 
frt 05 kr. évi csizma-pénz, egy öltözet nyári ruházat, 
további intézkedésig ideiglenesen 300 kéve rozsé.

Zenta város tanácsának 1899. évi május hó 17.-én 
tartott tanácsüléséből. K iss  Sim on,

h. polgármester.

A  szegszárdi m. kir. tanulmányi alapítványi uradalom
hoz tartozó Ssegszáfd „sötétvölgyi,, IV. osztályú erdőó'ri 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással iáró 
illetményeK: 240 frt évi készpénzfizetés, szabadlakás (az 
erdőben) 32/10 hold földjárandóság és 18 ürméter I. oszt. 
kemény dorongfa.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi Erdőtörvény 
37. §-ban követelt szakképzettségüket, a közalapítványi 
szogálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül megyei 
fő- vagy honvédorvos által kiállítandó bizonyitványnyal, 
ép, erős testalkatukat és különösen jó látó, halló és 
beszélő képességüket is igazolni tartoznak. Továbbá igazolni 
tartoznak, hogy a hivatalos magyar nyelvet szó- és 
Írásban tökéletesen bírják. Miután pedig egyebek mellett 
valamely tényleges erdőőri szolgálatban már eltöltett idő 
is figyelembe fog vétetni, az eddigi szogálatról szóló 
bizonyítvány is csatolandó.

A  sajátkezüleg irt folyamodványok f. évi julius hó 
15-éig nyújtandók be az alulírott erdőgondnokságnál.

Szegszárd, 1899. évi május hó 12-én.
A  m. kir. közalap erdőgondnokság.

Lőcse szab. kir. városi felső-majori erdőgondnok
ságánál egy erdőőri állás betöltendő, mely havi 18 frt 
fizetés, szabad lakás, 1 hold szántóföld és 1 hold rétnek 
haszonélvezetével, 3 drb. marhára szóló légeltetési joggal 
és 3^2 méteröl tüzifailetménynyel van egybekötve. Eddigi 
működésről szóló bizonyítványokkal és képesítési igazol
ványnyal felszerelt folyamodványok folyó évi julius hó 
i-ig a polgármesmesteri hivatalhoz intézendők.

Megjegyzendő, hogy erdőőri képesítéssel nem biró 
egyének is pályázhatnak ugyan, de csak az esetben fog
nak alkalmaztatni, ha képesített pályázók nem jelent
keznek; nem képesített egyének alkalmaztatásuk esetén 
a fenti illetmények mellett csak havi 15 frt fizetésben 
részesülendnek és az erdőőri szakvizsgát egy év alatt 
letenni tartoznak.

Lőcse szab. kir. városának 1899. évi május hó 18-án 
tartott üléséből.

S z ő n y e y ,  polgármester.

Fia e llen  az unokáit. Magyar-Szölgyén eszter- 
gommegyeí községben rémes családi tragédia történt 
vasárnap. Kovács Mihály gazda jobban szerette az unokáit, 
mint a fiát s azért az egész vagyonát rájuk íratta. A  fiú 
e miatt sokszor összekapott az apjával, sőt a múlt héten 
már annyira vetemedett, hogy kést döfött az apja mellébe. 
A  szúrás halálos volt. Az öreg ember halálos ágyán 
rábírta unokáit, hogy apjukon nagyapjukért boszut állja= 
nak. A fiatal Kovács még ott a halálos ágyon sem ha= 
gyott békét az apjának és szemrehányásokkal illette. 
Ekkor a sajá tgyetmekei rohanták meg s addig ütötték, 
míg véresen össze nem rogyott. Ott halt meg az apja 
ágya mellett, a gyermekei szemeláttára. A  gyilkos fiukat 
a csendőrség letartóztatta.

A gyöngyvirág  mérge. E gy vegyész meg
vizsgálta a gyöngy virágot és azt találta, hogy szirma glyco- 
sidot tartalmaz, melyben kéksav van. Minthogy pedig a 
kéksav a legnagyobb méreg, óvakodni kell a gyöngy
virágtól. Szól pedig ez a figyelmeztetés azoknak, akik a 
virágot szájukba veszik és sokszor nemcsak a szárát, de 
magát a virágot is rágcsálják. Az ajkon levő bőr ugyanis 
nagyon finom és majdnem mindig van rajta egy kis hor
zsolás. Ha a gyöngyvirág-méreg azon behatol, nagy 
fájdalmat okozhat. Az elhervadt gyöngyvirágot pedig 
nem szabad olyan helyre dobni, a hol apró jószág jár-kel, 
mert többször tapasztalták, hogy különösen a csirkék 
és galambok, ha gyöngyvirágot csipdestek, megdöglöttek. 
Azt már régebben észlelték, hogy május hónap a verebekre 
valósággal végzetes. Még a legnagyobb -fagy idején sem 
hull el annyi veréb, mint májusban. Most megállapították, 
hogy ennek a gyöngyvirág túlságos élvezete az oka.

Az alm afa rekordja. Valóságos kerti csoda az 
mely Englisch Vitus kistétényi gyümölcsösében látható. 
Egy, alig két év ellőt beojtott fiatal nemesfaju almafája 
április elején dús virágzásba jött s nyomban utána ezernyi 
diónagyságu almák mutatkoztak rajta. Egyik ága, melyen 
azelőtt semmi sem mutatkozott, most virágzik, ez az ág 
is a többinek a példáját követendi alma-produkállás tekin
tetében, melyek azonban aligha lesznek életképesek.

A  bosnyák korcsm a titka. Három éve történt, 
hogy a boszniai Pocsa községben a kantinos háza leégelt. 
A  romok közt egy nő megszenesedett holttestét találták 
meg, a kantinos nyomtalanul eltűnt. A  vizsgálat során 
kiderítették, hogy a házat felgyújtották, a kantinos rabló
gyilkosság áldozata lett s a holttestét elrejtették a gyil
kosok. Az összeégett leány Póczek Anna zala-apáti 
születésű, magyar pinczérleány volt. A  gyanú több bosnyák 
katonát ért, a kiket hosszú ideig vallattak, de eredmény 
nélkül. Minap azután titkos rendőrök érkeztek a zala- 
megyei Esztergály községbe s letartóztatták az egyik 
leggazdagabb polgár fiát, a ki a gyilkossági dején lennt 
szolgált Bo szniában. Valami módon napvillágra került 
ugyanis, hogy az ő vezetése mellett több zalai katona 
rabolta ki a kantinost s a holttestét a Drávába lökte. A  
gyanú még több zalai és somogyi fiúra irányul, a kik 
annak idején szintén lent szolgáltak Boszniában. A  letar
tóztatott legényt már a nagykanizsai törvényszékhez szál
lították.

A kinek szin tén  van bánata . . . Bécsből írják, 
hogy a napokban St. Paulból egy tiz éves fiúcska utazott 
haza, az apja temetésére. Az amstetteni állmáson annyira 
erőt vett a szegény gyermeken a fájdalom, hogy keser
vesen zokogni kezdett. A  fiú síró szavára figyelmes lett 
egy első osztályban utazó hölgy s a kalauzzal odahozatta 
a fiúcskát a kocsijába. Ezalatt tovább indult a vonat. A
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hölgy időközben megtudta a fiú bánatának az okát s 
szerető szavakkal kezdte vigasztalni:

— Lásd fiam, — mondta, — nekem is volt már 
sok bánatom. Hónapokkal ezelőtt meg Genfben. A. szivem 
nekem is majd megszakadt, de bele törődöm a rette
netes sorsba.

A fiút megvigasztalták az ismeretlen hölgy részvevő 
szavai. S csak akkor tudta meg, amikor leszállt a kocsiról, 
hogy Mária Valéria főherczegnő volt a vigasztalója.

Cserébe. Egy párisi szabóval esett meg a követ
kező kis kaland: Hosszabb utat tett omnibuszon s útközben 
egy elegánsan öltözött fiatal ember szállt be a kocsiba, 
ujján pompás gyémántgyűrűvel s leült melléje. A szabónő 
sokáig bámulva nézte a brilliánsok csodás ragyogását. A 
mikor kiszállt a kocsiból, nagy rémületére, észrevette, 
hogy pénztárcája hiányzik. A pénztárca helyett nagy 
megütközésére a zsebében találta a pompás gyémántgyűrűt, 
amelyet az elegánsan öltözött tolvaj akkor vesztett el, 
amikor a zsebében kotorászott. A pénztárcában össze
vissza kilencvenkét frank volt, a gyűrű értéke pedig ezer
ötszáz frank. Az az ur, aki ott felejtette a zsebben a drága 
gyűrűt, aligha fog jelentkezni.

A  k ék  h ad n ag y . Es ekkor az apa ekként szólt 
a tolakodó udvarlóhoz:

— Hadnagy úr, ne jöjjön többé házunkba és hagy
jon békét leállóm nak!

— De én imádon ő t . . .
— Akkor vegye e l !
— Nem tehetem, kékvér vagyok, maga pedig csak 

kékitőmester.
— Hát akkor hallgasson a szavamra, mert különben 

még „kékebb" lesz.
A hadnagy távozott, de visszatért. És ekkor elfogyott 

az öreg kékitőmester türelme és elhatározta, hogy meg
szabadul a tolakodó udvarlótól. Lefogatta legényeivel a 
fiatal hadnagyot és megíurösztötte egy kék festékkel 
telt kádban. A hadnagy dühösen és kéken haza sietett 
és órák hosszáig azon fáradozott, hogy lemossa magáról 
a festéket, amely egész testét, haját és arcát belepte. Fára
dozása hiábavaló volt. Végre oda üzentetett a kékilő- 
mesterhez, hogy adja vissza arcának természetes szinét, 
különben ! . . .

— Az én festékem — válaszolt büszkén a kékitő
mester — igazi, jó festék, -  - azt nem lehet lemosni!

A hadnagy most reklámja a kékitőmester jó festé
kének, amelyet kémiai utón fognak róla levenni. Csakhogy 
ez eltart néhány hétig, addig a hadnagy ur „kék virága 
marad a modern orosz romantikának."

T. i. Moszkvában esett meg ez a história.

V árospusz titó  p a tk án y o k . Egy szerencsétlen 
angol város, Lavrence, nem sokára elmondhatja magáról, 
hogy elpusztították a patkányok. Nem marad ott épen 
se élelmiszer, se épület, annyi a patkány. A város már 
több ízben ezrével vásárolta össze a macskát, hogy vala
miképpen mégis védekezhessék a furcsa ellenség ellen, 
de az eredmény az lett, hogy a patkányok agyonharapták 
a macskákat. Most a lavrenceíak is modern eszközhöz 
folyamodtak. Úgy irtják ki a patkányokat, ahogy nem
régiben Löffler német tudós az egereket irtotta ki Görög
országból. Beoltanak néhány patkányt veszedelmes bacil- 
lussal, és ezek inficiálják aztán a többit, úgy, hogy rövid 
idő múltán valamennyi elpusztul.

B iró  fej n é lk ü l. Az aradmegyei Győrökről 
írják, hogy Farkas Miklós szőlősgazdát, a község biráját 
egy éjjel ismeretlen tettesek borzasztó halállal kivégez

ték. Fejszékkel levágták a fejét s a csonka, véres 
törzsöt ott hagyták az udvaron, ahol megtámadták. 
A borzalmas gyilkosság nagy rémületet keltett az 
egész vidéken. Általánosan azt hiszik, hogy boszuból 
ölték meg a bírót.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o c L h . r a d . s z k y  E m i l .

Az E. K. E, fü rdő je .
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

hivatásának megfelelőleg, Erdélyben, a legszebb helyen 
fürdőt létesített.

R a d n a - B o r b e r e k  (Besztercze-Naszódmegye) 
ez  a fürdő, m e ly  f e n y v e s e  k  k ö zö tt, g y ö n y ö r ű  erd ős k ö r n y ezetb en  
700  m. m a g a sa n  fe k sz ik . A v ö lg y , a hol a fürdő v a n , ő serd ő k  
ö r ö k z ö ld jé tő l c so d á s  sz é p sé g ű . A z itt  fe lb u z o g ó  S zé ch en y i-v iz  
o r v o s i ta p a szta la t s z e r in t  a  sáp ad ság , v é r s z e g é n y s é g  g y e n g e sé g  
é s  v é r s z e g é n y sé g e n  alapu ló  id e g b e te g sé g e k  e se te ib e n , n ő i b e te g 
sé g e k b e n , ‘ú g y sz in té n  h o ssza n ta r tó  b e te g sé g e k n é l m u tatk ozott  
r en d k ív ü l jó  h a tású n ak . G y ó g y ító  té n y e z ő k  m é g :  a m e le g  é s  

h id e g  fürdő s  a  k itű n ő  le v e g ő .

Vérszegényeknél páratlan hatása.
K o lo z sv á r tó l B e sz ter cz ó ig  v a sú to n , B e sz te r c z é tő l k o c s in  

le h e t  id e  ju tn i. (F e lk é ré sr e  k o c sir ó l B esz ter cz ó n  J u n g sz  J ó z s e f  
E. K. E. ü g y v iv ő  g en d o sk o d ik .)
S zob ák  ára m é sé k e lt . Az E. K. E  v e n d é g lő jé b e n  k ap h atók  k é n y e l
m e s  b e r en d e zé sű  szo b á k . A m agas fe k v é s , a  pom p ás h e g y i u tak , 
a  fe n y v e s e k  k ig ő z ö lg é sé tő l  fű sze re s , fr iss , t is z ta  le v e g ő , a k itű n ő  
v í z , az é rd ek es  k ir á n d u ló : e lső ra n g ú  k lim a tik u s g y ó g y itó h e ly ly é  
te tté k  a  fürdőt.

Fürdőidőszak jun. 15-től szept. 15-ig.
A fürdőre n é z v e  fö lv ilá g o s itá so k k a l sz o lg á l az E rd ély i 

K árp át-E gyeoü let ü g y v iv ö sé g e  (H unyad y Imre dr. fő szo lg a b író )  
Ó-Radnán).

K o l o z s v á r t ,  1899 m áj. 31.
Az elnökség.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Junius 20. 38-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d íja 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.

T eg y ü k  le az  a lapo t!
Az országos gyűlésünkön megállapított alap

szabályok immár a legközelebbi napokban elő
terjesztve lesznek a nagyméltóságu belügy- 
ministeriumlioz jóváhagyás czéljából s bár ez 
utóbbi a dolog természeténél fogva még huza
mosabb időig késni fog, még sem szabad addig 
is ölünkbe tett kézzel pihennünk, hanem szük- 
ségés tovább munkálkodnunk, hogy fáradzásunk 
sikerét már előre a lehetőségig biztosítsuk.

Minden építménynél az a fődolog, hogy 
biztos és erős alapot' rakjunk le, mert ezen 
még a gyöngébb épület is élég szilárd, mig a 
gyönge alapra bármily erősen igyekeznénk is 
építkezni, alkotásunk örökké ingadozó marad.

Az, a mit mi legszilárdabb alapnak lenni 
vélünk, az igaz lelkesedés, a szoros összetartás 
és áldozatkészség; ez a három nemes tulaj
donság ha bennünk egyesült, olyan alapot 
nyertünk, hogy az arra épített egyesületünket 
megingatható hatalom nincs.

Nem elég azonban, hogy csak mi magunk 
igyekezzünk sorsunkat megjavítani, hanem szük
séges, hogy ehez segédkezet nyújtsanak nekünk 
azok, kik erre utánnunk a leghivatottabbak: 
az erdőbirtokosok, mert hiszen egyesületünk 
megalakitásával az ővállaikról akarjuk leemelni 
azt a terhet, melyet viselni első sorban ők len
nének hivatva.

A mai kor szelleme megkívánja, hogy a 
munkásnak ne csak addig biztosítsuk minden
napi kenyerét, mig azért szolgál, hanem tartsuk 
őt fenn akkor is, midőn a javunkra és érde

künkben tett szolgálata már kimerítette s abban 
ellankadt ereje már nem elég arra, hogy napi 
szükségleteit tovább is megkereshesse, azt azon
ban, hogy mindent csak mások tegyenek éret
tünk s mi magunk meg se mozdítsuk kezeinket 
kívánni nem lehet. Kéz kézben kell haladnunk 
kitűzött czélunk felé s szem előtt tartanunk 
azt, hogy a szolgálatadó és az azt teljesítő 
egész életükön át egymásra vannak utalva s 
egyiket a másik nélkül képzelni sem lehet.

Ez a szolgálati viszony az, mely szoros 
összetartó kapcsot kell hogy képezzen az erdő- 
birtokos és alkalmazottja közt s áthassa mind
egyiket az a tudat, hogy ők egymásra lévén 
utalva, egyaránt s kölcsönösen köteleségük 
egymásnak az érdekeit kinek-kinek tehetsége 
szerint előmozdítani.

Nekünk tehát első sorban szükséges az 
erdőbirtokosok segítségét és- támogatását, tnely- 
lyel a magyar ember minden jó és nemes törekvés 
iránt eltelve van kérnünk s meg lehetünk győ
ződve arról, hogy kérésünk nem fog siket fü
lekre találni, hanem mindenütt ott, hol kopog
tatni fogunk, megnyittatik nekünk.

Ezeket figyelembe véve az előkészítő 
munkálatokkal megbízott elnökség szükséges
nek látta a következő kérelmet intézni hazánk 
összes erdőhatóságaihoz és erdőbirtokasaihoz: 

Esdő  szóza t
hazánk összes erdőhatóságaihoz és erdőbirto
kosaihoz.

Hőn szeretett hazánk erdőgazdaságának 
és vadtenyésztésének szolgálatában hozzávető
leges számítással mintegy harmincz ezer altiszt 
buzgólkodik, igaz szakértelemmel s teljes oda
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adással azok fölvirágoztatására s ez által nem 
csak közvetlen szolgálatadó birtokosa, hanem 
közvetve hazája jólétének előmozdításán is.

Ez a tekintélyes és tiszteletreméltó testület 
szolgálatából kifolyólag szét van szórva a haza 
minden vidékén a nélkül, hogy bármi össze
tartó kapocs fűzné együvé s igy mulhatlanul 
szüksége van olyan központra, melyben érde
keinek szálai összefussanak. Egy ilyen köz
pont teremtése nagy mértékben fogna hozzá
járulni a testület erkölcsi értékének emeléséhez, 
de nem csak erkölcsilege, hanem anyagilag 
is emelnünk kell az erdészeti és vadászati al
tiszteket.

Ismeretes tény ugyanis, hogy az 1879 évi 
XXXI. t. ez., az erdőtörvény gondoskodott 
ugyan arról, hogy az erdők kezelése szaka
vatott kezekre legyen bizva, arra nézve azon
ban, hogy a nemzet ezen napszámosai meg
élhetése, kivált pedig jövője bármi irányban 
biztosítva legyen, egyáltalán nem gondoskodik, 
hanem ezt egyszerűen az illető erdőbirtokosokra 
bízza s ezek azután módjukhoz és jóindulatuk
hoz képest meg is teszik a tőlük telhetőt, azt 
azonban, hogy mindent megtegyenek, még talán 
kívánni sem lehetne.

Ilyen viszonyok között az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet egy része égető 
szükségét érezte az egyesülésnek, mely hivatva

C salódások
Az életből merítve.

A szép apja erdő csősz volt, a nagy apja erdő
kerülő az apja erdővéd, ő már erdőőr, a fia pláne erdő
altiszt; de hát még csak most pelyhesedik az álla, — 
mennyire viszi ez a jáger család? . . . .  Találgatják, 
mondogatják a falubeii nadrágos emberek egymásnak, 
a mint a . . . „Vig czimbora“ nevű kurta kocsma hosszú 
asztala körül ülve öblögették és nagy diszkurzustól 
folyton kiszáradó torkukat.

Mindeniknek van valami emlékezetes eseménye, 
mindeniknek volt már valami proezeszusa azzal a gyű
lölt jágerrel, a ki mindenütt ott van, a hol éppen nem 
is kellene. — Nem hozhat az ember még egy hajitó 
fát sem a nélkül, hogy észre ne venné, föl ne Írná és

lenne nem csak erkölcsi súlyát, hanem anyagi 
jólétét is emelni, kiváltkép pedig az ő és 
családja jövőjét ha nem is teljesen, de legalább 
részben biztosítani s ebből kifolyólag a most 
elmúlt pünkösdi ünnepeken országos értekez
letet tartván hazánk székes fővárosában, el
határozta egy „Országos Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Nyugdij és Segély Egyesület" létesítését.

Az értekezleten megvitatott és elfogadott 
alapszabályok . . . .  példányát midőn mellé
kelnék, ama kéréssel járulunk hazánk összes 
erdőbirtokosaihoz, hogy a nemes czélt érdeme 
szerint méltányolva oda hatni szíveskedjenek, 
hogy személyzetük saját jól felfogott érdekét 
szem előtt tartva, a magasztos eszmét fel
karolja s testté válását a kitűzött zászló alá 
csoportosulásával előmozdítsa.

Tekintettel azonban arra, hogy a saját 
csekély erőnk egymagára hagyva még korán 
sem elegendő ama nagy czélok és szent esz
mék keresztülvitelére, melyek szemeink előtt 
lebegnek, rá vagyunk utalva nemes emberba
rátok támogatására és annak kikérésére is, 
mely szükségünkben vájjon kihez fordulhatnánk 
nagyobb bizalommal, mint szeretett hazánk 
nemeslelkü erdőbirtokosaihoz, mint a kikkel 
szolgálatunkból kifolyólag a legszorosabb köte
lék fűz össze ? Hiszen nem csak a mi, — hanem 
az ő érdekeiket is szem előtt tartjuk akkor,

bajba ne keverné a szegény embert. — Pedig hát az az 
erdő az Isten alkotása, épp úgy van hozzá joga a 
parasztnak, mint az úrnak.

Hej! hogy is volt régen, a mikor mindenki ott 
vágott, a hol akart és mégis volt erdő elég!

Az az istentelen, szívtelen jáger nem gondol arra, 
hogy a szegény embernek van annélkül is elég baja: 
A nagy adó, a szűk termés, mindenféle per-patvar, a 
zsidók csalárdsága és még — az ég tudja hány féle 
kereszt nehezedik reá.

De talán nincs is a földkerekén olyan kegyetlen, 
olyan szívós nemzetség, mint az a Venyige família. 
— Isten tudja hány éve csak ebből a családfából 
kerülnek ki a j ágerek ezen a vidéken és inindenik csak
nem egy-egy félszázadig kínozza a szegény embert.

A jávorkai uradalom lomtárában nem egy elsárgult, 
moly ette penészes irat igazolja, hogy becsületben meg
öregedett, köteleségtudó Venyige Domokos nevű egyé
nek sok évtized óta egymás helyét örökölve szolgálják 
a Nemes nemzetes és vitézlő családot; gondozván a

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 299

midőn személyzetük jólétének, jövője biztosí
tásának megteremtésén fáradozunk s ez által 
a reájuk - nehezedő tehernek legalább egy részét 
saját vállainkra átemeljük!

Őszinte bizalommal és alázattal kérjük tehát 
őket, hogy nemes küzdelmünkben segédkezet 
nyújtani s egyletünk megalakítását hathatós 
pártfogásukkal támogatni, megalakulása után 
pedig anyagi áldozatokkal is annak felvirágzását 
előmozdítani kegyeskedjenek.

Az egyesület létesítésénél fölmerült minden 
mozzanatról biztos értesülés nyerhető a Szász- 
Sebesen hetenkint egyszer megjelenő „Erdészeti 
Ujság,K révén, mely mozgalmunknak egyelőre 
megbízott értesítője.

Az egyesületbe majdan belépni szándékozók 
'egyelőre 1 koronával járulnak az előleges költ
ségek fedezéséhez.

Végül tisztelettel megjegyezzük, hogy az 
alapszabályoknak a hazánkban divó minden 
nyelvre való lefordítása most van munkában 
s a jelentkezőknek elkészültük után azok a 
kivánti nyelven szerkesztve annak idején meg 
lesznek küldve.

Midőn az előadottak után kegyes támo
gatásukat ismételten kikérnők, kivaló tisztelettel 
vagyunk

alázatos szolgái
Podhradszky Emil Papp János

ideiglenes elnök. ideiglenes jegyző.

Alapszabályaink felterjesztése.
Most, midőn már az összes szükséges előkészü

letek megtétettek, elérkezett az ideje alapszabályaink
nak jóváhagyás czóljából a uagyméltóságu belügyi m. 
kir. Minister Úrhoz való fölterjesztésének, mit az 
ideiglenes elnök a legközelebbi napokban személyesen 
fog eszközölni.

Abban a meggyőződésben, hogy lapunk tisztelt 
olvasói melegen érdeklődnek egyesületünk megala
kításának minden mozzanata iránt, kivált pedig azért 
is, hogy belepillanthat nyerjenek terveink kivihetőségé
nek lehetőségébe, a gyűlésünkön fölvett jegyzőkönyvet 
és az alapszabályokat kisérő kérvényt időszerűnek 
látjuk egész terjedelmében lapunkban közzétenni.

A vonatkozó kérvény mig egyrészt rámutat arra, 
hogy alapszabályaink megerősítésének mi sem áll 
útjában, mert hiszen a mienknél alig szilárdabb ala
pokra fektetett egy más hasonló egyesület alapsza
bályai már két évvel ez előtt jóváhagyást nyertek, 
addig másrészt föltüuteti azokat a módozatokat, melyek 
lehetővé fogják tenni egyesületünknek tagjai irányában 
elvállalt kötelezettségeinek teljesithetését. Bizton remél
jük, hogy kérvényünk alkalmas minden aggodalom 
megszüntetésére és alapszabályaink jóváhagyásának 
kérdése mihamarább kedvező elintézést nyerend s 
módunk lesz a szervezés nagy és fáradságos munkájá
hoz még ez év folyamán hozzálátni s a jövő év kezdetétől 
áldásos működését megkezdeni.

Munkálkodásunk sikerét nagy mértékben biztositani 
fogja ama jóindulat, melyet már most is élénk rokon- 
szenv kisér nem csak az egyes erdőhatóságoknál, de

nagy terjedelmű erdők fáit és vadjait. — De hát mi 
közöm van én nekem a rég letűnt időkhöz? mikor 
élet nagyságában áll előttem a mai Venyige Domokos.

Ötven esztendő vihara zajlott el feje felett már, 
de még mindig legény; tüzes, szúró a tekintete, piros, 
pozsgás az arcza; ruganyos, szilárd a járása; egyenes, 
délczeg az egész ember, mint az uradalom diszkertjének 
valamelyik büszke tölgyfája:

Domborodni kezdő poczakja és borvirágos orra 
jólétről tanúskodnak s különösen az utóbbi eleven 
reklámja lehetne a Jávorkai uradalom áruba bocsátott 
liegylevének és bizonyító tényezője az uradalmi vinczellér 
és erdőőr intim barátságának.

És oszt egy ilyen ember, a ki már két feleségének 
papucsát, dobta a padlásra, örömtelen legény életet 
éljen? j— „Nem! nem tűröm ezt tovább!” mondo
gatta Venyige úr, a mint le s föl sétált meglehe
tősen rendetlen lakásában. „Meg kell nősülnöm, vagy 
is inkább házasodnom. Csüry Katicza, a jó módú öz
vegy Csüryné lánya éppen nekem való volna, olyan az

eszem adta, mint egy megtetesült angyal, mely csak 
azért szált le a mennyországból, hogy szépségével 
bámulatba ejtse a férfi világot és lefőzze a mai púder 
fogyasztó gyönge nemet”.

„Éj sötét haja, viliágó kökény szeme, klassikus 
orrocskája, bíbor piros ajka, gyöngy fogsora és sylfidi 
termete mind-mind csókolni valók. J a j! elmegy az 
eszem, fölbizsereg a vérem egy [ösmeretlen tündér 
világba képzelem magam, ha reá gondolok. — Bírnom 
kell őt! bírnom, ha össze omlik az égbolt s egyensúlyát 
vesztve a végtelen világ űrbe pottyan a földteke.

Csak az a kölyök ne legyeskednék ott, szépen 
néznék ki, ha a fiam halászná el ráijesztek a gyerekre, 
különben is — én és az a tejföl szájú siheder, nagy 
különbség az!

Igaz, hogy a kobakom egy kissé kopasz de hát 
eltakarja aparóka; a szakállam szürke, azt meg lebo
rotválom és nem árulja el a közelgő öregséget. — A 
bajuszam is deres, a csillagát! . . .  No de se baj, azt 
kipödröm, befestem egy kis jóféle bajuszkenővel, foga-
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a magán erdőbirtokosok egy részénél is. Rajtunk áll, hogy 
ezt a rokonszenvet nem csak tovább megtartsuk, ha
nem még fokozottabb mértékben gyarapitsuk és terjesz- 
sziik, mit csak a becsületes és odaadó munkálkodással 
fogunk elérhetni.

A vonatkozó kérvény szövege a következő: 
Nagyméltóságu Minister Úr! Kegyelmes Urunk!

Hőn szeretett hazán kterjedelmes erdeinél hozzá
vetőlegesen harminczezeret meghaladó erdészet1 
altiszt áll alkalmazásban részint a magas kincstár! 
részint pedig városok, községek, hitbizományok, társu
latok, papi és egyéb magán uradalmak szolgálatában. 
Ezeknek túlnyomóan nagy része az 1879 évi XXXI t. 
ez. 37 §-ában megszabott képesítéssel rendelkezik, 
bizonyságául annak, hogy az erdészeti pályára készü
lők azt nem csak közönséges kenyérkereseti forrásnak 
tekintik, hanem ahhoz igaz lelkesedéssel vonzódnak s 
hivatásuknak szakavatott és pontos teljesítése által 
hazánk erdőgazdaságának s igy az általános jólétnek 
előmozdításán fáradoznak.

A hivatkozott erdőtörvény határozottan kör- 
vonalozza ugyan, hogy kik ama erdőbirtokosok, kik 
erdeik kezelésénél szakképzett személyzetet kötelesek 
alkalmazni, arról azonban, hogy az ilyenek milyen 
díjazásban részesüljenek, kiváltkép pedig hogy öreg 
napjaikban vagy már előbb is valamely ok miatt 
bekövetkezett szolgálatképtelenség esetén megél
hetésük biztosítva legyen, intézkedés eddig még nem 
tétetett. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben a tekintetben 
az erdészeti altisztek nagyobb része tisztán a szolgálat
adók jóindulatára van utalva s bátran mondhatnók, 
hogy önkényének kiszolgáltatva, mert hiszen a tapasz
talás igazolja, hogy a magas kincstár, korona ura
dalmak, egyetemi alapítványok, egyes hitbizományok

és szórványosan előforduló magán uradalmak kivé
telével, mint a melyek alkalmazottjaiknak némi 
nyugdijat biztosítanak, a többieknél ezek jövőjéről 
egyáltalában nincs gondoskodva s akkor, midőn egy 
hosszú élet küzdelmei után a jól megérdemelt 
pihenésnek és megnyugvásnak kellene osztály részü
kül jutnia, nyomorogni kénytelenek. Özvegyeik és 
árváik helyzetéről nem is kívánunk szólni, mert hiszen 
ezeknek a helyzetük még sokszorosan keservesebb.

Ugyanebben a sorsban részesednek a vadászat 
terén működő altisztek is.

Ezeket jól megfontolva, az erdészeti és vadászati 
altisztek egy része elhatározta, hogy sanyarú helyzetén 
az egyesülés segítségével javítani fog. Ebből az 
elhatározásból kifolyólag 89 erdészeti és vadászati 
altiszt gyűlt össze hazánk székes és fővárosában 
folyó évi Május hó 21-én s ott a•/. alatt alázattel
jesen mellékelt jegyzőkönyv tanúsítása szerint egy
hangúlag elhatározták egy „Országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdij-és segély egyesület" meg
alakítását.

A megalakítandó egyesület alagszabályait oly 
alázatos esedezéssel bátorkodunk ’j. alatt 3 példány
ban előterjeszteni, hogy azokat kegyesen jóváhagyni 
s az egyesület működésének megkezdését engedé
lyezni kegyeskedjék.

Arra nézve, hogy a jóváhagyás kérdésében netán 
felmerülő aggályokat eloszlassuk, elegendőnek vélnők 
ugyan hivatkozni arra, hogy az „Állami alkalmazot
tak egyesülete" alapszabályai Nagyméltóságod hiva
talbeli elődjének 1898 évi Október hó 16-án kelt 
98056/5—b számú magas intézkedésével jóváhagyást 
nyertek, mégis mi daczára annak, hogy egysületünk 
czélja, a czél kivitelének módozata ezzel majdnem

dóm különb lesz egy hős ezinezér csápjánál. — Nosza 
rajta! Eljön az én vinczellér barátom násznagynak 
örömmel. — Tyuhaj! de boldog napok virradnak még 
re á m !............

Mint a ki terveit máris teljesülve látja, vig dúdo- 
lással fogott az öltözködéshez. Mindenek előtt egy tanult 
borotváló művészt megközelítő ügyességei szabdalta 
összeállót, illetőleg borotválta le torzonborz szakállát; 
megmosdott, magára ölté zöledel ékített zsinoros- 
passzományos ünneplő egyenruháját, (melyben úgy 
nézett ki, mint egy franczia tábornok) óvatosan fejére 
vagyis inkább parókájára illesztő sapkáját, (melyben 
a Jávorkai család ezimere: egy arany dombtetőn álló 
jávorfa ezüstből hímezve úgy csillogott, mint az éj
sötétében fölragyogó felkötötte vadászkését és felhúzta 
szarvasbőr keztyüjét.

így rendbe jőve az öltözködéssel boldog meg
elégedéssel tekintett végig magán s ép indulni készült, 
midőn észrevette, hogy bajusza, a férfi szépség koronája 
— nincs még kipödörve, befestve. — Ez a minden

esetre nagy gondot és bizonyos praxist megkövetelő 
munkája azonban nem igen sikerült: Egy pár hófehér 
színű, keményebb, előre tőrő szál sehogy sem akart 
a többihez tapadni. — Hát az igaz, hogy Krisztus 
urunknak csak egy tuezat apostola volt és eme csekély 
száma között még is akadt három kivétel: egy kétkedő
Tamás egy tagadó Péter és egy áruló Júdás----Elvégre
az ilyen sűrű bajusz szálai között nem is csoda, ha 
egy-két szál nem sympathiál a többivel; majd segit 
az olló ezen is.

Néhai Csüry Gáspár portájára két jól ismert alak 
lép be: idősb Venyige Domokos az erdőőr és Muskatáj 
András a vinczellér. — Az utczán járókelők össze 
dugják fejüket, sugdosódnak, — mosolyognak; öt perez 
múlva a falu bőtorkú kántora is tudta, hogy Csüryék- 
nél háztüz nézni járnak; csak az a kérdés, hogy az 
életerős, élni vágyó mama, vagy a falu gyöngye, (a 
mint őt dédelgették a hízelgők) Katicza lesz-e meny
asszony.

A lebocsátott függönyök által félhomályba burkolt
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teljesen azonos, szükségesnek tartjuk bővebben is 
kefejteni azokat a módokat, melyek által az általunk 
alakítandó egyesület részéről nyújtani szándékolt 
kedvezményeket biztosíthatni véljük.

Mig az „Állami alkalmazottak egyesülete8 tagjait 
tisztán olyan egyének közt toborozza, kik már szolgá
latukból kifolyólag is kivétel nélkül nyugdíjjogosult
sággal bírnak s igy szorosan véve nincsenek teljesen 
egyesületük jótéteményére ráutalva, tehát tagokra 
is csak kisebb mértékben számíthatnak, addig az 
általunk tervezett egyesület hivatva lesz mintegy 
húszezer olyan erdészeti és vadászati altiszti alkal
mazott fölött védő szárnyait kiterjeszteni kiknek nyug
dijak nincs s igy valószínű, hogy a tagok száma az 
egyesület megkezdése után csakhamar ezrekre fog 
íölszaporodni s nem vélünk csalódni akkor, midőn 
abban a reményben ringunk, hogy már egy-két év 
múlva is legalább öt ezerre fog rúgni azok száma, 
kik az egyesület köré csoportosulnak, mely esetben 
az évi bevétel csak a tagsági dijak után 50000 
forintot tenne.

Az egyesület működésének első öt évében — 
eltekintve néhány temetkezési járuléktól és esetleg 
özvegj'i nyugdíjtól — alig fog egyebet kifizetni, úgy 
hogy kedvező körülmények mellett abban az időben, 
midőn a tagok nyugdíjjogosultsága kezdetét veszi, 
már mintegj- negyed ‘millió forint alaptőkével fog 
rendelkezni, melynek kamatai, valamint a folyó tag
sági dijak elegendők lesznek a kiadások fedezésére.

Nem szabad azoban megfeledkeznünk még 
arról sem, hogy az erdészeti és vadászati alakal- 
mazottak a szabad természet gyermekei, kiknek 
alkalmaztatása ép, erős és egészséges testalkathoz

szobában özv. Csüry Gáspárné irul-pirul, izeg-mozog, 
szemeit lesüti és az asztalterítő rojtjával játszik, hogy 
zavarát, boldog érzését elpalástolhassa; már nem is 
hallja a diktiót; egészen Venyige Domokosnénak érzi 
magát s úgy hirtelen arra is gondol, hogy ime „egy 
csapásra két légy8 került a házába . . .

Vele szemközt a kérő és Muskatály András állanak. 
— Utóbbi éppen most fejezi be mondókáját: — A jó 
Isten azért alkotta Ádám apánk mellé Éva anyánkat, 
hogy legyen neki egy kisegítő társa az életben, a 
kivel közösen viselhesse az élet terheit, közösen örül
jenek a szerencsének, együtt búslakodjanak, ha a sors 
csapása éri őket. — Az én tisztelt barátom is belátta, 
hogy az élet egyedül nagyon egyhangú és sivár s 
különbn is szive sugallatát követte akkor, a midőn 
azzal a szándékkal lépett ebbe a tisztes házba, hogy 
általam kezét meg kérje.

Még be sem fejezte mondókáját, a szép özvegy 
már is kezét nyujtá e szavakkal: Jól van! belé egye
zem. Én úgy ismertem Venyige urat mindig, mint

van kötve, szolgálatuk testedző s igy a halandóság 
is körükben aránylag sokkal kisebb, mint a zárt 
levegőben mukálkodóknál.

A tervbe vett egyesület hivatva van olyan 
terheket a saját vállaira venni, melyek nem egy 
magán birtokost megilletnének, méltán remélhetjük 
tehát, hogy ezek minket nem csak erkölcsileg, de 
anyagilag is támogatni fognak. Éhez járulnak még 
az alapitó tagok áltai letettt tőkék kamatai, vala- 
miut a pártoló tagok tagsági dijai, mind oly jelen
tékeny tényezők, melyeket figyelmen kívül hagy
nunk nem lehet és nem szabad.

Végül még arra a körülményre is bátorkodunk 
Nagyméltóságod magas figyelmét irányítani, hogy 
egyesületünk eszméje az erdészet terén buzgólkodó 
magas állású férfiak méltánylását is szerencsés volt 
kiérdemelni s az irányadó körök jóindulattal vannak 
mozgalmunk iránt, sőt több oldalról már támoga
tásukat kilátásba helyezték.

Az erdészeti és vadászati személyzet szolgá
latának egyik fő alap feltétele a tiszta erkölcs s 
erre akarjuk mi is az egyesületet alapítani, jól tudva 
azt, hogy akkor szilárd alapon építkezünk.

Midőn mindezek kegyes figyelembe vételéért 
és ennek alapján alapszabályaink jóváhagyásáért 
újból esedeznénk, mély tisztelettel maradtunk

Nagyméltóságodnak

legalázatosabb szolgái
Podhradszky Emil Papp János

ideiglenes elnök ideiglenes jegyző.

szolid, becsületes embert s azt hiszem, meg lesz 
elégedve velem.

A két férfi összenézett, azt sem tudták, bámul
janak-e vagy nevessenek.

Perczekig tartó kínos csend állott be, melyet 
Muskotály András hitnezve-hámozva ugyan, de végre 
is a következő felvilágosító szavakkal tört meg; 
Asszonyom! bocsánat, tévedés van a dologban. Én 
barátom részére kedves leányának, Katicának a kezét 
akarom megkérni.

Most már özv. Csürynén volt a meglepetés és 
bámulás sora. — Egyik pillanatban olyan vörös volt, 
mint a főtt rák, a másikban meg fehérebb lett az 
alabástromnál. majd elájult a szégyenletes felsüléstől.

Legszebb álmai semmisültek meg . . .
— No, várjatok csak, ti csirke vadászok, vissza 

fizetem én ezt nektek azonnal — gondoló, a mint 
lélekjelenlétét visszanyerte. — Hebegve-dadogva ugyan, 
de bizonyos kárörömmel, vagy még inkább valami 
elrejtett turpissággal és elég gunynyal hívta fel őket
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LEVELEZES.
Sárerdő (Szatmármegye) 1899 junius 6.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Szüleim látogatására 8 napi szabadságot nyertem 

szeretett főnökömtől, melyet fölhasználva nagy örömmel 
siettem Háromszék vármegye Nagy-Nyújtód községben 
lakó kedveseim ölelő karjaiba. Az ilyen viszontlátás 
örömeit csak az képes méltányolni, ki tapasztalásból 
ismeri azokat. Az embert az élet viszontagságai, a 
megélhetés után való küzdelem kiragadják a szülői 
házból s elvetik messze tájra, honnan csak nagy ritkán 
térhet vissza elhagyott fészkébe . A bucsuzáskor soha 
sem tudhatja, hogy nem-e ez az utolsó és a legközelebbi 
találkozás helye nem-e a másvilág lesz.

Honn tartózkodásom örömeit azonban nem élvez
hettem zavartalanul; egy szomorú esemény ugyanis 
kedélyemet mélyen mgrenditette. Az eset következő:

Zsidó István járási erdőőr, kinek székhelye a 
fenntebb nevezett községben volt, egy napon kirándult 
az őrizetére bízott, a Sóspatak nevű bérezek közt lévő 
Kovács pánk erdőrészbe, itt egy száraz törzsön gyönyörű 
harkályt pillantott meg. Birtokába óhajtván jutni a szép 
madárnak szolgálati fegyveréből két lövést tett rá, 
ezek azonban czélt tévesztettek, a harkály pedig egy 
odvas bükkfába menekült, hol nyilván fészke volt. Zsidó 
nem nyugodott meg kudarczán, hanem elhatározta, 
hogy a fát ledönti s igy fog zsákmányához jutni, miért 
is a közelben dolg’ozó favágóktól fejszét hozott s neki 
fogott a fa kivágásához. A fa csakhamar ki is dőlt, 
esés közben azonban egy másik fára esett, miközben 
egy száraz ága letörött s az alul álló erdőőr fejére

esett s annak koponyáját három helyen behasitva rögtöni 
halálát okozta.

A szerencsétlen véget ért kartárs végtisztességén 
nagy közönség vett részt, mert mindenki mint lelki- 
ismeretes és talpig becsületes embert ismerte. Szivrázó 
volt az a keserves jajgatás, melylyel özvegye és négy 
apró árvája kisérte a szeretett férjet és atyát ntolsó 
útjára.

A környéken eleinte — mig a tényállás nem lett 
ismeretes — a hirtelen haláleset nagy megdöbbenést 
keltett, mert mindenki azt hitte, hogy a boldogult fa
tolvajok boszujának esett áldozatul, mert azon a kör- 
nyében az erdőkárositás nagy mértékben el van tejedve.

Adjon Isten szerencsétlen véget ért kartársunk
nak csendes pihenést, hátrahagyottjainak pedig vigasz
talást. A szerkesztő urnák hive

D u d á s  F e r e n e z  
1. oszt. erdöőr.

Ugyancsak erre a szomorú esetre vonatkozó érte
sítést Görgy Lajos tisztelt kartársunktól is vettük. 
Szívességükért fogadják mindketten köszönetünket

íme ismét egy példa, mely igazolja, mennyire 
szükséges egy nyugdíj és segélyegyesület. Mennyivel 
könnyebben vigasztalódnék es a szerencsétlen család 
ha annak jótéteményeit élvezhetné! A szerkesztő

K ü l ö n f é l é k , '(Ki

Legújabb rendszeiü  köbözési táblák. A
„Magyar Fakereskedő” czimii szaklap (szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest VI. Dávid utcza 15.) kiadá-

egy kis sétára, úgymond: lányom többekkel a kertben 
van, kérem tehát oda fáradni s e tárgyban vele érte
kezni, mert én az ő személyes ügyeibe nem avatkozom.

Tehát tessenek!
A szépen gondozott kert gyümölcs fáktól árnyékolt 

fő utján haladva talákoztak. — Hanem erről a takal- 
káról is szívesen le mondtak volna embereink. — Majd 
hanyatt vágódtak attól, a mit láttak. — Csüry Katicza 
és ifjú Venyige Domokos karöltve közeledtek s hogy 
három lépésre értek a nagy szemeket meresztő férfiak 
elé, a szerelmes magzat ritka hideg vérrel mutatta be 
a tetten kapott ál szenteskedő „zavarát vissza tükröző 
rózsás arczú kis szendét és önmagát e szavakkal: 
Csüry Katicza és ifj. Venyige Domokos jegyesek, kérik 
az apai áldást.

Id. Venyige Domokossal és kulcsas pajtásával 
forogni kezdett a kert, egymásba kapaszkodtak, hogy 
föl ne bukjanak: nemzeti színben játszott arezuk. — 
Előbbinek még a sapka is lepottyant fejéről, persze a 
parókával együtt s a falomb között belopózkodó nap 
kiváncsi sugara megtört egy jól megtermett görög 
dinnye fényességével és simaságával vetekedő kobakján.

Megsemmisülve álltak s csak nagy sokára tudta 
az apa szavakba önteni örömének kifejezését.

De azért a felsült férfiak még mai napig sem 
tudják elképzelni, hogyan kerültek ki a rájuk nézve 
végzetes helyről, mert egyszer csak az uradalom pinezé- 
jében találták magukat, hol a történtek feletti bánatuk
ban annyira eláztak, hogy harmad nap is csak azt 
hajtogatták:

„Kerüld az asszonyt”
Idősb Venyige Domokos e kudarezos esemény 

után úgy kerülte a Csuryék háza tájékát, mint az ördög 
a szentelt vizet. — Éjjel-nappal az erdőt bújta, való
ságos Isten csapása, réme, ostora lett a vidéken 
garázdálkodó fatolvajoknak és vadorzóknak,

Maga az uraság is csodálkozással vette észre a 
feltűnő buzgóságát s nem egyszer mondogatta: Az a 
vén Venyige egy élő vasgyuró, egy ritka szorgalmú 
ember, a gazdasági irodában ásitozó fia példát vehetne 
apjáról.
i í  INem is késett az érdem jutalma. — Idősb Venyige 
Domokost fővadászszá léptették elő egy szép napon.
— De az a ravasz uradalmi intéző egy hétig tartotta 
a kinevezési okmányt asztalán csak azért, hogy a vén 
Venyige szívfájdalmát akkor enyhítse a dicsőség bal
zsamával, midőn a legnagyobb, a végső csapás éri
— a fia menyegzője. Kulcsár  Pál.
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sában uj rendszerű köbözési táblák jelentek meg, melyek 
könnyű kezelésüknél és áttekinthetőségüknél fogva 
minden eddigeiket felülmúlnak.

A köbözési táblák kétfélek; és pedig: 
egész méter hosszúságokra számítva 10—100 cm. át
mérőig és egész, fél és tizedes méter hosszúságokra 
ugyanolyan átmérők mellett. A köbtartalom mindkettőnél 
két tizedessel van számítva.

Az elsőnek 90 kr., utóbbinak (3 db.) 1 frt 40 kr. 
az ára, beleértve a portomentes postai szállítást is. 
A kérdéses tabbellák az említett kiadóhivatalnál, vala
mint lapunk szerkesztősége utján is megrendelhetők. 
Mint minden könnyítést, úgy ezt is a legmelegebben 
ajánljuk tisztelt olvasóink ügyeimébe.

A ngo l tö rv é n y  a  p ip e re  ellen . Érdekes régi 
törvényre bukkant a minap egy válópör alkálmából Lon
donban egy törvényszéki tisztviselő. A törvényszakasz, 
mely 1670-ből. II. Károly király idejéből való és még 
nem évült el, igy hangzik: A hölgyek akár öregek, akár 
fiatalok, akár szegények, akár előkelők, akár leányok, 
akár asszonyok, akár özvegyek, a varázslók és boszor
kányok büntetésére hozott törvénynyel fognak sujtatni és 
házasságuk érvénytelennek fog kimondatni, ha kitudódik 
róluk, hogy ő felsége valamelyik alattvalóját szagos eszen
ciák, rizspor és egyéb szépitőszer hásználásával, vagy 
hamis fog, idegen haj és magas sarkú cipő, vagy vattával 
kitömött ruha viselésével házasságra csábították.

A m e rik a i em ber az akasztó fa  e lő tt. Ken- 
tucky amerikai állam Mays nevű városában a minap ki
végezték Blanks Róbert többszörös gyilkost, a ki alaposan 
rászolgált az akasztófára. Blanks, mikor a vesztőhelyre 
vitték, mindenekelőtt beszédet mondott az akasztófa körül 
állókhoz. A beszéd negyven percig tartott és a végén 
fölszólított a gyilkos mindenkit, hogy búcsúzzék el tőle 
személyesen. Azután felesége s gyermekei számára gyűjtést 
kezdett, a mi szinten eltartott majdnem egy negyedóráig. 
A  hóhér már türelmetlenkedett és fölszólította az elitéltet, 
hogy készüljön el a halálra. Blanks erre imádkozni kez
dett és fölváltva himnuszokat énekelt. A hóhér végre 
látta, hogy ennek sohasem lesz vége és erőszakkal az 
elitéit fejére borította a fekete kendőt, melyet Blanks 
ötször lerántott a fejéről. Négy embert kellett segítségül 
hívni, mig végre az elitéit nyakára lehetett tenni a hurkot. 
Blanks még mindig ellenszegült és azt kiáltotta, hogy 
várjanak egy percig, de a hóhér elrántotta a zsámolyt 
és örökre elnémította az ellenszegülőt.

Az eesédi csodafa. Egerből különös hirt kapunk 
a hevesmegyei nép babonás hiszékenységéről. Néhány 
hónap előtt Ecséd községben megjelent egy Rozgonyi 
János nevű karántsági koldus, a ki azt beszélte, hogy egy 
fa gályái között megjelent előtte a Boldogságos Szűz. 
Csakhamar az egész környékről jártak az emberek a 
koldushoz, a ki a csodafa alatt beszélt a népnek mindenféle 
badarságot. Közben nem felejtkezett meg arról, hogy maga 
is hasznát lássa a csodának s a nép bőkezűen vitte hozzá 
megtakarított pénzét. Az eesédi plébánost kényszeríteni 
akarták, hogy vezessen búcsút a csodafához. A plébános 
természetesen nem teljesítette a kérést, a mire beverték 
házának ablakait. Végre a hatóság is beleavatkozott a 
dologba s a csendőrök letartóztatták a népámitó-koldust 
a kit a hatvani főszolgabíró aztán eltoloncoltatott illetőségi 
helyére. A nép azonban még most is seregestül jár az eesédi 
csodafához s a koldusnak időnként pénzt is küldenek. 
Most pedig gyűjtést indítottak Hatvan vidékén, hogy 
aranygyűrűt vegyenek a csalónak, mert ez volt legújabb

óhajtása. Az eesédi plébános hasztalan kísérelte meg a 
nép fölvilágositását. Kérésére az egri ések jezsuita misszió 
onáriusokat küld most a néphez, hogy helyreállítsák a 
megingott hitéletet.

A legöregebb  m agyar. 1724-ben január 5-en 
Temesvárott egy férfiú halt meg, aki a legvénebb emberek 
sorában méltán szerepelt. E férfiú, aki 185 évet ért, Czártan 
Petrács nevű volt. 1639-ben Temesvárott szegény szülőktől 
született és midőn a vár a törököknek Kezébe jutott, 
atyjának nyáját őrizte. Mikor a törökök elűzték onnan, 
a hegyekbe menekült, azután Dél-Magyarország különböző 
vidékein tartózkodott; eleinte földművelésből élt. később 
levélhordói minőségben járt, utoljára, mikor gyengesége 
erre képtelenné tette, kegyadomány okból élt, 185 éves 
korában is egy török ütötte agyon.

A fö ltám ad t anyós. Mesébe illő esetről ir a 
^Hazánk Borgó-Beszterczéről. Chaszenicz Vazul oláh loldes, 

gazdának meghalt az anyósa. Chaszenicz Vazul jó ember 
megsiratta hát az öregasszonyt és szép temetésről is gondos
kodott. Elfelejtette, hogy mennyit czivakodott vele éle
tében a házsártos matróna, talpig feketébe öltözött és 
csak úgy folyt a könynye. A szomszédok vele együtt állták 
körül a ravatalt' és szánták-sajnálták a jó embert. A jó 
ember pedig egyszerre csak rémülten vette észre, hogy 
az anyós megmozdul, nagyot ásít, azután felül a kopor
sóban. A siránkozónak elállt a szava, az anyós viszont 
megszólalt.

—- Adjatok egy pohár vizet.
Azután fenékig ürítette a feléje nyújtott poharat és — 

visszadőlt a párnájára. Most már visszavonhatlanul, utoljára 
meghalt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

Az E. K. E, fürdője.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

hivatásának megfelelőleg, Erdélyben, a legszebb helyen 
fürdőt létesített.

R a (111 a-B 0 r  b e r  e k (Besztercze-Naszódinegye) 
ez a fürdő, mely fenyvese k között, gyönyörű erdős környezetben 
700 m. magasan fekszik. A völgy, a hol a fürdő van, őserdők 
örökzöldjétől csodás szépségű. Az itt felbuzogó Széchenyi-viz 
orvosi tapasztalat szerint a sápadság, vérszegénység gyengeség 
és vérszegénységen alapuló idegbetegségek eseteiben, női beteg
ségekben, 'úgyszintén hosszantartó betegségeknél mutatkozott 
rendkívül jó hatásúnak. Gyógyító tényezők még: a meleg és 

hideg fiirdó s a kitűnő levegő.
Vérszegényeknél páratlan hatású.

Kolozsvártól Beszterczéig vasúton, Beszterczétől kocsin 
lehet ide jutni. (Felkérésre kocsiról Beszterczén Jungsz József 
E. K. E. ügyvivő gendoskodik.)
Szobák ára mésékelt. Az E. K. E. vendéglőjében kaphatók kényel
mes berendezésű szobák. A magas fekvés, a pompás hegyi utak, 
a fenyvesek kigőzölgésétől fűszeres, friss, tiszta levegő, a kitűnő 
viz, az érdekes kiránduló : elsőrangú klimatikus gyógyitóhelylyé 
tették a fürdőt,

Fürdőidőszak jun. 15-től szept. 15-ig.
A fürdőre nézve fölvilágositásokkal szolgál az Erdélyi 

Kárpát-Egyesület ügyvivősége (Hunyady Imre dr. főszolgabíró 
Ó-Radnán).

K o l o z s v á r t ,  1899 máj, 31.
Az elnökség.
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Ĵf'©,r̂:?3 'q 00 N <Hfl5 
CG bfiO O

. 2  O h

M 0 -

N _  
© © ö ^  •=J s°  g  N  ̂ © 
-t-=■—!O © 1 
> > :©

^ éc  ̂t3
& 2 3  3.far S  ős N n * ■+=*
°  -  I K
•B -“  _  ®s  p a >

® ‘n ffl g 03
^  d 13 _j;
CG <o3 o

j= ■§ 15 ^ 
§ & 
tSJ *

;̂ a
J —  c3 fa rö' __i fa

^ 'C3

>»|

fa  ̂© © *á ^   ̂:© £*5 Öbc^ 
^  bűN3S

r™i
.•a g5!  > “ ©
" j í  a~ £   ̂ a o =>
5 CG

3 3 5.-2 ̂ í̂ s-cá -2r2 fan *C33 O  ̂h N 'OS O
^  dN _2

“ ö s ̂o ao

P5O
Q
550Q
W 

. J 
Ö.© pq
u- W

SíS 
'd ©Ö í> © *S 
o -© o
N  •—1 
W ©  + =  

>r_i CSJ
C> CG

| a
d  O  
d> KJ
CG ^  :0

 ̂ bű
P hvo3

v ©  í S l

d O +3^ :d •̂ssjS
T i  N  d  CGW w d o

cd
vcö -
• r p 2

í S 3
4 2  s
'C3 .2'  ̂ KJc3
^  s
rQ  .9 
: 0  J
■fap 

CG ^
°  f -
Ö O

. r

15
a .t -

Nc8
fa  -p  s  & '& ^2
m *0 .*2

2  a 'S

> T3 N
’S  ̂ —
1—1 d Vp

3  g -S P «  
:g - = 5 . -  

2  02 ^  
.«  fen ©• í s  ® GB

• t=>J3-r-r—t

CL©
b=í

^  fa KJ 1m CD© a P-3 O 'Cd
sfenő

*-<D
& fa*Oh

co . cd . CO© ^  © WI c3 £_-cd

W .wb/) S!‘<x> :o _miO’-' ®
Ö ~:d -•-a

2  p_-

■'© £  
■S x  =fap ̂ J2

cÍ5 <D
S

b j)^
K̂j

B - h cd

^  ocz=5 r;
— 53,p-» ^  
^— 1 bJO
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M E G J E L E N T

B L U
udvari egyenruha szállítók

K érjen  m indenki eg y  péld án yt ezen  k iváló  e lsőran gú  czég tő l, m ely  bérm en tve le sz  azonnal b eküdlve.

A nagym éltóságu  fö ld m ivelésü gyi m. kir M m isterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

e z e g ü n k  ú jó lag  meglaizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

T isz te le tte l értesítjük , h ogy  nálunk m inden n éven  n evezen d ő  egyen ru h ázati czik k ek

hivatalos utón részletfizetésre
m egrendelhetők .

F» O Xj Ci Art I R U H Á K É
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek, 
g p̂** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevő in k et félrevezetn i, K iváló t isz te le tte l

B L U M  é s  T Á R S AB U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán elsőrangú egyenruha készitő intézete.

Ő csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földül, m. kir. minisztérium szállítói.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Jun iu s  27. 39-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

\
Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d íja 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 felh ívás.
az „ E r d é s z e t i  U js á g “  c z iin ii s z a k -  é s  tá r s a d a lm i  

h e t ila p r a .

A jövő hó elsejével uj évnegyednek lépünk 
küszöbére s ebből az alkalomból újólag biza
lommal fordulunk az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzethez, kérve annak nem csak 
eddig is tanusitott. hanem fokozottabb további 
támogatását.

Egy negyed év híján öt éve annak, hogy 
lapunk megkezdte munkálkodását, melynek 
czélja volt egyrészt fölrázni és életre kelteni 
az addig tétlenségben s magára hagyatva élő 
erdészeti és vadászati altiszti személyzetet fokozni 
kedvét hivatásához és az élethez, megaczélozni 
izmait a létért való küzdelemhez, másrészt 
pedig a felébredettek közt összetartó kapcsot 
képezni és a haza minden vidékén szétszórt, 
széttagolt testület alkotó részeit egy tömör 
egészszé forrasztani.

A fáradhatlan munkálkodás másik czélja 
volt megvetni alapját az „Országos Erdészeti 
és Vadászati Altiszti Nyugdíj és Segélyegyesület* 
megalakításának. Nehéz, fáradságos munka volt 
s lapunk szerkesztője mint a mozgalom vezetője 
gyakran volt már azon a ponton, hogy a további 
küzdelmet föladja, mert nem találta meg soká 
azt a pártolást, melyet a szent czél megérdemelt 
volna, mégis nem csüggedett, mert volt egy 
lelkes — bár kicsiny csoport, mely buzgón 
kitartott mellette s nem engedte végleg elbukni 
a küzdelemben.

Az ige ime testté kezd már válni, az egye
sület végleges megalakítása már csak hetek

s legföllebb hónapok kérdése s itt méltán föl
merül a kérdés, hogy miután kitűzött czéljait 
már részben elérte — van-e még továbbra is 
létjogosultsága s illetve szükséges lesz-e azt még 
tovább is fenntartani?

Erre a kérdésre csak igennel felelhetünk, 
mert nem elég valamely dolgot megkezdeni, 
hanem azt be is kell fejezni, már pedig ezt 
csak úgy tehetjük sikeresen, ha az eddig jónak 
és czélirányosnak bizonyult összetartó kapcsot 
meg nem bontjuk, hanem azt még szorosabbá 
teszszük.

Most, midőn szó van arról, hogy nyugdíj 
és segély egyesületünket véglegesen megala
kítsuk, minden érdeklődőnek szüksége van arra, 
hogy a kivitel egyes mozzanatairól tájékozva 
legyen, már pedig ezt egyelőre csak az „Erdé
szeti Újság* segítségével nyerheti meg.

Az Erdészeti Újság ezen kívül közli az 
erdészet és vadászat terén előforduló neve
zetesebb eseményeket s nem zárkózik el attól, 
hogy a hozzá beküldött s ezeket illető dolgo
zatokat közölje, mi által nagy mértékben hozzá
járul olvasóinak és munkatársainak önművelő
déséhez.

Az üresedésben lévő állások betöltésénél 
az Erdészeti Újság úgy a szolgálatadóknak, 
valamint az azt keresőknek a legjobb szolgálatot 
teszi, a mennyiben gyakori megjelenése igen 
alkalmassá teszi a pályázatok közzétételére, 
tekintettel pedig arra, hogy a lap mindig inkább 
a közczélt, mintsem a saját érdekét tartja szem 
előtt, a pályázati hirdetmények diját is a lehető 
legalácsonyabbra szabta s azoknak

egyszeri közzétételénél_____ 2 frt 30
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306 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

minden további közzétételénél pedig még 1 frt. 
30 kr. a beiktatási dij, tekintet nélkül a pályá
zat terjedelmére. Olyan olcsó tehát a pályázatok 
beiktatása, mint egyetlen más lapnál sem, e 
mellett pedig az az előnye, hogy mindazok 
kezén megfordul, kik a hirdetett állásokra 
pályázni hivatva vannak.

Ilyen előnyök mellett bizton reméljük, hogy 
lapunkat nem csak eddigi hiveink, de mindazok 
pártolni fogják, kik az alakítandó egyesületünk 
iránt érdeklődnek.

Kérjük tehát összes barátainkat, hogy 
lapunk terjesztése érdekében minden lehetőt 
elkövetni, azt ismerőseiknek ajánlani, valamint a 
saját előfizetéseiket megujitani szíveskedjenek.

Az előfizetési árak maradnak a régiek, és 
pedig:

Egész é v re ..................................4 frt
Pél 2 frt
Negyed „ ..................................1 frt
Pályázatok egyszeri beiktatása tekintet 

nélkül azok terjedelmére 2 frt 30 kr., minden 
további biektatás 1 frt 30 kr.

Végül kérjük összes barátainkat, hogy 
minket szellemileg is támogatni s a környékükön 
előforduló minden nevezetesebb mozzanatról 
értesiteni szíveskedjenek.

Az Erdészeti Újság
szerkesztősége és kiadóhivatala^

A m árm aros-szigeti segéiyegyesület.
A tavaszi erdőművelési munkálatoknál alkalma

zott munkások bérjegyzékelése és egyéb össze torlódott 
irodai és magán teendőim akadálya miatt csak most 
közölhetem kedves lapunkkal a „Marmaros-szigeti m.
k. erdőigazgatósági kerület „altiszti segély egyesülete" 
megalakulását.

Folyó év junius hó 11-ike volt az a nagy nap 
— mely történetesen és feljegyzésre méltó véletlen- 
séggel egybeesett az erdőtörvény szentesítése napjának 
20-ik év fordulójával — mely meghozta a szigeti kerület 
altisztjei rég vajúdó reményét.

Reggel 8 órára volt kitűzve, az erdőigazgatóság 
e czélra átengedett egyik termében a gyülekezés, hol 
már a kora reggeli órákban sokan gyűltek össze, lelke
sen íogadva a szigeti központi kartársaktól, igazán meg
döbbentő volt, hogy a költcsönös bemutatkozások után 
is, mint ez másutt is ilyen alkalmakkor megtörténik, 
hossza vége nem volt az egymást közelebbről jól ismerők 
közt a folytonosan suttogó kérdezősködésnek hogy: 
„ki is az a nagyszakállú . . . meg az a napbarnitotta 
vadászruhás . . . hát az a kopasz kartárs?" . . . .

A kitűzött órára elég szép számban 48-an gyűltek 
egybe. Minden erdőgondnokságtól volt ha nem több 
de egy képviselő, más erdőgondnokságok, igy például 
a kőrösmezői három erdőgondnokság, mely annak idején 
az 1895-ki országos gyűlésen is az egész erdőhatóság 
kerületéből egyedül vett részt, most is fényesen kitett 
magáért, mert a fekete tiszai személyzet egyet kivéve 
mind ott volt, a kévéiéi és mezőháti pedig 1—1 részt
vevővel volt képviselve.

^ i i i é i i i i i á A i á á i i i é i i é i v i i á á i l á á á . i á é v i é i ^
3 TÁRCZ £

J \ t i TttttTt t i TttiT i TtttT j tttItTt i TTttT i ín

Gondolatok, ábrándok, valóságok,
Irta: Juhász Gábor.

Május 19-ike, pénteki nap van s igy a népbe 
gyökerezett általános vélemény szerint szerencsétlen 
nap s magamat is Isten tudja, hogy az erre való gondolás 
hatása alatt, vagy egyéb körülmények miatt olyan mivel 
sem megmagyarázható, mintegy elérzékenyitő gondola
tok foglalnak el; kérésén okát hosszasan eredmény
telenül, mig egyszerre mint villanyszikra czikázik át 
agyamon egy gondolat s erre nagyott ugróm örömömben. 
Hiszen szinte észrevétlenül közeledik az a nagy nap 
mely hivatva van mindnyájunk jobb jövőjét elővará- 
varázsolni.

Az erre irányult gondolat végig nyargal összes 
ereimen, pezsgésbe házzá fiatal véremet s önkénytelenül

Is bizonyos kéjmámorba merülök. Gondolataim az idő 
gyors szárnyain ragadnak előre s lelki szemeim előtt 
egy kép tűnik fel. Ott látom magamat mint aggastyánt 
a kandalló pattogó tüzénél,körülvéve gőgicselő unokák 
seregétől (pedig még jó magam is élő öreg szülők unokája, 
szinte gyermek vagyok.) Karácsony estéje van; öregek 
ifjak együtt várják a Jézuska jövetelét, bőkezűségének 
ajándékait. Vágyódás, leplezetlen öröm honol minden 
arczon. Egy pillanatig kábító gyönyör futja át egész 
valómat. Milyen jótékony érzés! bár örökké tartana!

Fölébredek ábrándjaimból. Visszapillantást vetek 
a rég elmúlt időkbe, midőn még a mai boldogságom 
csak homályos sejtelem képiben élt. Megemlékezem 
azokról a férfiakról, kiknek fáradozása, búzgósága tette 
lehetővé mostani jólétemet s itt első sorban rá térnek 
gondolataim az „Országos erdészeti és vadászati altiszti 
nyugdíj és segély egyesület"-re.

Hideg borzongás fut végig hátamon, a szégyen, 
harag pírja borítja arczomat, midőn visszagondolok 
arra a korra, melyben ennek az egyesületnek eszméje
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A gyűlést Ilosvay Dezső igazgatósági kiadó, utalva 
az erdőaitisztek még mindig súlyos helyzetére, melyen 
addig is, mig a remélhető érdemleges javulás beáll, 
ön tevékenységgel sokat lehet lenditei — rövid, de 
sokat mondó lelkes beszéddel nyitotta meg, a jelen 
voltak riadó éljenzése közt.

Az alapszabályok ismertetése következvén, miután 
a gyűlés ügyvezetőnek: Ilosvay Dezsőt, jegyzőnek: 
Hetzke Istvánt, pénztárnoknak: Teleházy Edét, ellen
őrnek pedig Ráez Imrét és a választmány 15 rendes 
és 5 póttagját egyhangúlag megválasztotta, a terve
zetet csekély módosítással elfogadta.

A gyűlés folyamán fehérholló számba menő csele
kedet jutott köztudomásra, t. i. hogy Groedel Hermán 
fa nagykereskedő és fürészgyáros a kincstárral 20 
évig fennállott üzleti visszony folyó évben történt meg 
— szünte alkalmából 5000 koronát tett le az erdőigaz
gatóság altisztjei javára. Képzelhető, micsoda elemi 
erővel tört ki az őszinte tetszésvihar és éljenzés. De 
hogy is n e ! mikor Groedel ur a honi fakereskedők 
közt Horn Dávid ur mellett, ki tudva levőleg 500 irtot 
adott 1896-ban arra a célra, hogy ennek költségén 
arra érdemesnek talált erdőaltsztek az ezredéves kiállí
tást meglátogathassák, — az egyedüli, kinek eszébe 
jutott az a testület is, mely annyi félreismerés és 
ismeretlenség közt fáradhatlanul végzi terhes, sokszor 
életveszélyes közszolgálatát.

A gyűlés e szép és nemes emberbaráti cseleke
detért, mely mint alap elősegítette a szigeti egyesület 
rég húzódó megalakithatását, jegyzőkönyvileg köszö
netét szavazott Groedel Hermán urnák.

Az egyesület, mint nevéből is kitűnik, ez idő- 
szerint a szigeti hatóság altisztjeit első sorban halálozás

esetére segélyezi, még pedig: a családfő elhalálozása 
esetén 200 korona, a családanya 100, és családtag 
elhalálozásakor 50 korona segélylyel. Szükség esetén, 
az egyesület anyagi erejéhez képest, a választmány 
egyéb körülmények közt is szavazhat segélyt

Jelenleg az összes erdőigazgatósági 108 erdő- 
altiszti család kebeléhez tartozik, még a nyugdíjas 
állománybeliek is, de három év múlva, [három évről 
három évre a kik nem akarnak tagjai lenni kiléphetnek.

A tagsági dij az évi fizetés a s fizetésből
közvetlenül lesz, levonásba hozva.

Az egyesület vagyonának gyümölcsöztetése kér
désénél határozatba ment, hogy a tagok legfeljebb 
100 korona költsönben is részesülhetnek 5% kamat 
láb mellett.

A szigeti egyesület, mely a beszterczebányai erdő
igazgatóság és ungvári főerdőhivatalnál tudtommal már 
meglévő hasonló egyesületk közt a harmadik, hogy 
megalakulhatott, az oroszlánrész a központbeli kartár
sakat, jelesen: Ilosvay Dezső, Málnási István és Teleházy 
Edét illeti, de az életképesitő lökést az erdőigazgató
ság tekintetes tisztviselői, élükön nagyságos Tomcsányi 
Gusztáv m. kir. erdőigazgató ur fenkölt gondolkozásu 
és nemes jóindulatú hathatós támogatása adta meg, 
melyet a Nagyságos úr a gyűlés küldöttségének, mely 
a hála és köszönet őszinte adója lerovása végett 
tisztelgett nála: a jövőre is megigért.

A rósz idő dacára a „Malomkertben" délután 
kedélyes összejövetel volt, nagyban elősegítve a reggel 
és délelőtt tapasztalt ismeretség hiány eloszlásá.

megszületett és melyben az ige testsé lön, mert magam 
előtt látok egy maroknyi küzdő seregecskét és mellete 
egy sokszorta nagyobb tétlen, lomha tömeget, mint a 
küzdelem közönyös szemlélőjét. Ölbe tett kézzel, csak a 
mai napnak élő, a jövővel, a saját és embertársa jó
létével mint sem törődő kartársak csoportja tűnik föl 
lelki szemeim előtt s eszembe ötik, hogy mi mindent 
tehetne vagy tehetett volna ez a nagy sereg, ha csak 
egy kis életrevalóság, egy kis lelkesedés és áldozat- 
készség lenne benne.

Eddig tart az ábránd s ebből egyszerre vissza
térek a rideg valóságba.

Egyszere eszembe jut a példabeszéd a szálkáról 
és a gerendáról; magam is meglátom felebarátom sze
mében a szálkát s a magaméban nem lelem a gerendát? 
Elfog az önvád. Vájjon megtettem vagy megteszek-e 
én is mindent, mit kötelességem lenne tenni s erőtmől 
kitellenék ?

Egyetben férfiú küzd halálmegvetéssel, igaz lel
kesedéssel valamennyiünk érdekében; elveti magától

a kényelmet, az élet élvezeteit s vájjon hányán sitenek 
közülünk segítségére? Nem hagyjuk-e magára szellemi 
és anyagi szükségeinél? Pedig elég lenne, ha mind
egyikünk csak a kis ujját mozdítaná meg s mi, legalább 
legnagyobb részünk még sem tesszük meg.

Naponkint alig több mint egy krajczárba, hébe- 
korba egy pár sor Írásba kerülne csak, hogy lapunkat 
úgy szellemileg, mindt anyagilag sinylődósétől meg
mentsük és még ezt a csekély áldozatai is csak néhányan 
tudják meghozni?

Miért van ez igy? Azt hiszem, nem csalódom, ha 
azt hiszem, hogy a szakmánkbeliek legnagyobb része 
fatalista: olyan nép, mely azt hiszi, hogy a sors ellen 
küzdeni, az általa mért csapásokat elhárítani nem lehet.

Óh, mi kicsinyhitüek!
Mire is van tulajdonképpen szükségünk? Csekély

ségre ; valóban alig számbavehető csekélységre. Lássuk 
mi az?

Első sorban segítségére kell sietnünk kivétel nélkü1 
mindnyájunknak ama férfiúnak, ki félre téve minden
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Is ten  Ujja.
Hogy mennyire bizonytalan az ember élete külö

nösen az erdészetnél s hogy a jó Isten mennyire jelen 
van mindenütt ott, hol legnagyobb a szükség legjobban 
bizonyítja a következő eset:

Gáspár József kőrösmerei (Gerőpatak) főerdőőr 
ki csak a tavasszal került a sóvári erdőhivataltól ide 
Máramarosba, a múlt napokban az erdősítés ellenőr
zése végett kint járván a gerőpataki völgybe eső 15—20 
éves fiatalosból mint ha kolomphangot hallott volna. A 
meredek oldalon nagy ügygyel-bajjal a hangirányába 
törekedett, hogy, mint hitte, a tilosban legelő marhát 
behajthassa. Egy jó darabig haladva egy benőtt de 
azért járható ösvényre talált, mely majdnem a kívánt 
irányba vezetett. Sietve tört utat tehát magának a 
málna, szeder inda szövevényben. Egyszer csak közvetlen 
előtte hangos buzzogással egy mogyoró-fajd roppan 
föl s alig hogy leszáll, egy erős csattanás hangzik, 
melyet egy pillanatig tartó panaszos madár kiálltás 
követ. Rövid gondolkozás után óvatosan megközelíti 
a helyet, hol egy hatalmas vasmacskás végű lánchoz 
erősített medve vastőr hatalmas karjai közt halálra 
szorítva találja a mogyoró faj dót. Mint a megindított 
vizsgálat kiderítette, a vastőrt Márkullek Kosty jól 
ismert vadorzó tette ki a félre eső gyalog útra, mert 
mint ő mondta, az előtte való nap a havasról hazajövet 
egy medve állta volna útját s azt akarta megfogni.

Lehet, de az már bizonyos, hogy ha a Gondviselés 
nem küldi el védő madarát és a különben jól elrejtett 
és szokásosan meg nem jelölt vastőrbe, mert a gyalog
ösvényen állott, az itteni viszonyokat kevéssé ismerő

Gáspár bele lép, az hanem is végzi ki, de az esti 
szürkület, vagy a reggeli pirkadás biztosan oda vitte 
volna Markulcseket, kiről egész lelki nyugalommal 
feltehető, hogy tettét palástolván, menten golyót röpített 
volna foglya koponyájába f  f  f

LEVELEZÉS.
Borsod-Harsány 1899 junius 7.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Jól tudom azt, hogy most, midőn az újság 

szerkesztésén kívül még a megalakitandó egyesületünk 
ügyeivel is vesződnie kell, minden pillanata drága s 
nem is alkalmatlankodnám szerény soraimmal, de nem 
állhatom meg, hogy le ne Írjam, miként is esett az 
meg, hogy én az országos gyűlésen megjelenhettem.

„Egy gondolat bánt engemet“, énekelte koszorús 
költőnk Petőfi s én is vele zenghetem, hogy engem is 
egy gondolat bánt, ugyan nem az, hogy párnák közt 
fogok talán meghalni, hanem igenis az, hogy miért is 
nincs köztünk egyetértés most, midőn végre valahára 
a virradat derűje kél egünkön s felhangzott ország
szerte, az erdők rengetegeiben is a hivó szózat, hogy 
a szétszórtan éló erdészeti és vadászati altisztek a 
maguk és családjaik érdekében egyesüljenek s jött a 
fölhívás, hogy ebből a czélból hazánk szép fővárosában 
gyülekezzenek, még pedig kettős ünnepen, a vigasztaló 
Szentlélek ünnepén és szabadságharczunk egyik leg
fényesebb fegyverténye, Budavára bevételének 50 éves 
fordulóján. Hajdanában elég volt a véres kard körül- 
hordozása és zászlók alá sereglettek a haza védelmére 
a derék vitézek s csak elvétve akadtak gyászmagyarkák,

melléktekinteteket már évek óta fáradozik azon, hogy 
köztünk az összetartást megteremtse, hogy fölköltve 
kebleinkben a lelkesedés szikráját, melynek erejével 
a sorssal megküzdhetünk.

Milyen könnyen tehetjük ezt meg! Nem kell ahoz 
más, mint hogy igyekezzünk lapunkat tömeges pártolással 
az anyagi gondoktól megmenteni, szellemi részét pedig 
csekély erőnkhöz mértten dolgozatainkkal gazdagítani. 
Mindkettő olyan csekély áldozat, hogy mindegyikünk 
játszva meghozhatja.

Másodszor szükséges, hogy az országos erdészeti 
és vadászati altiszti nyugdíj és segélyegyesület eszméjét 
valamennyien, öregek és ifjak egyaránt magunkévá 
tegyük s a kitűzött zászló alá mint egy férfi sorokozzunk, 
hiszen a mit itt teszünk, azt nem másnak, hanem ma
gunknak és családjáinknak jóvoltára tesszük. Ne vélje 
senki, hogy neki arra szüksége nincs és igy nem is 
szükséges az ő hozzájárulása, mert hiszen utolsó ember 
az, ki csak önmagának és nem egyúttal felebarátainak 
és közvetve az egyész társadalomnak is él.

A Megváltó nem csak egyeseket hitt, hanem kivétel 
nélkül mindeneket; sajnos, hogy tőben voltak a meg
hívottak, mint a választottak. A mi vezérünk, lapunk 
szerkesztője is kivétel nélkül mindnyájunkat tettre szóllit; 
mutassuk meg, hogy meg tudjuk hallgatni hivó szózatát, 
mert hiszen őt is sokban hasonlíthatjuk a nagy refor
mátorokhoz, kik életüket mások javának szentelték. Az 
olyan embert, ki életét egy bizonyos eszmének áldozza, 
ezért kényelmét, egészségét föláldozza, nem csak szeret
nünk és tisztelnünk, de minden kitelhető módon támo
gatnunk is kell.

Ezek a gondolatok villantak át agyamon a már 
említett május 19-én.

A gyűlés napja ki van tűzve s miután magam is 
a megjelenendők közé tartoztam, számot kellet vetnem 
a dolog anyagi oldalával is. Fuvar, vasút, hordár, szál- 
oda, étkezés, a székesfőváros egyes nevezetességeinek 
megtekintése, egyes apróságok bevásárlása stb., bizon 
mind nagy gondot ád a szegény embernek, kivált ha 
ez mind nincs meg, de hát azért tanítják az iskolában
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de hát uem nevezhetnék ilyeneknek azokat is, kik 
még a csekély áldozattól is visszarettenve távol tartják 
magukat mozgalmunktól?

Bizon valljuk meg az igazat, hogy még mindig 
óriás többségben vannak azok, kik tétlenül nézik az 
ő jóvoltukért is folytatott küzdelmünket s ölbe tett 
kézzel várják, hogy kaparjuk ki számukra a gesztenyét. 
Igaz, voltunk a gyűlésen szép számmal nem csak a 
magunk nevében, hanem sok derék kartársunk meg
bízásából is, de ugyan hányszorta többen jelenhettünk 
volna meg egy kicsit több lelkesedés és áldozatkész
ség mellett?

Megvallom az igazat, hogy ha valaha, úgy most 
jött roszkor nekem ez a gyűlés, mert a legutóbbi idő
ben egyik elemi csapás a másik után ért; sertéseim 
s egyéb lábas jószágaim elhullottak, e mellett az előző 
évnegyed már távol, a következő pedig még messze 
volt, de hát meghallottam a hivó szózatot s nem lett 
volna többé erő, nem hatalom, a mely visszatartson, 
mert nagyobb volt bennem a felebaráti szeretet s a 
hazafiui, kötelességérzet, mint bármi egyéb mellék
tekintetek s mindennél előbbre helyeztem a családom 
és bajtársaim érdekeit.

Derék jó feleségemnek is voltak némi aggályai, 
mert hjszen úgymond neki is szüksége lesz nyári fel
öltőre, kalapra, no de ennek már csakugyan megörültem, 
mert hiszen akkor a téliekre immár nincs szükség, 
hát ezeket szépen becsapom zálogba s kapok rájuk 
annyit, hogy kifutja a vasúti féljegyre oda is, vissza 
is. Visszavonulnom már úgy sem lehet, mert hiszen 
nem csak a fővárosban élő rokonaimnak jelentettem 
be közeli látogatásomat, hanem még lapunkban is 
nemrég magam buzdítottam társaimat a megjelenésre 
s bizon megölt volna a szégyenérzet, ha nem mehetek.

a kivonást olyan módon, hogy: ötöt a négyből nem 
lehet, kölcsön kérünk a szomszédtól. Ennek a tanításnak 
jó magam is hasznát vettem, lévén szinte egy derék 
jóakaróm, ki soha sem hagyott el az Ínségben, gyerünk 
hozzá.

Reményen most sem csalt és csakhamar birto
kában voltam a csekély summának, mely nekem olyan 
nagy szibeli gyönyörűséget okozott. Megláthatom tehát 
hazánk gyöngyét, büszke fővárosunkat, megPodhradszky 
atyánkat meg mind azokat a lelkes férfiakat, kik vele 
együtt küzdenek mindnyájunk jólétéért. Örömöm határ
talan volt s valóban nem tudok eléggé csodálkozni 
számos szaktársam fölött, kik még mindig hidegen tudnak 
maradni annyi szívből jövő és szívhez ható hívás után. 
Nem tudom véges eszemmel fölfogni, hogy mi lehet 
az, mi őket visszatartja a közös munkálkodásban és küz
delemben való részvételtől.

Sokan talán attól félnek, hogy a közös ügyhöz 
való csatlakozásukkal elüljáróik haragját vonják ma
gukra, pedig ez nem áll; példa erre tekintetes Ferencz

Jó is volt az elzálogolás eszméjével előhozakodni, mert 
feleségem duzzogott ugyan kissé, de azután csakhamar 
megbékélt s mint okos asszony még jobb módot talált; 
felajánlotta ugyanis, hogy a költségekre ide adja tejből, 
tojásból összekuporgatott filléreit, de csak olyan fel
tétellel, ha nem csak a tőkét becsülettel vissza adom, 
hanem kamat fejében még őt is magammal viszem 
a gyűlésre, no meg a rokonok látogatására. Határtalan 
örömömben nem csak ezt, de még azt is megígértem, 
hogy nyári kalapot és felöltőt is veszek neki.

Ilyen előzmények után jutottam Föl Budapestre, 
még pedig elsőnek s nekem jutott a szerencse szerkesztő 
úrral együtt fogadni a később érkező bajtársakat, kik 
közül néhányan nagy örömömre szinte magukkal hozták 
kedves nejeiket. Gyülekeztek is azután rendre a kedves 
bajtársak s elég szép számmal is voltunk, de hát azért 
csak elmondhattuk az irás szavait, hogy „sokan voltak 
a meghívottak, de kevesen a választottak.“

A gyűlésen töltött idő örökké feledhetlen marad 
előttem és soha nekem egy pohár bor vagy sör jobban 
nem Ízlett, mint az, melyet ügyünk sikerére ürítettünk. 
Mig mi a gyűlés után annak sikere fölötti örömünk
ben áldomásoztunk, addig nőm rokonaival a színházba 
ment, hol éppen az „Arany lakodalom" czimü darabot 
adták, melyben többek közt az a jelenet is előfordult, 
mikor a magyar nők és leányok legkedvesebb ékszereiket 
tették le a haza és szabadság oltárára s ez oly nagy 
hatással volt nőmre, hogy bizon mondom, kész lett 
volna újon vett kalapját és felöltőjét is szent ügyünk 
érdekében föláldozni.

íme az élő példa, hogy csak egy kis lelkesedésre, 
buzgóságra van szükségünk s akkor biztosák lehetün k 
benne, hogy törekvéseinket siker fogja koronázni.

Itt még tisztelt kartársaim hü nejeikhez fordulok

Gyula m. kir. erdész úr, a hidegszamosi erdőgondnok
ság derék vezetője s a hozzá beosztott Huszár Pál 
m. kir. erdőgyakornok úr, kik igen melegen érdeklőd
nek mozgalmunk iránt, nem is említve a reketói m. 
kir. erdőgondnokság vezetőjét, tekintetes Nemes Károly 
m. kir főerdész urat, ki maga szives volt alkalmazottjait 
a nemes ügy iránt buzdítani s ennek köszönhető, hogy 
ezek valamennyien szivvel-lélekkel pártolói mozgal
munknak.

Mit szóljunk végül ama jóindulatról, melyben ré
szünk van a legmagasabb körökben, az erdészet vezér- 
férfiainál ?

Bizon nagyon szomorú dolog lenue, ha mindezeket 
látva még mindig akadnának tétovázók s csak egy is 
visszamaradna a közös küzdelemből.

Föl tehát a tettre, kedves szaktársaim, vessetek 
félre minden személyes vagy más melléktekintetet; 
munkálkodjunk igaz lelkesedéssel, közös akarattal a 
közjó, kiváltképen a mi javunk érdekében! Ne tekint
setek arra, hogy az én hangom gyönge, hanem lássátok 
azt, hogy a jó iránt fogékony szivemből ered. Ha 
mindegyikünk tehetségéhez képest megteszi az ő köte
lességét, lehetetlen, hogy végre is ne boldoguljunk.

Úgy legyen!
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azzal a kéréssel,fhogy ők vegyék kezükbe a lelkesítő 
szerepét, mert — magamról tudom — nincs olyan 
kemény szivü ember, ki szeretett életepárja kérő sza
vainak ellentállani tudna; hiszen ők és az ő magzatjaik 
azok, kikért leginkább kell küzdeünnk.

Mindezeket|pedig magán a gyűlésen szándékoztam 
elmondani, de hát ott drága volt minden perez s igy 
hallgatást kellett parancsolnom kitörni vágyó érzel
meimnek.

Isten és az Ő Szentlelke segedelmét kérve munkál
kodásunkhoz vagyok a szerkesztő úrnak igaz hive

Rozsán  J ó z s e f  
uradalmi fővadász.

N yilvános köszönet.
Az országos gyűlésünkről haza érkezve olyan 

kedves meglepetésben volt részem, a milyenben még
— igaz lelkemre mondhatom — életemben csak egy
szer részesültem és pfedig akkor, midőn az 1895 évi 
első gyűlésünk alkalmával fölvett csoportképünkhöz 
Magdó Márton radiránczi m kir. erdőőr, nekem kedves 
barátom szives volt egy sajatkezüleg készített s igazán 
művészi kivitelű keretet küldeni, mely az akkoriban 
együtt átélt néhány órának örökkké kedves emléke 
marad. —

Az említett meglepetés annál nagyobb volt, mert 
ezt nem is személyes ismeretségnek köszönhettem. A 
gyűlésünket megelőzőleg ugyanis névnapom volt, mely
ről —meg vallom az igazat egyetlen egy ember volt, 
a ki megemlékezett s ez nem volt más, mint Penk 
Antal, Tolna vármegye Czikó községében székelő 
kedves kartársunk, ki erre az alkalomra sajátkezüleg 
faragott sétapálezát s két ugyancsak ilyen szivarszipkát 
volt szives csekélységemnek küldeni.

Ez a rendkívüli jóindulat és előzékenység annyira 
meglepett, hogy nem találok megfelelő szavakat szivem 
mélyében érzett hálám kifejezésére; nem maga az 
ajándék anyagi becse és értéke — bár ez sem csekély
— az, mi itt számításba jön, hanem igenis az az 
elismerés — mert csak ennek tulajdoníthatom — mely 
szerény tevékenységemnek jutott osztályrészül.

Midőn itt, a nagy közönség előtt tiszta szivem
ből eredő köszönetemet nyilvánítom eddig személyesen 
ismeretlen, de lelki tulajdonságaiban immár jó ismerős 
kedves barátom Penk Antalnak, egyúttal kijelentem, 
hogy ezt az ajándékot csak olybá tekintem, mint 
buzdítást további munkálkodáshoz a közjó érdekében, 
mert hiszen az nem tisztán személyemnek, mint inkább 
ama érdemnek lett áldozatul adva, mely az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet érdekében tett szerény 
munkálkodásomnak kifolyása.

Fogadják említett barátaim megemlékezésükért 
ez utón hálás köszönetem nyilvánítását és tartsanak

meg a jövőben is szives emlékezetükben, valamint hogy 
az ő emlékük is örökké szivembe lesz vésve.

P o d h r a d s z k y  Emi l  
az Érd. Újság szerkesztője és kiadója.

F igye lm eztetés . A folyó hó végével számos 
tisztelt olvasónk előfizetése lejár vagy már előbb lejárt. 
Ez alkalommal tisztelettel felkérjük összes híveinket, 
hogy előfizetéseiket a jövő hó elejével megújítani, illetve 
hátralékaikat is letörleszteni szíveskedjenek, annyival 
inkább, mert vállalatunknak is a félév fordultával sok 
terheit kell kiegyenlíteni. Tájékozás czéljából az elő
fizetés lejártának idejét csak a hónap és nap megjelö
lésével a czimszalagon feltüntettük, ezenkívül minden 
lappéldányhoz, melynél az előfizetés lejárt, előnyomott 
utalványlapot csatoltunk, hogy az előfizetési dijak be
küldését ezzel is megkönnyítsük. Uj előfizetőinket figyel
meztetjük, hogy lapunk ama számai, melyekben az 
egyesületünk alapszabályai foglalvák, már teljesen 
elfogytak, azok tehát, kik azokat megismerni óhajtják 
nyilvánítsák ebbeli kívánságukat az előfizetés beküldése 
alkalmával az utalvány szelvényén, hogy külön lenyomat
ban megküldhessük.

Azoknál, kik egy negyedévet meghaladó hátralék
ban vannak, a lap további küldését a jövő hó közepén 
beszüntetjük s a hátralék behajtását jogi képviselőnkre 
bízzuk.

A  m é te r ju b ileu m a . A méter mértékrendszer
nek az idén lesz százéves jubileuma. Már jóval előbb 
sokat foglalkoztak egy egységes hosszmértékrendszer kér
désével, mert nagyon érezték szükségességét. 1790b en a 
francia nemzetgyűlés által kiküldött bizottság természetes 
mértéknek a föld negyed délkörének egy tiz milliomod- 
részét fogadta el. E  célból Dünkirchentől Barcellonáig 
méréseket eszközöltek. Lenois egy platinarudat készített, 
melynek hossza az olvadó jég hőrmérsékénél éppen egy 
méter. 1799 december 10-iki törvénynyel a mérert el
fogadták alapmértéknek. A többi országok csak sokkal 
későbben hozták be a méter-rendszert. 1875 május hó 20-án 
Párisban több állam egyesült egy nemzetközi hossz- és 
sulymértékhivatal fölállítására. Ehhez a megegyezéshez 
1884-ben Anglia is hozzájárult.

A  borsó háromszor-négyszer nagyobb termést ad, 
ha az alacsony növésüek hegyét, akkor mikor 15 czenti- 
métterre nőtt, a felfutóét, midőn 30 czentimétert elért, 
lecsípjük, A  lecsipett hegyek helyett három uj hajtás jön 
elő, a melyeknél az előbbi eljárást ismételvén, ismét uj 
hajtások fejlődnek. Magától értetik, hogy minél több 
hajtás van, annál több hüvely fejlődik a bokron, csak
hogy a növényeket szorgalmasan öntözni kell, ha a talaj 
esetleg nincs kellő erőben.

Az u b o rk a  te rm e lé sén ek  növelése. G3?akori
panasz, hogy az uborka nagyon hamar kitenni magát s 
egynéhány jó uborka után csak elkorcsosodott, apró ter
mést ád. Ezt megakadályozhatjuk és az uborkát hosszabb 
ideig tartó állandó termésre kényszerithetjük, ha vékony 
léczekből ferdén állított rácsozatot álkalmazunk s az uborka 
szárát arra felluttatjuk. Az ilyen felfuttatott uborka 3--4  
héttel is tovább terem és mindig szép fejlett gyümöl
csöket nevel.
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E lg ázo lta  a vonat. Szerencsétlen véget ért 
Daszkál Trifon kladovai tanitó szépségéről hires felesége. 
A  fiatal asszony Radnára utazott, a hol le akart szállani 
a vonatról, a mely még nem állott meg teljesen. Eközben 
elesett, úgy, hogy a kerekek lábát levágták és fején, 
testén több veszedelmes sebet ejtettek. A szegény asszonyt 
Aradra szállították a kórházba, a hol a sok vérvesztés 
következtében meghalt.

A  kerékpározó  m ajom . Garnier tanár afrikai 
kutató útjáról egy nem mindennapi intelligenciával biró 
majmot hozott Franciaországba.

A majmot Konzulnak hivják és többi civilizált négy- 
kezű kollégáit különösen a biciklizés terén kifejtett nagy 
ügyességével múlja felül. Konzul ugyanis kitünően üli meg 
a biciklit és gépét a legveszedelmesebb utcai forgalom 
közepette is csodálatos biztossággal vezeti. A kerékpározás
ban azonban a csöngettyü tetszik neki legjobban. A mint 
felül biciklijére, elkezd csöngetni és nem i9v hagyja abba, 
a mig le nem száll róla.

A  vadorzók áldozata. Aradról jelentik: Lichten- 
stein herceg aradmegyei iltgyói birtokán az erdőben vad
orzók agyonlőtték Matti Mátyást, a kit a herceg Bécsből 
hozott le. A golyók egyike főirobbantotta a Matti oldalán 
levő patrontáska töltését. A robbanás elszakította Matti 
jobb karját és a testébe is több golyó fúródott. A szeren
csétlenül járt ember 34 éves és mindössze két hónapja nős. 
A gyilkosokat Kapriorán elfogták.

Szép vadászzsákm ány . Ritka vadászzsákmányt 
ejtett el minap iíj. Zichy Ödön gróf bíharmegyei nagy- 
birtokos a révi uradalomhoz tartozó Remecz község ha
tárában. Már hetek óta két hatalmas medve rémitgette a 
remeczieket, kik a földjeikre is félve jártak. A napokban 
végre egy oláh csősz lelőtte a medvék egyikét, a gyönyörű 
nőstényt; a másikat pedig a fenevadra rendezett vadászaton 
az ilju gróf terítette le egy jól irányzott biztos lövéssel. 
A  két méternél is magasabb óriási vadat, melynek súlya 
168 kiogramm volt, kitömés végett feiküldték Budapestre 
Lendl Adolf preparatóriumába. líju Zichy Ödön gróf ejtette 
el a magaslaki Zichy birtokon Milán exkirály tiszteletére 
rendezett vadászaton a legnagyobb vadkant is.

H árom  n a p ig  a  h eg y ek  körö tt. Csodálatos 
energiát tanúsított Habéi Emil 19 éves betűszedő, aki a 
Raxalpén szerencsétlenül járt; jobb lábát és bordáját el
törte; de a hátán csúszva mégis a legközelebbi házig von
szolta magát. Csodálatos a dologban az, hogy Habéi három 
napon és három éjen át étlen=szomjan volt a szabadban; 
átszenvedett két zivatart és mégis fenntartotta magát. A 
szerencsétlenség színhelye másfel órányira van a „Kaiser- 
brunn“-szállodától, ahol azonban nem hallották meg Habe- 
segélykiálltásait. A meglység, amelybe zuhant, öt méternyi 
és Habéi 74 óra hasszát feküdt a mélység fenekén.

Az igazi akasztó fahum or. Pensilvnia Sommer- 
cet Pa városában szombaton gyilkosság miatt halálra ítéltek 
egy Mayers Péter nevű embert. A gyilkos megnyugodott 
a kellemetlen ítéletben. Hétfőn aztán újabb bűn miatt 
került a bíróság elé. Itt ismét rábizonyult a gyilkosság 
s megint halálos volt az Ítélet. Mayers az ítélet kihirdetésekor 
a lehető legczinikusabb képpel jelentette k i:

— No, a szombati Ítéletben megnyugodtam, de ez 
ellen már fölebbezek!

A  csendörfegyver pu sz títása . Podhorsban, 
Prága város egyik kirándulóhelyén minap véletlenségből 
nagy szerencsétlenség történt. Egy kerti vendéglő tánc

termében kiránduló társaság mulatott együtt, a táncterem 
szomszédságában pedig az ivóban két csendőr borozgatott 
s Mannlicher fegyverét térde közé fogta. Egyszerre az 
egyik csendőr fegyvere eddig ismeretlen okból elsült, a 
golyó pedig átfúrta a szoba ajtaját és három muzsikust 
ért. A zenészek egyike, Maly Jaroszlav, tizenötéves kő- 
müvessegéd halva rogyott össze, a többi kettő veszedel
mesen megsebesült. A szerencsétlenség óriási izgatottságot 
okozott az összegyüiekezett mulatók között, a kiknek 
száma körülbelül hatszáz volt. A csendőrség szigorú vizs-j 
gálatot indított meg ez ügyben.

E gy  le án y  m ia tt. A karssószörvénymegyei 
Krassova községben jó barátságban élt Kaszilkov Antal 
és Nagy Lajos pénzügyőr. Egyszerre azonban egy szép 
leány miatt összevesztek. A leány Koszilkovhoz húzott, 
a miért Nagy boszute sküdött. Éjjel odasompolygott alvó 
pajtásához s közvetetlen közelből mellbe lőtte. Koszilkov 
sebe veszedelmes ugyan, de talán kiheveri. A merénylő 
azonban azt hitte, hogy áldozata meghalt; és a következő 
percben fölugrott az ablak párkányára, a fegyver csövét 
szájába téve, újból elsütötte a fegyvert, mire szétzúzott 
fejjelei holtan bukott ki az utcára.

N y á ri ru h a  gesz tenyefalevélbő l. Akik olvas
ták az Ödisszeiát, bizonyára emlékeznek az éposz hősének 
arra a kalandjára, a mikor hajótörést szenvedvén a tengeren, 
eleién kívül semmit sem tudott megmenteni. Sok küzködés 
után végre is Alkinoosz király birodalmában sikerült neki 
kimászni a partra, a hol más híján lombból csinált ma
gának ruhát és igy járult Nauszikaa, a Király leánya elé. 
Ödisszeuszhoz hasonló módon segített magán a minap egy 
bécsi fiatal ember, a kinek azonban ebben a ma már 
kétségkívül nem udvar képes lombruhában az osztrák fő
város utcáin kellett végigvonulnia. Kundler Károly volt 
ez a 1 fia tál ember. Párnapelőtt délután hazafelé menet 
Atzgersdorf mellett bállagott egy tó partján. Nagyon 
melege volt, miért is elhatározta, hogy megfürdik. Ruháját 
^zépen lerakta a partra, eldobta szivarját és vidáman 
úszkálni kezdett a tóban. Mikor aztán kijött a vízből, 
ruha helyett füstölgő zsarátnokhalmazt talált; az eldobott 
szivartól ugyanis tüzet fogott a ruha és elégelt az utolsó 
foszlányig. Émberi hajlék nem igen volt a közelben, Kundler 
hát másképp segít.tt magán. Gesztenyefa-levélből csinált 
magának egy nagy köpönyeget, magára borította és úgy 
tért haza, mezítláb és hajadonfővel, fényes nappal, .végig 
a Speiszinger-strassen, a járókelő közönség körében nem 
csekély feltűnést keltvén a szellős nyári ruhával.

Szerkesztői üzene tek .
I s tv á n íi urnák. K P. úr tévéd; az illető tárezaezikket 

ő egyenesen a mi lapunk részére küldte s az annak idején csak 
egyéb anyag fölhasználása miatt nem jelent meg. Újabban egy 
másik elmaradt tárczáját is közöltük ;a vonatkozó lapszámokat 
meg fogjuk neki küldeni. Vajha továbbra is megemlékeznék 
volt kartársairól s ügyes tollával még a jövőben is fölkeresne. 
Köszönet a küldöttekért s üdvözlet! C z im e k  u tá n  tu d a k o 
z ó d ó n a k . Mint értesülünk, Zemkó Ferencz kartársunk tartóz
kodási helye Nagy-Bocskó (Mármaros megye). Czimét csak mások 
szívességéből tudtuk meg, mert — sajnos — úgy ö, mint állo
máshelyén mintegy húsz kartársa lapunktól és mozgalmunktól 
távol tartják magukat. T ö b b e k n e k . Az egyesületi elöleges 
költségekhez való hozzájárulásról külön kimutatást fogunk szer
keszteni, mert a külön-külön való nyugtázás rendkívül sokat 
vonna el amúgy is drága, szűkre szabott időnkből.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T

I L Ü M T A R  8  A
udvari egyenruha szállítót

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e .
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.

A  n ag y m éltó ság u  fö ldm űvelésügyi m. k ir  M m iste r iu m n ak  1894 évi au g u sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedéséve l,

c z é g ü n ü  újó lag  megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők. -̂ C

POLG ÁRI Irt TT H jíL 3ESL.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközö ltetnek , 
pjp'* Ó vakodjék m in d e n k i o ly  ezégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r já k  

ré g i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án . ő cgász. ésel£ T e n s S ej ó í e f  S S z e f u d v a r i  szállítói.

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Ju liu s  4. 40-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Az uj rendszer.
Július hó elsejével életbe lépett a községi 

és egyes közbirtokossági erdőknek állami keze
lésbe vételét tárgyazó törvény s ezzel egy uj 
rendszer küszöbén állunk, mely hogy mennyire 
lesz majd üdvös nem csak magára az illető 
erdők kezelésére, hanem — s minket első 
sorban ez érdekel jobban — az azok védel
mével, őrzésével, ápolásával és nevelésével 
megbízott altiszti személyzet helyzetére, a jövő 
lesz hivatva megmutatni.

Többször volt már alkalmunk rámutatni 
arra a viszás és gyakran alig tűrhető helyzetre, 
melyben a községi és közbirtokossági erdők 
kezeléséuél alkalmazott altiszti személyzet síny
lődik s állításaink nem légből kapottak, sem 
pedig nem reklámhajhászók voltak, hanem azok 
alapjául mindig a tények és tapasztalatok 
szolgáltak.

Az 1879 évi erdőtörvény 17 §-a körvona- 
lozta, hogy melyek azok az erdőbirtokok, a 
melyek kezelésénél szakképzett erők alkal
mazandók s ezek közé tartozott tudtunkkal a 
községi és közbirtokossági erdők legnagyobb 
része, mégis a hivatkozott törvény meghozatala 
után húsz évvel is sűrűn láthattunk eseteket, 
hol ezt az intézkedést teljesen kijátszották, 
annak rendelkezéseit semmibe sem vették. Az 
egyes állásokat minden nyilvános pályázat ki
zárásával töltötték be s az üresedésben levő 
állásokat legföllebb dobszóval vagy a kisbirónak 
házról-házra széthordott üzenetével hirdették 
meg s midőn választásra került a dolog sora, 
egyszerűen megválasztották a falu valamelyik

véresszáju emberét, kitől a vezető férfiak fél
tek s el némítására lekenyerezésére juttatták neki 
az erdőőri állást. Hogy pedig ezek legnagyobb 
részt igy és nem máskép történtek és állítá
sunk nem légből kapott, sem pedig roszakaratu 
ráfogás, könnyen bebizonyíthatjuk ha egyszerűen 
utalunk arra a tényre, hogy mig hazánkban a 
községi és közbirtokossági, valamint bármely 
más a 17 §. alá tartozó erdőknél hozzávető
leges számítással legalább mintegy öt ezer szak
képzett erdöőrnek kellene alkalmazva lennie, 
addig az ilyen állásokra kiirt pályázatok akár 
a hivatalos közlönyben, akár pedig az Erdészeti 
Lapok hasábjain csak fehér holló számba men
nek, miből nyilyánvaló, hogy azok vagy egy
általán nem lettek közzétéve, vagy pedig nem 
annyira szerénységből, mint inkább szégyen
kezve valamely kicsiny téren elterjedt helyi 
lapocskában húzódtak meg, hol azután mindenki 
olvashatta, csak éppen az nem, a ki az állás 
betöltésére hivatva lett volna.

De hiszen ez nem is csoda, mert ezeknek 
az állásoknak a javadalmazása sok esetben 
még annyira silány, hogy annak közzététele a 
nyilvánosság elé nem való, hiszen csak pár 
évvel ezelőtt ismertettük, hogy egy felvidéki 
szabad kir. város erdőőrjének évi 200 forint 
fizetést és 4 ürköbméter tűzifát ád, egyebet 
semmit s a folyó év elején inkább gúnyból 
mint komolyan kiollóztuk Bábaszék mezőváros 
(most nagy község) pályázatát, a mely szerint 
az üresedésbe jött erdőőri állással 100 frt évi 
javadalmazás van egybekötve s hogy ebből 
hogy lehet majd — esetleg családostól — meg
élni, az az illető dolga.
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Volt azonban arra is eset — és erre lapunk
ban is rámutattunk, — hogy egy több község 
erdejét magába ölelő körerdőőri állásra pályázat 
birdettetvén, arra bét szakképzett egyén pályá
zott, a községi képviselőkből álló választók 
azonban ezek elkerülésével az egyik községnek 
a biráját választották meg körerdőőrré s midőn 
ezt a határozottan törvénybe ütköző választást 
a vármegyei erdészeti közigazgatási bizottság 
megsemmisítette, az állást a járási főerdész 
egy nyugalomba vonult csendőrőrmesterrel 
töltötte be, ki előbbi szolgálatát testi fogyat
kozások miatt volt kénytelen elhagyni s igy 
nyilvánvaló, hogy az ép, egészséges testalkatot 
stb. megkívánó erdöőri állásra sem volt alkalmas.

íme ezek voltak azok a szomorú viszonyok 
melyek sürgős orvoslást igényelnek s méltán 
elvárhatjuk, hogy az uj rendszernek első teen
dője lesz ezeken a bajokon segiteni. Ezzel 
azonban még korán sincs kimerítve minden 
baj, mert hiába fognak addig az állomások 
betöltésénél korrektül eljárni, mig azok java
dalmazását nem rendezték, mert hogy olyan 
100 forintos és hasonló állásokra nem csak 
szaképzett, de egyáltalán becsületes embert 
kapni nem lehet, az nyilvánvaló, mert a kj 
azt elnyerni óhajtja, csak a szabad lopás 
eszméje mellett teheti azt. Szükséges tehát, 
hogy valamint a kezelő tiszti személyzet a m.

kir. államkincstár kötelékébe tartozik, azon- 
képen az altiszti személyzet is államosittassék, 
illetve egyenlő elbánásban részesüljön a kincs
tári alkalmazottakkal nem csak fegyelmi tekin
tetekben, hanem a fizetés dolgában is, kivált
kép pedig a nyugdijogosultság kérdésében.

Most már nem lehet azt mondani és azzal 
szépíteni a dolgot, hogy nincs elegendő szak
képzett ember s azért kell még tovább is tűrni 
az eddigi állapotot. Tessék csak utánna nézni 
annak, a ki a dolog iránt érdeklődik, hogy a 
kincstári erdőhatóságokhoz néhány üres állásra 
milyen özönnel jönnek a szakképzett emberek 
folyamodványai s meg fog mindenki győződ
hetni arról, hogy igenis, van emberünk elég, 
csak nincs meg részükre a korpa, akarjuk 
mondani a tisztességes megélhetést biztositó 
javadalmazás, állandó és nyugdijképességgel is 
összekötött állomás. ♦

Igaz, hogy nagy vívmány az is, a mi eddig 
történt az állami kezelésbe való vétellel, mert 
sok visszaélésnek és helytelenségnek fogja 
elejét venni, de a mü csak akkor lesz teljes, 
a reformálás nagy müve csak akor lesz helyesen 
és tökéletesen befejezve, ha nem csak töut, 
de alant is érvényre jut, mert hiába állítanak 
föl bármi rendszert, ha nem lesz az, a ki azt 
helyesen alkalmazni, végrehajtani tudja, annak 
jótékony hatása csak Írott maiasz marad, az
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Az állatok lelki világából.
(A „Hazánk" után)

Hangyatemetés.
— Megfigyelés után ir ta : H ir a m . —

Egy híres természettudós egy igen vastag kötet
munkában kimutatta, hogy ami az embert megkülön
böztetné az állattól: világunk, szervezetünk, minden 
működése, amit művészet, tehetség, lángész alkot, mind 
„öntudatlan". Lehet, nem akarok böleselkedni, annyi 
azonban bizonyos, hogy azt a pár hangyát, melyet séta
közben eltapostam az utón, öntudatlanul öltem meg.

Szegény hangyák! Minő szomorúságot hoztam
rájuk.

Az utón egy fekete, nyüzsgő tömeget pillantottam 
meg s közelebb menve láttam, hogy hangyaboly. Azok 
a piczi vékony jószágok keresztül-kasul mászkáltak egy
más fölött, mintha csak obstrukcziós gyűlést tartanának 
és nem találnának módot a megegyezésre. Pedig hát 
igazán gyűlést tartottak. Az eltaposott hangyák mellett 
négy társuk élve maradt.

Amint ezek a többiek gyászos haláláról meggyő
ződtek, elkezdtek körülfutkosni az apró hullák körül. 
Nem tudom, fájdalmuknak kifejezése volt-e az, de 
nekem úgy tűnt fel, mintha a piczi fekete testök még 
feketébb szint vett volna fel. Azután hirtelen megállották, 
és tanakodni látszottak, elvigyék-e a katasztrófa szín
helyéről a szerencsétlen áldozatokat.

De úgy látszik, hogy gyorsan megyegyezésre 
jutottak, mert két-két hangya neki támaszkodott egy- 
egy ilyen kis hullának, hogy elvigye.

Hasztalan fáradtság, nem bírtak velők.
Ekkor hirtelon okosat gondoltak, abba hagyták 

az erőlködést s párosán elindultak az ut széle félé, a
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az újonnan kinevezett állami erdőtiszti személy
zet pedig hiába viszi magával tudását, lelkese
dését, buzgóságát, ha nem lesz olyan, ki 
fáradozásában helyesen támogassa, minden igye
kezete és törekvése kudarczot fog vallani.

Mi egyelőre üdvözöljük az uj rendszert 
mint előhírnökét sok ezer kartársunk jobb 
jövőjének.

Gyula-Jováncza 1899 junius 30  

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  Úr !
A napokban az „Erdészeti Újság" három példányát 

adta át valaki, hogy azokat átolvasván, az ott tárgyalt 
„Erdészeti és Vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesület" alapszabályai szerint megalakulandó egye
sületbe való belépés helyes vagy helytelen volta felől 
nyilatkozzam.

Megvallom, hogy ennek az újságnak létezéséről 
és még kevésbbé a nyugdíj egyesületnek benne meg
pendített eszméjéről addig semminemű tudomásom nem 
volt, pedig elég sűrűén olvasok különféle hírlapokat. 
Hányán lehetünk még, kik az erdő magányában, mint
egy kilökve az emberi társadalomból, küzködve az élet 
nyomorúságaival, még a saját javunkat czélzó társadalmi 
küzdelemről sem bírunk tudomással és vagy nincs, a 
ki arra figyelmünket felhívja, vagy pedig még a figyel
meztetést sem vesszük tudomásul! De a jó és igaz ügy 
végre is utat tör majd magának s kell, hogy tömörülésre 
bírja mindazokat, kiknek saját és családjuk jövője valóban 
szivükön fekszik.

Bizon igaz az, hogy sokan vannak még olyanok, 
kik velünk csak úgy és addig törődnek, a hogy és a 
meddig azt a szolgálat megköveteli és az a szomorú 
kép, melyet a szertkesztő úr lapja a támasz nélkül 
maradt özvegyekről és árvákról fest, kell, hogy minden 
családapát, kinek szolgálatánál és testi épségénél egyebe 
nincs., gondolkodóba ejtse,

Különösen reánk, a bérleti rendszert szolgálókra 
bir nagy fontossággal a nyugdij egyesület megalakítása, 
mert a bérleti idő lejártával természetszerűleg meg
szűnik a bérlőnek alkalmazottjaival szemben fennállott 
minden kötelezettsége, újabb szolgálatnál pedig soha 
sem fogják azt figyelembe venni, hogy valamely altiszt 
ennél vagy amannál a birtokosnál hány évet töltött 
szolgálatban, a minek természetes közetkezménye, hogy 
szolgáljon bár az ember ilyen rendszer melitt 40 évet, 
öregségére csak a nyomor vár reá, mert valóban ritka 
szerencse kell ahhoz, hogy a mostani viszonyok mellett 
valamit félre is lehessen tenni az öregnapokra.

Részemről tehát teljes szívvel és lélekkel csatla
kozom a szerkesztő úr felette becses kezdeményezéséhez 
és az eszmét az erre utáltaknak legmelegebben fogom 
ajánlani s hogy az ügy fejlődését figyelemmel kísér
hessem, valamint, hogy az arra alkalmas pillanatban 
az egyesület, illetve alapszabályainak jóváhagyásakor, 
szóval midőn az ige testet fog ölteni — többedmagammal 
beléphessek, becses lapját ezennel megrendelem s ké
rem, hogy az előfizetési díjnak beküldhetés végett 
velem a pontos czimet tudatni szíveskedjék.

Nagyon lehangolt becses lapjának 36-ik számában 
ismertetett ama részvétlenség és közöny, a mely ez 
iránt a nemes ügy és törekvés iránt még mindig talál
kozik; bizon örrökké igazság marad az, hogy minden 
kezdet nehéz, de hát csak kitartás! Az eszmének

hol a hangyaboly országgyülésezett. Itt azután a czen- 
trum közé keveredtek, mire ott rendkivül heves moz
galom keletkezett. Úgy látszik, hogy a négy hangya 
hoszabb szónoklásokban, — élénk színekkel ecsetelte 
az utszéli katasztrófát, mert mintha meghallották és 
megértették volna a beszégeket, hirtelen cselekvésre 
határozta magát az egész gyülekezet.

Párosával végtelen hosszú vonalban indultak meg, 
lassan, komolyan, akárcsak fekete ruhába öltözött, 
temetésre induló gyászmenet. Elől haladt a négy hír
mondó, maguk után vonszolva egy hosszú fekete vala
mit, a mi olyan volt, mintha gyászlobogót vinnének a 
a menet előtt. Egy fekete czérnaszál, mely az utón 
hevert, beleakadt a lábacskáikba és azt húzták maguk 
után. Mikor a menet a hallottakhoz ért, megállóit.

A hangyák úgy látszik nem szeretik a temetési 
szertartást és nem akadt köztük egy sem, aki a hallot
takat ebucsuztatta volna, nem akadt köztük egy szónok, 
aki az elhunytak érdemeiről megemlékezett volna, el
dicsérve azt a tulajdonságokat, amelylyekkel életükben

nem birtak. Azonnal hozzáláttak a hullák elszállításához, 
A hosszú sorból két-két hangya vált ki, oda lépkedett 
egy-egy kiszenvedett pályatárshoz és megpróbálkozott 
hogy elviszi. Nem birtak velők. Akkor azután mintha 
csak parancsszóra történt volna, mintha csak valaki 
kijelölte volna, hogy ki legyen az, mindegyik halott
hoz odafutott még egy hangya.

És most már nekifeküdtek hárman Enynyi erő elég 
volt. Felemelték a halottakat és a menet hosszú sor
ban, párosával, rendben, ahogy jött viszasétált az ut- 
szélre, ahonnan kiindult vala. A hallottvivők itt kiváltak 
a sorból, amely most egyszerre felbomlott és együtt 
volt ismét a nyüzsgő hangyaboly, amelyben egymás 
fölött mászkáltak és ismét tanakodni látszottak ennek 
a kis köztársaságnak jól fegyelmezett parányi tagjai.

Csalódtam, nem tanácskoztak. A nyüzsgés pár 
perczig tartott szakadatlanul, akkor azután elmozdult 
onnan az egész tömeg és azon a helyen, ahol elébb 
olyan ernyedetlenül fáradoztak valamin, frissen meg
ásva, felhantolt szélekkel tátongott egy piezi sir.
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minél szélesebb közben való terjesztése ha nem is 
azonnal, de idővel bisonyosan meg fogja hozni a kívánt 
sikert.

Hazafias, őszinte üdvözlettel maradtam a szer
kesztő úrnak kész szolgája

C s á s z á r  L a j o s  
uradalmi alerdósz

Kendi-Lóna 1899 junius 27.

Igen t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  úr!
Gróf Teleki László Gyula ur ő méltósága újonnan 

renszeresitett „Erdélyrészi erdészeti hivatalánál*1 szol
gálatban levő altisztek, számszerint heten Tekintetes 
Stenka Lajos urad, erdőgondnok ur tanácsa íolytán kö
zösen elhatároztuk az „Országos erdészeti és vadászati 
altiszti segítő és nyugdíj egyesületbe rendes tagokul 
belépni.

Ez ügyben kérem szíveskednék engem tüzetesen 
értesíteni, hogy a beiratkozás mikor veheti kezdetét és 
a tagsági dij lefizetése most, vagy csak a tényles meg
alakulás után, illetve az alapszabályok jóváhagyása 
után vállik-e esedékessé?

A megalakulandó egyesület tekintélyét nagyban 
emeli jelen eset; annál is inkább, mert Stenka Lajos 
erdőgondnok ur élénk részvéttel lévén a kezdetleges 
csekély javadalmazásu altisztek kedvezőtlen anyagi 
körülményei iránt, atyai jóindulatából Kifolyólag léte
sített f. é. elején a gondnoksága alatt álló altisztek 
részére egy segítő alapot, mely, ha az áldásos országos 
intézmény közbe nem lép, illetve nem létesül, idővel 
nyugdíj egyesületté alakíttatott volna át s most, midőn 
némi virágzásnak indult volna- e szükkörü egyesület 
átadja az odaadó, buzgó nemes törekvéséért méltán 
kiérdemelt babért a megalakulandó egyesület elnöksé

A halottvivők lassan megindultak terhükkel óvatosan 
mintha félnének, hogy eltalálnák ejteni a drága, jobb 
létre szenderült társak földi maradványait.

A gödörhöz érve, lemásztak halottaikkal a sir 
fenekére és szépen egymás mellé helyeztek azokat. 
A hangya-csoport, amely a sirbatevés aktusa alatt moz
dulatlanul állott egy helyen, megindult a gödör felé, 
lassan, szomorúan. És azután, ahogy temetésen szokás 
hogy a gyászkiséret mindegyike reá hánt egy kapa 
földet a koporsóra, a kis hangyák mindegyike belegu- 
ritotta a maga porszemét a nyitott sírba, amig az tel
jesen megtelt.

Azután még darabig ott maradtak rajta, talán 
búcsút vettek elveszett társaiktól és hirtelen, mintha 
dragonyosok kergették volna szét őket, elfutottak az ut 
másik szélére, összegabalyodva nagy, nyüzsgő tömeggé.

Az elhagyott kis sírra reátévedt egy kósza nap
sugár, s a föld és körülötte levő fűszálak nedvesek 
voltak. Talán mégis sirtak a kis hangyák, vagy hogy 
csak harmat volt.

gének az által, hogy a csekély javadalmazásból alig 
félre tehető tagsági dijak költségeit, illetve azok egy 
részét a nevezett segély alapra befolyt összegből fogja 
fedezni. Előmozdítani szándékozván nemes törekvésében 
a megalakulandó egyesület elnökségét és hivatott kezek
be teszi le az altisztek jövőjének némi biztositékát. 
Végül, mint ismeretlen szaktárstól fogadja kérem kiváló 
tiszteletem tolmácsolását s ez alig meghálálható nemes 
intézmény létesítéséért mindnyájunk hálás köszönetét.

Maradtam az igen tisztelt szerkesztő maradt
igaz hive

B á l i n t  G á b o r  
urad. segéd erdész.

Kemeneze 1899 július 1.

I ge n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!
Nagyra becsült s általam kedvelt lapunk 36-ik 

számában „A gyöngék támasza** czim alatt megjelent 
vezérczikkben felsoroltak annyira hatottak rám, hogy 
érzelmeimnek kifejezést adandó, tollat ragadtam, tisz
telt szaktársaim meggyőzésére és buzdítására óhajtván 
véleményemet nyilvánítani.

Nem gondolom ugyan, hogy köztünk csak egy 
is akadna olyan, ki nem ismerné el rendkívül nagy 
horderejét alakítandó egyesületünk ama tervének, hogy 
az özvegyeket és árvákat már az első tagsági év 
letelte után gyánolitandja és támogatásban részesitendi, 
mégis ennek az intézkedésnek szükségességét legyen 
szabad egy magam által személyesen tapasztalt példával 
megvilágítanom. Az eset a következő:

Múlt év utolsó negyedében Lippán való tartóz
kodásom idejében esett meg, hogy Nikolai Károly 
szaktársunk neje és hat apró gyermeke hátrahagyásával 
elhalálozott s temetésén sajgó szívvel magam is részt

Földmivelö hangyák.
Ismerjük már a hangyák csodálatos építkezéseit, 

az útjaikat, alagutiaikat, hidjaikal; van tudomásunk 
állami életükről, háborúikról, de azt aligha tudják 
sokan, hogy vannak hangyák, a melyek a földet mivelik. 
Mexikóban van egy hangyafaj, amelynek nagy, barna 
munkásai nemcsak hogy összeszedik magtáruk számára 
a magvakat, hanem azokat valósággal el is ültetik s 
megvárva a kalásztermés idejét, aratnak is. Többek 
közt dr. Lincecum texasi tanár figyelte meg régóta 
ezeket az állatkákat s egy könyvében meg is irta róluk, 
hogy valóságos nemzetgazdasági rendszer szerint vetnek 
és aratnak.

Postás kutya.
Azok az utasok, akik a reggel 9 óra 8 perczkor 

AugsburgbólBüchloebe menő személyvonatot használják, 
közvetlen a Westereringeai állomás után észrevehetnek 
egy fekete kutyát, amint az a közelgő vonatnak elébe 
fut. A vasúti postakocsiból kidobnak egy tekercs új
ságokat. Amint a N. Augsb. Jtg.-ban egy szemtanú
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vettem. Láttam a vigasztalan özvegyet és az apró 
árvákat szivük nagy fájdalma alatt roskadozni s ez 
a látvány annyira megrendített, hogy ha módomban 
van, mint tetőtől talpig magyar és jószivü ember a 
legnagyobb készséggel nyújtottam volna feléjük segéd
kezemet s ha lett volna egyletünk és nekem abban 
iránnyadó szavam, minden lehető segítséget azonnal 
megszavaztan volna.

Véleményem szerint nyugdíjra és segélyre leg
jobban vannak ráutalva a magán uradalmaknál szolgá
latban állók, kiknek legnagyobb része semmiféle nyug
díjra igényt nem formálhat s ilyenben nem is részesül 
s bizon nem lehetne eléggé kárhoztatni az olyanok 
gondolkozás módját, kik nem látnák be szükségét 
nyugdijegyesületünk felállításának és támogatásának. 
Vájjon akadna-e köztünk csak egy is olyan kemény 
szivü, ki — ha egy ilyen szerencsétlen árva nála 
alanizsnát kérne, azzal utolsó fillérét, utolsó falatját 
is szívesen meg nem osztaná? Egyesületünk pedig 
csak ilyen alamizsnának nevezhető csekély járulékokat 
kíván tőlünk, melyeket bizon bármelyikünk, még a leg
szegényebb is minden nagyobb megerőltetés nélkül 
megbirhat.

Én azt hiszem, hogy az egyesületünk özvegy és 
árva alapjára fizetendő filléreink a legüdvösebb ado
mányok lesznek s azokért nem maradhat el rólunk 
Istennek áldása.

Kérem kivált fiatalabb kartársaimat (magam is 
még csak 32 éves vagyok s igy közéjük számíthatom

Írja, a kutya megfogja az ujságtekercset és elszáguld 
sebtiben a Weisshan J. N. falkenhergi, pár száz méter 
távoli birtokára. A kutya ezt a szolgálatot télen-nyáron 
már több év óta látja el. Gazdája igy általa már reggel 
kapja meg újságait, melyek máskép, a falusi levél
hordóval csak délután jutnának a kezébe.

II. Frigyes király és agara.
Nem akarok már semmit sem tudni az emberek

ről. Csupán aljas rabszolgalelkek ők, sémi egyéb. Csal
ják egymást és hazudoznak egymásnak és engem mind
egyikük megcsal.” — így fakadt ki egyszer a nagy 
Frigyes. Agara, Diana, mintha csak megértette volna 
e keserű szavakat, odasimult a királyhoz s annak 
figyelmét mindenkép magára akarta vonni. Farkcsoválva 
nézett fel hűséges szemeivel a királyra és a király 
felelt is neki: „Oh, te itt vagy, hogy arra emlékeztess, 
mikép még van a világon szeretet és hűség, csak az 
ember ne legyen bolond és ne keresse azt — embe
reknél. Gyere ide, Diana kutyusom, rosszul tettem, 
hogy magányosnak, elhagyatottnak mondtam magamat 
hiszen te, az én barátom, mellettem vagy.”

Ez eszünkbe juttatja Kniggi bárónak azt a mon
dását, hogy szánalmat és nem gúnyt érdemel az, aki 
az emberek gonoszságától megundorodva, kutyáját j 
egyetlen barátjának tekinti.
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magamat) hogy ne véljék magukra nézve szérelmesnek 
az idősebb kartársak, kivált pedig az özvegyek és árvák 
gyámolitását, mert hiszen „nincs a homlokunkra Írva, 
mire virradunk holnapra” s a mit mi most cselekszünk 
másokkal, azt majdan az utánnunk következő ifjabb 
nemzedék nekünk fogja cselekedni. Jól tudjuk azt 
mindnyájan, hogy családostól még a szolgálatunk után 
nyert fizetésünk mellett is nagy gondot okoz a meg
élhetés, elképzelhetjük tehát, milyen keserves a léte 
az ilyen minden támasztól megfosztott özvegyeknek 
és árváknak.

Valóban alig várom már azt az időt, midőn 
egyesületünk működését megkezdheti, mert akkor lesz 
majd mindenkinek módja és alkalma áldásos voltáról 
megyőződni.

Addig is buzdítsuk és lelkesítsük egymást a szoros 
összetartásra s igyekezzünk ügyünknek minél több uj 
hívet szerezni.

A szerkesztő urnák tisztelettel maradtam
igaz hive Bajnok István 

prlmási urad. erdőőr.

Terecseny 1899 június 28

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
A nagygyűlést megelőzőleg néhány levelemben 

hangoztattam volt, hogy az alapszabályokban szükséges 
lenne meghatározni egy bizonyos időt, melynek letelte 
után a tag nyugdíj képes lenne, illetve igénye lenne a 
kiérdemelt nyugdíjra. Most, midőn a gyűlés az alap
szabályokat megvitatta s azok lapunkban közölve lettek, 
sajnálattal kell tapasztalnom, hogy ebben az irányban 
mi sem történt, ez pedig véleményem szerint nagy 
hézag. Ugyszinte hiányzik az alapszabályokból annak 
a körvonalozása is, hogy mi vétessék szolgálatképtelen
ségnek és mi utón — módon igazolandó az.

Ne tessék azon csodálkozni, hogy magamnak és 
több társamnak ebben a tekintetben némi aggályaink 
vannak, mert a „szolgálatképtelenség” kifejezést külön
féle módon lehet nem csak megokolni, de kifogásolni 
is a gyakorlati életben. Legyen szabad erre nézve 
példával is szolgálnom.

Valamely tagnak teszem azt keze vagy lába 
törik vagy más olyan testi fogyatkozás éri, mely által 
valósággal nyomorék lesz, ez természetesen meg
kapja a nyugdijat, mert az meg is illeti; egy másik
nak is kitörik a lába, de meggyógyul annyira, hogy 
szükségből még szolgálhatna is, miután azonban attól 
fél, hogy e közben az eset ismétlődni fog, támasz
kodva bebizonyítható testi fogyatkozására inkább a 
nyugdijat fogja óhajtani, noha sem fájdalmat nem érez, 
sem baja a szolgálatban nem akadályozná.

Az ilyen fizeti a tagsági dijat 5—10 éven át s 
mert látható hibával igazolta szolgálatképtelenségét, 
nyugalomba vonul, de hát mi történik egy ép, egész- 

j séges emberrel, ki már 30—35 év óta tagja az egye- 
I sületnek, rajta semmiféle testi fogyatkozás nem látszik,
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szóval egyéb baja nincs, mint hogy 60, 65 vagy 70 
éves, tehát öreg ember s mint ilyennek a teste elvesz
tette rugékonyságát s a nehéz szolgálat terhére esik. 
Mehet-e az ilyen nyugdíjba? Ugyebár nem, mert hiszen 
ő egészséges ember s még nem állt be nála a szolgá
latképtelenség. Ilyen körülmények közt fizetheti azután 
még tovább is a tagsági dijakat akár a végkimerülésig.

Vegyünk azonban most egy másik esetet, melyre 
éppen nálunk is van élő példa, az öreg szolgát csak 
azért, hogy helyét fiatalabb erővel pótolhassa, a szolgá
latadó elbocsátja s a 60—65 éves öreget másutt már 
nem fogadják be szolgálatba. Mit fog tenni már most az 
ilyen, ki szolgálatot azért nem kap, mert már öreg, 
nyugdijat pedig azért nem, mert még egészséges s igy 
daczára annak, hogy már 30—35 éven át fizette a 
tagsági dijakat, két pad közé esik.

Egészen máskép lenne, ha a nyugdíjjogosultság 
bizonyos tagsági időhöz lenne kötve, mert ekkor a tagok 
minden biztosítva lennének minden eshetőségre, úgy a 
balesetre, mint öreg napjaikra is.

Miután tévedni emberi dolog, megengedem, hogy 
felfogásom nem helyes, miután azonban többen is lehet
nek, kiknek hasonló aggodalmaik vannak, szíveskedjék 
a szerkesztő úr ezeket lehetőleg mielőbb eloszlatni.

Megnyugtató válaszát mielőbb kérve (lapunk jövő 
számában megtörténik. A szerkesztő) maradtam

igaz hive V a r g a  Ant a l
uradalmi, erdőaltiszt.

Gelencze 1899 junius 29 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

K ü l ö n f é l é k ,

A nagyanya és unokája. Múlt hónap 5-én Pár. 
kány-Nána állomáson egy futárvonat elgázolt egy asszonyt- 
Egy kis gyermek volt vele, de az megmenekült a biztos 
haláltól. A szerencsétlen asszony Nathowitz Anna, buda
pesti lakos, a ki 5-én este utazott el Budapestről három 
esztendős unokájával, Neumann Miksával. Párkány-Nánában 
kellet volna átszállania. A bécsi személyvonatnak minden 
hétfőn Párkány-Nána előtt a kitérőben kell nehány percig 
várni, mig a konstantinápolyi futárvonat elmegy mellette. 
Az asszony azt hitte, hogy megérkeztek Párkány.Nánába 
és a gyermekkel karján kiszállott a vonatból. Ebben a 
pillanatban közeledett a futárvonat. Az asszonynak még 
volt annyi ereje, hogy a gyermeket eldobta magától, de 
őt magát elgázolta a vonat. Holtesttét csak másnap reggel 
találták meg, mellette feküdt a gyermek,, kinek semmi 
baja sem történt. Az ügyben a muszlai kir. járásbíróság 
szigorú vizsgálatot indított.

Sötét éjszakán. Kassáról írják, megrázó eset 
történt egy szomszédos faluban az éjszaka leple alatt, 
Lovrek György parasztgazda gyanúba fogta a feleségét, 
hogy szeretőt tart, aki éjszakánként, mikor őt másmerre 
szólítja az ügyes-bajos dolga, meglátogatja a menyecskét. 
Rá akart lesni tehát az asszonyra és vasárnap este eltá
vozott hazulról azzal az ürügygyei, hogy a szőlőben alszik. 
Később visszatért és elrejtőzködött a szérűben. Nemsokára 
egy sötét alak lépett a gazda udvarára. Zörgetett a konyhán, 
amelynek ajtajában megjelent aztán az asszony. Már nem 
tudta tovább nézni ezt a jelenetet a féltékeny ember, karót 
ragadott és leütötte az éjjeli vendéget. Az éjszaka látogató 
pedig — a Lovrek apja volt.

Lapunk 38-ik számában Dudás Ferencz kartársunk 
tollából eredő és Zsidó István szerencsétlen végét tárgyaló 
közlemény némi helyreigazításra szorul, melyet közleni 
kérem.

Zsidó István ugyanis nem nagy-nyujtódi születésű 
és nem is mint járási erdőőr volt alkalmazva, hanem 
Ozsdolán született és Kézdi-Polyánán volt alkalmazva 
mint erdőszolga havi 12 frt fizetéssel, nem 4, hanem 6 
kiskorú árva siratja a gyászos özvegységre jutott nejével. 
A közleményt iró tisztelt kartársunk bizonyára csak hallo
másból ismerte az esetet s igy juthatott hibás adatokhoz, 
különben az érdeklődéseérl még igy is köszönettel tartozunk.

Nekünk négyünknek jutott ki a keserűség, hogy a 
szerencsétlen áldozatot szinről-szinre láthassuk s annak 
temetésén részt vehessünk. Bizon szomorú kötelesség az 
ilyen s elfacsarodik az ember szive, midőn kénytelen a 
szerencsétlen özvegy és az ártatlan árvák nyomorúságát 
szemléin is kőszívűnek kel llenni annak, ki még most sem 
siet minden lehetőt elkövetni, hogy nyugdijegyesületünk, 
mely az ilyenekről hivatva lesz godoskodni, minél előbb 
megalakuljon.

Helyreigazító közleményemet úgy a magám, mint 
Jancsó Venczel és Sütő János erdőőrök, valamint Erős 
Ádám erdőszolga nevében is közzétenni kérve tisztelettel 
vagyok igaz hive

G y ö r g y  L a j o s  
I. oszt. erdöör.

Ö ngyikosság a  felhők közt. Az öngyilkosok 
a legtalálékonyabb emberek. A legraffináltabb módjait 
találják ki annak, hogy megszabadítsák magukat az élet 
terhétől. Marólúgot inni magánbecsületbe vágó dolog- 
Ellenben bizonyos uj dolgot kell produkálnia minden vala
mire való öngyilkosnak Ritka öngyilkossági mód az, a 
melyet ezer és ezer ember osztatlan érdeklődése mellett, 
háromezerötszáz méter magasból a föld színe felett követett 
el egy olasz ember. Végigrepesztette a léghajóját és villám
gyorsan zuhant a mélységbe. Merighi leghajós merész 
léghajóutazásairól volt ismert. Vasárnap is íől akart szál- 
lani hajójára, de elhagyta hétfőre, a mikor három napra 
való eleséggel ellátva fölemelkedett a levegőbe. Három
ezer ötszáz méter magasságban a léghajó gömbje félgömb 
alakúra változott és esni kezdett. Megrepedt. Hausmann- 
státten mellett zuhant le a léghajó. Az abtissendoifi 
kerékpár-gyár igazgatója mentőkért telefonozott, a kik 
aztán Merighit, ki csodálatosképen csak a jobb lábát törte 
el és a balt kificzamitotta, kocsira rakták. Merighi elő
adása szerint a léggömb a légnyomástól repedt el, de 
minden jel arra mutat, hogy a pénzzavarokkal küzdő lég
hajós öngyilkosságot akart elkövetni s maga idézte elő a 
katasztrófát. Bizonyítja ezt az is, hogy mikor a lebukó 
léghajó 40 méterre volt a földtől, Merighi kiugrott belőle, 
hollott, ha benn marad, több kilátása lett volna arra, hogy 
nem sérül meg.

Orvosság h e ly ett méreg. Nagy-Igmád komá- 
rommegyei községben dr. Rukavina Viktor járásorvosnaK 
fiatal felesége fejfájása ellen csilapitó szert vett be. Téve

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 319

désből higanyszublimátumot talált bevenni s bár rögtön 
ellenmérget alkalmaztak, nehány napi kínlódás után meg
halt. Hasonló eset az, amelynek Aradon a kis Árnál 
Margit, egy tizennégy hónapos nyomorék lány esett ál
dozatul. A gyermek köhögött és Stolczer Andrásné, a 
szomszédasszony a maga számára rendelt orvosságot hozta 
át a kis Margit anyjának. Az anya czukorra csópögtetve 
beadta az orvosságot s a lányka meggyógyult tőle — 
örökre. Az orvosság morfium volt s okozta a gyermek 
halálát.

A  büntettek statisztikája Az olasz statisztikai 
hivatal a napokban könyvet adott ki a bűntettekről. A 
vaskos kötet külön fejezetekben tárgyalja a különféle 
bűntetteket. — A lopás cimü fejezetből kitűnik, hogy e 
sportban Németország viszi el a pálmát 222 elitélttel 
100.000 lakos között; azután jön Olaszország 154-el Angol
ország 147, Belgium 128-al, Franciaország 112-vel, Magyar- 
ország 77-el Ausztria 60-al, Spanyolország 56-al. — A 
gyilkosság kategóriájában már Spanyolországé ez első
ség, magas rekordját csak Olaszország közeliti meg. 
Francziaország és Németország nagyon mögöttük marad
nak. A szemérem elleni vétség kategóriájában első helyen 
van Belgium 15'11-el 100.000 között, utána jön Német
ország 14'03-al, Francziaország 9 '77-el, Ausztria 918-al, 
Magyarország 3 78-al és végül Angolország 1'70-el. E 
munkából még az is látnivaló, hogy a bűnösök száma 
minden országban, évről-évre növekszik.

A harangozó és a jégvihar. A falusi roman
tikához tartozik a vihar elé való harangozás. Nemcsak a 
népszínművekben dívik ez a szokás, hanem a valóságban 
is. Amint beborult az égalja, felsiet a tornyba a haran
gozó és elébe harangoz a viharnak. Ezzel — a néphit 
szerint elkergiti a veszedelmet. Vaskuton egy elmulasztott 
harangozás nagy katasztrófát okozott. Bajai tudósítónk 
jelenti, hogy a napokban B.-Vaskutat óriási zivatar láto
gatta meg, a harangozó kötelességéhez híven fel is ment 
a toronyba harangozni, de mikor fölért, a zivatar kitört 
teljes erejéből és a harangozó megijedve az égzengéstől 
és villámlástól, sietve menekült le a toronyból így aztán 
harangzúgás nélkül verte el a határ egy részét a jég. A 
község képviselő testületé ülést tartván, egyhangúlag 
kimondta a határozatot, mely szerint a harangozó állásából 
elcsapandó, mert ő volt az oka a falu károsodásának, 
miért nem harangozott. Megjegyzendő, hogy ez nem mese, 
hanem tényleg igy határozott a vaskuti bölcs kupaktanács.

Gyerm ekrablások. Ó-Becséről Írják, hogy óriási 
az izgalom most a környéken, a mióta érthetetlen módon 
egymásután tűnek el a vidéki családok gyermekei. Naponta 
két-három gyermeknek vész nyoma. Hiába keresik a szülők 
s a rendőrség, sehogy sem bírnak nyomukra akadni. 
Harmincz intelligens család tett följelentést az elöljáró
ságnál, hogy eltűnt a gyermeke. Kiváltkép O-Becsén, 
Bács-Földváron, Petrovoszellón, Turián gyakori a gyer
mekek eltűnése. Azt hiszik, hogy egy gyermekrabló banda 
követi el ezeket a rablásokat. A kétségbeesett szülők 
füt-fát megmozgatnak, hogy gyermekeikre találjanak. A 
hatóságok széleskörű intézkedéseket tettek a gyermekrablók 
kikutatására.

G yilkos család. Osgyán községben rémes gyil
kosság történt a napokban. Áldozata Patkó György gazda
ember s a gyilkosságban Patkó György felesége, sógora 
Kovács János, anyósa özv. Kovács Györgyné és fia ifj. 
Patkó György vettek részt. A korhely, házsártos gazda 
kegyetlenül bánt a feleségével és gyermekeivel s az asszon 
emiatt különválva élt tőle. Patkó többször próbálta vissza

könyörögni az asszonyt, de sikertelenül. Legutóbb is be
kopogtatott a feleségéhez, aztán bezúzta as ablakát. Erre 
a házból kirontott Kovács János s egy kőzúzó kalapács
csal halántékon ütötte Patkót, Az ifjabbik Patkó földre 
teperte az apját, a feleség pedig fejszével ütötte a fejét. 
A meggyilkoltnak anyósa aztán fölszedte a megaludt vért, 
a holttestet az utszéli árokba dobták és olyan helyzetben 
hagyták, mintha valaki leütötte volna. A véletlen vezetett 
a gyilkozok nyomára, akiket összeiánczolva kisértek be a 
törvényszék fogházába.

Az inkák kincse. Németi községben Szabó 
Györgynének egyetlen fia, Szabó István, igen kalandos 
természetű fiatal ember volt, mindig ismeretlen világ
részekről ábrándozott s egyszer csak, a spanyol-amerikai 
háború idejében, nyomtalanul eltűnt hazulról, özvegy 
édesanyja megsiratta az egyetlen fiút, mert sok ideig 
nem hallott felőle semmi hirt, mig végre levelet irt 
Szabó István, a melyben elmondta, hogy az amerikai 
hadseregben harcol. Azóta megint nem hallatszott róla 
semmi hir. E napokban azonban levelet kapott az özvegy 
Mexikóból, a fiától. Szabó István azt Írja a levélben, 
a háború után Mexikóban telepedett le, hogy ott szerzett 
egy kis birtokot magának s gazdálkodott, most azonban 
váratlan nagy szerencse érte. Az udvarán kutat ásott 
és ásásközben nagymennyiségű arany és ezüst holmit 
talált. Ott volt befalazva egy üregben a sok kincs, a 
mely ezreket ér meg. Szabó azt irta az édes anyjának, 
hogy ne szóljon senkinek semmit a dologról hanem 
ganem egyenesen jöjjön ki Amerikába hozzá. Persze 
a szegény özvegy nem birta eltitkolni az örömhírt és 
most faluszerte a Szabó István szerencséjéről beszélnek 
az emberek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T

szállítokí egyem-

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiidlve.
A nagym éltóságu földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
cKOgünlt 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.

^  POLGÁR.I RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek, 
üĝ "* Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb ajánlattal akarják

Kiváló tisztelettel

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

Ó csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földrn. m. kir. minisztérium szállítói.

B U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Julius 11. 41-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K edden

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.

A lapta lan  aggoda lm ak ,
Lapunk múlt számában Varga Antal tisztelt 

kartársunk levelét tettük közzé, melyben az 
alakítandó nyugdijegyesület némely határoz- 
mányaira nézve aggodalmát fejezi ki s kéri 
ennek eloszlatását.

Köszönettel tartozunk ezért tisztelt kar- 
társunknak, valamint hogy hálásan fogadunk bár
kitől jövő észrevételt, mert ez által módunkban 
van mindig uj és uj megfigyeléseket tehetni, 
a hasznos dolgokat az ügy érdekében felhasz
nálni s ott, hol ennek szükségét látjuk, a mutat
kozó hiányon vagy bajon segíteni, kiváltkép 
pedig alkalmunk nyílik ez által a netán feles
leges aggodalmakat eloszlatni.

Levéliró barátunknak két észrevétele van 
az alapszabályok szövegezésére nézve s mind
kettő azok 18 §-ára, illetve magára a nyug
díjazás kérdésére vonatkozik; véleménye szerint 
ugyanis az, hogy mit értsünk a „szolgálatkép
telenség", alatt nincs kellően körvonalozva, vala
mint annak sincs kifejezés adva, hogy tulajdonkép 
mely vég időpont az, melyben a tagsági dij 
további fizetése megszűnik és a tag akár szol
gálatképtelen, akár nem, a teljes nyugdíjra 
igényt tarthat.

Az első esetre nézve kétféle szolgálatkép
telenséget hoz fel, nevezetesen olyat, melynél 
a baleset vagy betegség folytán a tag olyan 
helyzetbe jut, hogy szolgálatot a legjobb akarat 
mellett is egyáltalán nem tehet és olyat, mikor 
érte ugyan a tagot valamely szerencsétlenség,

baleset vagy betegség, melytesti épségét meg
rendítette ugyan, de még sem annyira, hogy 
teljesen szolglatképtelen lenne, mindazonáltal 
baját szolgálata közben nyervén, abbeli félel
mében, hogy az eset ismétlődni fog, inkább 
megelégszik a csekélyebb nyugdíjjal is, mintsem 
a különféle veszedelmekkel összekötött szol
gálatot újból elfoglalná. Még egy további meg
figyelést is tesz, mely nem egyéb, mint az, 
hogy akadnak olyan magán uradalmak is, melyek 
szeretik a még szolgálatképes, de már vénülő 
alkalmazottjaikat a szolgálatból elbocsátani 
tisztán csak azért, hogy helyükbe ifjabb erőket 
alkalmazhassanak, az ilyenek azután daczára 
annak, hogy még bírnák a szolgálatot, olyat 
előrehaladott koruk miatt másutt nem kaphatnak. 
Önként felmerül tehát a kérdés, hogy az ilyenek 
— tekintettel egyébként egészséges voltukra — 
tarthatnak-e nyugdíjra igényt az egyesületnél, 
vagy sem.

A második esetnél szembe állítja azokat, 
kik késő vénségükig megtartják testi épségüket 
és igy esetleg 35 és több éven át is fizetik 
a tagsági dijakat azokal, kik 5, 10 vagy 15 évi 
tagság után beállolt szolgálatkégtelenségük 
esetén már élvezik a nyugdijat.

Mindezek a megjegyzések nagyon figye
lemre méltók s olyanok, melyekkel érdemes 
foglalkozni s ezért már a levél közlése alkal
mával megjegyeztük, hogy erre vatkozó véle
ményüket lapunk mai számában nyilvánítani 
fogjuk. ígéretünkhöz képest és hivatásunkból 
kifolyólag a feltett kérdések megvilágítását 
megkíséreljük, előre is kijelentvén, hogy véle
ményünknek döntő súlyt nem tulajdonítunk s
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megengedjük, hogy egyes dolgokban tévedünk, 
mert hiszen ez már az emberrel vele született 
gyöngeség. Kötelessége ez lapunk szerkesztő
jének annyival inkább, mert egyelőre ő az alakí
tandó egyesület ügyeinek vezetésével megbizott 
elnök s igykötelessége minden tekintetben az 
eszmék tisztázásához hozzájárulni. —

Véleményünk a feltett kérdésekre nézve 
tehát a következő:

Levéliró tisztelt kartársunknak első kérdése 
az, ha tulajdonképen mi is vétessék szolgálat
képtelenségnek, mert szerinte ezt különféle 
módon lehet megokolni a gyakorlati életben 
s erre nézve nyomban példákkal is szolgál, 
melyek ugyan elég találósak, némiben azonban 
mégis sántikálnak.

Mi a szolgálatképtelenség alatt olyan testi 
vagy lelki nyavalyát értünk, mely miatt szol
gálatot vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak 
az élet koczkáztatása mellett lehet tenni, esetleg 
pedig az olyan állapotot, midőn a további fá
radozás valakinek az egészségét végleg meg- 
renditheti s ez által nyomorékká léteiét, vagy 
halálát sietteti. Természetes, hogy ezek a körül
mények mindenkor vagy közhatósági, vagy 
pedig a majdan kerületenként erre felkérendő 
egyesületi orvos által lesznek igazolandók.

A mi már most azt a körülményt illeti, 
hogy lehetnek olyanok, kiket szolgálatban bal

eset s ebből kifolyólag némi testi fogyatkozás 
ért utói, mely utóbbi miatt bírnának ugyan még 
tovább is szolgálni, de az előbbinek ismétlődése 
miatti féltükben inkább a nyugdijat óhajtják, 
erre nézve megjegyezzük, hogy az ilyen esetek 
csak szórványosan fordulhatnak elő, mert hiszen 
kevés tagsági év mellett egyesületünk — leg
alább még eleivel — csak a most megszabott 
csekély nyugdijat nyújtja, mely nem hogy némi 
kényelmet biztosítana, de még a legszerényebb 
megélhetésre is csekély, már pedig olyan kar
társat, ki önként akarna a nyomorúságba rohanni, 
alig képzelhetünk. Különben is az erdészeti és 
vadászati altisztek az emberiségnek mondhatnék 
szine-javát képezik egészség és bátorság dol
gában s gyakran láthatunk olyanokat is, kik 
nem hogy kerülnék, de még maguk keresik a 
veszedelmet, hogy azzal daczolhassanak.

A másik kérdésre nézve, hogy tulajdon
képen melyik az az időpont, melyben a tagsági 
dijak fizetésének megszűntével a tagok már a 
teljes nyugdíjra tarthatnak igényt, megfelelnek 
maguk az alapszabályok, midőn a nyugdíj vég
határát a harmincz év után járó összeggel zárják 
le. Véleményünk szerint ugyanis az olyan ember, 
ki a közjó szolgálatának harmincz évet áldozott 
életéből, méltán megérdemli már a pihenést 
és azt, hogy neki nem csak mód, de idő is 
nyujtassék fáradozása gyümölcsének élvezésére.

3  t á r c z  |

Elsülyedt óriások.
A Budapesti Hírlap után.

Az emberi művelődés története, mely visszanyúl 
a régmúlt évezredek homályába, csak egy pillanat a 
a föld élete történetében. Az a talaj, melyen járunk 
és a melyre városainkat építették, már sokféle válto
záson ment keresztül, az a világ, a melyben élünk, 
sem volt mindig ugyanaz; más, a mostaninál sokkal 
barátságtalanabb, komorabb égbolt borult a földre, 
más növények virultak, más állatok örvendettek a 
létnek. Ember még nem volt. . .

A múltkor egynéhány német természetvizsgálóval 
voltam együtt a bajorországi ásatásoknál. Pontban 
déli tizenkét órakor jelentették a munkások, hogy 
újabb csontvázra bukkantak. Lementünk valamennyien

a palatörésbe, hogy megvizsgáljuk a leletet. Hatalmas, 
idomtalan csontok hevertek szerte-széjjel a földön. 
Rég elvesztették ruganyosságukat, fehérségüket abban 
a kősirban, melyben tán már több százezer éve voltak 
temetve. Kiveszett életalakok gyér maradványai feküdtek 
ottan, hogy tanúskodjanak egy eltűnt világról. Akkori
ban a kiterjedt mocsarakban, áthathatlau őserdőkben 
óriási, undok szörnyetegek üvöltése reszketette meg 
a léget, a tenger féktelen hullámaiban pedig fantasz
tikus külsejű halsárkányok meg kígyók pusztították 
egymást.

Millió meg millió óriás állat csontváza vált porrá 
azok alatt a korszakok alatt, a mik erre az ősvilágra 
következtek.

A múzeumaink számára csak azok a csontvázak 
maradtak meg, a miket a véletlen palába, iszapba, 
fövénybe vagy jégbe temetett. Ezek sem mind, mert 
az emberek oktalansága bizonyára sok kárt okozott 
már a tudománynak ilyen őskori csontok szétrombolása 
vagy eldobása által.
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Különben a mienkhez hasonló alapsza
bályoknak teljesen pontos és minden hiba nélkül 
való kidolgozása felette nehéz feladat, sőt 
mondhatjuk, hogy teljesen lehetetlen. Az eset
leges hibákat majd meg fogja mutatni a gyakor
latban tett tapasztalás, mikor azután elérkezik 
az ideje annak, hogy a felfedezett hiányok a 
szükséghez képest az alapszabályoknak meg
felelő módosítása által eltávolíttassanak.

ügy van ezzel az ember, mint valamely 
iratnak a megszerkesztésénél; bármily nagy 
gonddal igyekezzünk is valamit kidolgozni, 
valahányszor elolvassuk, mindig 'támadnak uj 
és uj eszméink és mindig találunk még az előző 
szövegen valami toldani vany igazítani valót. 
Legokosabban tesszük tehát, ha most egyelőre 
pihenni hagyjuk a dolgot s majdan az egyesület 
munkálkodásának szentelvén figyelmünket, igye
kezni fogunk szerkezete hiányait javítani s az 
egészet tökéletesíteni.

Az uj rendszer .
Ez alatt a czim alatt foglalkozott lapunk múlt 

száma az állami kezelésbe újabban átvett erdők keze
lésénél alkalmazott és alkalmazandó altiszti személyzet 
személyi és szolgálati viszonyainak kérdésével s rámu
tatott annak a szükségére, hogy a mostani helyzeten 
okvetlen változtatni kell.
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A hivatalos lap mostanában hozza a törvény végre
hajtásáról szóló utasítást, melynek 40—47 §-ai az al
tiszti személyzet dolgaival foglalkozván, utasítják az 
érdekelt biztokooskat, hogy a személyzetükre vonatkozó 
szolgálati szabályaikat megszerkesztvén, azokat a folyó 
évi szeptember hó végéig jóváhagyás czéljából előter
jesszék.

Az utasítás eme része lapunk tisztelt olvasóinak 
nagy részét szerfölött érdekelvén, a vanatkozó szaka
szokat az allábbiakban s teljes szövegükben közöljük:

40. §
A törvény 14. §-ában említett erdőőrök alatt az 

1879. évi XXXI. törvényczikk 37. §-ában meghatározott 
minősítéssel biró s ugyanazon törvény 38. §-a szerint 
felesketett erdőőrök, a törvény 14. §-ában említett 
segédszemélyzet alatt pedig az erdőőri állások szerve
zése és az 1879 évi XXXI. törvényczikk 37. §-ában 
foglalt rnndelkezések végrehajtása tárgyában kiadott 
1890 évi 18,960 számú földmivelügyi magyar királyi 
ministeri körrendelet negyedik bekezdésében foglalt 
engedély alapján alkalmazott erdőszolgák értendők.

41. §
A birtokosok által alkalmazandó erdőőrök és erdő

szolgák számát és alkalmazásuk feltételeit véglegesen 
az elkészítendő és jóváhagyandó üzemtervek fogják 
megállapítani; addig, mig az üzemtervek elkészülnek, 
a közigazgatási erdészeti bizottság köteles a birtokosok 
meghallgatásával az erdőőrzés ideiglenes szervezetét 
legkésőbb 1899 évi szeptember hó 30-ig megállapítani 
s jóváhagyás végett a földművelésügyi magyar királyi 
miniszterhez felterjeszteni.

42. §
Az erdőőri szervezet szerint alkalmazandó sze- 

személyzet részére a törvény 14. §-a értelmében meg-

Pedig ezekből állíthatjuk magunknak össze a mi 
világunk életét a teremtéstől egészen a mostani idő
kig. Az özönvizelőtti állatok néma vázai fölidézik mind
egy varázsszóra ezeket a távoli, letűnt korszakokat.

Volt idő — aránylag nem is oly régen, a harmad
korban — a mikor egész Közép-Európában egyenletes 
meleg éghajlat uralkodott. Megkövesült pálmák és 
furcsa óriás növények, a miknek hasonmásai manap
ság csak a trópusok alatt fordulnak elő, bizonyítják ezt.

Ama helyen, a hol most a magyar főváros büszke 
palotasoraig merednek égnek, Bécstől egészen le Nándor- 
Fehérvári és Brassóig egy tenger habjai zúgtak, a 
melyben bűbájos szörnyalakok kergetőztek, viaskodtak 
egymással. A Kárpátok és Erdély egy része szigeteket 
alkottak. A partok mentén régi vulkánok tüzkoszoruja 
tükröződött vissza a tenger vizében. Ha egy-egy tűz
hányó megszólalt, az őserdők lakói rohanva menekültek 
a kitörő izzó tömeg elől, melynek árama hangosan 
sisteregve elegyedett össze a tenger vizével.

Abban az időben már az óriás emlősök, a hajlott

fogú mammuth, meg az ős-orrszarvu uralkodtak a 
fődön. A Jura-korszak csodálatos hüllői, a félelmetes 
halsárkány, az ichtyotaurus, meg vetélytársa, a hattyu- 
nyaku vizisárkány a pleziotaurus mind kivesztek már. 
Kiveszett akkor a leghatalmasabb állat is, mely ezen 
a földön valaha élt. Ez is az óriás hüllők, a dino- 
taurusok közé tartozott.

Csak nemrég találta meg a csontvázát W, H. 
Reed amerikai tudós a wyominig Jurában, Laramie 
községtől nem messze. A már mostan rendelkezésünkre 
álló adatokból, kitűnik, hogy ennek az elsülyedt óriás
nak a hossza több mint százharminc angol láb lehetett, 
a mely hosszúság a mi mértékünk szerint negyven 
méternek felel meg. A hatalmas állat testével egy 
négyemeletes palotát könnyen feldönthetett volna. 
Egyik bordáját két embernek kellett hordania, mert 
egy ember összeroskadt volna a súlya alatt.

Ennek az állat-kolosszusnak a léptei ugyancsak 
megrengették a talajt és a többi óriás bizonyára resz
ketve menekült előle — és ez a ciklopszi teremtés,
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áilapitandó szolgálati és fegyelmi szabályok tervezetét 
a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az 
állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya 
készíti el és legkésőbb 1899 évi október hó végéig 
mutatja be a birtokosoknak.

A szolgálati szabályokban meg kell állapítani:
a) az erdőőrzés szervezetét (az erdőőri járásokat és 

a mennyiben erdőszolgák is alkalmaztatnak, az erdő
szolgák kerületeit, a járásokba és a kerületekbe be
osztott területeket és azok kiterjedését; az erdőőrök 
és erdőszolgák javadalmazásuk egyéb feltételeit; az 
erdőőri és erdőszolgai állások betöltésének és az erdőőrök 
és erdőszolgák szolgálatba való bevezetésének módját; 
az erdőőrök és erdőszolgák szolgálatból való kilépésének 
feltételeit stb.)

b) az erdőőri és erdőszolgai alkalmaztatáshoz 
megkívánt kellékeket (az erdőőrök és erdőszolgák minő
sítése igazolására szolgáló okmányokat; az ideiglenes 
minőségben próbaszolgálat kikötése mellett, vagy vala
mely szolgálati kellék igazolására szükséges bizonyítvány 
megszerzésének feltételei mellett alkalmazottakra nézve 
a végleges alkalmazás feltételeit stb.)

c) az erdőőrök és erdőszolgák általános jogait és 
kötelességeit (az erdőőrök eskületételére, az erdőőri 
jelvény viselésére, az erdei rovatos napló vezetésére, 
az erdőőrök fegyverviselésére és fegyver-használatára 
vonatkozó szabályokat; az erdőőrök és erdőszolgáknak 
a törvényekben és rendeletekben meghatározott általános 
kötelességeit és jogait; az erdőőrök és erdőszolgák 
kötelességeit a birtokosokkal, az állami erdőtisztekkel 
szemben; az erdőőrök és erdőszolgák általános köteles
ségeit a járásukba, illetőleg kerületükbe tartozó erdők 
és kopár területek bejárása és felügyelete tekin
tetében stb.)

ti) az erdőőrök és erdőszolgák részletes szolgálati 
teendőit (a birtokhatárok, gazdasági és mérnöki jelek 
épségben tartása tekintetében; az erdőben előforduló 
változások megfigyelése és bejelentése tekintetében; a 
a gazdasági teendők végzése és ellenőrzése tekintetében; 
az erdei kihágások megakadályozása, kinyomozása és 
bejelentése tekintetében; az erdőrendészeti áthágások 
bejelentése tekintetében; az Írásbeli teendők végzése 
és a szükséges nyilvántartások vezetése tekintetében stb.)

A fegyelmi szabályokban pedig meg kell állapítani:
e) a súlyosabb beszámítás alá nem eső kisebb 

szolgálati hibákat (kisebbfoku hanyagság, felületesség, 
helytelen intézkedés, engedetlenség stb.), melyek a 
fegyelmi eljárás mellőzésével, szolgálati utón rend- 
büntetéssel büntetendők :

f) az alkalmazható rendbüntetéseket és azok 
fokozatait, továbbá azt, hogy a rendbüntetés alkalma
zására ki van feljogosítva;

g) a fegyelmi vétségeket, melyek elkövetése ese
tében szabályszerű fegyelmi eljárásnak van helye;

li) a fegyelmi vizsgálat elrendelésére és a fegyelmi 
bíráskodásra első és másodfokban illetékes személyt, 
vagy hatóságot;

i) a fegyelmi viszgálatnál követendő eljárást;
k) a fegyelmi büntetéseket és azok fokait;
l) a megengedett jogorvoslatot;
in) a szolgálattól és fizetéstől való felfüggesztésre 

vonatkozó intézkedéseket;
n) a jogerőre emelkedett fegyelmi Ítéletek végre

hajtására vonatkozó intézkedéseket;
o) a büntettek, vétségek vagy kihágások fenfor- 

gása esetében teendő intézkedéseket;

mely rettegésben tartotta a rengetegek és ingoványok 
lakóit, most tehetetlen csonthalmaz, mely nemsokára 
összeállítva vasállványán, bámulatba fogja ejteni a 
newyorki természetrajzi muzeum látogatóit.

Az óriás hüllők — mint már említettem — a 
harmadkorban helyet engedtek az emlősöknek, jobban 
mondva a mai emlősök őseinek. Csak a krokodilus 
maradt meg a számos fajból és ki tudja, nincsenek-e 
ennek is már megszámlálva napjai.

A nagy magyar miocén tenger partján éltek az 
elefánt, a tapir meg a ló óriás ősei. Akkoriban az ele
fánt ősei, a mammuth meg a mastodon voltak leg
inkább elterjedve. Manapság csak Ázsiában él, Afrikában 
vannak vastagbőrüek, elefántok és orrszarvúak, a har
madkorban azonban az egész földön, a sarktól egészen 
az ekvátorig, mindenütt megfordultak Ismeretes, hogy 
Szibéria jegébe fagyva igen sokat találtak, sőt még 
olyanokat is, melyeknek húsát és bőrét is kitünően 
konzerválta a jég.

Téves azonban az az általánosan elterjedt hit,

mely talán még mindig talál támasztékot az iskolában, 
hogy Szibéria éghajlata abban az időben enyhébb lett 
volna, mint most. Igaz ugyan, hogy a mai elefántok 
csak a forró égöv alatt tartózkodnak, de ez mitsem 
bizonyít.

A mammut és az ős-rinocerusz hosszú szőrrel 
födött állatok voltak és kibírták a hideget; csontjaik 
megkövesült tűlevelű fákkal együtt találhatók, a mi 
azt bizonyítja, hogy Szibéria akkor is épp oly fagyos 
ország volt, mint ma.

Itt és Észak-Amerikában csoportosan éltek ezek 
az óriások. A megkövesült csontok még a nép előtt 
is ismeretesek, habár óriási madarak csontjának kép
zelik. Az orrszarvú hosszú szarvát a jukagirok a griff- 
madár karmának tartják. A kínai néphit szerint ez a 
csodamadár még manapság is él, de vakond módjára 
a föld alatt tartózkodik,és óriás karmait a föld túrására 
használja. Ezek a madarak idéznék elő a földrengéseket. 
Mikor Erman Adolf eakuckba jött, helyesen magya
rázta a dolgot, de a bennszülöttek kinevették, hogy a
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p) azokat az okokat, melyek miatt az erdőőr, 
vagy erdőszolga állásától fegyelmi eljárás mellőzésével 
feltétlenül elbocsátandó.

48.
A jelen rendelet II. Rész. 42. §-ának c) pontjában 

említett intézkedések között az erdőőrök fegyver-vise
lésére és fegyver-használatára vonatkozó határozatok 
a szolgálati és fegyelmi szabályokba szószerint úgy 
veendők fel. a mint azok a földmivelésügyi magyar 
királyi ministerrel egyetértőleg 1895 évi 71,086. szám 
alatt kiadott szabályokban („Az erdőőrök fegyverviselési, 
fegyverhasználati és fegyelmi szabályai “-bán) foglal
tatnak.

A jelen rendelet II. Rész 42. §-ának c) pontjában 
említett többi intézkedések, továbbá a jelen rendeiet 
II. Rész. 42. §-ának a), b), és d) pontjaiban említett 
intézkedések a szolgálati szabályok tervezeteiben a 
fenálló törvények, szabályok és rendeletek illető rendel
kezéseinek szem előtt tartásával, a helyi viszonyoknak 
megfelelően veendők fel.

A jelen rendelet II. Rész. 42. §-ának e), f), g),
h), i), k), 1), m), n), o) és p) pontjaiban említett intéz
kedések a fegyelmi szabályokban azon határozatok 
értelmében állapitandók meg, melyek a jelen szakasz 
első bekezdésében említett 1895. évi 72.086. számú 
szábályzatnak fegyelmi eljárásról szóló részében foglal
tatnak, mindamellett a helyi viszonyoknak megfelelő 
módosításokkal.

44. §.
A birtokosok a szolgálati és fegyelmi szabályok 

tervezetét tárgyalni s az elfogadott, vagy módosított 
tervezetet legkésőbb 1899. évi deczember hó végéig
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a közigazgatási erdészeti bizottsághoz beterjeszteni 
tartoznak.

45. §.
A közigazgatási erdészeti bizottság a jóváhagyás 

iránt a beterjesztéstől számított három hónapban belül 
intézkedik, illetőleg a mennyiben a birtokosok a jelen 
rendelet II. Rész. 44. §-ában említett kötelességüknek 
a kitűzött határidőn belül eleget nem tesznek, a szol
gálati és fegyelmi szabályokat a jelen rendelet II. Rész. 
42. §-ának első bekezdésében említett tervezet alapján 
és a földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdő
felügyelői ügyosztálya véleményének meghallgatásával, 
hivatalból állapítja meg.

46. §.
A birtokosok jóváhagyott, vagy hivatalból meg

állapított szolgálati és fegyelmi szabályokat szigorúan 
alkalmazni tartoznak. Kötelesek abban az esetben, ha 
az alkalmazott erdőőrök és erdőszolgák szolgálati 
kötelességeiket híven és pontosan nem teljesitik s e 
tekintetben kifogás alá eső magviseletet tanusitanak, 
az elkövetett szabálytalanságokat és fegyelmi vét
ségeket a földmivelésügyi magyar királyi ministerium 
állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályá
nak és egyidejűleg a fegyelmi szabályok szerint illetékes 
elsőfokú fegyelmi hatóságnak bejelenteni.

Ha a birtokosok a jelen rendelet II. Rész. 46. 
§-ában említett kötelességüknek eleget nem tesznek, a 
a közigazgatási erdészeti bizottság, a kiküldött állami 
erdőtiszt panaszára, az elsőfokú fegyelmi hatóságot 
záros határidő kitűzése mellett a felmerült fegyelmi 
úgy tárgyalására hívja fel.

madárkörmöt összetéveszti az orrszarvú szarvával. 
Ezeknek a szibériai szarvaknak a hossza néha elér1 
az egy métert is és borzasztó fegyverek lehettek. 
Érdekes, hogy ezeket a szarvakat még mindig külön
válva találták az állat csontvázától, mert a lakosság 
minden tudományos érdek nélkül harácsolta össze eze
ket az ősszarvakat. Egyszer az ősorrszarvunak egy 
teljes példányát találták a jégben, melynek gyapjas 
szőre, húsa és bőre is épségben volt még, de a szarv 
— hiányzott már. A méteres szarvak bizonyára az 
elasmoteriumfajnak voltak ékessége és fegyvere. Éz az 
állat sokkal nagyobb volt, mint a mammut, vagy az 
ősrinocerusz. A váza kissé hasonlít a ló vázához, való
ságban azonban óriási, undok, fekete, tapirhoz hasonló 
állat volt rövid ormánynyal és gigászi szarvval. Az 
egyszarvú legendája nyilván ettől az állattól ered, a 
melylyel az első ember már kénytelen volt harcba 
szállani. Az elasmoterium hosszát több, mint hat méterre 
becsülik, tehát kétszer akkora volt, mint egy mai 
elefánt.

Sőt mi több, mint Henry F. Osborne newyorki 
tanár legújabb tanulmányából kitűnik, az első óriási 
rinoceros-fajoknak nem is volt szarvuk. Ezek az otromba 
állatok ellepték majd az egész világot. A mai Magyar- 
ország egyes részein épp oly otthonosak voltak, mint 
Csehországban, Német- vagy Franciaországban. Akkori
ban számos földközi tenger és tó borította Európát, a 
mikben bűbájos, hosszú gyikok éltek. A szárazföldi 
élet azonban sokkal érdekesebb volt. Az ősorrszarvuak 
a rengeteg uralmát megosztották az elefánt őseivel a 
hosszú agyaru mastodonnal és a hajlott agyaru mam- 
muttal. Az agyar, kivált az utóbbiaknál, csak ékkesség, 
mert alig hihető, hogy ezek az óriások ezt az ügyetlen 
kinövést fegyverül használhatták volna. Mindinkább az 
a fölfogás lép előtérbe, hogy a mammut és mastodon 
egyedüli fegyvere — épp úgy, mint a jelenleg élő 
elefántnak — az orrmánya volt, melylyel ellenségeiket 
fölvetették a levegőbe, hogy aztán rájuk tapossanak. 
A mastodon teste sokkal nagyobb és otrombább volt, 
mint az elefánté, a nyaka azonban hosszabb és moz-
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Balaton-Fiired 1899 junius 14.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
A május 21-íkén megtartott országos gyűlésünk után 

több helyről érkeztek hozzám tudokozódó levelek, mind 
olyanoktól, kik lapunkat nem járatják s valmennyien a 
gyűlés lefolyásáról kérdezősködtek, mint a melynek ered
ményéről mit sem tudnak. Én valamennyinek készséggel 
válaszoltam, de csak annyit, hogy tessék illetőknek lapunkat 
megrendelni, abból majd megkapják a szükséges értesítést. 
Bizon lépten-nyomon sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy 
sokan csak addig lelkesednek ügyünkért, mig az semmibe 
sem kerül s csak a kész terített asztalhoz szeretnének ülni.

Azt is tapasztaltam, hogy olyanak is fölös számmal 
akadnak, kik még az igazán lelkesedő kartársakat is le
beszélni és meptántoritani igyekeznek s korlátolt elméjükkel 
még azt is állítják, hogy a kibocsátott nyilatkozat olyan 
irat, melylyel idővel minden vagyonuktól meg lehet az 
aláírót fosztani, no de hát azt tartja a példabeszéd, hogy 
az ujjaink sem egyformák, hogy lehetne tehát kívánni, 
hogy az emberek egyenlők legyenek.

Ilyen szomorú tapasztalatak mellett nagy lelki 
gyönyörűségemre szolgál, hogy azok a tisztelt kartársak, 
kiknek képviseletében a gyűlésen megjelenni szerencsém 
volt, legnagyobb örömüknek adtak kifejezést a fölött, 
hogy olyan szép számmal jelentünk meg a gyűlésen 
s ott egyhangúlag határozatba ment az egyesület meg
alakítása, miből kifolyólag arra kértek, hogy a tanúsított 
buzgóságért úgy a tisztelt szerkesztő urnák, valamint a 
gyűlésen megjelent lelkes kartársaknak nyilvánosan köszö- 
netüket kifejezzem.

íme tehát akadnak mégy olyanok, kiknél a lelkesedés 
nem üres szalmaláng, hanem annak tüze mint erős zsarátnok 
fészkelte be magát sziveikbe. Legyen bár eleivel parányi 
ez a csoport, mégis kell, hogy küzdelme eredményre 
vezessen, csak a kitartás benne továbbra is megmaradjon.

A napokban furcsa leletre akadt Maor György cso
paki községi erdőszolga, midőn védkerületét bejárta. 
Midőn az egyik nyiladékon hazafelé ballagott, csodálkozva 
vette észre, hogy a ragadozó madarak nagy csoportja 
egy hely körül röpköd és zajong. Rendkívüli magavise- 
letüket megfigyelendő, óvatosan közelgett a helyhez, mert 
azt hite, hogy ott valamely nagyobb vad van, midőn 
azonban egészen közel ért, megdöbbenve látta, hogy ott 
ez egyik fán egy akasztott ember lóg nadrágszijára kötve 
s arczárói a madarak már a húst letépték. A látvány 
borzalmas volt s iszonyattal sietett el a községbe, hol a 
furcsa leletről jelentést tett az elöljáróságnak.

A vizsgálat kiderítette, hogy az akasztott ember azonos 
Anderkó Lajos gépészsegéddel, ki mintegy io nap előtt 
eltűnt s kit már a szolgabiróság is körözött.
Az illető egy anyja nevére feladott levélben már előre 
megirta, hogy a Zalavárinégyében fekvő Csopak község 
erdejében öngyilkosságot fog elkövetni. A szomorú véget 
ért ember nyirbátori illetőségű s igen jóravaló, becsületes 
ember volt, kit azonban az utóbbi időben igen sok csapás 
ért s igy lehet, hogy ez keserítette el annyira, hogy életét 
ónkkezével oltotta ki.

Ugyancsak önkezével vetett véget életének Kutasi 
Imre jómódú b.-füzi gazdaember, ki háromszor lőtt magára; 
az első két lövés nem talált, de a harmadik szétzúzta agyát 
s rögtöni halált okozott.

Szomorú dolog, hogy az emberek ennyire vesztik 
Istenben való bizodalmukat s félnek megküzdeni az élet 
viszontagsága ival.

A szerkesztő úrnak tisztelettel maradtam
igaz hive P a p p  J á n o s .

gékonyabb lehetett. A szentpétervári, párisi és newyorki 
múzeumokban több teljes mastodon látható. Kivált az 
utóbbi most legújabb időben pártalan ebben a tekintet
ben. A nemrég meghalt Marsh tanár egész gyűjteményét 
ennek a múzeumnak hagyta. Itt van a Teleoceras 
Fossigernek, ennek a ritka állatnak egy teljes tiz láb 
hosszú példánya is.

A mammut külső alakja általánosan ismeretes.
Az elefánt tulajdonképpeni őse, mely szőrös voltát 

nem tekintve, leginkább hasonlított hozzá. Nem úgy a 
dinoterium, ez a négy méter magas hatalmas oszlop- 
szerű lábon járó szörnyeteg, melynek agyarai lefelé 
állottak ép úgy, mint a rozmárnál.

Még sok állatfaj élt ezeknek a vastagbőrüeknek 
a társaságában. Velük éltek a ló ősei, a többcsülkü 
anoploterium, meg a lipparion, a szarvas őse, az óriás 
kzivaterium. Az ős-tigris, a mahirodusz is sokkal na
gyobb és erősebb volt, mint bengáli, félelmetes utódja,

Ez óriás világ — nem tudni biztosan hogyan — 
egyszerre kiveszett. A számos vastagbőrüből csak az

elefánt meg a orrszarvú maradt meg, az uj, idegen 
világban. Évezredes por lepi a csontjaikat, mig a vélet
len az egyiket vagy a másikat meg nem menti a 
számunkra. Újabb földrétegek keletkeztek, melyek ma
guk alatt eltemették az elsülyedt óriásokat. A barlang
lakó ember még látta ezt a hanyatló világot. Kezdet
leges kőfegyverével, égő fadarabbal a kezében szembe 
állt az őserdő rémével, a barlangi medvével és ős
tigrissel és megmérkőzött a hatalmas mammuttal is.

Örökös bajoknak volt színhelye ez a föld, mig a 
civilizáció lassanként meg nem hódította a világot. 
Manapság az ember a világ ura, de őseinknek sok 
kemény küzdelem után sikerült csak ez az uralmat 
kivívni. Az ész győzött a nyers erőn, az ember meg
maradt, mig az óriások kipusztultak.

-----------Mig egy régmúlt világról révedeztem,
társaim a talált csontokból időközben egy nem egészen 
teljes, de gigantikus csontvázat állítottak össze, a 
krokodilusnak valamelyik távoli ősét, mely azonban 
sokkal nagyobb, sokkal rettenetesebb lehetett, mint 
nilusparti elkorcsosodott utódja.

Hoffmann Ottó.
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F a lb  időjóslása. Az esztendő második felére 
is megjósolta már az időt Falb Rudolf. E szerint julius 
első harmada száraz, a második harmadában némely 
nap esős lesz, a hónap végén pedig folyton esős idő
járás lesz, a nélkül azonban, hogy valami nagy zápor 
esnék. Vihar nem igen lesz júliusban. Augusztus első 
felében sok' eső lesz, a hónap második felében pedig 
száraz időjárás. Szeptember elejétől végig nagyon 
száraz időt jósol Falb, októberben azonban sok eső lesz, 
a kritikus napokon kívül pedig zivatar. A kritikus 
napok a következők: julius 22. auguszus 21. szeptember 
19. október 18; ezek első rangú kritikus napok. Másod- 
rendüek a következők: szeptember 5. október 4; har- 
madrendüek julius 7 és augusztus 6.

A  b a ju sz ta lan  dragonyosok. A kolini csata
emlék leleplezése emlékezetbe idézi a nevezetes 
csatának következő epizódját. Mikor megkezdődött az 
ütközet, gróf Daun a fenyegetett jobb szárnyra sietett 
s jelenlétével bátorságot és kitartást öntött a csapa
tokba. Véres harcz keletkezett változó szerencsével. 
Daun tábornagy a csata hevében rámutatott a csupa 
bajusztalan ifjakból álló Vallon-dragonyosezredre és 
igy szólt: — „Itt az ideje, hogy bevezessem ezeket a 
tüzbe.“ Mindenki mosolygott. — „Ezeket a tejfölös- 
szájú gyermekeket ? — suttogtak itt is, ott is.“ — Baju
szuk ugyan nincs, de harapni tudnak,“ — jegyezte 
meg Daun. A porosz dragonyosok épen akkor rohantak 
az osztrák-magyar seregre. A jobbszárny inogni kez
dett s a poroszoké lett volna a győzelem, ha a tej- 
fölösszáju Vallon-ezred hirtelen rájuk nem támad. E 
fényes lovasroham döntette el a csatát. Mária Terézia 
ennek emlékéül rendelte el, hogy a Vallon-dragonyosok 
soha se viseljenek se bajuszt, se szakállt.

Is te n íté le t. Felhőszakadások, zivatarok, jégve
rések pusztítanak végig az aranykalászos, rengő vetése
ken, utakat szánt a fergeteges vihar a gazdag isten 
áldásában, a gazda kezében hiába pendül a kasza, 
ringó derekú leány kezében a sarló: az Isten arat . .. 
Vidékenként vesszük az istenitéleti idő szomorú hírét, 
itt is, ott is csengő reményeket zúz össze a dühöngő 
vihar. Borzasztó vihar vonult át Pécskán, mely fákat 
döntött ki, toronymagas porfelhőket kavart föl ,s a 
termést majdnem egészen elpusztította. A zivatar időn
ként ujult erővel tört ki. Óriási szélvész kerekedett s 
a villám lecsapott. Az egyik villám Novák György 
ópécskai festő házát gyújtotta föl. A villám az épület 
hátsó részét érte és behatolt a szobákba; de a lakóknak 
szerencsére semmi bajuk sem esett. A másik villám- 
csapás Steiner Mórnak a község szélén levő faraktárát 
gyújtotta föl: a fa pár pillanat alatt porrá égett. 
A rád megyében még volt egy másik nagy vihar Mező- 
Kovácsházán és határában. A szél élő fákat csavart ki. 
Kaszaper környékén jég is esett s a kukoricza és 
dohánytermést tönkreverte. Tótbánhegyes határán 
szintén pusztító vihar vonult át.

F a rk aso k  Á l vám  egyében. A nyár teljesen kom- 
promitálva van. Kellemetlen, hideg, esős, szeles úgy hogy 
normális időben az a szeszélyes hónap is a melyik a 

mem éppen megbízható április névre hallgat, elszégyeiné

magát a viselt dolgai miatt. Most csak az a tudósítás 
kellett a kép teljesítéséhez, a melyet Árvavárjárói közöl
nek. E  szerint Arvavámegyében a farkasok nagy károkat 
okoznak mostanában, a kiéhezett állatok valóságos rétté, 
gésben tartják az egész vidéket. Csak a napokban is egy 
zakamenczi asszonyt, aki az erdőben tűzifát szedegetett 
szétmarczangolt egy farkas A nyájakban pedig óriási 
károkat okoznak a veszedelmes fenevadak, úgy hogy a 
főszolgabiróság és a megyei uradalom most hajtóvadászatot 
akar rendezni a farkasok ellen. Szóval, még csak annak 
a két bizonyos megfagyott tótnak a csizmája hiányzik a 
téli hangulathoz.

H áború  a  jég fe lh ő k k el. Ezt a czimet ne tessék 
félreérteni: nem a jégfelhők ellen viselnek háborút a gráczia 
hanem a város bel és külvárosa a jégfelhőket küldi egymás 
nyakába, a jégfelhőkkel csatározik egymás ellen. Stájer- 
országban a múlt évben jégfelhőháritó-telepeket állítottak 
fel. Most volt az első igazi alkalom a kipróbálásukra s 
megdöbbentő módon meg is feleltek a beléjük helyezett 
várakozásnak. Minap Stájerország felett jégfelhfík jelent
keztek. A  jég azonban nem zuhogott belőlük alá, mert 
mindenütt működésbe hozták a telepeket, amire a felhők 
tovább vonultak. De bár merre mentek, mindenütt voltak: 
az összes stájerországi jegfelhők összegyűltek Grácz felett. 
Persze itt is megijedtek, mozgásba hozták a telepüket, 
mire az össze-vissza kergetett jégfelhők kikerekedtek Grácz 
külvárosába és délután 4 órakor azt teljesen elverték. 
T íz perczig hullott a jég, az összes kerteket elpusztította 
nemcsak a termést, de a fákat is lehántotta kopaszra,a 
az agakat mind pozdorjává törte. Ablak nem maradt 
épen és az ulczákon kétarasznyi magasan állott a jég 
melynek eltakarítására a tűzoltóságnak kellett kivonulni. 
S a legkülönösebb a dologban, hogy a jégesésnek mértani 
pontossággal megállapítható határai tényleg egy körvonalat 
képeznek, melynek központjába a belvárosi jégháritó telep 
esik, amivel be van bizonyítva, hogy a telep csakugyan 
megtette a hatását s köröskörül egy bizonyos távolságban 
nem engedte a jeget leesni. Azontúl azonban a felhők 
akadálytalanul leadták jégterhüket. A  gyárkülvárosaik 
most elhatározták, hogy ők is nyakra-főre ilyen telepeket 
állítanak, s a legközelebbi jégfelhőket boszuból egyesült 
erővel visszaküldik a belvárosba. így elég érdekes háborúra 
van kilátás, a melyet Gráczban a jéghegyekkel vívnak.

H ova p á ly ázzu n k ?  A  Zólyomvármegyei Hír
lapban a következő pályázatot találjuk :

Lemondás folytán üresedésbe jött és eddig évi 200 
írttal javadalmazott Tót-Pelsőci községi erdőőri állás 
üresedésbe jővén, erre a pályázatot ezennel kiírjuk s fel- 
hivjuk a pályázni szándékozókat, hogy az 1879. évi XXXI. 
t. c. 37 §-a értelmében felszererlt folyamodványaikat f. 
évi augusztus hó 12-ig alulírott elöljáróságnál nyújtsák be.

A megválasztandó erdőőr 70/899, közgy. számú 
határozat értelmében jóváhagyás feltétele mellett a követ
kezőleg fog iavadalmaztatni: Évi fizetés 240 frt. lakbér 
50 frt. földváltság 15 frt. összesen 315 frt. készpénz és 24 
ürköbméter tűzifa.

A  választás f évi augusztus 15-én d. e. 9 órakor a 
városháza tanácstermében fog magtartatni.

Tót-Pelsőcön, 1899. julius hó 4-én

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T
a

L U M  É S  T Á R S A
udvari egyenruha szállítók

@
&Gf f©

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu földm űvelésügyi m. kir M m isterrum nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czj^günlL újó lag  megtoízatott

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  R U H Á K § -
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
■ Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. - ^ |  Kiváló tisztelettel

Budapest, ív. B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A ,  elsőrangú egyenruha készítő intézete.

’ Ő c sá sz . é s  k ir. F e n sé g e  J ó z s e f  fö h e r c z e g  u d vari sz á llitu i.
S zerb  k ir . u d v a r i sz á llító k . A fö ldm . m . k ir. m in isz tér iu m  sz á llító i

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  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 edden

H irdetési d íja 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.

Napidi jas  segédőrök .
A legszerencsétlenebb fajtája az erdészetnél 

alkalmazottaknak, körülbelül olyan, minta vadak 
közt a nyúl, melynek soha sincs biztos hazája.

Valamely szerencsés halandónak túl sok 
az erdeje s ahhoz sokalja szakértő személyzet 
alkalmazását? Sebaj! hiszen akad elég szegény 
ember, ki úr akar lenni, kitelik azokból egy 
pár napibéres. Ennek alkalmazása még azért is 
hasznos, mert hiszen nem kell neki akkora 
fizetést adni, mint a rendes alkalmazottnak, 
beéri az kevesebbel is, az erdőt pedig csak 
úgy körüljárja, mint az iskolákból legjobb 
bizonyítványokkal kikerült szakember. Azután 
még az is előnyös, hogy bármikor el lehet 
csapni minden szószaporitás nélkül s másikat 
fogadni helyébe, szóval kicserélni, mint a kopott 
kabátot. Némely arra hivatott hatóság még azt 
is megcselekszi, hogy minden törvények ellené
re hatóságilag föl is esketi, nem kívánván 
ez alkalommal a törvényszabta szakképzettség 
kimutatását s megadja neki a fegyverviselési 
engedélyt. Az, hogy vájjon ismeri-e az illető 
a fegyverviselésére és használatára kiadott uta
sításokat, vagy nem. teljesen mellékes dolog; 
az ilyen lényegtelen kérdéssel kár is az időt 
vesztegetni, hiszen ha visszaél is vele, kinek 
van abból baja? Ha megpuskáz egy pár vad
orzót vagy fatolvajt, azok rászolgáltak s meg
érdemelték, az az ő bajuk, ha pedig öt magát 
ezért a hűvösre teszik, az ismét az ő baja: 
miért nem ismerte a szabályokat ? Ilyen csekély
ségekkel csakugyan kár törődni, mikor az ember

különben is olyan olcsó. Mert csakugyan nincs 
olcsóbb portéka a napibéres segédőrnél.

A mezei munkás, ki a legkisebb munka
időben is teljes ellátás mellett megkeres 40—50 
krajczárt, a nagy munkaidőben, aratáskor, csép- 
lés alkalmával pedig keresete I—2 forint közt 
váltakozik, lázong és munkabér emelést követel, 
gyülésezik, feliratoz. A napibéres segédőr sokkal 
szerényebb teremtése az Istennek, ez beelégszik 
napi 30, 40 krajczár bérrel s olyan, ki 50 vagy 
pláne 60 krajczár bért kap, már valóságos 
úr — számba megy s méltó irigylés tárgya 
szerényebb társai előtt.

Minősítés ennél az állásnál semmilyen sem 
kell, legföllebb egészséges lábak és jó szem ; 
szaktanulmány, az irás és olvasás mestersége 
teljesen fölösleges dolgok s mégis milyen szép 
dolog az, mikor magát a falubeliek által „erdész
úr", „pán föster" vagy „jáger" és „domnu föster" 
szép titulusokkal czimeztetheti! Tekintélye na
gyobb a községben, mint a bíróé vagy kurátoré 
s igy nem csoda, ha akadnak vidékek, hol a 
biró ebbeli méltóságát szívesen elcseréli a napi
béres segédőr kétesd icsöségiért. Magunk is isme
rünk pár esetet, hol a községi biró napibéres 
segédőr lett, sőt talán e mellett még az addig 
viselt bírói tisztét is megtartotta.

Azt hinné valaki, hogy az ilyen napibéres 
segédőrök csak mint kisegítő személyzet lesznek 
alkalmazva a szakavatott egyének oldalánál 
és felügyelete mellett? így kellene ugyan lenni, 
de bizon sokhelyütt tapasztalhatjuk, hogy az 
ilyenek egész nagy védkerületeket teljesen ön
állóan látnak el s rájuk van ott bízva a szak
ember minden kötelessége és teendője.
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Ennek a rendszernek, vagy talán inkább 
rendszertelenségnak hátrányait elvitatni nein 
lehet s azokat nem ellensúlyozhatja az a képzelt 
nyereség, mely egy rendszeresített állás fizetése 
és a napibéres bére között mutatkozik. A hátrá
nyok közt nem utolsó az sem, hogy a szakképzett
séget nélkülöző alkalmazottat mindig jobban és 
sűrűbben kell ellenőrizni, mint a szakképzettet, 
annál inkább, mert egy-egy rendeletnek hibás 
végrehajtása által mérhetlen károkat okozhat 
kenyéradójának. Igaz ügybuzgóságot, szolgálata 
iránt való lelkesedést a napibéresnél csak a 
legritkább esetben és talán csak az olyannál 
találhatni, a melyik ilyen állást nem annyira 
kenyér kereset czéljából, mint inkább azért 
fogadott el, mert hajlamai az erdészi pályára 
vonzzák s igy akarja magának megszerezni 
a szakvizsgánál majdan igazolandó gyakorlatot.

Nagy kárt okoz azonban a napibéresek 
alkalmazása a szakképzett egyéneknek, mert 
ezek nagy tömegét elvonja hivatásuktól. Ki 
tudná megszámlálni, hányán vannak azok a jó 
készültséggel ellátott ifjak, kik szakmájukban 
tisztességes álláshoz jutni nem bírván, tudásukat 
nekik teljesen idegen téren kénytelenek érvénye
síteni s hajlamaikkal gyakran homlokegyeuest 
ellenkező pályára lépni?

A napibéresnél a megbízhatóság sem lehet 
mindig kifogástalan, mert hiszen a csábítók

legveszedelmesebbje, a nyomor mindig ott set
tenkedik körülötte; erdökárositókkal sem bánhat 
teljes szigorral, mert azok többnyire községbeliei, 
sőt talán rokonai s ő minden pillanatban el lehet 
készülve arra, hogy szolgálatából elbocsátva 
ismét ezek közé lesz kénytelen visszatérni. —-

Az sem ritka eset, hogy az erdőbirtokos 
a napibérest csak a tavaszi erdei munkák al
kalmával fogadja fel s megtartja egészen 
őszig, tehát abban az időszakban, midőn mun
kaerejét más jövedelmezőbb foglalkozásnál 
sokkal előnyösebben értékesíthetné, a tél be- 
köszöntével pedig szélnek ereszti s akkor azután 
minden foglalkozás híján kedvére nyomoroghat, 
mert hiszen a szerény bérből még napról-napra 
megélni is művészet számba ment s igy megtaka
rítani mit sem lehetett.

A magas kincstárnál mostanában vették 
számba a napibéres segédőröket és azt, hogy 
ezek közül hányán és mily nagyságú védkerü- 
leteket látnak el önállóan. Nem inputálunk 
ugyan magunknak prófétai tehetséget, de azért 
bátran merjük állítani, hogy ez a művelet kap
csolatos lesz az altiszti állások szaporításának 
tervével s ezt a föltevésünket már a legközelebbi 
jövő igazolni fogja. Mindenesetre dicséretes 
dolog lenne s remélhető, hogy a magas kincstárt 
az erdőbirtokosok józanul gondolkodó része 
csakhamar követni fogja s ez által majdan számos

T  J&. 2F3. G  2 ÍJ #*-&r-

Budapest i  élményeim.
I. Elutazás.

— Te apjuk valahogy nagyon rákaptál mostanában 
arra a Budapestre, pedig nem neked való az, a ki 
olyan könnyen enged minden csábításnak; bizon még 
majd egyszer csúful fogsz járni.

— Hagyj te nekem már békét azokkal az örökös 
prédikáczióiddal! — mozdultam rá zsémbelő kisebbik 
felemre. — Valahányszor utazom, mindig ez a komédia; 
teszed magad, mintha engem féltenél, pedig csak 
magadat félted — már tudniillik hogy lemaradsz rólam. 
Jól ösmered te már az én szilárdságomat, elveimet, 
satöbbi jó tuljdonságaimat; majd megóvnak ezek jengem 
minden bajtól.

— No hiszen gyönyörű védőkre hivatkozol, mond
hatom ; azok majd úgy fognak megvédelmezni, mint 
a muszkák a törököt. Már hiszen ha hébe-korba 
mélyebben is nézed a pohár fenekét s végig ferblized 
muzsikaszó mellett az éjszakát, ez még csak megjárja, 
ezek férfi virtusok; csak ne bomlanál úgy minden kötény 
után! Tudod, hogy az asszony visz legkönnyebben 
veszedelembe ?

— Tudom, lelkem tudom, saját tapasztalásomból 
s hogy megnyugtassalak, im becsületszavamat adom, 
hogy most az egyszer nem futok kötény után.

— És osztán bizhatom a becsületszavadba ?
—- Bizhatsz fiam, bizhatsz, olyan szilárd az, hogy 

akár az építendő szászsebesi magyar színház fundá- 
mentomát rárakhatod. Olyan ártatlanul jövők vissza, 
mint a hogy Ádám apánk ment el az almafa alól.

Ilyenféle párbeszéd előzte meg a gyűlésre való 
fölutazásomat. Mégis csak jó, ha az ember óvatos a 
becsületszó adásánál, ezzel lehet legjobban megnyug
tatni az asszonyt, pedig ha tudná! Könnyű volt nekem
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kitűnő szakerö lesz megtartható az erdészet 
nemes hivatásának.

A segédőrök alkalmazását különben telje
sen úgy sem lehet mellőzni, mert akárhány 
olyan védkerület van, melynek ellátását külön
féle körülmények miatt egyes ember meg nem 
bírja; az ilyen helyek lehetnek azután gyakorlati 
iskolái az olyanoknak, kik magukat az erdészeti 
pályára a szakiskolák elkerülésével óhajtják 
kiképezni.

Fa és alkalmazhatósága.
A „Magyar Fakereskedö“ után

Hogy a fafogyasztás földünkön úgyszólván óriási, 
ahhoz azt hisszük nem kell magyarázat. A fa termelése, 
a mióta rendezettebb viszonyok uralkodnak, az erdő- 
gazdasági üzemtől függ és ez nem lehet a föld minden 
részén egyforma. Ez az országok és területek talaj- 
viszonyai, változó orografikus és klimatikus állapota^ 
geografikus és nemzetközi viszonyai, a mivelődési álla
pot, sőt egyes népek és néptörzsek mivelődési képes
sége szerint váltakozó. Ebben keresendők azon okok 
is, hogy az erdőgazdaság nem érte el mindenütt egy
szerre a fejlődés ugyanazon fokát. Jól rendezett általános 
gazdasági viszonyok és szervezkedések nagyon gyakran 
ugyanannyira feltételei mint következményei a jó erdé
szeti viszonyoknak. Erdővel borított azon földterületek, 
melyek mindeddig mint szántóföld nélkülözhetők voltak, 
meg nem gyengülten és hasznothozóan hagyhatók az utó
kor részére. Kiterjedt erdőségek megmunkálására történt

azt mondani, hogy nem futok kötény után, mikor 
tudvalevőleg Pesten nem úgy van, mint itt nálunk 
kisoláhországban, hol a fehérnépnek egybe sincs a 
két kötényinéi, mert ott a jóravaló dámák minden 
egyebet hordanak, csak kötényt nem.

No, ezen a veszedelmen könnyen átsiklottam.
Mint mikor a rég fogva volt madár a nyitva ha- 

gyot ablakon át kiröppen a szabadba s vig csiripeléssel 
röpköd fáról-fára, hasonlatosképen nagy vigsággal in
dultam én is utamnak a dübörgő vonaton. Bölcs előre
látással a harmadik osztályra váltottam jegyet, mire 
több okom volt, melyeket itt csak amúgy kutyafuttába 
el is mondok.

Első osztályban utazni nem szegény embernek 
való, bár elég kényelmes lenne; a második tele van 
vigéczekkel, kik nem csak hogy teli beszélik az ember 
fejit az ő kseftjeikkel, de még az öledbe is juttatnak 
egy-egy pakktáskát, asszonyt meg csak ritkán találsz 
olyan becsületeset, ki magában utazik s az is rendesen 
a női szakaszba menekül, hova a durva kalauz leg-

legrégibb intézkedések azok voltak, melyek az erdőt 
elpusztították. A hol telepitvényesek őserdőkbe be
hatolnak, hogy ott helyet találjanak lakásaik számára, 
a hol föld kellett nekik megmivelésre és legelők állat
jaik számára, ott már legrégibb idő óta kénytelenek 
voltak fát dönteni, ott senki sem volt tekintettel az 
erdő állapotára és mégis ez az erdőpusztitás képezte 
mindenütt az erdőgazdaság kezdetét.

Bányászat és kohóipar, valamint a sohányászat, 
ha megmaradni és fejlődni akarnak, folyton nagy mennyi
ségű fa felhasználására vannak utalva, tehát nemcsak 
nagy mértékben függnek az egészséges erdőgazda
ságtól, hanem azt kezdeményezik is. E kezdeményezés 
mindazon nemzeteknél, melyek jól kifejlett rendsze
retettel bírnak és a melyek a jövő nemzedék iránti 
kötelességeiket ismerik, alig szükséges, mert az ilyen 
nemzetek mindig nagy gondot viselnek erdőállományaikra 
és egyébb fontos jövedelmező bevételi forrásaikra. 
Akárhány ok érvényesíttessék a szántóföldek meg
felelő, sőt aránylag messze menő felosztása mellett, 
az erdő tekintetében sok évszászad tapasztalata azt 
bizonyította, hogy nagyobb erdőterületek kisebb birto
kokra való szétdarabolása, vagy közös használata csak 
ritkán jár együtt azoknak jó kezelésével és hogy egy 
oly rendezett gazdasági üzem, mely az erdők fentar- 
tását és jövedelmezőségük állandósitsát eredményezi, 
csak nagyobb kiterjedéssel biró erdőségeknél várható. 
Nagyobb erdőterületek birtoklása egyesek kezében 
többek között a bánya és kohóiparnak nagy előnyére 
volt, midőn azok faszükséglete a közel és távolról való 
faszállitást meghaladta. Egész uj nézetek merültek 
akkor fel az erdő értékét és fontosságát illetőleg és 
végül annak jobb ápolására és védelmére vezettek. 
Sajátságos tünemény, hogy ott, a hol egy vagy más

föllebb papot ereszt be, a közös szakaszban ülőnek 
rendesen oldalánál van a morgó medvéje, a gyöngéd 
férj, ki csak egyik szemével nézi a vidék szépségeit, 
mig a másik szeme mindig az asszonyon van, de a 
harmadik osztály, ez azután kedélyes. Itt a hölgy 
közönség nem annyira finyás, nem prüszköl az orra 
alá fújt füsttől, sőt még ha véletlenül meg is öleled, 
nem rezonéroz. A nyelvük meg úgy kerepel, mint a 
nagypénteki haranghelyettes, sohase fárad, soha el 
nem kopik. Héj! ha a czipőm talpa ilyen tartós lenne!

A szakaszban nem is voltunk túlságos sokan, 
csak éppen tizen, már a mennyi az ülőke is benne s 
tiszelet-beesület derék kalauzunknak, engedett kérésem
nek no meg a borravalónak s az egész úton nem 
bocsátott be több utast hozzánk. Voltunk itt azután 
mindenfélék. Én képviseltem az erdészetet, két tót 
kaszás a mezőgazdaságot, egy kofa a baromfitenyész
tést, egy bátyus zsidó a kereskedelmet, két vig suszter 
legény az operát, két hajcsár a marhatenyésztést, egy 
fiatal szép leányzó pedig nyilván a gyümölcsészetet
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okból elkövetett erdőirtások a leendő fahiánytól való 
félelmet előidézték, legerélyesebben követték a kényszer 
ntján való uj beültetést, mig annak szükségét, hogy a 
fával takarékosan és gazdálkodva kell elbánni, alig 
vették tekintetbe.

A tömör fanemeket tudvalevőleg majdnem minden 
használati czélra szívesebben veszik, mint a lazább 
szerkezettel bírókat, mert a nedvesség és piszok nehe
zebben hatolhat sejtjeikbe és gomba képződés ellen 
nagyobb ellentálló képességei bírnak. A falak és padozat 
fával borítva a helyiséget egyenletes hőfokon tartja, 
de a nedvességgel, a mely nagy ellensége a iának, a 
dolog sajátságosán áll. Még az úgynevezett légszáraz 
fa is tartalmazhat összsúlyának mefelelő 10% nedves
séget és azért mutatkoznak látszólag teljesen száraz fánál 
zavaró jelenségek, mint a vetemedés, fonnyadás, melyek 
csak mint a nedvesség által keletkezettek, magyaráz
hatók meg. Nedvesség felszívása ellen való védelem 
többnyire a fa könnyen oldó fehérnyeanyagának el
vonása és annak tartós telitőanyagokkal, impregnálás 
utján való pótlása által történik. Sok gyantát tartal
mazó fákat, mint pl. nehány amerikai fenyőt nem 
szükséges impregnálni. Egy másik védőanyag nedves
ség és pornak a sejtekbe való behatolása ellen ter
mészetesen az olajfestékkel való bevonás.

A fa pótanyagának újabban a xylolitet emlegetik. 
Ez egy nagy nyomás alatt fürészporból, magnéziából, 
alji klormagnézium és vízből készített keverék, mely 
nedvességet csak nagyon kis mértékben képes felvenni. 
Csak újabb időben foglalkozott megint néhány feltaláló 
fadiszitések utánzásával. Ezellőtt azt az eljárást követték, 
hogy az alapszín elkészítése után az ornamentikái 
mezők lemoshatóságát melyeknek fehéreknek kellett 
lenniők, azáltal érték el, hogy nem teljesen száradó

maró anyaggal festették be; manapság ezen eljárást 
annyiban találják hiányosnak, hogy a tisztán maradt 
mezők szélei és körvonalai nem voltak elég élesek, 
úgy hogy ezeket utólagosan kellett javítani. Ezt a 
hátrányt oly módon szüntették meg, hogy az egészet 
legelőször világos spirituszlakkal vonják be, mielőbb 
még azon díjövezett vizfestékkel az alapszint ráfestik 
és a helyett, hogy a később világosan megjelenő ré
szeket lemoshatóvá tennék, éppen azokat, melyeknek 
sötéteknek kell maradniok, gyantás lakkal való bevonás 
által lemoshatatlanná teszik. A díszítések kifestése 
éles körvonalak készítése által ily módon könnyen és 
tisztán történik. A fafelület spirituslakkal való bevo
násának mellesleg még az az előnye is van, hogy bár
mely fanemnek, mint fenyő, éger, tölgy, dió, mahagóni 
és egyébnek alkalmazhatását lehetővé teszi, de leg- 
inkábbb alkalmas a juhar a fa-diszitések uj hamisí
tására. Juharnál elegendő a világos spirituszlakkal 
való egyeszeri bevonás, mig minden más fanemnél 
legalább kétszeres befestés szükséges; enyvvel kevert 
vizfestékkel festik azután reá a kívánt faszint. Ezen 
alapra kopirozzák azután a rajzot és vagy a hátteret, 
vagy a képet gyantatartalmu olajkenczével festik be. Ha 
a kencze kb. egy negyed óra múlva megszáradt, lemos
sák a felületet, a mikor is e gyanatkenczével fedett 
rész sötét marad, mig a védtelen vizfesték eltűnik. 
Most a rajzok és alakok tisztán és élesen tűnnek elő. 
A világos ékítmény és esetleg a világos háttér utólag 
szines olajfestékkel beárnyékolható és azonkívül vonalak 
vagy határvonalak fekete tussal berajzolhatok. Ezt 
csak mellékesen említjük.

Egy szűkén határolt czikkben természetesen nem 
lehet szó mindarról, a mire a fát alkalmazzák, tulaj
donságairól, vagy a fa czélszerüségéröl, építkezési

mert ajkai olyanok voltak, mint az érett cseresznye, 
két szemét meg bátran lehetett volna kökény helyett 
leszakítani.

Erdészet és gyümölcsészet (beh kitűnő magyar 
szavak!) olyan közeli rokonságban vaunak, nem csoda 
gát, hogy legközelebbi rokonomhoz igyekeztem férkőzni. 
Hátha sikerülne a kettőt még szorosabb kapocscsal 
összefűzni ? Széles mellemet már a legszebb remények 
dagasztották, orczáimon kiütött a vágyakozáspirja, mikor 
egyszerre elsápadtam, mint a holtra vált.

A szerencsétlen kötényt kötött maga elé, engem 
pedig becsületszavam köt odahaza, hogy kötény után 
futni nem fogok. De hiszen én csak azt fogadtam meg, 
hogy nem futok utánna, itt pedig csöndesen ülök, erre 
meg nem tettem fogadást, azután szép kerülő utakon 
talán rá lehetne beszélni, hogy ha majd lehet, fusson 
ő utánnam; ő talán nem adta becsületszavát s arról 
magam sem fogok tehetni, ha a kötények futnak én 
utánnam.

így tépelődten magamban s kerestem kivezető 
utat, mint az erdő sűrűjében eltévelyedett,

Az egyik zsidó polgártárs valószínűleg gyöngédem 
szerethette Rüfkéét, mert bolyongásai közben egy 
szép libát vett neki s azt most óvatosan a pad alá 
helyezte.

Sok embernek unalmas a vasúti utazás, kivált 
ha hosszasan tart; nekem soha sem az. Szeretem meg
figyelni az utazó társaimat, mehallgatni beszédeiket s 
magamnak Ítéletet formálni róluk. Jobb megfigyelő 
helyet alig lehet erre a czélra találni a szorgos 
kutatónak.

Május harmadik harmadába léptünk, mikor már 
a nap is kezdi mutatni az ő foga fehérét. Kutya meleg 
idő volt s jó szerencse, hogy nem voltam hájból, mert 
akkor elolvadtam volna s vájjon ki irta volna le az 
én élményeimet?

A feleségem gyönyörűségét találja abban, hogy 
a férje szép formájában büszkélkedjék s ezért lehe
tőleg szűk gallérokat és czipőket vásárol nekem (a szűk 
nadrágot azonban nem tűri. azt mondja, nem kell túl
ságosan mutatásnak lenni). Nekem a milyen nagyon
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czélokra; itt mindazt csak igen röviden akarjuk érin
teni. Ha szó van pl. ideiglenes építményekről, igy 
tribünökről, diadalívekről és hasonló dolgokról, úgy 
alig használnak más építési anyagot mint fát. Fontos 
különösen pajtáknál és hasonló épületeknél, az össze
kötéseket csak vaspántokkal és szögekkel eszközölni, 
hogy megint könnyen legyenek eltávolithatók. Épüle
teket, melyeket hosszahb ideig, ha nem is állandóan 
akarnak fentartani, ugyan szintén fából készítenek, de 
ezeket jól össze kell kötni. Az anyagot lehetőleg úgy 
alkalmazni, hogy ne kelljen azt összevágni, itt ép úgy 
elv, mint az állványoknál.

Minden uj építkezésnél, valamint mindén épület- 
átalakitásnál és nagyobb javitások eszkölésénél áll
ványok szükségesek. Ez esetben az építőmesternek két 
dologra kell főtekintettel lennie és pedig természetesen 
először arra, hogy az állványok az illető czélra elég 
erősek legyenek és másodszor hogy az alkalmazandó 
fát minden külön kidolgozás nélkül fel lehessen 
használni. Mindenesetre a mennyire csak lehet sértet
lennek kell maradnia, hogy később másutt megint 
használni lehessen. Rendesen összekötött keresztfák
ból tehát csak olyan állványokat fognak készíttetni, 
melyek különösen veszélyeztetve vannak, vagy a melyek
nek használata több éven át van kilátásban. De akkor 
is a lyukak és ékek száma nagyon kicsi lesz és igye
keznek az összekötést csavarokkal és kapcsokkal 
eszközölni. Angliában az állványokat általánosságban 
szilárdabban építik, mint a szárazföldön és szokás 
a külső oldalt egészen beborítani. Ezen deszkákkal

jól tetszenék az utóbbi, annál kevésbé tetszik a két 
első. Nincs kellemetlenebb helyzet, mint forróságban 
a szűk lábbeli meg gallér, kivált pedig az előbbi, ha 
még az embernek tyúkszeme is van. Nem csoda, hogy 
mint jóféle tyúkszemek igaz tulajdonosa egyszer-egy- 
szer oda nyúltam a fájós helyhez s a czipő letolásával 
könnyíteni akartam magamon,

Ilyen kísérleteim közt megtörtént egy párszor, 
hogy szép szomszédnőm fel-felsziszszent s odább húzó
dott tőlem nyakig kipirulva. Nem tudtam mire vélni a 
dolgot. Egyszer azután meg is szólalt:

— De uram! ...............
Hirtelen lenyúlt ő is a pad alá egy nagyot sikoltva 

s hirtelen rántással kirántotta onnan a nyugalmát 
háborgató ellenséget . . . .  nem az enyémnek vélt 
kezet, hanem a szegény gúnárt, mely nagy unalmában 
nem tudván okosabbat tenni, módos lábikráit szorongató 
harisnyakötőit csipegette.

Ismét tehát egy tapasztalottal több: ott, hol gúnár 
van a pad allatt a szomszédnő mellett, ne nyulkálj 
tyúkszemeidhez.

Jó szerencse, hogy pár perez múlva berobogott 
már a vonat a fővárosi nagy indóház boltozata alá, 

(folytatása következik).

való borítás gyakran nagyon drága, de a költséget 
behozza az összeg, a melyet a deszkákra ragasztandó 
reklámokért fizetnek. Az állványtartó fák alsó végét 
ott rendesen a földbe beássák, de gyakran csak földdel, 
gipszszel vagy más nehéz anyaggal megtöltök hordóba 
teszik. Az állványok egy különös neme a szerelési áll
ványok vasutak részére. Azon nagy súly, melyet néha 
ily állványokon szállítanak, jóval nagyobb, mint a más
különben tekintetbe jövő terhek és azért ezek igen 
nagy hordképességgel bírnak.

A fa tüzveszélyessége miatt rósz hírben áll, de 
határozottan lehet állítani, hogy pl. falépcsők tüzve- 
szélyességük tekintetében nem sokkal rosszabbak, mint 
a tűzálló anyagokból épültek. Egy ház lakóinak mene
külése a lépcsőn egyáltalán csak akkor törrénhetik, 
mikor a lépcsőház még nincsen füsttel teli, vagy jobban 
mondva, a mig a láng azt el nem érte. Azon hátránynyal 
szemben, hogy a lángnak a fakorlátok jó táplálékot 
adnak, az az előny áll, hogy falépcsőkön ellentétben 
vas és kőlépcsőkkel a tűzoltók még járhatnak, mig a 
lépcső tényleg el nem égett. Természetesen nagyon 
ajánlatos az a tanács, melyet a gyakori tüzesetek hazá
jában : Londonban nem követnek, a lépcsőház farészeinek 
alul tűzálló anyaggal való borítása. Ennek még az az 
előnye is van, hogy a lépcsők beborított alsó részei 
megfelelően befestve mint építési disz szolgálhatnak. 
A falépcsők rossz hire tehát hamis alapon nyugszik és 
tüzveszélyességük könnyen még jobban leszállítható 
volna.

Erdőkben gazdag vidékeknek, a hol kő gyakran 
nincsen, ajánlhatók az összerakható épületek teljesen 
fából, melyeket ott helyben lehet elkészíteni. Ily épüle
teket, melyeket különös szerszámok nélkül lehet szét
szedni és szintúgy megint felépíteni, (utóbbi esetben 
szilárdan és jól összekötve) állítottak fel osztrák-magyar 
utászok a Balkán felszigeten lakhelyükül. A különböző 
részek összekötését ellenállóképes egészszé úgy eszkö
zölték, hogy az oldalrészeket képező fakereteket egy
mással és az alappal léczekkel és csavarokkal egyesí
tették, mig a tetőkeretek illesztésük által oldalra való 
csúszása ellen védve voltak. Ezek az összekötések is 
szerszám nélkül szétvehetők és megint összeállíthatók. 
Az oldalfalak összekötése az alappal és egymás között 
két lécz segítségével történik, melyek a fecskefarokalaku 
keretszegélyt, illetve ezeket s az azokhoz illő ép ily 
alakú alapszegélyeket átnyalábolják és csavarokkal 
egymáshoz szorittatnak és ezáltal a keretek közt levő 
nyílások jó záródását eszközük. A könnyebb és gyorsabb 
kezelés miatt a csavarok fogantyúkkal vannak ellátva. 
Az egymás mellett elhelyezett és a kötőkön nyugvó 
tetőkeretek, hogy jól tartsanak és oldalra ne hajoljank 
el, alsó végükön profilvasakkal láttatnak el, mig a 
tetőkötők felső részén U-vasak vannak, melyeknek eresz 
alakú mélyedésébe az ékalaku egymás mellett fekvő 
profilvasak alsó vége belenyulik. Ezáltal a behatoló 
esővíznek jó levezetését érik el. Miután Törökország-
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bán nedvesség elleni szerek, mint kenczék és impreg
náló anyagok nem voltak kaphatók, a derék utászos 
faalkotmányaikat a következőkép óvták meg a ned
vesség behatolása ellen. Az építész legelőször arra 
fordított gondot, hogy a levegő az épületet minden 
oldalról jól érje, úgy hogy eső vagy hó után hamar 
száradjon minden. Azután árkot ástak az épület, körül 
hogy az esővizet könnyen és jól levezethessék az épület 
környékéről. Általánosságban a fák nedvtartalma miatt 
a Balkán félszigeten nyugodtak lehettek, miután ott 
nagyon öreg fák vannak és miután tudvalevőleg a fa
anyag úgy vegyi mint fizikai tulajdonságai ellentétben 
az emberrel egyenes arányban a korral javulni szoktak.

LEVELEZÉS.
Szent-Dómján 1899 julius 7.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !

Ne vegye rossz néven, hogy drága idejét szerény 
soraimmal igénybe veszem, de a dolog, mit közleni 
akarok, annyira közérdekű, hogy azt magamnak meg nem 
tarthatom.

Uradalmunkban ugyanis az elmúlt vasárnapon az 
alkalmazott altisztek gyűlést tartottak, mly alkalomra 
mindnyájan összejöttek s alólirott és Sárkány kedves kar
társam rábeszélő szavait figyelembe véve egyhangúlag el
határozták, hogy az alakítandó nyugdíj és segély egye
sületnek valamennyien tagjai lesznek s lapunkat is leg
közelebb megrendelni fogják,

Bizon szükség lenne, hogy minden egyes környéken 
és uradalomban hasonlóan lelkes férfiak találkoznának, 
kik ügyünknek szószólói lennének, mert ekkoi rövid időn 
olyan tömegét tudnánk összehozni a résztvevőknek, mely 
minden nehézséget játszva leküzdene.

Kiváltkép pedig szükségesnek tartom most lapunk 
fenntartását, mert ez az egyedüli kapocs, mely ez idő 
szerint köztünk az összetartást közvetíti.

Hazafias üdvözlettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive V a r g a  F e r e n c z  

erdövéd

Tolna-Váralja 1899 június 18.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő ü l ’ !

Most, midőn már kedvelt lapunk a komoly és 
szükséges dolgokkal eléggé foglalkozott, lehetne abban 
néha egy kis mulatságos dolgot is közölni, mely egy
úttal fejtörést is okozna a tiszelt olvasóknak.

A nyári hónapok alatt midőn védkerületünkbe 
kirándulunk, a nap forró heve gyakran oda kényszerit 
a lombos fa árnyékába s ilyenkor egyéb jobb teendő 
híján vagy lapunkat vesszük elő és még egyszer át- 
böngészszük, vagy pedig elmélkedünk; néha még 
kutatásokra is adjuk fejünket s ilyenkor kivált az 
olyan vidékeken, melyek történelmi nevezetességüek

és hajdanában nagy szerep jutott nekik a történelem 
megalakításában, becses leletekre bukkanunk.
Ilyen leletre akadtam jó magam is vidékünkön, hol 
hajdanában a római légiók vívták győzelmes csatáikat, 
miután azonban a feliratot megfejteni nem tudom, 
kérem tisztelt szaktársaimat, hogy ebben segítségemre 
lenni és a rejtély megfejtését lapunkban közölni szíves
kedjenek.

A mészkőn talált felirat a következő volt:
APIS. C. OSSI. DOMINE.

CVI. SE. L. MAGIA.
RR. V. HAT.

A felirat rejtélyes és én, ki a latin nyelvben nem 
igen vagyok járatos, azt megfejteni nem tudtam. 
Kiváncsi vagyok, hogy ez másoknak fog-e sikerülni.

Szívélyes üdvözlettel maradván a szerkesztő urnák
igaz hive K r e u t z  J ó z s e f

erdöőr.

T isztelt o lvasó ink hoz ! Az uj évnegyeddel 
biztosra vettük, hogy minden egyes előfizetőnk igyekezni 
fog kötelezettségének eleget tenni s egy része hátralékát 
is törlesztve, egyúttal előfizetését is megujitandja. Rémé. 
nyűnkben várakozáson felül csalódtunk, mert mai napig 
még mindig meghaladja a negyedfélszázat azok száma, 
kik rólunk teljesen megfeledkeztek. Ilyen viszonyok közt 
a küzdelmet fenntartani nem bírván, ismételve kérjük 
tisztelt barátainkat, hogy részben hátralékaikat törleszteni, 
részben pedig előfizetéseiket megújítani mielőbb szíves
kedjenek.

K utyák a közerkölcs szolgálatában. Kas
sáról írják az alábbi jóizü történetet: Meleg nyári dél
utánokon, mikor a nap tüze égeti az ember bőrét, a 
külváros népe késő alkonyaiig elhüsöl a város szélén 
folyó Hernád-csatornában. Fesztelenül, abban az egyszerű 
toiletíeben teszik azt a külváros jámbor lakói, melylyel 
a teremtés ruházza fel az embert. Serdülő, szemérmetes 
kisasszonykák arra járván, rémülten sikoltozva menkülnek 
el a szörnyűséges látványok elől s kétségbeesve gondolják 
el, hogy milyen csúnya is volt az első ember. A Hernád- 
csatorna partján, ahol ezek az operettbe való mithologiai 
jelenetek játszódnak le, kényes ízlésű úri emberek lakásai 
és villái vannak, akik minden módot megkíséreltek már, 
hogy a tisztaságszerető népet a fürdőzésnek ilyetén ne
méről leszoktassák. Legjobb egy villatulajdonos ötlete, 
ki két idomított újfundlandi kutyát hozatott. A két mentő 
kutya folyton a parton sétál s ha valaki fürdési szándékból 
beleugrik a vízbe, azt azonnal kimenti. A hajánál fogják 
meg a boldogtalant és bármennyire is kapálózzék, a két 
kutya addig el nem ereszti, mig parthoz nem jut. Mióta 
a két újfundlandi őrködik a Herna-csatornában fürdők 
életének biztonsága fölött, a külvárosi fürdőzők kerülik 
a vizet.

H angtalan ágyú. Az ágyulövés hangja abból 
származik, hogy mikor a golyó kilép a cső végén, a 
puskapor gázai hirtelen széthasítják a levegőt s azok újra 
összeverődnek. Ez a széthasadás és összeverődés okozza
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a durranást és a hosszantartó morajt. Egy franczia ezredes 
a mostani ágyucsöveknél tízszer vastagabb falu ágyúval 
oly lövéseket csinál, amelyeknél a durrzanás és moraj 
teljesen elmarad.

Ezt az által éri el, hogy mikor a golyó kilép a cső 
végén, egy kis ajtóval elzárja a cső nyílását és a gázok 
azután lassú suhogással kiáramlanak a gyujtócsövön. Ha 
az ágyucső falának folytonos kisebbítése annyira sikerül 
hogy a költségek nem lesznek túlságos nagyok, akkor a, 
franczia ezredes hangtalan és lusttelen ágyúja nemsokára 
elindul világhódító útjára s kiszorítja a nagy hangjáról 
ismeretes Uchatiust meg Kruppot.

A feke te  golyó m ia tt. Dobsináról írják, hogy 
szomorú következménye lett annak a határozatnak, 
amely Szojka Gyula városi erdőmesternek a dobsinai 
vadásztársulat tagjai sorába való fölvétele fölött döntött. 
Egy fekete golyó került bele a sok fehér mellett az 
urnába, melyből az erdőmester vadásztársulati tagsága 
kellett volna, hogy napvilágot lásson. Az a fekete 
gyolyó valakinek a kifogását jelentette és Szojka 
Gyulát nem vették föl a társaságba. Az erdőmester 
fiatal ember volt, vőlegény is, tehát önérzetes és érzékeny 
természetű Gondolt egyet és főbelőtte magát. íme igy 
követte a fekete golyót az ólom . . .

K ülönös lakodalom . Szennában az egyik polgár 
házában lakodalomra készültek Napok óta sütöttek- 
főztek, a mikor a czigánygyerekek is behajtattak hajnal
ban a mennyasszony udvarára, az egész falu izgatottan 
várta a lakzit. A készülődő mulatságot azonban várat
lan eset zavarta meg A menyasszony kora éjjel fel
akasztotta magát. Talán nem szerette a vőlegényét, 
talán más baja volt. A násznép főleg azon busult, 
hogy vége a szép vasárnapnak, hiába készitették a 
sok izes holmit. A két násznagy azonnal lement Kapos
várra, a hol dolguk volt. Ha már nincsen lakodalom, 
legalább nem mulasztanak hiába időt. Itt aztán talál
koztak egy szennai lánynyal, a ki a városban szolgál. 
A két násznagynak hirtelen jó ötlete támadt. Vissza
hajtottak Kaposvárra, ahol a vőlegénynek, aki öz- 
vegygyé lett, mielőtt megházasodott volna, elmondották, 
hogy vau ám Kaposvárott menyasszony, csak érte 
kell menni. A busuló vőlegény rögtön kocsira ült, az 
egész násznép vele együtt, felpakkolták a czigányokat 
is s annak rendje-módja szerint megkérték a leányt, 
aki nem is igen ellenkezett. Elvitték Szennára, ahol 
megtartották virágos jó kedvvel az eljegyzést a lako
dalomra szánt ennivalóval. Ezalatt az első menyasszony 
ott feküdt kiterítve a ravatalon.

EroberkrnzEis. Az inkviziczió korába illő ember
telen bűntényről rántotta le a leplet a komáromi törvény
szék, a midőn négy hatósági embert, Szabó Kálmán szol- 
gabirót, Molnár Gedeon megyei főszámvevőt, Göbel Lajos 
mocsai jegyzőt és Czunyi József mocsai községi bírót 
helyezte vád alá. Ez a négy ur műveltsége és társadalmi 
állása ellenére minden emberi érzésből kivetkőzve az 
ártatlanul vizsgálat alá helyezett mocsai lakosokat vallatás 
közben napokig éheztette, kést szúrtak körmük alá, láncz- 
czal, botokkal verték, kikötötték, hogy vallomásra bírják. 
A négy müveit bestia most elveszi méltó büntetését; az 
ártatlanul megkínzott embereknek pedig hónapok kellenek, 
mig kilábolnak abból a betegségből, melybe a kínzás 
folytán estek.

A  n é g y  f a l  t i t k a .  Hajdú-Böszörmény ben tejtéives 
-eset tartja izgalomban a várost. Egyik ház rejtett zugában

fiatal emberre bukkantak, aki minden jel szerint már évek 
óta volt oda elzárva. A hatóság emberei majdnem vissza- 
tántorodtak, midőn a piszkos, bűzös helyiségben az emberi 
mivoltából majdnem teljesen kivetkezett szerencsétlent 
megpilantották. A viaszsárga, beesett arczu fiatalember 
haja és szakálla több arasznyira megnőtt, ruhája pedig 
lerothadt a testéről. Inkább csontvázhoz mint élő emberhez 
hasonlított. A hozzáíntézett kérdésekre zavarosan, értel
metlenül felelt s midőn a szabad levegőre kivitték, el kezdett 
őrülként ugrálni, mohón kapkodott a friss levegő után 
azután összerogyott és azóta önkívületien állapotban fekszik. 
A hatóság erélyes vizgálatot indított meg a rejtélyes 
ügyben.

H alálos fé ltékenység . Csizmadia János őrült 
szerelemmel csüngött a feleségén, akiről azonban látta, 
hogy az ő forró szenvedélyét nagyon langyosan viszonozza. 
Nem birta elviselni a csalódást s elhatározta, hogy öngyilkos 
lesz. De attól rettegett, hogy a felesége máshoz talál 
menni feleségül s akkor a sírban sem volna nyugalma. 
Pokoli tettre szánta magát. Az asszony arczát bekente 
oldott mésszel s a jajveszéklő asszony előtt mérget vett 
be. Haldokolva kiálltotta még oda az asszonynak, hogy:

— A másvilágon sem lesz nyugodalmam, ha mást 
fogsz még szeretni 1

A suhancz  boszuja. Kegyetlen boszut állt Sem- 
sén Kapczár János tizenhét éves suhancz Janitor György 
családos gazdán. Ketten ültek a korcsma asztalánál: 
Janitor gazda és Kapczár, a suhancz. Egy harmadik vendég 
is oda akart telepedni, valami öreg ember. Kapczár oda 
se nézett neki, Janitor rászólt a suhanczra, hogy csináljon 
helyet az öregebb embernek, amint illik. Az éretlen suhancz 
megcsufoltatásnak vette a tisztességtudásra oktató szót s 
mikor Janitor távozni akart a korcsmából, hozzáugrott 
és csizmaszárából előrántott kését markolatig döfte a 
gazda nyakába. Janitor összeesett és meghalt. Az elvetemült 
gyilkos egy fiatal asszonyt tett özvegygyé és három 
gyermeket árvává.

M eg gy ilko lt fö ldbirtokos. Fanatikus gyűlölet 
okozta boszunak eshetett áldozatul Rápolt szacmármegyei 
községben Bartus Benjámin földirtokos. Még február hó
napban egy lakodalmon éjfél felé az udvarban ismeretlen 
tettesek földre terítették, ö.ssze-vissza vagdalták s vérbe
fagyva ott hagyták az udvar közepén. Mikor a násznép 
ráakadt, még volt benne némi élet. Bartust a vidék leg
híresebb orvosai vették ápolás alá s pár hónap múlva 
állapota annyira javult, hogy ágyát elhagyhatta s rövi- 
debb sétákat tehetett. Tegnapelőtt délután ilyen sétára 
indult kertjébe Bartus, honnan nem tért vissza többé 
övéihez. Amint a kertje végén levó füzeshez ért Bartus, 
két ember — valószínűleg azok, akik februárban meg
támadták — kirontott a füzesből s a még gyönge s 
védekezni sem tudó embert megtámadta, fejét fejszével 
széthasították s testét összevagdalták. Bartus ott rögtön 
szörnyet halt, a gyilkosok pedig elmenekültek. Feleségének 
gyanúsnak tűnt fel, hogy férje sokáig marad a kertben 
s sógorával együtt keresésére indult. Mikor a kert végéhez 
értek, megrémülve látták, hogy Bartus ott fekszik a földön 
vérében, élettelenül. A csendőrség a nyomozást rögtön 
megindította, de a gyilkosokat még eddig nem tudta 
kézrekeriteni. A rémes gyilkosság nagy izgatottságot keltett 
az egész környéken.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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M E G J E L E N T
a

L U M É S
udvari egyenruha szállítók

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

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
c33égünK újó lag  m egDizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
7̂ - megrendelhetők. -̂ C.

^ P O L G Á R I  j F L  T T  H  A .  IES.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A ,  elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csasz. es kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam . Szászsebes, 1899. Ju liu s  25. 43-ik szám

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

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 Ke dde n

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

helye 10 kr. Ezen kivtil minden hirdetésnél 
30 kr. bólyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A mellékes  k e r e s e t
Minél tovább, annál nehezebb az ember 

megélhetése. Az igények nem csökkennek, 
hanem folyton növekednek de növekszik azok
kal egyenlő arányban a kielégitésiikre szük
séges jövedelem.

Nem szükséges ma már fényűzést űzni, 
hogy az ember abból a jövedelméből, melyből 
pár évtized előtt nem csak tiszteségesen meg
élni, de még valamit talán félre is tenni tudott, 
ma ne bírja magát fönntartani. Élelmi szerek, 
ruházat, mind megdrágultak; az ország terhei 
s ezzel a különféle adók megnövekedtek; a 
jólét már ritkaságszámba megy, raig a sze
génység folyton nagyobb és nagyobb tért hódit, 
a proletárok száma pedig szaporodik. A mező- 
gazdaságot egyik csapás a másik után éri, 
árvizek, tüzek, viharok, jégverések pusztítják 
a szegény gazdát és csak a múlt évben is a 
régente Magyarország Kánaánjának méltán neve
zett Bánát gazdái állami segítségre, kölcsön 
vetőmagra szorultak, a szegény Árvában, Tren- 
csénben s más mostoha védkeken pedig év év 
után az éhtifusz szedi áldozatait. Már pedig 
ha a parasztnak nincs pénze, nincs akkor az 
iparosnak, a kereskedőnek sem, de fogy a 
tisztviselője is, mert hiszen a drágaságban 
mindent két — háromszorosan kell megfizetnie.

Mi nem vagyunk hivatva ezeket a dolgokat 
tárgyalni, mert hiszen segíteni a meglévő 
bajokon kiilöben sem áll hatalmunkan; meg
próbálkoztak azzal okosabb emberek s igye
kezetük kudarczot vallott; a különféle viszon

tagságokkal szemben segíteni ezek sem tudtak 
Mi itt csak az erdészeti altiszti személyzet 
fokozódó nyomorával és szegénységével akarunk 
foglalkozni, mert hiszen ezek állnak legközelebb 
hozzánk, sőt mondhatjuk, hogy sorsuk a szi
vünkhöz nőtt s attól sem erő, sem hatalom 
többé el nem szakithatja.

Az az általános panasz, mely a hírlapok
ban nap nap után fölhangzik a különféle altiszti 
személyzet ajkiaról, élő bizonyítéka annak, hogy 
fekhelyük nem rózsákra van vetve, mert hiszen 
nem zörög a haraszt szél nélkül. Nincs a kereseti 
pályáknak olyan ágazata, melynek altisztjei 
nem panaszkodnának a nehéz megélhetési 
viszonyaik miatt s talán éppen az erdészeti 
altisztek egyedül azok, kiknek jajszavát leg
ritkábban halljuk. Honnan ered ez a hallgatásuk? 
Talán az ő sorsuk olyan fényes, hogy panaszra 
nincs okuk ? Oh, dehogy!

Az erdészeti altisztek különleges hely
zetüknél fogva szét vannak szórva az ország 
minden zugában s többnyire távol még az 
emberi társaságtól is, a hegységekben, az 
erdők rengetegjeiben, honnan nehéz és folytonos 
szolgálatuk miatt alig modzulhatnak. A világ 
eseményeiről tudomásuk nincs és a rendes 

- munkásaikat kivéve embert csak nagy ritkán 
látnak. Köztük minden egyes magára hagyatva 
érzi magát, még a legközelebbi kartársával 
is csak alig és ritkán érintkezik; az ö egész 
világát az erdő és családja képezik. Neki nincs 
módjában a többiekkel gyiilésezni, tanácskozni, 
terveket szőni s mert igy magára van hagyva, 
nem is mer szót emelni, jól tudván azt, hogy 
egyes ember szava gyönge s egymagában mit 
sem képes alkotni.
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Pedig alig van gyöngébbgn javadalmazott 
altiszt nálánál az egész országban. Neki, ki a 
beszerzési helyektől és piaczoktól távol lakik, 
minden élelmi czikkét kétszeres és háromszoros 
áron kell beszereznie, ha pedig az utakat a 
zord tél járhatlanokká teszi bizon gyakran 
hónapokon át nyomorognia kell számkivetésében. 
Betegségében nem jut orvosi segélyhez, nem 
gyógyszerekhez, mert ezek megszerzése anyagi 
helyzetét sokszorta fölülmúlja. A roncsoló tovok- 
lob, vagy más rohamosan pusztító nyavalya 
elragadja szeretett gyermekeit s neki vérző 
szívvel, segélytelenül kell nézni pusztulásukat. 
Neje szüléséhez nem hozhat szakavatott bábát 
s hol gyakoribb a gyermekágyi halál, mint 
éppen az erdőöröknél?

A birtokos azt mondja, hogy erdeinek 
jövedelme nagyobb javadalmazásokat meg nem 
bir s igy nem segithet a bajon, igy tehát 
magának az erdőőrnek kellene igyekeznie 
mellékes utakon fokozni jövedelmét. A tevé
keny, szorgalmas ember mindig talál módot 
némi mellékkeresetre. Találna ilyet nem egy 
erdőőr is, de sajnos neki ez nem lehetséges, 
ő minden mellékkeresettől el van zárva.

Vállalatokba bocsátkozni, kereskedést űzni, 
italmérést gyakorolni az erdőőrnek nem lehet, 
nem pedig részben azért, mert ezekre az ország 
többi népétől távol fekvő lakása képtelenné

teszi, részben pedig azért nem, mert szolgálat
adója szigorúan eltiltja minden mellékfoglal
kozástól nem csak őt magát, hanem még család
jának tagjait is.

Az erdőművelésnél és kihaszálásnál hány
szor lehetne találni elég olyan munkát, melyet 
a szolga vagy szolgáló, vagy mondjuk a család
nak valamely tagja éppen olyan jól, vagy 
talán még jobban teljesíthetne, mint akár mely 
más munkás és azt mégsem szabad alkalmazni, 
mert hiszen — állítólag — ez csalásokra, 
visszaélésekre szolgáltathatna alkalmat, már 
pedig ezt lehetőleg kerülni kell. Mintha bizon 
idegen személyekkel és azok czégére alatt 
nem történnék elég visszaélés és nem történ
hetnék még több is, ha az embernek ezeket 
megtenni szándékában volna!

Mi egészen máskép fogjuk föl a dolgot; a mi 
szerény véleményünk szerint itt a fő czél 
az, hogy az erdészeti altiszti alkalmazott jobb 
módhoz ne juthasson, hanem kénytelen le
gyen egész életén át nyomorogni, mert hiszen 
a jómódú ember az ő jómódjával egyúttal 
némi függetlenségre is szert tehet, már pedig 
ennek a fölöttesek — tisztelet a kivételeknek 
— nem barátai, hanem náluk a föltétien alá
rendelés az elv.

Több panaszos levélnek vagyuk birtokában, 
melyek arról tanúskodnak, hogy az erdészeti

31 T  A  F L  C  Z  A .  S=

Budapes t i  é lményeim.
I I .  Budapesten.

(folytatása).
Itt vagyok tehát az ország szivében, szeretett 

hazánk székes és fővárosában!
Hogy megdobban az ilyen magamforma vidéki 

ember szive, mikor a kalauz elkiáltja: „Budapest, tessén 
kiszállni!* Itt vagyunk tehát a magyarság szivében, a 
a mi fényes metropolisunkban!

Örömtől reszkető kézzel kaptam le szerény úti
táskámat s rohantan a kijárat felé.

A nagy pályaudvar kijáróján ott állt egy rakás 
hordár két oldalt s számon vette az utasokat, akár 
csak a számadó juhász a legelőről hazatérő nyájat. 
Szinte lehúztak lábaimról, úgy kapkodtak táskám felé

s ugyancsak kemény dolgot adtak, mig azt az elka- 
pástól megmenthettem. Hja, az ilyen magamféle szegény 
ember nem elég gazdag ahoz, hogy a táskáját maga 
után vitesse. Különben is nem igen bíztam az atya
fiakban, mert kinézésük annyira gyanúsnak tűnt fel, 
hogy inkább valami szentföldi utazónak képzeltem 
magam, lévén ezek valamennyien azoknak az utódai, 
kiket hajdanákan a vörös tenger hullámai megkíméltek.

Az indóház előtt következett a küzdelem folytatása 
a különféle egy és két lovas kocsisokkal s midőn már 
ezektől is szerencsésen megmenekültem, jött a különféle 
csavargók és utczagyerkőczök tömege. Valóban ritka 
szerencse kell ahoz, hogy az ember mindezek közül 
szerencsésen és minden baj nélkül megmeneküljön.
No de minek is nekem segítség, mikor a gyűlést össze
hívó szerkesztőnk azt mondta meghívójában, hogy 
a találkozás helye ott van a pályaudvar közvetlen 
közelében? Némi kérdezőskődés és ide—oda tekintgélés 
után csakugyan meg is láttam a fényes szállodát s 
kapujában az aranynyal szegélyezett sapkáju kapust
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altiszteknek némely helyeken még a legtiszte- 
ségesebb, a szolgálatot s érdekeit egyáltalán 
nem érintő mellékfoglalkozást sem engedik 
meg, gyakran talán nem is annyira a szolgálat 
érdekében, mint inkább személyi szempontokból 
s itt csakugyan időszerűnek látjuk fölvetését 
annak a kérdésnek, vájjon nem lenne-e idő
szerű szorosan meghúzni azokat a határvona
lakat, melyeken belül az erdészeti altiszt 
minden veszedelem és kellemetlenség kizárásá
val bizonyos méllékfoglalkozást is űzhet s 
pontosan megszabni ennek terét és minőségét, 
vagy pedig nem lenne-e még ennél is sokkal 
czélirányosabb s nem csak az alkalmazottra, de 
magára a kenyéradóra nézve is erdészeti altiszt
jének olyan tisztességes javadalmazást adni, 
mely a megélhetést teljesen biztosítván, minden 
más kereseti források után való futkosást 
teljesen fölöslegessé és czéltalanná tenne. A 
magunk résziről az utóbbi módszert minden
esetre helyesebbnek és czélravezetőbbnek talál
nék, de ha ez már egyáltalán nem alkalmazható, 
akkor talán nem kellene kifogást tenni az ellen, 
ha egyesek a megélhetésüket és családjuk 
jólétét mellékes — mindamellett tisztességes 
— utakon biztosítani óhajtják. Szerintünk a 
fő dolog az, hogy mint másutt, úgy itt sem 
legyenek túllépve a tisztesség és becsületesség 
határai.

Pályázat erdősítési jutalmakra.
Az országos erdei alapból a magasabb hegységek 

fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek 
oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg mi- 
velendő oly területeknek beerdősitésére, melyeken 
hegyomlások, hó vagy kőgörgetegek megakadályozása, 
szélvészek és vizek rombolásának, valamint a futóhomok 
tovább terjedésének meggátlása végett az 1879: XXXI. 
t.-cz, 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági 
szempontból szükséges, a folyó évre hat nagy jutalmat 
és tizenkét elismerő jutalmat tűzök ki, és pedig:

két elsőrendű nagy jutalmat egyen- 
kint — — — — — — — — 1000 koronára

két másodrendű nagy jutalmat 
egyenkint — — — — — — — 800 „

két harmadrendű nagy jutalmat 
egyenkint — — — — — — — 600 „

három elsőrendű elismerő jutalmat 
egyenkint — — — — — — — 500 „

három másodrendű elismerő jutal
mat egyenkint — — — — — — 400 „

három harmadrendű elismerő jutal
mat egyenkint — — — — — — 300 „

három negyedrendű elismerő jutal
mat egyenkint — — — — — — 200 koronára

Versenyezhetnek mindazok az erdősítések, a me
lyek a folyó évben nem állami költségen foganato
síttattak, még pedig a nagy jutalmakra, ha egy tagban 
legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő jutal
makra pedig, ha egy vagy két tagban legalább 10 (tiz) 
k. holdra terjednek.

Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos terüle
tek, polgári, egyházi vagy úrbéres községek s illetve

No ez ugyan lakásnak derék egy épület — gondoltam 
magamban.

— Kérek egy szobát a gyűlésre jövők részére 
fönntartottak közül — szóltam nagy alázatosan az ara
nyos úrhoz.

— Igenis, kérem, harmadik emelet, 26 szám. 
János, vigye csak föl ennek az urnák a podgyászát.

Egy csigaházhoz hasonlatos kacskaringós lépcső
höz vezettek s megindult a fölmenetel. Én jó uram, 
Istenem, mennyi lépcső! Hát azt hiszik ezek, hogy 
én harangozó vagyok s nincs egyéb dolgom, mint 
ezt a Jákob létráját végig mászni? Hisz ez hason
latos a kincstári erdészeti altisztek rangfokozatához, 
legfőllebb egy pár fokkal van benne kevesebb. Kemény 
izzadság és sok szuszogás árán végre fölértünk a 
harmadik emelet folyosójára. Biz Isten ha még egy 
pár emeletet kell mennünk, már a menyországba 
jutottunk volna.

Bevezettek a szobámba, mely nekem két napon 
át hajlékot volt nyujutandó. Takaros kis hely, mond

hatom, minden kényelemmel berendezve. Csak olyan 
kutya magosán ne lenne!

A szolga letette táskámat s miután markába 
nyomtam az Erdészeti Újság egynegyedévi előfizetésével 
fölérő borravalót, a nagyságos úr kezeit csókolva 
távozott. Lám, lám, hányán törik magukat egész éle
tükön át s még sem lesznek nagyságosak, én pedig 
ezt a szép czimet egy rongyos forint árán szereztem meg.

No de nézzük körül a lakást, hadd tudjuk leg
alább, hogy mikép és hogy lakunk.

Köröskörül jártam az elég szűk alkotmányt s 
egyszerre egy fényes gombom akadt meg a szemem, 
mely mindjárt az ajtó mellett a falra volt varrva. 
Hát ez mi az Istencsuda? — mondok. Jó szerencse, 
hogy irás is volt mellette, a melyik megmutatta, hogy 
az mire jó, szólt pedig ekképen:

Megnyomandó:  Pinczér egyszer,
Szobaleány kétszer,
Háziszolga háromszor.

— De a vakapád! nem fogsz te nekem parancsolni,
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erdőtisztek, kiknek költségén s illetve kiknek tanácsa 
szerint s felügyelete alatt az erdősítés teljesittetett, 
feltéve, hogy a jutalom odaítélésének idejében azok a 
jutalmazott uj erdőnek még birtokában vannak, illetve 
azt erdőtiszti minőségben kezelik s az erdősített területet 
a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett a folyó 
évtől vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom 
odaítélésének idejéig állandóan gondozták s a ver
senyző területen netalán pótlólag szükséges újabb erdő
sítési munkálatokat is évenkint eszközölték s a létre
jövő erdőnek az erdőtörvény 2, illetőleg 4. §-a szerint 
való kezelése iránt intézkedtek.

A jutalmak az 1904-ik évben szolgáltatnak ki s 
azok kétharmadrésze az erdősítés költégeit viselő erdő- 
tulajdonost, egyharmadrésze pedig az erdősítést teljesítő 
erdőtisztet illeti.

A jutalmakat az országos főerdőmester, vagy 
helyettesének elnöklete alatt erdőtisztetekből alakított 
öt tagú bizottság Ítéli oda, a beerdősülés s illetve a 
szükséges állabalakulás biztosításának megtörtént iga
zolása alapján a teljesített erdősítés közérdekű becsének 
sorrendje és minősége szerint.

A biráló-bizottság Ítélésének alapjául szolgálnak 
az illetékes közigazg. erdészeti bizottságnak s illetve 
a kir. erdő felügyelő a versenyző erdősítések felett 
adott javaslatai és a bizottság részéről esetleg teljesí
tendő helyi szemlék.

Azok, kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, 
felhivatnak, hogy a folyó év tavaszán történő erdő
sítést legkésőbb folyó 1899. év julius hó végéig; a 
folyó év őszén történő erdősítést pedig legkésőbb folyó 
év deczember hó 25-ig, az erdősítés helyének, telek
könyvi számának, a terület nagyságának (kát. holdakban) 
az erdősítésre használt fanem, illetve fanemeknek, s

utóbbi esetben azok elegyarányának pontos megjelölése 
mellett nálam jelentsék be. A pályázati feltételek meg 
nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Budapest, 1899. évi február hó 22-én.
Földművelésügyi m. kir ministei*.

LEVELEZES. "GÍÁ9":

Újbánya 1899 Július 19-én, 

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!

Kedves lapunk utóbbi számaiból arról győződtem 
meg, hogy még mindig akadnak egyes kartársak, kik 
az alakítandó nyugdijegyesületünk alapszabályainak 
egyes pontjait módosítani óhajtják. Nézetem szerint az 
illetők kívánsága nem helyes, mert hiszen a pünkösdi 
gyűlésünkön eléggé megvitattunk mindent s azon 
voltunk, hogy lehetőleg jó munkát végezzünk. Most a 
fő dolog az, hogy alapszabályaink jóváhagyást nyervén, 
egyesületünk mielőbb s ha előbb nem, akkor legalább 
a jövő évvel megkezdhesse működését. Az egyesület 
működése alkalmával szerzett tapasztalatok majd azután 
meg fogják mutatni, hogy van-e még valami javítani 
való vagy pedig tett intézkedéseink helyeseknek és 
jóknak bizonyulnak, mert hiszen a tapasztalat legjobb 
tanító mesterünk az életben. Munkálkodásunk körét 
egyelőre csak arra kell kiterjesztenünk, hogy ügyünknek 
minél több hívet szerezhessünk.

Különben is minden módosítás most még időelötti 
lenne és csak késleltetné az egyesület megalakulását. 
Reményiem, hogy a megalasakitáshoz majdan össze
hívandó gyűlésen sokkal nagyobb számban fognak a

hogy mit hányszor nyomjak meg! Bizd azt csak rám, 
majd megmutatom én, hogy értek az ilyen dologhoz 
is! Vén róka vagyok én már! És még az orezátlan 
a pinczért, háziszolgát is velem akarja sanyargattatni, 
mintha valami masszírozó fürdőszolga lennék. No majd 
megmaradunk mi csak a középsőnél. Tegyünk mind
járt próbát, hiszen úgy sincs itt a mosdónál szappan, 
már pedig az olyan embernek, ki hosszú huszonnégy 
órát töltött vasúton, e nélkül becsületesen megmosa
kodni kissé bajos és kétes kimenetelű dolog.

Nyomjuk meg hát kétszer!
No már az ellen, hogy a kiszolgállás nem pontos, 

kifogást tenni nem lehet, mert alig hogy rátettem 
mutató ujjamat a czifra gombra, már hallottam valami 
csoszogást, köhécselést az ajtóm előtt s nyomban be 
is nyitott valami szoknyás állapot, erős csikorgás 
kíséretében. Azzal, hogy vájjon az ajtó keuetlen-e, 
nem tudtam hirtelen tisztába jönni, lehetséges azonban 
hogy a szája fsikorgott úgy, mikor a szokásos köszön
tését mondta, sőt az utóbbi inkább valószinü, mert

egész lényén minden egyebet lehetett volna fölfedezni, 
csak éppen üdeséget és fiatalságot nem. No de ez még 
nem lene nagy baj, hiszen tudtommal összes zsidó 
polgártársaink ősapja is akkor bolondult bele Sára 
mámiba, mikor az már 96 éves volt s nem is minden 
látható eredmény nélkül.

— Hát magácska itt a szobalány, lelkem? — kér- 
dém tőle leereszkedőleg.

— Nem bizon én, csókolom kézit nagyságának 
csak annak a nagyanyja vagyok s helyette jöttem be, 
mert éppen egy másik uraságot ment kiszolgálni.

— Hát osztán igazán szolgálatkész a kedves 
leánya, nénike ? — kérdeztem meglehetősen meg
vigasztalódva.

— Óh kérem szépen, csókolom kézit, az csak 
az ügyes leány! Van olyan nap, hogy húsz-harmincz 
vendéget is kiszolgál és egyiknek sincs ellene panasza.

No ezt már szeretem, mert az igyekvő, tevékeny 
hölgyeknek mindig nagy barátja voltam. Legyünk hát 
türelemmel, mig ránk kerül a sor s megmosakodván
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tisztelt kartársak, illetve megbízottjaik megjelenni s 
megmutatják ez által, hogy valóban lelkesednek szent 
ügyünk iránt.

Ez alkalommal még egy orvvadász érdekes ka
landját is legyen szabab köztudomásra hoznom.

Azt mondja egy régi példabeszéd, hogy addig 
jár a korsó a kútra, mig el nem törik. Ennek a való
sága nyert igazolást Pusinszky Pál (Sinidela) 28 éves 
földives gazdánál is, ki nagyobb barátja volt a tilos
ban való vadászásnak, mint gazdaságának, mert leg
főbb öröm az orvvadászatban tellett. Mig más gazda
társa szénája, gabonája körül izzadt és fáradozott, 
addig ő tacskójával az árnyzkos fenyveseket vagy a 
sürü vágásokat bújta s ha valaki figyelmeztette üzelmei- 
nek veszedelmes voltára s arra, hogy majd egyszer 
emberére találva rajta vészit csúnya mesterségén, 
fitymálva csak annyit mondott, hogy „mire való a 
16-os posta ?“ Henczegése azonban végre mégis torkára 
forrt amúgy Isten igazában.

Az eset röviden elődva a következő:
Az Újbányához tartozó m. kir. kincstári védkerü- 

letben Prácska Emil m. kir. erdőőr egy már meg
sebzett őzre puskázott 16-os postával s midőn lövése 
után közelebb ment, csodálkozva, és nem csekély ijedt
ségére látta, hogy az említett orvvadász szinte ott 
fekszik s átkarolva tartja az őzet, élet azonban már 
egyikben sem volt. Nyomban haza sietett segítségért 
s a szerencsétlen véget ért orrvvadászt beszállították 
az újbányái halottas házba, hol a bonczolást a megyei 
főorvos teljesítette s ennél kitűnt, hogy abból, a mit 
annyiszor Ígért másoknak, a henczegő Tusinszky uram 
kapott két szemet a füle tövébe 0  ásta másoknak a 
verernt, de végre is maga esett bele.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive Duba Sándor  

városi erdővéd.

Nagyköveres 1899 július 24.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő ú r !
Az Erdészeti Újság 42-ik számában Kreutz József 

igen tisztelt kartársunk által közölt és általa állítólag 
egy mészkőn talált római felirat talán nem is az lesz, 
hanem rejtvény, mely a mi édes magyar nyelvünkön 
is megfejthető az egyes betűk helyes csoportosítása 
által, irányadóul véve mégis, hogy a latinoknál a C 
betű jelképezte a K ketüt.

Ezeket figyelembe véve, a betűket következőkép 
kell csoportosítani.

A PISCOS SIDO MINEC VISEL MAGYAR 
RUHÁT, mi nem tesz egyebet, mint:

A piszkos zsidó minek visel magyar ruhát,
Kérem tehát a tekintetes szerkesztő urat, hogy 

a közölt helyes megfejtést becses lapjában közzétenni 
szíveskedjék.

Melyek után szivélyesüdvözlettel maradtam a 
tekintetes szerkesztő úrnak igaz hive

Del i mán György 
kir. közalap, erdőör.

K ü l ö n f é l é k .  S

Felkérjük lapunk igen tisztelt barátait, hogy minket 
a vidékükön észlelt vadszaporulatról, valamint a tavaszi 
erdősítés eddig észlelt sikeréről ha csak egy levelező 
lapon is értesíteni szíveskedjenek, küliinösen kiemelve 
úgy az előnyös, valamint a hátrányos természeti be
folyásokat s mindkét téren szerzett tapasztalataikat, 
hogy ezeket megfigyelve, a más vidéken tartózkodó 
kartársak is gyarapithassák ismereteiket. Jól tudjuk

az öreg mámi által hozott szappannal nézzünk le az 
étterembe, mert toroköblőgetésre legszívesebben hasz
nálom igy délelőtt a Kőbányán készült árpalevet, me
lyet ugyan a németek saját nemzeti italul szeretnek 
föltüntetni régi okmányok tanlmányozása alapján azonban 
kétséget kizárólag igazolva lett, hogy a hazánkban 
lakott szlávok már régebben éltek ezzel a poczak 
növesztő itallal.

Bezártam tehát szobámat s kiléptem a folyosóra.
Milyen szédítő magasság ez a harmadik emelet! 

Isten engem magasabb, mint a falum tornya. És mennyi 
lépcsőt kell megint végig másznom, mig lejutok!

Búsan sóhajtottam föl egyik koszorús költőnkkel:
„Istenem, Istenem, mért nem adál szárnyat!"
Bizon jó volna, ha az embernek itt szárnyai 

lennének s azokon ereszkedhetnék le az udvarra, mert 
bizon keserves dolog hatvan és egy néhány lépcsőt 
napjában többször végig mérni. Mindig azt mondtam, 
hogy az életrevaló ember megél a jég hátán is és 
lennék akármi, hogy mindennapi kenyeremet meg

kereshessen, de már Budapesten levélhordó még sem 
lennék; inkább toloncz kisérő kicsiny falumban.

Leérve az udvari helyiség vendéglőjébe, ott már 
két derék bajtársra bukkantam, a kik éppen a fölött 
tanakodtak, hogy jó lenne valamit harapni. Természetes, 
hogy rögtön közkereseti, vagyis inkább közfogyasztási 
társaságot alakítottunk s miután ebben engem válasz
tottak meg elnöknek, nyomban intézkedtem, liogy 
szivünk és gyomrunk vágyainak elég tétessék, szólván 
ekképen:

— Pinczér úr, hozzon 80 pár tormásvirslit.
Az asztalok körül ott ült már néhány rákbélü 

fővárosi polgár — a ráknak tudvalevőleg csak egy bele 
van s az sem valami hosszú — s ezek megdöbbenéssel, 
de a tiszteletnek és nagyrabcsülésnek félreismerhetlen 
jeleivel tekintettek ránk. Égy terjedelmesebb, vastag 
aranylánczczal ékeskedő úr is ott ült a többi között s 
az úgy látszik erősen érdeklődött irántunk, mert az 
egyik pinczérrel megejtett rövid tanácskozás után azt 
nyomban titkos utasításokkal szalasztotta el. Később
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mi azt, hogy a nyári szorgos munkák idejében nem 
sok idő telik az Írásra, de hát egy pár sort mégis 
csak lehet hébe-korba papírra vetni, buzgalmukkal 
pedig nem csak a közügynek, de lapunknak is igen 
hasznos szolgálatot tehetnek.

V iadal oroszlán és bika között. Roubax 
városban tultettek a spanyolokon. Bikaviadalt rendeztek 
egy erre a célra épült óriási arénában, a hol válto
zatosság kedveétt a toreádort egy oroszlánnal helyet
tesítették. A két küzdőfelet bezárták egy terjedelmes 
nyolcszegletü ketrecbe, a melynek súlya 31.000 kiló. 
A két vadállat egy darabig farkasszemet nézett egy
mással, majd az oroszlán elkerülte a bikát és a ketrec 
egyik végébe húzódott. A bika utána ment. mire az 
oroszlán óvatosan kikerülte és a ketrec másik sarkába 
vonult. Látnivaló volt, hogy a sivatag királyának egy 
csöpp kedve sincs a bikával való mérkőzésre. Ez azon
ban egyszerre csak hevesen ekirontotott, mire az 
oroszlán fogaival elkapta a döfni készülő szarvakat és 
nem akarta kibocsátani A bika erre óriási erővel az orosz
lán torkába döfte szarvát, úgy hogy az oroszlán ordítva 
menekült előle. Majd hasrafeküdt, szinte kegyelmet 
kérőn tekintett ellenfelére, mely úgy látszott, mintha 
szintén megelégelte volna már a harcot. A közönség 
azonban kegyetlenebb volt a vadállatoknál és lármás 
kiáltásokkal, hajrával egymás ellen ingerelte a pihenő 
feleket. A bika újra az oroszlánnak rontott és a ketrec 
falához szorította, úgy, hogy megroppantak a csontjai. 
A bikát ezután kivezették a ketrecből. Az oroszlán 
fájdalmában rémületes hangokon ordított, de a közön
ségnek mindez még nem volt elég. Halált kívánt, a 
nélkül nem akart távozni. Egy ur végre odament a 
ketrechez és törbotjával agyonszurta az oroszlánt. 
Most már a bika halálát kívánták, mire egy toreador 
a közönség szemeláttára legyilkolta a győztes bikát.

Aggastyán, vőlegény. Értény tolnamegyei köz
ségben — ötödször kötött házasságot Ács László 74 
éves földmives Kovács Piroska 63 éves hajadonnal. Az 
anyakönyvvezető előtt fiatalos hévvel azt állittotta, 
hogy most már az ötödik asszonynak esküszik örök 
hűséget; de — ha az Isten engedné — még tiszszer 
mgismételné tettét, mert hát asszony nélkül semmit sem 
ér az élet.

V eszett asszony a kórházban. Még május 
hónapban történt Miszla tolnamegyei faluban, hogy egy 
veszett kutya megmarta Kovács István földműves feleségét. 
Az asszony egy kuruzslónőhöz fordult, a ki be is gyó
gyította a sebet, de ez mit sem használt. Néhány nappal 
ezeló'tt megbetegedett Kovácsné, erős láz gyötörte a mire 
aztan Budapestre hozták a Szent László-hórházba. Már 
nem segíthettek rajta, mert kétnapi iszonyú szenvedés után 
megölte a veszettség.

tudtam meg, hogy az illető ur hentes és megtudván, 
hogy még aznap mintegy kilenczvenen fogunk össze
jönni, megüzente legényeinek, hogy hamarjába még 
három sertést és két lovat vágjanak le, mert nagy 
nap lesz a mai.

Mi pedig azalatt vigan fogyasztottuk a zabon 
hízott szegény pára földi maradványait s becsületünkre 
legyen mondva, még az utolsó mozzsa tormát is 
kitörültük a tálból.

(folytatása következik)

K egyetlen  m ulatság. Párisból táviratozzák, hogy 
tízezer főnél nagyobb közönség előtt folyt le tegnap a 
roubaixi arénában egy fiatal fekete spanyol bika s egy 
afrikai oroszlán közt a küzdelem. Óriási ketreczet készít
tettek, amelybe először az oroszlánt bocsátották be. Ási- 
tozva sétált ez föl és alá a vasrostélyok mögött s unot
tan nézett a tömeg felé még akkor is, amikor bebocsa- 
tották hozzá a bikát. A bika azonnal rároniott. Az orosz
lán hátat fordította a bikának s csak ismételt támadások 
után ugrott neki, A bika szarvaival felszurta az oroszlán 
hasát, a mir ez az egész erejével a szarva közé harapott, 
de a nagy fájdalmai következtébeu kénytelen volt eleresz
teni s rettenetes fájdalmak közepette a porban fetrengett. 
A tömeg frenetikus kiáltásokkal izgatta a bikát:

— Bravó T o rr! Bravó !
Egy ember a ketrecz korlátaín körösztiil szurkába 

az oroszlánt, a mire ez irtózatosan megsebesítve, mintegy 
kegyelmet kérve odarogyott a korlátok elé. Erre az aréna 
egyik látogatója rontott a ketreczhez s egy bottal vágott 
az oroszlán fejére. Ez mégegyszer felegyenesedett s rá 
támadt a bikára, de csakhamar a rettenetes szúrások kö
vetkeztében irtózatos fájdalom-orditások közben összero
gyott. Senki sem sajnálta a szegény állatot, a győztes bikát 
azonban elárastották lelkeszedett brávókkal.

Az eltévedt golyó. Mező-Bánd marosiorda- 
megyei községben a történt. Moldován Lázár odavaló 
lakos vadászfegyverét próbálgatta, mikor a fegyver elsült 
és egy közelben levő fiatal leányt, Mészáros Margitot 
szivén találta. A csendőrség azonnal elfogta Moldcvánt és 
megindította a nyomozást.

Az elhagyott leány ooszuja. Rémregénybe 
illő esetét jelent a Bp. H. Munár délvidéki községből. 
Olár Joszim, egy 46 esztendős özvegyember, elbocsábitóttá 
a falu legszebb leányát, az alig 16 éves Pető Flórát 
azután elhagyta és tudni sem akart házassági ígéretének 
beváltásáról. Az elhagyott leány, kétségbeesve a szégyen
érzettől, borzasztó boszut forralt hütelen csábitója ellen. 
Éjnek idején elhagyta ágyát, odalopódzott Ok'.- házához, 
melynek lakórészét fölgyujtotta. Pár perc alatt össze
csaptak a lángok a házfödél fölött és mire a falu népe 
ősszesereglett, az egész ház földig egétt. A zsarátnok 
közt megtalálták Olárnak megszenesedett holttestét. A 
leányt csakhamar elfogták Nem tagadta tettét, sőt lát
hatólag örül neki, hogy boszuja sikerült.

Csónakázók szerencsétlensége. Apatinból 
Írják : Pál Jenő telekkönyvi tisztviselő csónakázott a Dunán 
két barátjával, Molnár járásbirósági aljegyzővel és Oláh 
András irodatiszttel. Mikor a vidám társaság a Duna köze
pére ért, hirtelen nagy zivatar támadt. A szél fölborította 
a csónakot, melynek utasai beleestek a vízbe. Molnár 
tudta, hogy Pál nem tud úszni, miért is meg akarta 
menteni. Ereje azonban elhagyta, mire egyedül menekült. 
Pál elmerült és belefuladt a vízbe. Oláh András is ki
vergődött valahogy a partra, a hol ájultan találták meg 
a halászok. Pál holttestét még nem találták meg.

A hazajáró lélek . Kisértetek nincsenek, de azért 
a kisértetes történeteket szívesen hallgatjuk. Ilyen ez is, 
a melyet most Konstantinápolyból írnak, még pedig egészen 
komolyan: A város Szarmaság nevű negyedének egyik 
óriás bérházából nemrég mind kihurcolkodtak a lakók. 
Eljárásuk okául egyhangúlag azt adták, hogy éjszakának 
idején, álmukban megjelenik egy aggastyán,*4 ki elmondja, 
hogy őt a ház pincéjében ásták el valamikor s most már 
azt kívánja, hogy temessék el tisztességesen a temetőbe. 
Az üres házba erre egy őrt állítottak. Néhány nap múlva
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ez is kijelentette, hogy inkább a szabad ég alatt lakik, 
mint abban a házban, mert az aggastyán neki is megjenik 
minden éjjel. Végre is a rendőrségnek kellett közbelégni. 
Fölásták azt a pincét, a melyről az aggastyán beszélt és 
jó mélyen csakugyan találtak egy ember csontvázat a 
földben. Egyelőre azonban még ott hagyták és nem 
temették el. Most az egész városnegyed lakói sorra járnak 
a rendőrséghez, hogy az aggastyán lelke minden éjjel 
megjelenik nekik, intézkedjenek, mert ők valamennyien 
kiköltöznek.

H adtestparancsnok a pofozás ellen . Schwi- 
tzer Lajos lovag vezérőrnagy, a temesvári hadtest parancs
noka érdekes parancsot adott ki tisztikarához. Szigorúan 
meghagyja, hogy ne pofozzák a közembereket s ügyeljenek 
arra, hogy az altisztek is megtartsák ezt a rendeletet. A 
hadtestparancsnok parancsában elmondja, hogy a katonai 
kórházakba sűrűn kerülnek a katonák megsiketülten. Az 
orvosi vizsgálatok megerősitik a szerencsétlenek állítását, 
hogy fölebbvalók egy-egy hatalmas pofjától vesztették el 
hallásukat. Ezért Schwitzer hadtestparancsnok szigorú 
büntetés terhe alatt tiltja el a tiszteket és altiszteket a 
közlegények pofozásától.

G yilkos hullám ok. Az idén ismét nagyon sok 
azon szerencsétleneknek a száma, kik a vízben lelik 
halálukat fürdés közben, vagy másmilyen körülmények 
közt a lassan türemlő hullámok körülölelik szépen az 
áldozatot és lent a viz mélyén, mintha egy titkos kéz 
húzná, húzná lefelé. Most is három ilyen esetről kapunk 
egyszerre értesítést. Körmenden Szabó György czipész- 
legény fuladt a Rábába. Barátai, kikkel együtt fürdött, 
megmentésére siettek, de már későn. — Keszegfalván 
Rácz József birtokosnak Dániel nevű 17 éves fia fűlt a 
vízbe a keszegfalusi töltés melletti kubikgödrökben. A 
szerencséién fiúnak setelme sem volt arról, hogy nem 
messze a töltéstől, a viz több méternyi mély és gyanút
lanul ugrott bele. — - Zsidón Kovács Mihály Ferencz nevű 
fiú a tó partján játszott, majd fürdeni ment, benn veszett 
a tóban.

A  tem ető boszorkányai. Az oláh paraszt rend
kívül babonás. Nincs olyan vén oláh asszony, akinek éle
tében legalább egyszerne lett volna szerencséje a drakuhoz 
(ördöghöz) és több ilyfajta gonosz szerzethez.

Az udvarhely megyei Oláh-Tyukos községben egy 
idő óta a marhák között járványnyá lett a lépfene. Csak
hamar hire terjedt a faluban, hogy a marhavészt a boszor
kányok okozták, még pedig két vén oláh asszony, aki 
nemrégiben halt meg. A múlt héten éjjel a falu legényei 
kimentek a temetőbe, kiásták a két asszony holttestét, az 
egyiKet fejszével darabokra vagdalták s a szivét minden
féle hókusz-pókusz között egy lapáton körülhordozták a 
temetőben. A másik halottnak a nyelvét tépték ki s ezt 
vagdalták darabokra. A lépfene természetesen még sem 
szűnt meg, sőt egyre terjedt. Azjoláhparasztok közt azt 
beszélik, hogy más boszorkányok is vannak a temetőben, 
s ha ezeket is kipusztitották, akkor majd elmúlik a marhák 
baja. Most a csendőröknek kell őrizniök az oláhtyukosi 
temetőt, mert a parasztok még több sirt akarnak főiásni.

K ereskedés leányokkal. Szegedről írják hogy 
verlázitó eset tartja most izgatottságban az egész 
várost. Feljelentés érkezett a rendőrséghez, hogy egy 
alsóvárosi asszony csinos leányokkal kereskedik, a 
kiket egy nagyszentmiklósi lélekkufárnak ad el. A fel
jelentés nyomán szigorú nyomozás indult meg, mely 
kideritette, hogy a súlyos váddal illetett asszony csak
ugyan két leányt adott el a napokban egy nagyszent

miklósi embernek. A két leány vételdija fejében a férfi 
az elvetemült asszonynak negyvenkét forintot adott. 
Az egyik eladott leányt Mulati Juliánnának hívják.

Borzasztó népitélet. Amerikában még mindig 
nem múlta idejét a lincselés divatja. Egy new-yorki 
távirat most rémes példáját hozza a yankeek Ítélke
zésének. A lousianai Tallulah városban történt, hogy 
Hodges orvos őssszeveszett az utczán egy olaszszal, 
aki erre lekapta válláról vadászfegyverét s rásütötte 
az orvosra. Hodges halálosan megsebesült. A véres 
esemény annyira fölháboritotta a lakosságot, hogy az 
olaszt és a társaságában volt öt honfitársát fölakasz
tották a legközelebbi fára s testüket még azután is 
össze- vissza lövöldözték. A meglincselt olaszok nevét 
még nem tudják.

A  bagosi határ titka  Minap fényes délben, 
mikor az Isten napja pazarul hintette a fényt a bagosi 
határ sürü buzakereszteire, rémes látványt világítottak 
meg a letüző, perzselő napsugarak. Kovács F. Istvánná, 
egy puszta-bagosi jómódú gazda felesége minap déli 
harangszókor kiment a határba, hol első házasságból 
született lánya és az ura dolgoztak. Hiába kiáltotta a 
nevüket, a Kovács-tanyán nem volt élő ember. Meg
döbbenve kereste az asszony a férjét és leányát s egy 
buzakereszt tövében rá is talált a leányára, akinek a 
mellébe egy kasza volt beverve. A véres holttetem 
már ki volt hülve. A kasza az asszony uráé volt. Mint 
az őrült rohant el a szegény asszony a rémes látvány 
elől, mikor egyszerre a férje holttestét pillantotta meg 
a kút fenekén. A rémületes látvány megőrjítette a 
boldogtalan asszonyt. A két véres holttest megdöbbentő 
tragédiája nagy részvétet keltett a környéken.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L U M
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
csíogiinli ú jó lag  megtolzatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
ŷ - megrendelhetők. M

—é . ^  O  G r  Á . I=L I RUHÁK,
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.r
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A , elsőrangú egyenruha készitő intézete,

0  csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. Á földm. ra. kir. minisztérium szállítói*
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Szászsebes, 1899. A ugusztus 1. 44-ik szára111. évfolyam .

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.

1 r 1
Hirdetési d ijak :

Megjelenik Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helve 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél

minden Kedde n 30 kr. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér-

sékelt dijak egyezség szerint.

N ők a mi ügyünkér t .
Örömtől repeső szivvel ragadjuk meg a 

tollat, hogy vele ezt a czikket megírhassuk. 
Megvalljuk az igazat, hogy bár közel öt év óta 
számtalan czikket irtunk szerény lapunkban, soha 
sem tettük azt olyan igaz örömmel, olyan igaz 
lelkesedéssel, mint ma.

Örömünknek okozója egy lapunk más helyén 
közölt levél, mely a tőlünk olyan távol eső, 
mégis szivünkhöz ott lakó számos lelkes hívünk 
utján igen közel álló Baranya vármegyéből 
jutott kezeinkhez s melynek írója — mint az 
minden sorából kitetszik — egy valóban derék 
s minden jó iránt lelkesedő honleány. Boldog 
ember az, kinek ilyen derék társnőt állított a 
sors oldala mellé s büszkén elmondhatja magáról, 
hogy valódi kincsre akadt, melyet megfizetni 
a világ összes gazdagságával sem lehet meg
fizetni. Az ilyen minden jóért lelkesedő nő az, 
mely a férfinek életét megédesíti, a sivár földi 
létet paradicsommá varázsolja s lehozza neki 
a földre a menyországot.

A nekünk annyira jól eső sorok egy sokat 
szenvedett teremtés lelkének megnyilatkozásai, 
egy árvának, majd özvegynek keserű panaszai 
előbb, de majd kifejezői annak a boldogságnak, 
melyet az olyan ember érez, ki az élet viharai 
által fölkorbácsolt hullámokon gyönge sajkáján 
soká hányódva végre biztos révbe ér és sok 
szenvedés után megtalálja a küzdelmekben 
tanúsított kitartása által jól megérdemelt igaz, 
zavartalan boldogságot. Egy egész élettörténet 
az, mely annyira gyakori, hogy éppen e miatt

nem látjuk meg mert hiszen a szegények, el
hagyottak tömege oly nagy, hogy abban egye
seket észre sem veszünk. A szegénység, a 
nyomor olyan közönséges valami, a mi már 
hidegen hagyja a szemlélőt, csak a rang, a földi 
javakban való bövelkedés az, mely feltűnő s 
rögtön szemünkbe ötlik. Az emberben nagy mér
tékben ki van fejlődve az irigység s csak ke
vesen vannak olyanok, kik azt bár csak némileg 
is leküzdeni tudják, már pedig ennek a szem
üvegén nézve embertársainkat, szemünk csak 
a jólétet pillantja meg, mig a szerencsétlenség, 
a nyomor mellett könnyedén elsiklik, mint olyan 
dolgok mellett, melyek neki semmi tápot nem 
nyújtanak.

Midőn az Isten megteremtette a világot, a 
Szentirás tanaiként előbb csak a férfit teremtette 
s később mondta csak: „nem jó az embernek 
egyedül lenni, adjunk melléje társat" s ekkor 
alkotta meg a nőt, azzal a hivatással, hogy 
legyen hűséges társa, sőt támasza a férfinek 
az élet viharaiban, megosztván azzal örömet, 
szenvedést egyaránt. És a világ megteremtése 
óta fönnáll ez a viszony a férfi és a nő közt; 
a fölserdült leány elhagyja mindazt, a mi neki 
legkedvesebb volt, el szüleit, édes testvéreit, 
hogy egy az előtt neki idegen férfiú oldalához 
szegődjék s áldozza neki mind azt a szeretetek 
melyet csak picziny szive nyújtani képes, követi 
szive választottját gyakran idegen országokba, 
ismeretlen világba, sőt nem ritkán — ha a sors 
úgy hozza magával — a halálba is.

Hányszor buknék el a férfi az élet küz
delmeiben, hányszor venne rajta erőt a kétség- 
beesés, lankadna el tettereje, ha nem lenne
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ott mellette a hűséges nő segitő keze, biztató 
szava!

Bizon mondom nektek, kedves olvasóim, 
hogy nagy a nőnek az ő hatalma s gyakran 
fölülmúlja a tetterős férfiakét is. Bizonyság erre 
a történelem.

Ki nem tanulta volna gyermekkorában a 
zsidók hős Judithjának esetét, ki midőn már 
a férfiak legvitézebbjei is kétségbe esnek hazájuk 
sorsa fölött, félelem nélkül behatol az ellenség 
táborába, megöli annak vezérét, ki hazájának 
romlására vezette ide seregeinek beláthatlan 
sokaságát? Avagy van-e olyan, ki nem halottá 
volna hírét az egri nőknek, hazánk története 
eme örök büszkeségének ? Ott, hol már lanka
dóban volt a férfi kar, a gyönge nő siet meg
menteni a végpusztulástól városát, hazáját. És 
ha valamennyi vitéz cselekedetét, őnfeládozását 
akarnék leírni, bizon rövid lenne arra egy 
emberélet.

Szép és nemes szerepe van az erdészeti 
altiszt nejének is, szebb sok más társnőjénél. 
Avagy nem kell alioz nemes önfeláldozás, ott 
hagyni a világ zaját, élvezeteit, ott az egész 
emberi társaságot, lemondani minden addigi 
örömeiről, gyönyöreiről s szerényen — mint a 
szerény ibolya a bokor tövében — meghúzódni 
szive választottjával a világnak egy elrejtett 
zugába, hova férje szerelmes beszédén, a kis

madár csicsergő dalán kívül más hang nem 
hat el, ha csak nem a viharok bömbölése, mely
ben megnyilatkozik a Teremtő hatalmas szava, 
mintegy mondván: „Ne féljetek! itt is veletek 
vagyok s őrködöm fölöttetek !“ És még hagyján 
lenne, ha jólétbe, bőségbe követné férjét s 
gondtalan élet várakoznék ott rá, de hát ritkán 
talál ott egyebet, mint az ő szerelmük gaz-  ̂
dagságát.

Itt vár azután szép hivatás a derék nőre!
Milyen kedves kép az, midőn terhes szol

gálatából hazatérő szerelmesének homlokáról 
letörli a verejtéket, szerelmes csókjával elsi
mítja a flödi gondok által arra szántott baráz
dákat, szerény eledelükből az ő tányérjára rakja 
a legizletesebb falatokat s oly csábitó hangon 
biztatgatja: „egyél még, édes!“

Azután elcsevegnek édesen, boldogan, mert 
hiszen egyiküknek sincs itt egyebe, mint az a 
másik és az a szerény házikó kedvesebb lesz 
nekik akkor a fényes királyi palotánál.

De nagy és nemes szerepe jutott minden 
kartársunk élete párjának abban a küzdelemben 
is, melyet azok egy jobb jövő biztosítása czél- 
jából megindítottak s mely csak akkor vezethet 
czélhoz, ha abban mind végig kitartanak. Itt 
a nő buzdító, rábeszélő szava többet ér a mi 
minden tudományunknál, melyet számtalan czik- 
künkbe önteni igyekeztünk. A nőnek itt nem

á iiá iié á ié iiilá é ié iiié iiilié á iá é iíé ^
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Budapes t i  élményeim.
(folytatása).

Ilyen hatalmas étkezés után természetesen a 
szomjúságot is csillapítani kellett, miután pedig abból, 
a mi a virsliben van — pedig ugyancsak szokott néha 
mindenféle lenni — sammi sem származik viziállatból 
s igy az a vizet sem kívánja, magunk és jóféle kő
bányai árpalével locsolgattuk, azt tartván, hogy a ma
gyar ember nemzeti italára, a borra ilyen sváb eledel 
nem érdemes.

Eleget tevén ilyen módon gyomrunk követelésének 
fölczihelődtünk, hogy nézzünk hát kissé körül ebben a 
nagy faluban s csakhamar ott voltunk a kerepesi út 
népáradatának tömkelegében. Istenem, mennyi nép! s 
valamennyi úgy lót-fut, mintha az eszét keresné; csak

elvétve lát az ember egy-egy pápaszemes öreg urat 
gondolatjaiba mélyedve haladni; nyilván professor az 
ilyen, ki sehol sem tagadja meg magát.

Jószivü, kedélyes nép ez a pesti s milyen figyel
mes a vidéki iránt! Hány derék fürge házi asszony 
olyan csábitólagjhivogatott: „tessék velem jönni!” sőt 
még kabátunk szárnyánál fogva is húztak s egy pár 
szinte össze is kapott fölötte, hogy kinek a vendégei 
legyünk, mi azonban nehogy bármelyik is sértve érezze 
magát, azzal a kifogással, hogy már van lakásunk, 
egyik meghívást sem fogadtunk el s tovább ballagtunk 
gyönyörködve az egymást érő gyönyörű kirakatokban. 
No de ilyen nagy vendégszeretetet csakugyan alig 
lehet másutt találni, mint a magyar fővárosban.

Elegáns úri emberek is akadtak, a kik látva a 
fővárosban való járatlanságunkat, fölajánlották szol
gálatukat. Egy ilyet azután föl is kértünk, vezetne el 
minket valamerre, a hol jó pilseni sört mérnek. A 
derék úr kapva kapott az alkalmon s olyan szolgálat- 
készen vezetett, mintha egyéb dolga sem volna, mint
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csak hivatása, de kötelessége is buzdítani, rá
beszélni férjét a küzdőkhöz való csatlakozásra, 
mert kiszen az, mit keresztülvinni óhajtunk 
inkább az ők és szivük magzatjainak, mintsem 
maguknak a férfiaknak érdekében történik, 
mert a férfi mig él, edzett erejével megküzd az 
élet viszontagságaival s azokat legyőzni is képes, 
de mit tegyen a magára hagyott gyönge nő s 
mit a még tehetetlenebb gyermek, kitaszítva 
minden támasz nélkül a nagy világ zajába?

Hozzátok fordulunk tehát, kartársaink derék 
nejeihez s nem csak figyelmeztetünk, de kérünk 
is, hogy, ne engedjétek férjeiteket kivonni ma
gukat a közjó előmozdítására irányuló küzde
lemből. Vegyetek példát dicső szabadsághar
czunk korának nőiről, kik önzetlenül lemondtak 
legkedvesebbjeikről s maguk küldték azokat 
a szinte bizonyos halálba akkor, midőn egy 
közös szent czél küzdelmébe szóllitotta őket a 
közös anya, a haza.

Mi is egy közős anyát akarunk teremteni 
akkor, midőn nyugdijegyesületünk megalakításán 
fáradozunk. Ez a közös anya lesz majdan hivatva 
titeket s gyermekeiteket ölelő karjaiba fogadni 
akkor, ha majdan gyászos özvegységre, árva
ságra juttok.

Pártoljátok tehát egyesületünk eszméjét s 
pártoljátok az azért küzdő szerény lapunkat 
is, hiszen oly csekélység az, mit erre áldoznotok

kell! Bizon két tyuk évi tojása majdnem elég 
mindkettőre s ezekből a tojásokból ki fog kelni 
a ti jobb jövőtök!

Erdősítési jutalmak.
Azokban az úgynevezett régi jó időkben, midőn 

még szeretett hazánkat tejjel-mézzel folyó országnak, 
második Kánaánnak méltán nevezték, nagy részében 
rengeteg őserdők borították, köztük akárhány olyan, 
melynek belsejét alig taposta emberei láb, hanem a 
helyett vígan lakozott és szaporodott benne a külön
féle hasznos és dúvadak sokasága. Aligha csalódunk, 
ha az erdőmentes és mezőgazdasági mivelés alatt állott 
vidékek rendkívüli termékenységét éppen az erdők 
sokaságának tulajdonújuk. Mig egyrészt az erdőség nagy 
mértékben elsősegiti a csapadékot, addig másrészt a 
felhőkből alá zúduló víztömeget fölfogja sürü lombjaival, 
feltartóztatja rohamos folyásában, megakadályozván ez 
által az árvizeket.

Az ország lakosságának szaporodásával s a czivili- 
záczió terjedésével, kivált pedig a szállítási eszközök 
tökéletességével a rengetegek mind jobban fogytak, a 
tulajdonosok kapva-kaptak az alkalmon, hogy erdejük
ből, melynek eddig vadászaton, legeltetésen és a saját 
faszükséglet fedezésén kívül egyéb hasznát alig látták, 
kivegyék a vámot s megkezdődött az erdők irtása, 
arra azonban, hogy a hiányt pótolni is kellene, alig 
gondolt valaki.

Pusztult az erdő, szaporodtak a kopárrá vált 
térségek s arányban ezzel a pusztnlással szaporodtak 
az árvizveszedelmek s alig múlt el, év, melyben néhány

a mi szolgálatunkra állani. Csakhamar ott ültünk a 
habzó cseh ital mellett, szeretetreméltósága azonban 
még ezzel sem ért véget, hanem még egyéb szóra
koztatásunkról is gondoskodott. Elővett ugyanis egy 
darab zsineget, azt két-háromrét meghajlítva fogadást 
ajánlott, hogy nem találjuk el, hol a zsinór vége, miután 
pedig olyan magyar ember alig akad, ki a fogadást vissza
utasítaná, addig húzogattuk a zsineget, mig mind
egyikünknek elúszott vagy egy-egy forintja. No e 
nélkül ugyan meg lehettünk volna.

Tudatlanságunk érzete annyira bántott, hogy 
csakhamar fölczihelődtünk s folytattuk a város meg
szemlélését.

Milyen gyönyörű paloták! Némelyik olyan magas 
volt, hogy a nézésit háromfelé osztottuk fői, mert egy 
ember szeme bele fáradt volna.

— Gyerünk — mondok — fiuk a Kossuth apánk 
utczájába s nézzük meg annak a Dréher úrnak a házát, 
a mit mostanában el akarnak tolni. Sokat olvastam én 
erről az újságokban, hadd lássuk hát, hogy milyen 
alkotmány.

Egy jó úr hamar oda is igazított és megmutatta 
azt a palotát. No tegye bolonddá az öregapját, a ki 
akarja, de ne minket, ezt ugyan el nem toljátok pestiek, 
ha akármennyién vagytok is ; még a rátótiak sem 
tudnák megtenni, pedig azok köztudomás szerint el
tolták egyszer már a templomjukat.

Elkedvetlenedve, hogy az újságok már nálunk 
is igy el akarják bolonditani a világot, tovább ballag
tunk s bizon öreg dél lett, mikor egy kis liget-féléhez 
értünk a mire azt mondták nekünk, hogy az az Erzsébet 
sétatér.

No itt jó lesz egy kicsit leheveredni a fűbe —- 
mondok, abban hitben, hogy ezt itt is úgy meg lehet 
tenni, mint otthon a védkerületben, pedig dehogy lehet! 
Éppen azon a helyen, a melyet erre kiszemeltünk, ott 
volt egy tábla s azon ilyen fölirak: „A pázsitra lépni 
tilos,“ akár csak nálunk a „tilos a legeltetés" táblák. 
No igy hát a heverésből nem lesz semmi, egy azonban 
bizonyos, hogy ez a táblácska csinosan van kállitva. 
Kiváncsi voltam rá,|hogy hol készülhetett s az alján

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



348 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

falu vagy város ádozatukul nem eset volna s tudja 
Isten, hova jutottunk volna még csak pár évtized alatt 
is, ha végre a törvényhozás nem intézkedik arról, hogy 
ennek az oktalan, rabló gazdaságnak gát vettessék. 
Megalkották 1879-ik évben az erdőtörvényt s ezzel 
megvetették alapját a rendszeres erdőgazdaságnak is.

A törvény mig egyrészt a még meglevő erdők 
helyes kezeléséről intézkedik, addig másrészt megren
deli a kopár területek befásitását is. Az államkincstár 
maga jár elől jó példával, midőn nem csak a saját 
kopár területeit beerdősiteni igyekszik, de gondos
kodik arrról is, hogy hasonló hasznos munkálkodásuk
ban a magán birtokosokat, első sorban pedig a köz
ségeket és más közbirtokossági testületeket elősegítse, 
évenkint a csemeték millióit bocsátván rendelkezésükre 
részint teljesen díjtalanul, részint pedig elenyészőleg 
csekély ár mellett. Az, ki valaha csemeték tenyész
tésével vesződött, tudni fogja, hogy milyen nagy jótéte
mény ez s azok, kik abban részesülnek, valóban hálára 
lehetnek kötelezve a róluk atyailag gondoskodó földi 
hatalom irányában.

A kormány azonban még itt sem állapodik meg, 
hanem az országos erdei alapból még külön jutalmakat 
is osztogat. Lapunk múlt számában közöltük a föld- 
mivelésügyi m. kir. ministerium erre vonatkozó pályá
zatát.

Midőn ennek a czikknek a megírásához fogtunk, 
nem az volt czélunk, hogy akár az erdőségek rend
szeres kezelésének, akár pedig a kopárok befásitásának 
hasznosságát vagy fontosságát vitassuk és bizonyítsuk, 
mert hiszen ezek mind nem egy kis hírlapi czikk szűk 
keretébe vágó dolgok, hanem az előbb említett pályá
zatra akartunk néhány szerény megjegyzést tenni.

A pályázati hirdetményben ugyanis 18 különféle

jutalomról van szó, melyeket az országos erdei alap 
bizonyos kopár területek beerdősitéseért az arra érde
meseknek kioszt s ez utóbbiakra részben az erdősítés 
költségeit viselő erdőtulajdonost, részben pedig az erdő
sítést teljesítő erdőtisztet tartja érdemesnek.

Nem fér kétség hozzá, hogy a kopár területeit 
beerdősitő birtokosnak ez a munka nagy költségébe 
kerül, de hát a mit ezen a téren tesz, abból első 
sorban neki vagy majdan utódainak lesz haszna s bár 
müve némileg az ország közgazdasági felvirágzását is 
elősegíti, azért mégis elégnek tartanók részére egy-egy 
elismerő okiratot vagy valamelyes érmet, melyek 
bármelyikének talán ő maga is jobban megörülne, mint 
annak a pár forintnak, mely nála esetleg nem is 
nagyon számot tevő.

Az erdőtiszt jutalmazása már inkább indokolt, 
mert hiszen ez rendesen elég szerényen van javadal
mazva s igy bizon rá fér egy kis mellékes kereset, 
meg azután eleget is fáradozik, kifejti tudását és a 
munka sikerében bizonyára nem csekély része van.

A jutalmak kiosztásánál azonban megfeledkeztek 
egyről, kire pedig első sorban kellett volna gondolni 
s ez az — erdőőr.

Nem vélünk szerénytelenek lenni, midőn azt állít
juk, hogy az erdősítések sikeréből az oroszlánrész 
majdnem kivétel nélkül az erdőőrt illeti.

Az erdőtiszt gyakran már azzal is megelégszik, 
hogy az erdősítésre vanatkozó parancsot kiadja alantas 
erdőőrének, talán még a területet is kitűzi, a munkát 
egyszer-kétszer megvizsgálja, ezzel azonban már rende
sen be is fejezte ezen a téren a működését, de hát 
ennél többet alig is tehet, mert hiszen ebben a mai 
bürokratikus világban, hol minden a papiroson kezdő
dik és azon is végződik, neki majdnem összes. idejét

csakugyan oda volt Írva apró bötükkel a gyáros neve: 
Winkler Gusztáv Szászsebesen. Nyomban megfogadtuk, 
hogy a tilalmi táblákat ezentúl csak ennél fogjuk meg
rendelni.

Ha már heverészni nem lehet legalább üljünk le 
egy kicsit, mert bizon a sok kószálásban ugyancsak 
elfáradtunk; van is itt pad elég. Oda mentünk a leg- 
közelebbihez, rajta állt a készítőjének neve és „3 kraj- 
csár;“ no ez ugyan nem drága lóeza, nyilván a közjó 
érdekében csinálták ilyen olcsón, gondoltuk s leteleped
tünk rá, de bezzeg, alig hogy leültünk, már jött egy 
vén mámi s aszongya, hogy „kérem fizetni/ Mi a tatár? 
hát itt az emberrel még az ülést is megfizettetik? 
Mit volt mit tenni, szégyen szemre nem akarván elmenni, 
kiszorítottunk fejenkint 6 fillért, de szó nélkül ezt még 
sem akartam h-agyni s oda szóltam az öregnek:

— No mámi, gyüjjön el az én védkerületembe 
s ülhet ott ingyen annyit, hogy akár a pulykatojást 
is kiköltené.

Az ebédre szánt forintjainkat a zsinór vége vivén

el szivesen vettük egyik társunk ajánlatát, ki az ismert 
példabeszédet: „télen kenyeredet, nyáron gúnyádat ne 
hagyd el“ megfordítva is alkalmazta s vadásztáskájából 
sorba elővette a jó házi füstölt kolbászt és hájas po- 
gácssát.

Jo étvágygyal fogyasztottuk a kitűnő eledelt, 
mert csakhamar egész sereg bámulónk akadt, mintha 
csak medvetánczoltatók vagy egyéb komédiások lettünk 
volna,

Miután igy kielégítettük farkas étvágyunkat, ki
választottam magamnak egy urat a bámészkodók közül 
s tisztességtudóan megkérdeztem tőle:

— Kérem szeretettel, hun mérik itt a bort?
— Abort? ott! — mondta nagy szolgálatkész

séggel rámutatva egy közeli hetivásáros tér közepén 
levő faalkotmányra. No ebben a sátorformában talán 
nem is lesz olyan nagyon drága az ital, mint a finom 
vendéglőkben, gyerünk oda.

Fölczihelődtünk s megindultunk. Hm! csodálatos 
egy csárda ez — gondoltam magambam — sehol egy
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az irodai munkák nagy halmazának kell szentelnie. 
Ennek ellenében az erdőőrnek az erdősítési munkáknál 
elejétől végig résen kell lenni s hetek, nem ritkán hónapok 
is eltellenek addig, mig családja tűzhelyéhez térhet. A 
csemeték kiemelése, csomagolása, szállítása, az ültető 
lyukak készítése, a csemeték elültetése mind olyan 
munkák, melyeket neki egy pillanatig sem szabad fel
ügyelet nélkül hagyni. Az ő kötelessége a munkások 
fölfogadása, a velük való veszekedés, czivódás, béreik 
elszámolása. Midőn más ember s maga az erdősítést 
végző munkás is pihenőre tér, neki még akkor kell a 
napi munka eredményét számba venni s arról jelentését 
elkészíteni s csak mikor ezt is elvégezte, hajthatja 
le fejét rövid pihenőre; rövidre mondjuk, mert hiszen 
ismét ő az, kinek először kell talpra ugrani s a mun
kásokat a munka megkezdésére serkenteni.

Vájjon ez a sokoldalú tevékenysége és fáradozása 
nem teszi érdemessé az erdőőrt is arra, hogy bármi
féle jutalmak kiosztásánál érdeme szerint róla is gondos
kodva legyen? Avagy talán az erdőőrök jövedelme 
olyan fényes, hogy bármely mellékes keresetre nem 
szorulnak? Bizon, bizon néhol még tán az alamizsna 
is elférne némelyikükre.

Midőn erre az irányadó körök figyelmét felhívjuk, 
egyúttal kérjük, hogy leghívebb szolgáit sem hagyják 
cserben, hanem ott, hol van igaz érdem és van miből, 
azt szinte méltassák megfelelő jutalomra.

fiaskó vagy más ezégér rajta, de hát talán itt már ez 
a szokás és különben is a jó bornak nem kell ezégér. 
Egyszer csak az egyik pajtás, ki valamely tolnai sváb 
faluból került föl, elneveti magát.

— No ugyan jó helyre igazított minket az a 
iránya német! Nézzétek csak, mi van erre Írva.

Oda néztünk a mutató ujja hegyének irányába, 
hát látjuk, hogy öreg bötükkel oda van pingálva:

Abort.
— Hát osztán mit mutat az az Írás? — kérdeztük 

tudós barátunkat.
— Azt jelenti, hogy ez olyan hely, a hová az 

ember nem inni, hanem csak ivás után szokott menni.
— No akkor hagyjuk mi csak ezt a vendéglőt a 

a mi németünknek — szóltam elkeseredve.
Sarkon fordultunk és elmentünk a legközelebbi 

sarokra, még ott is a pinezébe; nem volt ugyan abban 
hordó egy sem, de hát azért bort kaptunk benne 
eleget, jó drágát és elég roszat, de hát mit tehettünk 
egyebet, megittuk azt. is, azt tartván szemünk előtt, 
hogy a hol ló nincs, ott a szamár is jó", én azonban 
megfogadtam, hogy soha többé aem kérdezem német 
embertől, hol mérik a bort. Tegye máskor lóvá a 
nagyapját, de nem engem.

(folytatása következik)

LEVELEZES.
Rácz-Töttös 1899 julius 25-én.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Nem tudom, hogy szerény szoraimmal teszek-e 

szerkesztő úrnak némi szolgálatot, vagy csak terhelem 
az átolvasásával, de ha az első eset áll fönn, úgy 
szívesen fogok jövőre is szerény tehetségem szerint 
munkálkodni, (Mindig igen szívesen látjuk s köszönjük 
derék buzgóságát. A szerkesztő.)

Itt küldött pár sorban életem tükrét óhajtom 
kedves társnőim elé állítani hogy az én szomorú 
múltamon okulva, jobban siessenek ők is a szerkesztő 
úr hivó szavai után.

Igen tisztelt olvasótársnőim!
Abban a véleményben, hogy becses lapunkat 

nem csak a férfiak, de azok hitvesei is figyelemmel 
olvasgatják, itt fordulok szavaimmal kedves olvasó 
társnőimhez s kérem, hogy azoknak csekély figyelmet 
szentelni szíveskedjenek. Életem története röviden a 
következő:

Hat éves leányka voltam, midőn jó atyám örökre 
lezárta szemeit s jó édes anyámat gyászos özvegy
ségre, magamat és Eleonóra nővéremet pedig keserves 
árvaságra juttatott. Abban az évben még nagy éhínség 
is uralkodott vidékünkön. Oh, be sokszor is mondta 
jó anyánk: „gyermekeim, bizon soha sem gondoltam 
volna, hogy milyen keserű az özvegyek kenyere ! Bár 
annyit hagyott volna édes atyátok, a mennyi a minden
napi kenyérre elég lenne: a hozzávalót és ruhács
káitokat csak megszerezném valahogy. Vájjon meg- 
háláljatok-e valaha az én fáradozásomat?0

Bizon nekünk még akkor alig volt fogalmunk 
arról, hogy mi a hála, de hát azért csak igennel 
feleltünk.
1871-ben beadott édes anyám a baranya — sellyei 
iskolába s itt is végeztem tanulmányaimat feledhetlen 
jó tanítóm Gyulay György atyai keze alatt. Az iskolában 
mindig szorgalmas voltam, miben nem csak édes anyám
nak tellett öröme, de igyekezetem föltűnt az uradalmi 
tiszttartó úrnak, majd később Draskovits Júlia kegyel
mes grófnőnk ő méltóságának, ki ekkor édes anyámnak 
100 frt segítséget juttatott.

A séllyei főerdész úr angyali jóságu neje magá
hoz vett s gyermeke nem lévén, egész szeretetével 
elhalmozott és szép kézi munkákra tanított. Ez volt 
tán életemnek legboldogabb szaka, de sajnos, nem 
tartott soká. 1880-ban édes anyám megbetegedett s 
nővérem kénytelen volt szolgálatba állani és csekély 
béréből minket segíteni, én pedig anyámnak kórágyához 
siettem s őt gyermeki szeretetem egész hevével ápoltam.

1881-ben talán inkább szerencsétlenségemre, mint 
szerencsémre öt kérőm volt s az egész városban hire 
volt, hogy annak a szegény Láng leánynak mennyi
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kérője akadt, holott még az a nyomorult anyja is él. 
Én természetesen őszintén szóltam tisztelőimhez: „uram 
az őn személye ellen nincs kifogásom, de hát láthatja, 
hogy édes anyámat mig él el nem hagyhatom.®

Az öt kérő közt azután akadt egy, a ki kinyilat
koztatta, hogy szívesen magához veszi anyámat is és 
eltartja halála napjáig megpanaszolatlan kenyéren. Ez 
győzött s daczára annak, hogy akkor még hiréből sem 
ismertem a szerelmet, kezemet nyújtottam, csak hogy 
jó anyámnak gondtalan éjfltet biztosítsak.

Alig kerültünk azonban össze, csakhamar meg
kezdődött a szemrehányás, hogy mennyi a vesződség 
szegény anyámmal, ő bizon nem tartja s ekkor ettük 
csak az igazán keserű kenyeret, én is, anyám is. Azért 
áldoztam hát én fel 15 éves viruló ifuságomat egy 
nálamnál kétszerte idősebb férfiúnak, hogy elszakítva 
anyámtól gyönge szivemet össze zúzza?

Ha boldogult édes atyánk csak 150 forint nyug
dijat biztosított volna is számunkra, meg lettünk volna 
mentve a keserű kenyértől, mert bizon nincs keserűbb 
mint a más kenyere. Szinte Isten áldásának vettem, 
midőn a könyörülő halál megszabadította jó édes 
anyámat az élet keserűségeitől, engem azonban itt 
hagyott keserű bánatommal s 17 éves koromban született 
kis gyermekemmel, mely azonban csakhamar követte 
a sírba anyámat. Következő évben a férjem kezdett 
betegeskedni s egy évi szenvedés után ez is meghalt 
engem másodszülött gyermermekemmel 19 éves ko
romban minden támasz nélkül a legszomorubb özvegy
ségben hagyva.

Fölserdültem jótevőim házánál mint a gondosan 
ápolt virág s most egyszerre ki lettem lökve a nagy 
világba apró gyermekemmel. Hogy fogok már most 
megélhetni ?

Az első hetet nővérem házánál töltöttem s még 
tán a másodikat is, de hát ő is férjével együtt szegény 
sorsban volt s éreztem, hogy már terhűkre kezdünk 
lenni.

Nővérem sürgetett, hogy adjam gyermekemet 
dajkaságba s nézzek valami kereset után.

— Istenem! — sóhajtottam — hová legyek én 
ilyen megtört szívvel, hiszen még csak dolgozni sem 
tudok és hogy bízzam beteges árva gyermekemet idegen 
kezekre?

Nővérem azonban csak tovább is biztatott, hogy 
hiszen mások is úgy tesznek s én belátva, hogy kettőnket 
ő sem tarthat el, végre is engedtem unszolásának s 
ugyanazzal a növel, mely régente nálunk volt sza 
kácsné, a nagyvilágba mentem, hogy magamnak és 
szegény árvámnak a kenyeret megkeressem. Hogy mily 
vérző szívvel búcsúztam el szeretett magzatomtól, azt 
csak az képes fölfogni,‘kit már hasonló csapás ért, de 
másnak arról alig lehet fogalma.

Vájjon ilyen múlt után nem kötelességem, hogy 
szivvel-lélekkel pártoljak egy olyan egyesületet, mely 
hivatva lesz az özvegyeket és árvákat az enyimhez 
hasonló sorstól megmenteni?

Őszintén kérem tehát összes olvasó társnőimet, 
hogy kedves férjeiket igyekezzenek a nyugdíj egyesület 
ügyének megnyerni s igy a saját és gyermekeik jövőjét 
biztosítani. Alig hiszem, hogy akadna olyan kőszívű 
férj, ki szép szavaikra és az én szomorú példámon okulva 
meg ne indulna.

A sok szenvedés után hála Istennek ismét boldog 
vagyok, mert 10 évi szomorú özvegység után ismét egy 
derék férj oldalára kerültem, ki teljes odaadással töre
kedik jövöm biztosításán.

Polcz Jószefné szül. Láng Ju liánná

K ü l ö n f é l é k .  S

Honvédőrm ester egy  asszony e llen  Szeged
ről Írják, hogy a szabadki sugár-uton Habermüller János 
honvédőrmester megtámadott egy fiatal asszonyt a lakása 
előtt. Az asszony rémülten csöngetett be, amin az őr
mester anynyira felbőszült, hogy egy párszor megütötte 
az asszonyt s bajonettet rántott, hogy leszúrja. Szeren
csére akkor jött ki a kapun az asszony férje, ki mellbe 
ütötte hirtelen a támadót. Az őrmester megfutamodott 
A nyilván részeg katona ellen megindították a vizsgálatot.

G yilkos gyerm ek. Nagy részvétet kelt egy 
kis gyermek halála most Battonyán. Egy hat éves és 
egy nyolcz éves gyerek együtt játszadzott. A nagyobbik 
indítványára Goliáthot és Dávidot játszottak és híven 
a biblia megfelelő fejezetéhez, a nyolcz éves gyerek, 
aki Dávid szerepét töltötte be, egy parittyakővel úgy 
ütötte homlokon a 6 éves kis Goliáthot, hogy az menten 
összeesett. A gyermek agyrázkódást szenvedett, ágyba 
esett s virradóra meghalt. A megrendítő szerencsétlen
ség ügyében a hatóság megindította a vizsgálatot.

A m egkínzott gyerm ek. Az aradi és csanádi 
egyesült vasutak mühelytelepén a vasút vizsgáló lakatosa 
egy podgyászkocsi bezárt fülkéjében guzsbakötött, ájult 
gyermekre bukkant. Az elkékült és kínoktól elcsigázott 
gyerek Máris Sebők pályafelvigyázónak a tehénpásztora. 
Szombaton egy eddig ismeretlen férfi a kis fiút, a miért 
egy podgyászkocsi fékperrunján állott, szijjal gúzsba kötötte 
egy sarokba dobta s rázárta az ajtót. Szombaton éjjel és 
vasárnap egész nap étlen-ízomjan. szörnyű kínok közt, 
fuldokolva feküdt a szerencsétlen gyermek folytonos áju
lásban, mig hétfőn rátaláltak. A kis fiú most súlyos betegen 
fekszik, a brutális, lelketlen gyermekkinzót pedig a ren
dőrség keresi.

A  csendőr fegyver. Véres epilógusa lett annak 
a verekedésnek, melyet a zsadányi és csányi legények 
rögtönöztek a zsadányi korcsma ivójában muzsikaszó 
mellett. Leány forgott szóban s nézeteltérés támadt a két 
falu legénysége közt. A zsadányiak voltak a győztesek 
mert a csányiakat kiverték a faluból. A Hernád hidjánál 
visszafordultak azok, ismét megkezdődött a szörnyű harcz. 
Ekkor már megérkeztek a csendőrök, akiknek nem hasz
nált figyelmeztető, sem parancsoló szavuk. A legények 
szembeszálltak a csendőrökkel. A csendőrök lőttek tehát 
s a Kropacsek-golyó pusztított. Három ember halálosan 
megsebesült, köztük legsúlyosabban Szilágyi János húsz. 
éves legény, ki halálán van.
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A próba egér. Ismeretes, hogy a bányakatasztró- 
főknál a munkásokat nagyobbrészt a szénoxid öli meg és 
nem a robbanás ereje. John Haldane, az oxfordi egyetem 
tanára most azt a fölfedezést tette, hagy a kisebb meleg
vérű állatok sokkal hamarább pusztulnak el a szénoxid 
következtében, mint az emberek. így például egy egér 
legfeljebb három perczig él olyan mennyiségű szénoxidban, 
amennyiben az ember egy jó félóráig is elélhet. Ezért 
tehát azt ajánlja Haldane, hogy a bányászok a biztonsági 
lámpa mellett egy egy egeret is vigyenek le magukkal 
a tárnákba, akkor aztán kevessebb lesz a szerencsétlen 
halál.

Kacsák Chinában. A chinai birodalomban több 
kacsa van, mint a világ többi országaiban együttvéve. 
Minden parasztnál található, minden országúton lehet látni, 
minden város utczáiban, minden tó, folyó, patak hemzseg 
tőlük, sőt minden chinai csónakban van egy nehány. 
Számtalan kacsa-köllő intézete van Chinának, amelyek 
közül sokan 50.000 kacsát szállítanak évente a piaczra. 
Sózott és füstölt kacsák és kacsa tojások a birodalom egyik 
fő tápláléki czikkét képezik, a chinaik a kacsatojást, mint 
a régi egyptomiak a tyúktojást, kemenczében vagy sze
métben költetik ki. A kacsaseregeket kicsi csolnakokon 
a sik tengerpartra viszik és ott őrzik, ahol osztrigát, 
kagylót és tengeri bogarakat találnak. Minthogy több 
jármü-csolnak kacsákkal van együtt, a különböző csordák 
persze összegyűlnek; de ha egy Beken-re ütnek, mind
egyik banda a saját csolnakához siet. Ily nagy kacsahajók 
a cantoni folyón sok ezer kacsát tartalmaznak. Korán 
reggel kihajtják a kicsi állatocskákal, a melyek aztán 
egész nap a vízben úszkálnak; de ha este a hajó gazdája 
a hajóról leereszkedik és a nagy csengetyüvel harangozik, 
gyorsan hozzá úsznak és minden oldalról a hajóhoz 
tolulnak, hogy legelsőnek jussanak a hajóra, mert az utol
sónak maradt állatok rendszerint verést kapnak. íme a 
kacsa „lelki-élete,“ Amerikában is csodálják a kacsák eszét 
Ott nagyban űzik a Canoas-baks (vadkacsa) vadászatát; 
a kacsák, amelyeknek nagyon jó hallása és kitűnő szeme 
van, a legcsekélyebb neszre, egy vadászsapka vagy puska
cső puszta látására azonnal seregestül elmenekülnek.

M eddig él a pápa ? A pápa minap kihallgatáson 
fogadta Mazzoni dr.-t, a ki márcziusban megoperálta, Az 
orvos ezelőtt három héttel vette le az utolsó kötést a 
pápa sebéről, mely már teljesen behegedt. A kihallgatáson 
beszéd közben, megkérdezte a pápa az orvost, hogy ugyan 
hány esztendeig élhet még.

— Én azt hiszem, biztosan állíthatom, hogy szent
séged száz esztendősnél öregebb korában hal meg -— vála
szolta Mazzoni dr.

— Ezt mégis s kallóm, felelte a pápa. Kitünően 
érzem ugyan magamat és teljesen rendelkezem szellemi 
erőmmel, úgy, hogy ötven év előtti nevekre és dolgokra 
is emlékszem, de tovább élni egy évszázadnál, ezt mégis 
sokallom.

M esterséges c z u k o r. A vegyészek nagyban 
fáradoznak azon, hogy a czukrot olcsón, mesterségesen 
előállítsák. Líosze A. német vegyésznek ez a nagy föladat 
állítólag teljesen sikerült, még pedig a villanyosság segít
ségével. A kísérlethez légeny és szénoxidot használt. 
Ezek a testek azokat az anyagokat, jobban mondva azokat 
a molekulákat tartalmazzák, melyekből a czukor áll.

A szegény zsellér végrendelete. Orosházán 
meghalt Tar István, egy szegény zsellér-ember. Legalább

ennek tartotta mindenki és igy érthető föltünést kelt a 
végrendelete. Tar István minden vagyonát jótékonyczélra 
hagyta. Ötezer forintot az Orosházán létesítendő Kossuth- 
szoborra hagyott, néhány hold földjeit pedig az egyháznak 
hagyta. Nagyobb alapítványt kapott tőle a polgári iskola 
és a munkások, Ápolójának, a ki betegségében mellette 
volt, ezer forintot hagyott.

A szabó szerencséje. Regénybe illik az a törté
net, amit Lütz szabómester, akinek talán tiz év előtt 
Nagy-Konarczynban volt műhelye, irt egy budapesti posztó 
nagykeresekedőnek, Ez a szabómester annak idején tetemes 
adóságok hátrahagyásával megszökött. Biztosra vették, 
hogy Amerikafelé vette az útját. Lütz a posztónagykeres
kedőnek 1900 forinttal volt adósa. Ez beperelte de az 
idéző végzés már nem találta itthon s a keresdő le is 
mondott már a követeléséről, Most azután a legnagyobb 
meglepetésére a pénzt kamatostul együtt megkapta az 
adósától, aki a következő levélben írja meg a históriáját: 
„A szerencsétlen viszonyok arra kényszeritettek, hogy 
megszökjem. Amerikában sem ment jól a dolgom, annyit 
azonban mégis megkerestem, hogy valahogy fenn tudtam 
tartani a családomat. A múlt év őszén jelen voltam egy 
evezős-regattán. Két csónak összeütközött s utasaik a 
tengerbe estek. Jó úszó vagyok, igy pillanat alatt ledobtam 
a ruháimat s a vízbe ugrottam. Két fiatal embert szeren
csésen megmentettem, csak egyikük volt még hátra, aki 
kétségbeesetten küzdött a habokkal. A gállérjánál fogtam 
s nagy erőfeszítéssel partra vittem. Élettelen volt már, 
de sikerült eszméletre hoznom. Lakásomra vittem s az 
ágyba fektettem. Már egy óra múlva a hirdető-oszlopokon 
ott olvashattunk egy falragazst, amely szerint egy 
milliomos egyetlen fia a regattánál vízbe esett s valószínűleg 
meg is halt. A szülők díjat tűznek ki fiuk holttestének 
fölkutatására. A feleségemnek rögtön az eszébe jutott, 
hogy hátha a nálunk fekvő fiatal ember a milliomos fia, 
Mikór egy idő múlva felébredt s teát ivott, a nevét kérdeztem 
tőle s — képzelheti az örömömet — ő volt a keresett. 
Szülőit rögtön értesítettem. Csakhamar nálam voltak. A 
viszontlátás szivettépő volt. Mindent körülményesen el 
kellett mondanom. Nagy összeg pénzt ajándékoztak s a 
legélénkebb utczán fényes üzleti helyiséget. A leggazda
gabb embérek lettek az állandó megrendelőim, úgy hogy 
az üzletfeleim köre meghaladja a száz német mérföldet s 
kétszáz ember dolgozik az üzletemben.

R ablóvilág Zalam egyében. A régi rablóvilágra 
emlékeztet az az eset, amelyről a Hazánk tudósit. M hó 
18-án a pölöskei kasznárhoz rablók állítottak be s elvittek 
onnét több ékszert és nagyobb összeg készpénzt. A csen
dőrség nyomozási adatai arra engedtek következtetni, 
hogy a rablást a gálos-pusztai kanász követte el. Tegnap
előtt a csendőrök megszállották Gálos-pusztát, hogy a 
kanásznál házmotozást tartsanak. Egyszerre elötermett 
valahonnét a gyanúsított kanász, s e  szavakkal: „kutyák, 
nem félek ám tőletek, ha mindjárt tizenketten vagytok 
is !“ rálőtt az egyik csendőrre. Ezután a kt mögé vonult 
honnét revolveréből még több lövést tett, mig végre az 
egyik csendőr golyója őt szivén találta. A kanász első 
lövése az egyik csendőrt találta, golyója a bordák közt 
hatolt a testbe s a háton a bőr alatt akadt meg. A csendőr 
élet-halál között fekszik. A harcz után a kanász lakásán 
megtalálták az ékszereket.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .
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MEGJELENT

i L Ü M  e 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 fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czogünls. ú jó lag  m egD izatott

a nagytekiutetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
7̂ - megrendelhetők.

—̂ O L O A. F L  I RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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. **W i Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.  B L U M  é s  T Á R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. A , tslsörangu egyenruha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállitók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói'

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Augusztus 8. 45-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 Ke dde 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.

Erdőőr az irodában.
Az erdészeti hivatalok — akár kincstáriak, 

akár magánosok — irodáiba betekintve az 
ember szeme rögtön megakad az egyenruhás 
embereken, kik ott szorgalmatoskodnak az 
Íróasztalok körül s hűségesen körmölik a 
letisztázás végett kiadott ügyiratokat. Ezek az 
egyenruhások egytől egyig szakképzett és szak
vizsgázott erdőőrök.

Az államkincstár az altiszti állások szer
vezése alkalmával a nyolczvanas évek elején 
megállapítván az egyes rangfokozatokat és 
azoknak javadalmazását, egyúttal kimondta, 
hogy irodákban főerdőőrök s esetleg erdőőrök 
alkalmazandók.

A központi irodák rendesen nagyobb váro
sokban vannak elhelyezve, hol nem csak az 
élet drágább mint faluhelyen, hanem rend
szerint természetbeni lakások sincsenek s igy 
az itt alkalmazásban álló altisztek bérelni kény
telenek maguknak lakást s ennek a házbére 
ritkán olyan alacsony, hogy a valóban csekélyre 
szabott lakáspénzből kifutná s igy természetesen 
a hiányt a rendes fizetésből kell pótolni.

Nyilván ezért intézkedett a fentebb hivat
kozott szabályrendelet oly módon, hogy az 
irodákban, tehát a központokban első sorban 
főerdőőrök alkalmaztassanak, ámbár nem lehe
tetlen, hogy arra is figyelemmel voltak, hogy 
a főerdőőrök háta mögött már nagyobbrészt 
hosszú szolgálati idő áll, melynek leforgása 
alatt testi erejük kimerült s nem bir többé 
azzal a ruganyosságai, mely a külső terhes

szolgálat végzésére okvetlenül szükséges. Az 
ilyeneknek tehát ez amolyan megérdemelt pihe
nésük lenne.

Önként fölmerül a kérdés, hogy vájjon 
helyes-e és megfelel-e a czélnak az erdöőrök- 
nek az irodában való alkalmazása.

Az irodai teendők legnagyobb része olyan, 
mely nagyobb előtanulmányokat nem csak az 
Írásban általában, hanem kivált a helyesírásban 
megfelelő jártasságot s igy az ott használt 
nyelvnek teljes tudását megköveteli. Igaz, hogy 
erdőőrökül — kivált a kincstárnál — csak 
olyan egyének lehetnének alkalmazhatók, kik 
a hivatalos magyar nyelvnek birtokában vannak, 
mert hiszen a pályázatokban mindenütt ott olvas
suk, hogy a pályázó egyebek közt kimutatni 
tartozik „a magyar nyelvnek szóban és Írás
ban való t ö k é l e t e s  bírását," kérdés azonban, 
hogy enneek a kikötésnek meg van-e a gyakor
lati haszna?

A nyelvismeretre vonatlkozó bizonyítvá
nyokat ugyanis nem az ahoz értő tanár vagy 
más hasonlatos egyén, hanem a helyi hatóság 
szolgáltatja ki, tehát sok esetben a községi 
biró és jegyző, már pedig akár hány esetet 
tudunk magunk is, hogy ezek egyes más nem
zetiség által lakott vidékeken minden egyebet 
tudnak, csak magyarul nem s ha talán egy 
kissé mégis, de tökéletesen bizon aligha s az 
ilyenek vannak hivatva azután bizonyítani azt, 
hogy valaki olyas valamit tud, mit ők maguk 
sem tudnak.

De tegyük fel, hogy az erdőör született 
magyar s igy anyanyelvét tudja; vájjon bizonyság 
ez arra, hogy azon írni is helyesen tud? Hiszen
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ösmerünk mi akárhány magasabb tanulmányokat 
végzett egyént, kik olyan távol vannak a 
magyar helyesírástól, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az irodában alkal
mazott erdőőrök legnagyobb része a neki 
tisztázás végett kiadott ügyiratokat csak a 
legritkább esetben fogja egészen hibátlanul 
leírhatni, annyival is inkább, mert hiszen a 
fogalmazványok gyakran olyan macskakaparás
sal vannak Írva, hogy aki azokat kibetüzni 
akarja, az ugyancsak ismerje azt a nyelvet, a 
melyben Írva vannak.

Természetes következménye ennek, hogy 
a hibákba eső erdőőr gyakran kap dorgálást, 
hanyagsággal van vádolva, mik minden egyébre 
alkalmasak, csak a munkakedv fokozására nem, 
már pedig az utóbbira ugyancsak nagy szük
ség lenne, mert hiszen az erdőőri pályára 
készülők a szabad természet kedvelői, sőt sokat 
talán éppen a pályának ez az oldala vonzza! 
ha azután az ilyeneket egyszerre az irodába 
helyezik s olyan munkakörrel látják el, mely
től az ő lelkiviláguk távol áll, mi természetesebb 
hogy elkedvetlenednek, kivált, ha e mellé — 
mint ez a legtöbb esetben történni szokott — 
az elkedvetlenedés is hozzájárul. Az ilyenek 
között akárhányan akadnak olyanok is, kik 
készakarva tudatlanoknak s az irodai teendőkre 
alkalmatlanoknak mutatják magukat, csak az

ért, hogy mint ilyeneket védkerületbe, tehát 
oda helyezzék, hová őket szivük vágya vonzza.

Az alantasabb rangosztályba sorozott s igv 
kisebb fizetéssel javadalmazott erdőőröket és 
erdőlegényeket és erdőszolgákat pedig egy
általán nem kellene központi szolgálatban alkal
mazni, mert ezek jövedelme nem áll arányban 
azokkal a kiadásokkal, melyekkel a városi 
élet össze van kötve. Az ilyenek megfelelő 
jövedelem hiányában csakhamar adósságba keve
rednek, a melyből azután egész életükön keresz
tül nem bírnak kibontakozni.

Szerény véleményünk szerint az erdőőrnek 
a helye künn van az erdőn, hol szakképzett
sége megfelelő munkakörre talál és ennek 
révén csakugyan hasznossá teheti magát szolgá
latadójával szemben.

Kik legyenek tehát azok, a kiket az 
irodai teendők végzésére alkalmazzunk?

Az irodába feltétlenül rendesen iskolázott 
s már kicsiny kortól kezdve a hivatalnoki 
pályára készülő egyén éppen szükséges,'ki tanul
mányai révén a reá bízott teendőket helyesen 
és önállóan vezetni képes. Az iroda vezetése 
legyen rendesen kinevezett iroda tisztre bízva, 
ki a reá bízottakért mindenkor a felelősséget 
is elvállalja; ennek legyen feladata a irattár 
kezelése és az egész iroda fölött való fel
ügyelet, mig az egyszerű teendőket ügyes és

V'̂ s: 1 -L -jL *jL -jL • í ' *jL -jL -a* -i- *1* JL -Ĵ -i- -1- JL JL JL JL dL *Jb *1* JL *&■ sL *jL Jp *&■ dL

3} t A u c z  a .  £
jraf df- *¥» .T. Jt* A  »t* -x* df- df* *¥- df- dp df- df- df- dj- df* df- *T* df" *»* d  ̂db df* db df* df* df" db d* db db t K

B udapesti élm ényeim .
(folytatása).

A német által történt fölültetés miatt való elked- 
vetlenedést nem sikerült egészen ellensúlyozni, igy 
hát nem a legrózsásabb hangulatban ballagtunk ki a 
kék Duna partjára, megtekintendők annak nevezetes
ségeit. A Margit-hidnál kezdve sorba is vettük vala
mennyit : az uj országházat az ő furcsa kutya — ember 
vagy ember — kutya alakú díszítéseivel. Valóban az 
ember nem tud eléggé bámulni a művészet zseni
alitásán, mert hiszen közönséges lélek ilyen rettenetesen 
nevetséges alakokat és még hozzá valamennyit zász
lócskával a kezeiben vagy első lábaiban csakugyan 
nem tudna létrehozni. A különben remek palotát meg 
akartuk nézni a Duna felől is, sajnos ‘azonban, hogy

itt nyakunk kicsavarodásának veszedelme nélkül csak 
a magassága közepéig érhetett tekintetünk, pedig már 
igy is paraszt hajszálon függött, hogy nem hátráltunk 
bele a Dunába, miből azonnal rájöttünk a tervezőknek 
a gőzhajós társasággal való összejátszására, mert csak
ugyan a Duna felől eső részét a palotának legföllebb 
a folyam közepéről vagy a budai oldalról lehet csak 
becsületesen megnézni.

Lefelé haladva a viz mentén csakhamar oda 
értünk a magyar tudományos akadémia épületéhez és a 
legnagyobb magyar szobrához. Itt azután már sűrűbben 
jött a látni való. A lánczhid — hallomás szerint újabban 
tervbe vették megalkotójának, a nagy Széchenyi István
nak nevéről elkeresztelni, mit ennek emléke talán meg 
is érdemelt volna már régen — az ő hatalmas orosz- 
lánaival, melyeknek nagyra tátott szájából a művész 
kifeledte a nyelvet s állítólag e miatt öngyilkos is 
lett. Azután sorra vettük Deák Ferencznek, a haza 
bölcsének, majd Eötvös József bárónak, népnevelésünk 
magalapitójának a szobrát, a gyönyörű dunaparti palota
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képzett napidijasok végezhetik, természetesen 
ezek is olyan javadalmazással ellátva, mely 
részükre a tisztességes megélhetést biztosítsa, 
mert a mostani rendszer, melynél 50— 60 kraj- 
czár napidij mellett vannak sokan alkalmazva, 
nem lehet előnyös magukra a hivatalokra sem. 
Jól javadalmazott és képzett egyének alkal
mazása mellett még a személyzet száma is 
apasztható, mert az ilyeneknél nem csak a 
munkabirás, a képesség, de a raunkakedv is 
meg van.

Természetes, hogy az olyan erdőőrök, kik 
a külső szolgálatot valamely oknál fogva 
teljesíteni nem bírják, vagy az olyanok, kik 
ezt maguk óhajtják, az irodákban könnyebb 
munkák végzésére tovább is alkalmazhatók 
lennének.

Legszerencsétlenebb gondolat mindenesetre 
az irodába büntetésből való behelyezés, mert 
itt nem csak a vétkes maga bűnhődik, hanem 
az iroda, sőt maga a hivatal is.

Tudomásunk szerint a földmivelésügyi mini- 
steriumban már foglalkoznak az irodai szolgálat 
uj berendezésével s talán már a legközelebbi 
jövőben ezen a téren nagy átalakulások fognak 
történni.

E rd ő s íté sek  e redm énye .
Lapunk 43-ik számában felkértük volt igen tisz

telt olvasóinkat és barátjainkat, hogy az általuk telje-

sitet erdősítések eredményét s az e körül szerzett 
tapasztalataikat velünk közölni szíveskedjenek. Csak 
úgy elvétve egy-egy ily tudósítást közölni nem felel 
meg teljesen a czélnak, szükségünk van minél több 
értesítésre, kivált pedig lehetőleg az ország minden 
vidékéből, mert csak igy lesz alkalmunk hű tükröt 
nyerni a folyó év kedvező vagy kedvezőtlen voltáról. 
Most újból kérjük mindazokat, kik erdősítéssel szak
szerűen folglalatoskodnak, hogy tudósításaikat be
küldeni szíveskedjenek, kérve egyúttal - - miről múlt
kor sok gondunk mellett megfeledkeztünk — arra is, 
hogy jelentéseikben nevezzék meg azt a czéget is. mely
nél az elvetésre került magvakat beszerezték s milyen 
volt ezek minősége, mert ez nagy befolyással lehet 
arra, hogy az egyes czégek megbízhatóságát meg
ismerjük s jövőben a nyert tapasztalás szerint választ
hassuk meg beszerzési forrásainkat. A magvak eset
leges áttelepítéséről is hasznos lesz a jelentésekben 
megemlékezni.

Az eddig béérkezett jelentések a következők:
I.

Nyék (Sopron m.) 1899. aug. 2.

Alulirt a nyéki védkerület volt úrbéreseinél az 
1899 év tavaszán erdősítettem 223000 különféle cse
metével, nevezetesen.

32000 tölgy . . . eredmény 80 százalék 
42000 2 éves lúcz, * 90 „
42000 2 éves érd. fenyő „ 80 „
23000 2 éves vörös fenyő „ 75 „
6000 2 éves kőris fenyő * 95 „

76000 2 éves ákácz fenyő „ 95 „
Elvetettem ezen kívül 33 hektoliter tölgymakkot, 

melynél az eredmény ott, hol az egerek kisebb kárt 
okoztak, 60 százalék. Egyéb magvakból még 68 kilo-

sort, melyért a legnagyobb világvárosok is méltán 
megirigyelhetnek.

Még lejjebb haladva egyszerre csak lánglelkü 
költőnk, Petőfi Sándor gyönyürü szobra előtt találtuk 
magunkat, melyben hosszasan és néma kegyelettel 
gyönyörködtünk.

Sorra vettük azután még a nagy vámház-palotát 
és a központi vásárcsarnokot. No már olyan heti
vásárt, mint a milyen ebben van, csskugyan érdemes 
megnézni; kapsz ott mindett a vöröshagymától kezdve 
a legfinomabb nyalánkságokig, csak pénzed legyen 
hozzá.

Már szinte esteledett, mikorra mindezekkel elké
szültünk s megvallva az igazat, a sok járkálásba annyira 
bele fáradtunk, hogy már alig álltunk lábainkon s igy 
közös akarattal elhatároztuk, hogy a villámos vasúton 
megyünk vissza szállásunkra.

Ördöngős egy masina ez, a melynek sem kéménye, 
som ló nincs eléje fogva és mégis úgy szalad, hogy 
az embernek a lélekzete is eláll bele. Mikor fölszáltunk,

annyi volt már benne a nép, hogy nekünk csak a 
közepén jutott állóhely s a nagy rohanásában úgy 
kellett ott egyensúlyoznunk, mint valami kötéltánczo- 
soknak. Úgy szorongtunk ott, mint a héringek a hordóban; 
volt ugyan a följárójánál két oldalt is táblácska ezzel 
a fölirással: „Megtelt**, ezt azonban a társaságnak 
híven szolgáló kocsivezetője óvakodott kifelé fordítani 
s még mindig derüre-borura szedte föl az utasokat. 
A szép föliratban tehát csak minek bent ülők és állók 
gyönyörködhettünk, kiknek arra semmi szükségünk sem 
volt, mert hiszen a sok oldalba lökés és tyúkszem 
taposás nekünk eléggé bizonyította, hogy megtelt.

Végre megérkeztünk szállodánkba s neki láthat
tunk a jól megérdemelt vacsorának. Napközben még 
számos bajtárs érkezett az ország minden vidékéről s 
megható volt látni azt a folyton fokozódó örömet, mely 
minden egyes bemutatkozásnál sziveinket átjárta. Ter
mészetes, hogy mindnyájan közös vacsorához ütünk s 
fogyott az étel, folyt a bor és sör, áldomás meg áldo
mást követett. Eltartott volna tán reggelig is vig
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grammot vetettem, melyeknél az eredmény a követ
kező: luczfenyőnél 75%, erdei fenyőnél 80%, kőrisnél 
(tavairól) 35%, vörös fenyőnél 25%, ákácznál 95%.

így sétálgatunk mi, az állami kezelésbe vett volt 
úrbéresek erdeinél alkalmazott vagyonközösségi erdő
őrök, mert akadnak ám még elegen, kivált művelet
lenebbek között, kik azzal tisztelnek meg minket, hogy 
s é t á l u n k .  Perse hogy sétálunk, különösen azok, kik 
abban a szerencsés helyzetben vannak — mint magam 
is — hogy 14, 15, 20—21 kilométer távolságra feküsznek 
egymástól a felügyeletünkre bízott községek, ezek bizon 
annak idején olyan séták, hogy marsübungnak is be- 
illenek, no de sebaj, mi megtesszük kötelességünket, 
legalább majd az utókor hálával fog egykor meg
emlékezni rólunk.

A mi a mellékkeresetet illeti, az hátrozottan meg 
van tiltva nálunk is, pedig mostani javadalmazásunk 
mellett ugyancsak ránk férne.

Most, a nyári hőségekben eszembe jut egy latin 
felirat melyet egyszer a tátrafüredi forrásnál olvastam 
s mely nem csekély mértékben érdekelheti tisztelt 
kartársaimat is, szól pedig ekképen:

„Dum me vides et hinc bibes, sitem pelles: sisto 
sité; aló vires sudam vites.“

Magyarul: „Ha látsz engem és iszol belőlem, 
elűzöd szomjúságodat; megszüntetem a szomjúságot; 
ápolom az erőt, de izzadva kerülj.®

Bizon óvakodnunk kell izzadságos szolgálatunk
ban a hideg forrásoktól, mert ez már soknak kalálát 
okozta.

Ko l o s  I s t v á n
védker. erdöőr.

II.
Kendi-Lóna (Kolos m.) 1899 július 31.

Kedvelt lapunk 43-ik számában foglalt ama szives 
felhivásra, hogy az erdősítésről és idei vadszaporulatról 
érteseitéseket küldjünk, legyen szabad nekem is bár 
csak szükkörü, de tán mégis némi figyelmet keltő 
tapasztalataimat előadni. Igaz, hogy azok, miket itt 
röviden elmondandó vagyok, lapunk igen tisztelt 
olvasóinak nagy részénél ismeretes dolgok, csak az 
a baj, hogy tapasztalataikat nem igen közük velünk, 
kik az ifjabb nemzedékhez tartozunk s ezeknek hasznát 
vehetnők.

A Teleki László Gyula Gróf úr kendi-lónai erdő
gondnokságában a Kendi-Lónán levő kopárok befási- 
tásával kísérletet tettünk lúcz,- erdei- és fekete fenyő, 
továbbá éger és kőris csemetékkel. Legjobban sikerült 
ezek közül a kőris, mit talán annak lehetne leginkább 
tulajdonítani, hogy ezeket a vadászerdei m. kir. erdőőri 
szakiskola szállította gondosan csomagolva és a leg
alkalmasabb időben; ez kevésbé vizenyős agyag talaj
ban 80—90 százalék eredményt mutatott és igen szépen 
fejlődik. A kőrist siker tekintetében legjobban meg
közelíti a lúczfenyő ültetés, melyhez a csemetéket az 
itteni csemetekert szolgáltatta s igy a csemeték már 
megszokták ezt a talaljt és éghajlatot. Ezzel azonban 
— sajnos — végére is jutottan a dicséretnek, mert 
az erdei és fekete fenyő, meg az éger gyöngén sikerült.

A sikertelenséget a következő okokra vezetem 
vissza: az erdei- és fekete fenyő csemeték nagyon 
későn érkeztek s a hosszas szárazságban való sinylődés 
után legnagyobb részük elpusztult, az egér pedig sokat 
szenvedett a rósz csomagolás, hosszú út és az ültetés 
után bekövetkezett nagy szárazság miatt, mégis azt 
hiszem, hogy legtöbb kárt tett benne az itteni talaj

hangulatú mulatságunk, ha a másnapi gyűlés nem int 
a lepihenésre s igy éjfél felé nehéz szívvel és még 
nehezebb fejjel hagytuk ott az asztalokat s tértünk 
pihenőre ki földszinten, ki a három emelet vala
melyikén.

„Munka után édes a nyugodalom®, mondja a 
példabeszéd, én azonban úgy találtam, hogy egész 
napi csavargás és ivás után még édesebb s csakhamar 
úgy elaludtam ruganyos ágyamon, mint a mormota, 
de hiába próbálja a magunk fajta, korán keléshez 
szokott ember a hosszú alvást, csak nem tudja azt 
megszokni s talpon van az első kakasszóra.

így voltam magam is és még alig pirkadt a 
hajnal, már talpon voltam s neki láttam az öltözködés
hez. Hamarosan magamra rántottam a nadrágot s kere
sem a czipőt, hát uramfia nincs az sehol.

— Tyhü, az árgyélusát, itt nyilván tolvaj járt! 
— kiáltam boszusan s rohanok ki az ajtón a hosszú 
tornáczra, melyen ajtó ajtó mellett volt, jelezve a 
szobák sokaságát.

Nagy meglepetésemre minden egyes ajtó előtt 
ott állt hol egy, hol két pár czipő, sőt még egy pár 
módos sarkantyus csizma is, nyilván valamely ide 
szált huszár tiszt tulajdona, csak az én ajtóm előtt 
nem volt semmi. Hátha valahogy azok közé tévedt az 
enyém is? tartsunk csak egy kis szemlét.

Sehol egy lélek nem mutatkozott s igy bátran 
neki foghattam a kutatásnak és sorba vettem a sok 
lábbelit. Egyenkint fölemeltem, megszagoltam,! smertető 
jeleket kerestem, de csak nem akadtam rá sehol. 
Hátha — mondok — ez a csizma ette meg? ez nem 
is olyan lehetetlen, mert ha Egyiptomban a hét sovány 
tehén megehette a hét kövéret, mért ne ehetné meg 
itt is az egyik lábbeli a másikat? Bele nyúltam a 
hasába, de biz az üres volt. Már pedig nyilván úgy 
lesz, hogy a szoszédjaim valamelyike vitte el a czipő- 
met és elment sétálni abban, hogy a magáét ne 
koptassa.

— No megálljatok — gondoltam magamban — 
majd megtréfállak én titeket!
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salétromos volta, mi miatt vizünk sem iható. Ennek 
káros befolyásáról nagy elfoglatságom miatt többet 
most nem irhatok.

A dúvadok gondos puszttiása után nyúl és fogoly
állományunk elég szép. Bál i n t  Lászl ó

urad. se g é d e r d é sz .

III.
K is-S in k  (N .K ü k ü llön i). 1899 au g u sztu s 3.

Most egy éve lettem a nagy-sinki erdőgondnok
sághoz kinevezve s kezeimre lett bízva a nádpataki 
őrjárat, melyben hátralékban volt 196 k. hold vágás
területen a sarj kitakarítása és az utánpótlás, ezeknek 
végbevitele pedig be volt jegyezve szolgálati könyvembe. 
Erre magam is elborzadtam, kivált a munkaerő hiánya 
miatt, mert az egész községben csak 105 ház van.

Nagy nógatásomra neki fogott ugyan a lakosság 
a munkának, de engem olyan görbe szemmel néztek, 
hogy szinte szorongás fogott el, mert hiszen magam 
is beláttam, hogy egyéb mezei munkájuk is lenne; de 
hát a kötelesség az első, tehát hajrá! hadd haladjon 
a munka Isten segedelmével. Még is segített a jó Isten 
mert az ősz folyamán nem csak hogy a régi hátralék 
föl lett dolgozva, de a múlt télen levágott 20 k. holdnyi 
terület is a folyó év tavaszán be lett erdősítve, mit 
leginkább a múlt évi jó makktermésnek köszönhettünk 
melyen még a gazdák a sertéseiket is megizlalhatták.

A kérdéses területek részint csemetékkel lettek 
beültetve, részint pedig tölgymakkal bevetve ; mindkettő 
jól sikerült, kivéve azokat a helyeket, hol az egerek 
nagyobb számban voltak, mert ezek nem csak a makk
vetésben tettek nagy pusztítást, de még a csemeték 
gyökereit is megrágták. A gonosz ellenség ellen egér
szérum alkalmazásával védekeztünk elég jó sikerrel.

Fogtam magam és össze-vissza csereberéltem az 
egész regiment lábbelit úgy, hogy ember legyen, a ki 
a magáét összeválogassa. A huszártiszt csizmáját oda 
tettem egy pár módos kis női czipő helyére s mint a 
ki dolgát jól végezte, csöndesen vissasompolyogtam a 
szobámba s nekivetközve újból lefeküdtem, mint ha 
semmi sem történt volna.

A reggeli friss lévegőn kissé áthültem s most 
jól betakaróztam; szempilláim csakhamar megnehezedtek 
s talán az a pár korty jóféle hazai szilvórium is, 
mit sebtiben lenyeltem, hozzájárult ahhoz, hogy el- 
szenderedtem.

Meddig tarthatott ez az álom, nem tudom, annyi 
azonban bizonyos, hogy egyszerre csak nagy ribillióra 
ébredtem föl.

A tornáczról zűrzavaros kiabálások hallatszottak, 
közbe czifránál czifrább káromkodásokkal, majd segít
ség után való kiabálásokkal ékesítve. Gyorsan ki
ugrottam az ágyból s kitekintettem a tornáczra nyíló 
ablakomon.

A nevezett őrjáraton kívül még a kis-sinki is gond
jaimra volt bizva, mert abbén egy minden szakképzett
séget nélkülöző 60 éves egyén volt alkalmazva, ki az 
erdősítéshez csak annyit értett, mint a hajdú a harang
öntéshez.

Ezt a kerületet már most állandón kezelem, mert 
az említett elődöm az erdők rendezése alkalmával mint 
szakképzettséget nélkülöző el lett bocsátva s igy a 
helyettesítésért csak hálát adhatok az Istennek, mert 
különben most nyakamon lenne vagy 400 hold hátralék, 
melyet igy három község határán már a múlt év őszén 
szerencsésen lemorzsoltam.

A múlt év őszén tehát a két őrjáratban a követ
kező erdősítéseket végeztem jó sikerrel:

Nádpatak községben 216 k. holdat tölgymakk 
vetéssel és tölgy csemete ültetéssel, mely utóbbiból 
26 k. holdon 200.000 tölgy csemetét ültettem el.

Nagy-Sink községben 8 k. hold tölgy makkal.
Kis-Sink „ 15 , „
Kálbor „ 150 „ „
Boholcz „ 160 „ „ „
Az összes terület a fentiek szerint 549 katasztrális

holdat tesz ki, a mely területen legnagyobbrészt a sarj 
is kitakarítandó volt.

Az egész erdőgondnokság területeién 4000 holdat 
meghaladó erdősítések lettek foganatosítva a múlt év 
ősszén és az idei tavaszon; ezen kívül több száz holdat 
tevő kopár terület lett beültetve. Mindkét erdősítés igen
jól sikerült. Lá s z l ó  I s t v á n

' járási erdöőr

Érdemes volt kinézni, mert ilyen látványban 
csakugyan ritkán lehet gyönyörködni. A hány ajtó, 
valamennyi előtt hiányosan öltözött, bozontos hajú 
alakok s mindegyik kezében egy czipő vagy csizma.

— Hol a lábbelim? Tolvaj! Zsiványj Szemtelen! 
hangzott minden ajkról-

A lárma mind hevesebb, a veszekedés mind 
tüzesebb lett, az egész csapat egy lőporos hordóhoz 
hasonlított. Csak egy szikrára volt szükség, hogy föl- 
rohbanjon az egész. Az a szikra pedig nem váratott 
soká magára.

Egyszerre valamely hevesebb vérü harczos kezéből 
kiröpült a czipő egyenest a legközelebbi szomszéd 
fejéhez s ez jel volt az általános támadásra.

Mint a neki zúdult méhraj hogy röpköd ide-oda, 
úgy röpködtek itt a suszter művészet remekei, feketébe 
borítva a látóhatárt. Közbe eget rázó zsivaj, sikoltozás. 
Most rohant föl a szálló személyete, azután a lejjebb 
lakók mind sorra. Békítő szavak, kurjongatások hallat
szottak, a vége pedig az lett, hogy még nagyobb volt
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Balaton-Füred 1899 július 26 

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!

Két különös vadászati kihágási esetről van szeren
csém lapunk tisztelt olvasóit értesíteni. Az esetek a 
a következők:

Egy vidékünkben földbirtokos a folyó év június 
havában kisétált birtokára, megnézendő cselédjeinek 
munkálkodását s ez alkalommmal vadászfegyverét is 
magával vitte; e közben a gabona közt egy szarvas 
tehenet vett észre s miután azt megközelítette volna, 
észrevette, hogy az erősen meg van sebezve s igy 
nem tétovázott soká, hanem megadta neki a kegyelem
lövést, beszállittatta a községbe s itt húsát a falu 
szegényei között szétosztotta. A csendőrség megneszelte 
a dolgot s daczára annak, hogy az illető földbirtokos 
birtokában van a vadászati jegynek, följelentette az 
illétékes hatóságnál a vadászati tilalom megszegéséért 
s mi most kíváncsian várjuk a tárgyalás eredményét.

Hasonló eset történt egy uradalmi kartársunkkal 
is, ki uradalma által a vadászatra fel van jogosítva. 
Ez f. é. június 23-án védkerületében egy sebzett agan- 
csosra akadt s megadta neki a kegyelemlövést s be
szállittatta a pusztára, hol az uraság a húst cseléd
sége között osztotta szét, a csendőrség azonban ezt 
az esetet is följelentette s az említett kartárs 60 frt 
pénzbírságban lett elmarasztalva.

A mi vidékünkön a nemes vad tenyésztésével 
senki sem foglalkozik s igy az csak mint váltó vad 
fordul elő, már pedig én a nyolczvanas években úgy 
olvastam az erdészeti zsebnaptárban, hogy a vadászatra 
jogosult a birtokán talált sebzett vadat — mely külön
ben is elpusztulna — minden időben lelőheti, ennek 
húsa azonban a szegények közt kiosztandó. Kérem 
ennélfogva a szerkesztő urat, hogy erre nézve véle
ményét nyilvánítani szíveskedjék, mert annak esetleg 
sok kartárs veheti hasznát. (A dologgal lapunk jövő 
számában fogunk bővebben foglalkozni, most ezt lapunk 
szűk tere nem engedi. A szerkesztő.)

a zaj s a kékitők fején is elhangzott egy-egy kiröpitett 
czipő koppanása, Jó szerencse, hogy utoljára is ki
merültek a küzdő felek s egy pillanatra megpihenve 
módot nyultottak a szálló személyzetnek közbelépésre 
s rövid magyarázat után kiki visszavonult szobájába 
a csizmatisztitóra bízva hogy válogassa ki a nagy 
zsibvásárból kinek-kinek a lábbelijét, mint ez ritka 
szakértelemmel meg Is tett. Később behozta az én 
czipőmet is, mely tulajdonkép okozója volt az egész 
forradalomnak s én csak most tudtam meg, hogy ő 
vitte el kitisztítás végett.

(folytatása következik)

Ez alkalommal még egyre kérem tisztelt kar
társaimat.

A napokban ugyanis megtisztelte szerény hajlé
komat látogatásával Dvorák János udvari vadász, ki 
saját állítása szerint Radvánszki Béla báró úr szolgálatá
ban áll Kurittyán, Borsod vármegyében s több napi isme- 
rettség után leányom kezét is megkérte. Az illetőt mint 
derék, tisztességes fiatal embert volt alkalmam megis
merni, miután azonban a köztünk való nagy távolság 
nem engedi, hogy róla közelebbi felvilágosítást szerez
hessek, ez utón kérem fel igen tisztelt kartársaimat, 
hogy azok, kik őt közelebbről ismerik, szivezkedjenek 
engem úgy állása minémüségéről, valamint egyéni 
tulajdonságairól értesíteni. Kérésemet indokolja ama 
aggodalom, mely minden jó szülőt elfog akkor, midőn 
gyermeke jövőjéről van szó. A szives értesítésért az 
illetők már előre is fogadják legforróbb köszönetemet.

P a p p  J á n o s  
kér. erdőör.

Sárkány 1899 julius 31.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
A mennyiben közérdekű dolognak találná az alábbi 

eseményt úgy kérem kegyeskedjen kedvelt lapunk meg
felelő helyén beilleszteni.

A sarkányi (fogarasvármegye) m. kir. Erdőgondnok
ság raktári szolgálatára beosztott Juhász József m. kir. 
erdőőr fogva tart egy kis stigliczet mely kalitkában az 
épület keleti oldalára volt megerősítve.

A mint e madárka szűk kalitkájában ide-oda vígan 
ugrándozott, mint egy hálát adva a mai nap gyönyörű 
voltáért, d. e. ii órakor sokkal erőteljesebb stiglicz — 
valószínűleg him — gyönyörű szárnytoliakkal vetődött 
oda, mely előbb csak távolról adott jelt magáról s később 
mind közelebb — közelebb csapkodott gyenge szárnyai
val mig végre bátorságot vevén — reá szált a kalitkára.

A kalitkában levő igen boldognak érzé magát, mit 
azzal bizonyított, hogy mindjárt összecsókolózak.

Még egy párszor az idegen elszált, de talán lelki
ismerete furdalván, avagy természeti ösztön vitte-e reá, 
addig kapargálta vékony lábacskáival s feszitgette gyenge 
csőrével a kemény drótot meg be nem ment a kalitkába; 
ekkor pár heves mozdulat után oly forró csókolózást vitt 
végbe e két kis teremtés hogy az oda gyűlt közönség, 
mindegyike megirigyelte. —

Ez eset f. hó 22-én történt, de még fogalmunk sem 
lehet, hogy mi okozta, hogy az idegen reá vette magát 
a szabadság vesztésre? sem azt nem hallottuk, mikor 
elzengedezte volna hogy „a szerelem visz a sirba“. —

Szívélyes üdvözlettel maradok
igaz híve K o v á c s  S á n d o r  

m. kir. erdőlegény.

E gy katona öngyilkossága. Három évvel 
ezelőtt történt Losoncon, hogy Neumann Mór 25 gyalog-
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ezredbeli katona a nadrágján levő fekete-sárga zsinórt azzal 
a kijelentéssel tépte l e :

— Én nem szolgálom az osztrák császárt, hanem a 
magyar királyt!

A katonát azonnal becsukták s később a hadbíróság 
három évi börtönre s mint az ily esetben szokásos, három 
évi utánszolgálásra Ítélte. Neumann nemrég szabadult ki 
a fogságból s újra megkezdte a katonai szolgálatot. Lát
szólag belenyugodott sorsába, de magában sokat busult. 
Szülői nemrég folyamodtak a hovédehni miniszterhez, 
hogy engedje el a katonai szolgálatot fiuknak, elmebajos. 
A kérvényt azonban még nem intézték el. Neumann két
ségbeesett és minap szolgálati fegyverével agyonlőtte 
magát. Szülei számára egy levelet -hagyott hátra a mely
ben azt irja, hogy nem bírja még három évig tartani a 
katonai szolgálatot.

N yolczszáz feleség. Nem valami közönséges 
halandónak van ennyi felesége, hanem Muzaffev Eddin 
persa sahnak. Hire is jött már, hogy idegbajos, mert sok 
gondot okoz neki a sok asszonynak rangjához méltóan 
való eltartása. A hirt azonban illetékes helyről megcáfolták 
már és a fiatal sah régi szokás szerint az idén is megtartotta 
a feleség választást. Minden esztendőben ugyanis huszonöt 
feleséget választ magának törvény szerint a sah, birodal
mának legszebb leányai közül, a kiket rendszerint bemu
latnak neki. A feleség-választás szertartásáról a követke
zőket irja egy szemtanú:

Azokat a szülőket, a kiknek szép leányuk van, minden 
évben december 25-én figyelmeztetik, hogy a leányt tartsák 
készen a feleségválasztásra, a mely rendszerint januárban 
van a szabadban, a nép előtt egy egész sereg ragyogó 
szép, hófehérbe öltözött leány gyűlik itt össze. Énekelve 
mennek a tömeg előtt a számukra kijelölt helyre. Sokan 
közülök mosolyognak, nevetnek, kacérkodnak, de azért 
mégis csaknem valamennyin meglátszik a megindultság, 
Háromszor járják körül a számukra kijelölt helyet, azután 
trombita szóra sorba állnak. Egyszerre óriás trombita
harsogás hangzik, mindenki a földre borul: jön a sah. 
A mindenség napja alig látszik ki a sok drága ruhából, 
sőt még a ruha alig látszik, annyi ékszer és drágakő van 
rajta. A sah lassan elsétál a lányok előtt, miközben az 
udvarmester minden leányt kezénél fogva odavezet hozzá. 
A  sah megnézi tetőtől talpig, aztán fejével igen-t, vagy 
nem-et int, de egy kukkot sem szól az egész ceremónia 
alatt. Ha végignézte a leányokat, hideg méltósággal; 
egykedvűen visszasétál a sah palotájába. A kiválasztott 
leányok pedig nem tudnak hová lenni örömükben, a ki 
nem választottak pedig nagyon búsulnak,

Ebből az elbeszélésből különben kitűnik, hogy a 
sahnak nem mind a nyolczszáz feleségét tekintik törvényes 
asszonynak. A sah ugyanis csak három éve uralkodik és 
igy igazság szerint csak hetvenöt felesége lehet.

E gy  e lté p e tt  b ankó  m ia tt. Tarnopolból 
táviratozzék, hogy Podvolcyska mellett egy kis faluban 
egy eltépett ötvenes bankó három embernek okozta a 
halálát. Egy paraszt öt éves kis fiának ötvenes bankót 
adott a kezébe, amelyet a gyerek dirib-darabra szakított. 
A szegény embert a nagy pénz pusztulása annyira el
keserítette, hogy hirtelen haragjában egy erős 
fejszecsapással lemetszette a gyermeke fejét. A felesége 
a borzalmas gyilkosságra hangtalanul esett ssze és 
szörnyet halt. A paraszt látva családja pusztulását, a 
padláson fölakasztotta magát.

A  ham is bankóprés. Horváth István jász- 
ladányi gazda — noha a jobbmódu gazdák közé tartozott 
— ha szerét ejthette, lopott tárgyakkal is gyarapította 
a saját földi javait. Ez év elején is azért került a 
jászberényi börtönbe, mert a lopáson érték. Itt, e 
csendes helyen, közös lakóhelyük volt Remcsik Elek 
szentendrei mesterrel, a kivel rájöttek a börtön csendes 
napjaiban és még csendesebb éjszakáin a meggaz
dagodás könnyű módjára. Remcsik ugyanis elárulta 
Horváth Istvánnak, hogy van neki Krzsébetfalváu egy 
„bankóprés-gyáros“ ismerőse, a ki kétezer írtért 10-es 
bankóprést, ezer forintért meg 5 forintosokat gyártó 
prést készít jóravaló megrendelőknek. Horváth meg
örült a jó hírnek s kiszabadulván a börtönből, sietett 
Erzsébetfalvára a prés-gyároshoz, Popovics Ignácz 
gépészhez, a kitől 800 frton meg is rendelt egy 5 
fitosokat gyártó prést; minthogy azonban a vételárba 
csupán 70 irtot tudott fizetni, Popovics a nyomó és 
rajzlemezeket, festékeket nem adta ki Horváthnak mind
addig, mig ez a teljes rendelési öszzeget ki nem fizeti. 
A napokban akarta Horváth kiváltani a prés főalkat
részeit, de akkorra Popovicsot hasonló üzlet miatt el
csípték. Most az üzlettársak a jászberényi börtömben 
várják a banknóta végét.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E m i l .

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A majsai gazdaság pályázatot hirdet a nála ürese

désbe jött erdőtiszti állásra, mely f, év szeptember 
hó 15-ig betöltendő s következő fizetéssel van egybe 
bekötve egy egész évre:

készpénz fizetés . . . .  800 írt.
pásztor fizetéshez . . .  10 frt.
póstabérül........................  36 frt.
szántóföld........................  4800 ED-öl

szabad lakás és a tüzeléshez szükséges fa, a szántó
föld megmunkálásához, termények beszállításához és 
malom fuvarokra összesen készpénzben 20 frt; enge
délyeztetik 3 tehén tartása és 3 darab anyagöbéé 
malaczaival.

Csak komoly, munkaképes, előirt képzettségű
pályázók nyújtsák be folyamodványaikat és eddigi 
alkalmaztatásukról szóló bizonyítványaik másolatait, me
lyek vissza nem küldetnek Bischitz Lajos czimén, 
Maisa. u. p. Tolna-Hidegkút. 1—3.
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Dr, Lendl Adolf
á l l a t k í t ö m ő  i n t é z e t e

Budapest, II. Donáti u. i.
vesz:

egy kis medvebocsot (V* éves) és nagy
sasokat és keselyüket, ^

kitőmés czéljából, friss állapotban. Ezek az ^  
állatok nyúzatlanul és minden előkészités 
nélkül zsákba vagy ládába csomagolva kül- S  

dendők a nevezett intézetbe. g
A AAAAAAAAAAA A A A A AA A A A A A A AA AAAAAAAAAAAAAA
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a

L Ü M  É S  TÁ
u dvari egyen ruha  szállítók

<<Sto \c 
%

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e .
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.*

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

ozíígünli ú jó lag  m egtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
7̂ - megrendelhetők. *̂ C

r-@| POLGÁR.I n. XJ H Á 15.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek. 
pfF** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni, 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 . Ael??ra“«u egyenruha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szallitui. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. ra. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Augusztus 15. 46-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Községi esemetekertek.
Abból az alkalomból, hogy az egyes köz

ségi és vagyonközösségi erdők állami kezelésbe 
vétettek, fölmerült a kérdés, hogy mikép és 
és mi módon legyen gondoskodva a jövőben 
a csemete szükséglet fedezéséről, nevezetesen 
arra nézve, vájjon sok apró, vagy pedig kevés 
nagyobb csemetekertek lennének-e létesítendők 
s mi módon kellene az ezek létesítésénél elkerül- 
hetlen költségeket előteremteni. A kérdést most 
behatóan tárgyalja Szentimrey Dániel úr az Erdé
szeti Lapok múlt havi füzetében közölt levelében. 
Czikkiró úr azt javasolja, hogy a szükséges 
csemetekertek bizonyos központokon, például 
a szolgabirói székhelyeken létesittessenek, mert 
ezeken a helyeken többnyire vagy erdőgondnok
sági vagy legalább erdőőri székhely is van, 
ha azonban egyik sem lenne, akkor van állami 
iskolai tanító, kire a csemetekert gondozása 
bizható lenne. Az utóbbi esetnél még két igen 
előnyös momentumot is talál, nevezetesen hogy 
a rendszerint szerényen díjazott tanító ez által 
némi mellékkeresetre tenne szert, e mellett 
pedig a csemetekertnél előforduló munkát a 
nagyobb iskolás gyermekek végezhetnék, minek 
ismét elvitázhatlan erkölcsi haszna az lenne, 
hogy a gyermek megtanulná a fát becsülni 
s a fiafal nemzedékbe beplántálódnék az erdő
művelés iránt való szeretet, mi nagy befolyással 
lenne egész életére s csökkentené az erdőká- 
rositási hajlamokat. Itt rámutat egyúttal arra, 
hogy mily üdvös eredményeket értek el ily 
módon kivált a szászok a gyümölcsfa tenyésztés

terén. A szükséges költségek födözését illetőleg 
legczélszerübbnek véli a helyi erdei alapok 
létesítését, vagy pedig azt, hogy mindig az a 
birtokos előlegezze a költségeket, kinél az erdő
sítés legközelebb tervbe van véve.

Távol álljon tőlünk, hogy az előadottakkal 
versenyre óhajtanánk kelni, mert hiszen bizo
nyára sem szaktudomány, sem pedig tapasztalás 
dolgában magunknak olyan tudást nem tulaj
doníthatunk, mely följogosítana a kérdések fölött 
bírálatot mondani, mégis egy pár szóban legyen 
szabad nekünk is szerény véleményünket nyil
vánítani.

Tagadhatlan tény az, hogy az erdősítések 
hiányos voltát, kivált pedig azt, hogy a kiültetett 
csemeték nagy része kivész vagy elcsenevészik, 
leginkább annak lehet tulajdonítani, hogy a 
csemeték idegen, gyakran igen távol fekvő 
vidékről lesznek szállítva s vagy a gondatlan 
csomagolás, vagy pedig a hosszú ut következ
tében nagy részük fogamzási képességét már 
az elültetés előtt elvesztette, ez azonban csak 
a kisebbik hiba, némi gondosság mellett leg
alább részben elejét lehet venni, sokkal nagyobb 
baj azonban az acclimatisatió nehézsége.

Elvitázhatlan tény ugyanis, hogy az idegen 
talajból és légközből más helyre, hol a talaj 
és éghajlat a már addig megszokottól teljesen 
elütő, átvitt csemeték ha elültetésük után nem 
is pusztulnak el, de mindenesetre hosszú időre 
van szükségük, mig az uj helyet nem csak 
megszokják és tűrni tanulják, hanem mig azt 
meg is kedvelik, mi nem is csoda, mikor még 
az ember is, ki pedig gondolkozási tehetségénél 
fogva mérlegelni tudja a szükségességet és
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a változhatlant, hónapokon sőt éveken át is 
érzi régi környezetének hiányát s az idegenbe 
kerülve gyakran kedélybeteg lesz, vagy pedig 
testi szervezetét támadják meg különféle nya
valyák és betegségek.

Nyilvánvaló tehát, hogy legzcélszerübb 
lenne a csemetekerteket közvetlen a beerdő- 
sitendő terület mellett létesíteni, hogy igy a 
csemeték már csirájuknál megszokják a talajt 
is, meg az éghajlatot is, midőn pedig már 
annyira fölcseperedtek, hogy a kiültetésre al
kalmasak, minden vesződséges csomagolás nélkül 
is könnyen és gyorsan legyenek szállíthatók az 
ültetés helyére. Az ültetés sikere az által sok
szorosan fokozódnék, de másrészt a megtaka
rított szállítási és után pótlási költségek is 
nagyban hozzájárulnának a csemetekertek költ
ségeinek fedezéséhez.

Igaz, hogy a csemetekert egyik fő és 
elodázhatlau kelléke a gondos felügyelet, mert 
valamint hogy a gyermeknek is szüksége van 
a figyelmes nevelésre, mert ennek híján teljesen 
elvadul, azonképen a zsenge fácska is a leg
gondosabb nevelést igényli s igy az erdősítendő 
terület közelében is csak akkor lehetne létesí
teni a csemetekertet, ha a gondozására szük
séges szakember is ott van mellette s ez a 
körülmény nehezíti meg ezt az üdvös intéz
kedést, kivált a községi és vagyonközösségi

erdőknél, hol csak szórványosan vannak olyan 
nagyobb conplexumok, melyek külön saját fel
ügyelővel, tehát erdőtiszttel vagy erdőőrrel 
bírnának. Tudjuk ugyanis, hogy egyes járási 
kerületi erdőőr vagy kerülete 20—30 sőt ennél 
s több négyzet kilométerre is kiterjed s számtalan 
kisebb-nagyobb terület van gondozására bízva, 
miután pedig a csemetekert—kivált bizonyos idő
szakokban — szinte naponkint igényli a fel
ügyeletet és gondozást, ezt teljesíteni az illető 
egyénnek flsikai lehetetlenség, az pedig, hogy 
minden apró cseprő csemetekerthez külön 
felügyelő rendeltessék, a nagy költségek miatt 
lehetetlen.

Ne vessük el azonban a felvetett és föntebb 
tárgyalt eszmét, hogy tudniillik a csemetekertek 
gondozása tanítókra bizassék s azoknál az egyes 
könnyebb munkák a felserdültebb tanulókkal 
végeztessenek. Ezt az eszmét szívesen magunk
évá tesszük, csak meg azzal óhajtanok meg
toldani, hogy ez ne csak egyes központokban 
történjék, mert hiszen nem kell az illető tanítónak 
feltétlenül államinak lenni, hanem lehet az fele
kezeti is, azután meg a centralisatió sem üdvös, 
ha azt túlságba visszük, sőt ennél a kérdésnél 
föltétlenül előnyben kell részesítenünk a decen- 
tralisatiót éppen abból az indokból, a melyből 
ezt a módszert czikkiró úr ajánlotta.

Nekünk ugyanis az erdők iránt való szere-

3 TÁRCZA
"y* -y- *y« *y" -y- «y» ! «y* *y* *y* -y> *y* *y-

&r-$*-sí-

B udapesti élm ényeim .
(folytatás és vége.)

A délelőtt azzal telt el, hogy lestük a vasúton 
érkező kartársakat s vezettük a szállásra, no meg az 
ismerkedéssel, mely a nagy szálloda udvari helyiségében 
elég zajosan folyt le poharazás közt. Megható volt 
látni egyes régi tanulótársak ölelkezését, kik most a 
haza két ellenkező oldalán laknak s bizon ha gyűlésünk 
nincs, tán soha sem látják egymást ebben az életben. 
Nagy volt kivált örömünk egy-egy tisztelt kartársné meg
érkezése és ügyünk iránt való érdeklődése fölött. Vígan 
folyt le az ebéd is, melynek végét mindenki nehezen 
várta, mert ez után következett a nap főeseménye, 
a gyűlés, melynek lefolyása azonban már ismertetve 
volt s igy fölösleges azt még egyszer leírnom.

Gyűlés után, mely benyúlt egészen az estéli órákba 
valóságos apostolok oszlása volt, ment kikt szive vágyó
dása szerint színházakba, ősbudavárába s egyéb fővárosi 
látványosságok megtekintésére, egy rész pedig sietett 
vissza hazájába, kedves családja körébe s másnapra 
már negyedrésznyire olvadt a számunk, miután pedig 
az országos főerdőmester úr ő méltóságánál megtettük 
volna tisztelgésünket, ez a szám is folyton apadt s 
talán utolsónak maradt az a négy vig czimbora, kiket 
ütjük egy irányba, az aranyos Erdély felé vitt. Voltak 
pedig ezek a négyen: Dénes Gábor Hosszufaluról, 
Németh Sámuel Oláh-Topliczáról, Koppándy Mihály 
Vajdahunyadról és e sorok szerény Írója.

Megváltottuk jegyeinket — természetesen mint 
becsületes gyülésezőkhöz illik, csak azért a har
madik osztályra, mert negyedik nincs s bevonultunk a 
a megfelelő vendéglőbe még e^y búcsú korty mellett. 
Istenhozzádot mondani a szép fővárosnak. Az óra muta
tója szokott lassúságával haladt előre, de végre mégis 
csak oda biczczegett a tizes felé, mely a mi indulásunk
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tetet nem annyira a központokban, mint inkább 
a vidéken elő gyermekekbe kell beoltanunk, 
mert hiszen a nagyobb városokban élő nép 
közül amúgy is kevés erdőkárositó kerül ki, 
már csak azért is, mert az ilyen helyek nagyobb
részt távolabb feküsznek az erdőségektől, mint 
a kisebb községek, meg azután a városi nép 
műveltségi foka is nagyobb a falusiénál s már 
ezért is kisebb benne a hajlandóság erdei károk 
elkövetésére.

Van azonban még egy ok, melyért a cseme
tekerteknek községenként való felállítását 
vélnők czélszerübbnek s ez a korunkban annyira 
élire állított munkáskérdés. Most minden ténye
zőnek oda kell hatnia, hogy a munkás kezeknek 
mentül több foglalkozást nyújthassunk s a nép 
legalsóbb rétegeinek nem csak megélhetését, 
de lehetőleg jólétét is biztosítsuk, akkor pedig, 
ha még a csemetekerteket is bizonyos köz
pontokra szóritanók, az ellenkező elvnek tennénk 
csak szolgálatot.

A mi végül az első berendezési költségeket 
illeti, azokat akár az országos erdei alap, akár 
pedig a vármegyék egyes gyiimölcsözésre szánt 
alapjai — mint például az árvapénztárak — 
mérsékelt kamat mellett előlegezhetnék.

Ennyiben akartuk a csemetekertekre vonat
kozó szerény véleményünket nyilvánítani, a nél- 
azonban, hogy annak akár csalhatatlanságát,

akár pedig csak helyes voltát vitatni akarnék. 
A kérdés igen fontos és megoldása nagy körül
tekintést igényel s mentül többen szólnak hozzá, 
annál jobb, mert utóvégre még a legrosszabból 
is lehet valami jót kiböngészni.

A v ad k e resk ed e lem .
A „Hazánk0 czimü napilap folyó évi 178-ik szá

mában a közgazdasági rovatban fent irt czim alatt 
figyelemre méltó sorokat hoz, melyekben rámutat 
az okokra, melyek nagyban hozzájárulnak vadkeres
kedelmünk bénitásához, egyidejűleg pedig felvilágositja 
a közönséget a vadhúsnak mint háztartási czikknek 
nagy fontosságáról.

A kérdéses közleményt az alábbiakban szószerint 
vesszük át:

Ha tekintjük mindenek előtt a husétkeket, látjuk 
hogy ez képezi a közönség táplálkozásának főágát; és e 
pontnál ‘legelőször is a vadakkal való kereskedésre kell 
háziasszonyaink figyelmét felhívnunk, mert a vad 
aránylag a többi husnemekhez képest hazánkban rit
kábban kerül a fogyasztó közönség asztalára. Csaknem 
megfejthetetlennek tűnik fel, hogy e jelentékeny és 
valóban Ízletes élmiszert miért mellőzték annyira. Talán 
az az oka ennek, hogy a„vadhús" fogalmával mindenki 
kapcsolatba hozza ennek drága árát? Akik igy gondol
koznak, sajnálatraméltók, mert ez a nézet teljesen 
téves, valamint egész jogosulatlan az a nézet is, hogy 
a vadhús élvezet csak fényűzés. Budapesten, ha némi 
árkülönbözet van is a vadhús eladásánál, ez nem az 
elárusító kapzsiságának, sem a vad drágaságának tulaj

órája volt s mi indultunk a vonat felé, mikor a köz
tünk legidősebb s igy legtapasztaltabb Dénes barátunk 
hirtelen elszakad tőlünk s lelkendezve rohan vissza a 
vendéglőbe. No bizonyára ott felejtett valamit, várjuk 
meg, nehogy elszakadjon tőlünk. Jött is csakhamar 
vissza, markában egy öblös üveget szorongatva.

— No hiszen szépen jártunk volna, — szólt lel
kendezve — nem tudjátok, hogy egész Erdélyig nincs 
becsületes iható viz a vasút mentén ? Jó, hogy eszembe 
jutott ezt a kis bort megvenni.

— Az bizon jó volt - - hagytuk rá kórusban.
„Budapest Kőbánya! és még Isten tudja, mi minden

állomások felé tessék beszólni! — hadarta a kapus, a 
népáradat meg tódult kifelé, magával ragadva minket is.

— Jó lesz tán várnunk, mig a tömeget elhelyezik, 
akkor majd jobb helyet kapunk — véli Németh bará
tunk, legifjabb hajtása négy levelű lóherénknek.

— Hogy úgy járjunk, mintáz egyszeri zsidó? — 
mondom én.

Hát az meg hogy járt? — kíváncsiskodtak társaim.

— Az is azt mondta oldalbordájának: Szhálikám 
várjál, majd ha teli lesz a harmadik osztály, másodikba 
ültet a kalauz." A kalauz begyömöfeöli a tengernyi 
népet s akkor látja, hogy még ott a derék házaspár; 
fut végig a vonat mellett, keresve számukra helyet, 
a vége pedig ez: „Első : teli; második: teli; harmadik: 
teli, gyorsan be a marhakocsiba;" Hát csak jó lesz 
nekünk igyekeznünk helyet kapni.

A szerencse, no meg talán a kalauz jóindulata 
kedveztek, mert egy üres fülkét kaptunk s igy kilátá
sunk volt, hogy az utat magunkra hagyva tehetjük 
meg. Alvásról természetesen szó sem volt s igy elhatá
roztuk, hogy az egész éjjelt beszélgetéssel töltjük el. 
Tárgyban nem is volt hiány, mert csak úgy dűlt egyik 
adoma a másik után belőlünk, hangos kaczajtól kisérve. 
Még talányokat is adogattunk föl egymásnak. Aszongya 
Dénes barátunk:

— Fiuk! ki találja ki, hogy lehet egy libát négyféle 
hajtani ?

— No hiszen kunszt is a z ! — mondok én —
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donitható, hanem ennek egyedüli oka csak az, hogy a 
vad behozatalánál a fogyasztási adó magas és ez teszi 
drágává Budapesten a vadhúst és hogy olvasóinknak 
fogalma legyen, nagy összegeket kell a vadhús keres
kedőknek fogyasztási adó czimen fizetniük, ide iktatjuk 
a hivatalos fogyasztási adó árjegyzéket a különböző 
vadfajokról, Ezen árjegyzék szerint fizetendő fogyasztási 
adó szarvas és dámvad után 4 írt., őzvadért 2 írt 50 kr., 
vadsertésért ha 17 kilogrammon alól van, 2 frt 50 kr., 
nyűiért 20 kr., fáczánért 40 kr., császármadárért 25 kr., 
nyírfajdért 25 kr., hófajdért 25 kr., erdei szalonkáért 
25 kr, fogolyért 13 kr., vadgalambért 13 kr., apró 
szalonkáért 13 kr., vadgalambért 13 kr., fenyves madár
ért 15 kr., fürjért 15 krt. daraboként

Megkülönböztetési egyúttal megemlítjük, hogy 
Bécs 40 százalékkal kevesebbet fizet vad fogyasztási 
adót, mint Budapest; Berlin pedig teljesen fel van 
mentve a községi fogyasztási adó alól, Nagy-Brittania, 
Svájcz, Belgium, Hollandia, Oroszország, Románia, Bul
gária, Svéd-Norvégia és Finnországban pedig vad után 
nem fizetettik a fogyasztási adót; Konstantinápolyban 
vadat csak az hozhat be, ki e jogért évente 28piaszter 
és 50 párát fizet — 2 frt 80 kr. Természetesen az 
államnak lenne feladata, hogy a magas fogyasztási 
adók leszállittassanak, mert tényleg a vadhús keres
kedelem Bécs és külföld felé tereltetik.

A fentebbiekből nyilvánvaló, hogy hazánk székes- 
fővárosának vadhús fogyasztását legjobban bénítja a 
fogyasztási adók magassága, kiváltkép pedig az az 
aránytalanság, mely egyes külföldi városok hasonló 
adóival szemben mutatkozik. Egyes államok a vad
húst egyáltalán nem adóztatják meg, csak azért, hogy 
ez által ezt az egészséges és jóizü élelmi czikket a 
szegényebb osztálynak is hozzáférhetővé tegyék. Termé

hiszen ott van a Gáspár-féle ábéczés könyvben megírva 
s minden hat éves gyerek tudja.

— No hát hogyan? — kíváncsiskodik ő.
— Hát úgy, hogy az egy libát arrafelé hajtjuk, 

a hol négy legel.
— Hát bízón nem úgy, hanem emigy — mondja 

ő, miközben óvatosan emeli le a polczról termetes 
táskáját s kivesz belőle egy szemértesen piruló hatalmas 
hízott libát. — Látjátok ? ezt fogjuk mi most mindjárt 
négyfelé hajtani, csak előre a bicskákkal.

— Mi az Isten csudája? hát te Budapesten sült 
libát vásárolsz?

— Dehogy is vásárolok, hanem a feleségem 
sütötte meg az útra, hogy azzal is kevesebb pénz 
fogyjon s most már ha haza találom vinni, jaj az én 
szegény bűnös fejemnek, mert megvallva az igazat, 
azt gondotlam hogy libahúst eszem én otthon is eleget, 
de olyan jó virslit, mint Pesten, nálunk nem lehet 
kapni. Hát már most csak hajtsuk négyfelé nem a 
Gáspár ábéczéje, hanem a maguk módja szerint. Ebből 
mindenki köteles egy fertályt megenni.

szetes ilyen körülmények mellett, hogy a vadkeres
kedőink áruikkal inkább a külföldi piaezokat keresik 
fel, hol azok biztosabban is, gyorsabban is kelnek el, 
mint idehaza. Ezen a bajon okvetlen segíteni kell, 
hiszen az az összeg, mely ezen a réven befolyik, 
annyira csekély, hogy alig téríti meg a beszedésével 
és elszámolásával kapcsolatos kezelési kiadásokat 
Különben is minden államnak oda kell törekednie, 
hogy az élelmi czikkeket lehetőleg olcsóvá s kivált a 
szegényebb sorsú polgároknak is hozzáférhetővé tegye. 
A nagyobb fogyasztással mindjárt föllendülne a vad- 
tenyésztés is, mely most — egyes nagyobb uradal
makat kivéve — alig részesül figyelemben. A vadász- 
területek bérlői igyekeznek a bérletet lehetőleg ki
zsákmányolni s kivált a bérlet utolsó évében és ha 
nincs kilátásuk vagy kedvük a bérletet továbbra is 
fentartani, annyira kipusztitják a vadat, hogy alig 
marad meg valami magnak.

Ez alkalommal s feleletül Papp Jánok tisztelt 
kartársunknak lapunk múlt számában közzétett levelére 
még rá kell mutatunk vadászati törvényünk egy intéz
kedésének hiányos voltára.

Az 1883 évi XX. törvényczik III. fejzet 17 §-a 
ugyanis szóról szóra ezt mondja:

„A sebzett vadat idegen területre űzni nem szabad. 
Ha a vadászatra jogosultak vadszebei idegen területre 
átmennek, ott az illető vadászatra jogosult által 
letartóztathatok mindaddig, mig gazdáik az okozott 
károkért teljes elégtételt nem adtak; a kártérítés iránti 
követelés joga az ebek le nem tartóztathatása esetén 
is fenmaradván.“

A sebzett vadat tehát idegen területre űzni nem 
szabad, ehez azonban joga van a terület tulajdonosának, 
tehát azt a saját területén szabadon elejtheti, vagy

— No már ha éppen muszáj, ezt az áldozatot is 
meghozzuk a barátságnak, megisszuk a borodat is, sőt 
még azt is megengedjük, hogy Szolnokon másikat 
végy, dé azért nem csalod meg kedves nődet, Istenemre 
mondom, hogy kiteszlek az újságba.

— Nem bánom én, pajtás, ha beteszed is, de 
csak három hónap múlva, mert úgy tudom, hogy tör
vényeink szerint az asszony megcsalása három hónap 
elteltével nem büntethető, hanem elévül.

Elment bizon a mi libánk szerencsém a négyvén 
gunár felé, meghajigálva vagy két tuczat jóféle töpörtős 
pogácsával s párszor megbuktatva a pesti és szolnoki 
borban.

Sokszor tettem már meg ezt a hosszú utat éle
temben, de ennél élvezetesebben még soha. Gyorsan 
ment a vonat, de az idő még gyorsabban; a hosszabb 
megállásokat is igyekeztünk megröviditeni, a hajnali 
órákban egy pohárka Jajdefájra", később egy-egy 
pohár sörre ugorva le a vasnti vendéglőkbe.

Közeledik már az idő, hol majd kezdünk egymástól 
elmaradozni.
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ha sebesülése következtében összeesett, fölveheti és 
saját czéljaira fölhasználhatja. Ez vonatkozik tehát az 
olyan időszakra, midőn a vadászat nincs tilalmazva. 
Megesik azonban, hogy tiltott időszakban orvvadászok 
sebesitenek meg egy vadat s ez igy menekül el; 
kérdés, hogy az ilyennel mi történjék. Lelőni nem 
szabad, mert hiszen vadászati tilalom van, igy tehát 
annak a határnak a birtokosa vagy bérlője, kinek 
területére a sebzett vad átváltott, tűrni kénytelen, 
hogy az vetéseit tapossa és nézni, hogy kínlódik vérző 
sebeivel a szegény állat, mig végre elpusztul s teste 
a férgek zsákmányává lesz.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen esetre különleges 
intézkedés szüksége forog fenn s a mi szerény néze
tünk szerint az ilyen sebzett állatot már csak könyörü- 
letből is el kellene pusztítani és igy megmenteni 
kinjaitól.

A kartársunk által közölt két esetben a büntető 
bíróságnak mérlegelnie kellett volna azokat a körül
ményeket, melyek a két megbüntetettet a vad lelö- 
vésére késztették s azok a büntetés alól teljesen föl
mentendők voltak.

Vadtenyésztésünk és kereskedelmünk gyarló volta 
különben is kell hogy arra bírja az irányadó köröket, 
hogy a vonatkozó törvénynek a mostani viszonyokhoz 
mért megváltoztatásával foglalkozzanak. A vadász
törvény életbelépte óta letelt 17 éven szerzett tapasz
talatok bizonyára meg fogják mutatni azt a helyes 
irányt, mely vadtenyésztésünk és vadkereskedelmünk 
föllendülésére fog vezetni.

Nagy-Záblat 1899 augusztus 7 

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Lapunknak múlt évi julius hó 19-én megjelent 

42-ik számában megírtam volt, hogy midőn egy kóbor 
macskára rádupláztam, a szomszéd földbirtokos — ki 
haragosom volt — följelentést tett ellenem, hogy tiltott 
időben nyulat lőttem s daczára ártatlanságomnak nem 
fizethetés esetén 2 napi elzárásra átváltoztatható 10 
forint pénzbírságban és 9 frt 80 kr. ejárási költség 
megfizetésében lettem elmarasztalva. Természetes, hogy 
az igazságtalan Ítélet ellen felebbeztem s most, midőn 
ez is eldőlt, tett Ígéretemhez képest sietek annak ered
ményét is közölni.

A másodfokú Ítélet kihirdetésére folyó hó 4-ére 
lettem megidézve a trencséni járás szolgabirói hiva
talához s itt megtudtam, hogy az első fokú Ítélet meg, 
lett erősítve, azzal a megtoldással, hogy most már 
20 frt. 20 kr. eljárási költséget kell fizetnem.

Csodálatos dolog, hogy néhol az ilyen tárgyalások 
milyen módon lesznek vezetve. Megírtam volt a múlt 
évben, hogy a 3 tanú — a panaszló birtokos cselédjei 
— az előzetes kihallgatáson jelenlétemben egyhangúlag 
azt vallották, hogy a kutyám, mely az állítólagos 
nyulat hajszolta, vörös volt, ez a kijelentésük azonban 
nem lett jegyzőkönyvre véve, midőn pedig az ő jelen
létükben — mert kihallgatásom alatt is bent hagyták 
őket — azt mondtam, hogy az én kutyám fehér-fekete 
tarka, akkor már ők is módosították vallomásukat s 
azt mondták, hogy igaz bizon, a kutya ilyen tarka volt

— Piski! 15 perez! — kiáltja a kalauz.
Koppándy barátunk összeszedi ezókmókját és

siet kifelé, mi meg kisérjük az ivóba, hogy még egy 
pohár sör mellett búcsút vehessünk a derék czimborától; 
van rá idő elég.

Jó egy óra múlva jön már az én állomáson, 
Alvincz, sajnos, hogy ott csak két perczet áll a vonat s 
vendéglő nincs, igy hát csak száraz kortyantások kí
séretében búcsúzhattam el a még tovább utazó jó 
pajtásoktól azzal, hogy az alakuló gyűlésen majd 
megint találkozunk.

Ott várt már kocsival a feleségem s a két legkisebb 
gyermekem.

— Nos, hát hogy volt, mint volt? — kíváncsis
kodott az asszony.

— Micsoda hogy volt ? A gyűlés ?
— Nem az, mert azt úgy is elolvasom majd az 

újságban; azt beszéld el, a mi ott nem lesz megírva.
— Már mint a kötények? mondok, eltalálva 

gondolatját, mert ezt mint jó férj mindig el szoktam

találni, mert hát a tapasztalás sok mindenre megtanít — 
hát biz’ ott lelkem nem lehetett utánuk futkosni, 
mert hiszen Budapesten nem hordanak olyat az utczán, 
csak a konyhában, oda meg csak egy czimboránk tévedt 
akkor, mikor talán másfelé akart menni, de ennek 
a nevét nem árulom el, elég, ha azok tudják, a kik 
látták. Én magam most az egyszer a szoknyákkal is 
beretem.

— Bolond vagy te, apjuk, nem azt kérdezem én, 
hanem azt szeretném tudni, hogy állunk a kaszszával 
s jutott-e belőle egy kis vásárfiára?

— Arra még csak jutott, de a vacsorára a húst 
hozasd csak kontóra — vigasztaltam az asszonyt.

— Bizon barátom ha nincs pénz, nem is eszel te 
húst, hanem puliszkát! — szólt nem nagy vigságomra a 
feleségem.

Ejnye de ostoba voltam, hogy nem tudtam abból 
a libából legaláb egy szárnyat zsebre vágni!

Se be s - Sz á s z .
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s ők látták is, a mint a nyulat feléjük hajtotta és 
csaholt. Hiába kértem erdőőr tanúim kihallgatását, 
hiába igazoltam négy tanúval, hogy kutyám hajtás 
közben soha sem csaholt, nem használt, hogy igazoltam, 
hogy a távolság köztem és panaszló tanúi közt nem 
mint ők állították 300, de 1300 lépés is volt s igy nem 
is láthatták, hogy mire lőttem, azért mégis a panaszló 
úrnak és három béresének lett igaza s én ki még azt 
is beigazoltam, hogy a vadorzókkal szemben mindig 
a legszigorúbban jártam, el, ezek lődöztek is rám, 
most mégis magam lettem itéletileg vadorzónak meg
bélyegezve.

íme ebből látható, hogy gyakran a hazugság 
is igazsák, nekünk pedig, kik fölesketett közegek 
vagyung, nincs igazságunk.

Kértem felebbezésemben az alispáni hivatalt, 
vonná kérdőre a szolgabirót, hogy mi jogon tartotta 
bent a tanukat az én kihallgatásom folyamán, alkalmat 
adván ez által nekik vallomásaikat az én kijelentéseim 
szerint módosítani, mint a hogy meg is tették, ezt 
azonban a másodfokú Ítélet hallgatással mellőzte.

Okulhatnak ebből tisztelt kartársaim s ho jövőben 
kóbor kutyára vagy macskára akarnak lőni, előre 
gondoskodjanak tanukról, mert máskép könnyen nyúllá 
változnak át.

Múlt évi augusztus hó 17-én kint jártam a mezőn, 
mely az uradalmam bérelt vadászterülete s láttam, 
hogy a lóherét kaszálók egy helyen nagyon zavarognak 
kaszáikkal, kalapjaikkal hadonásznak s tótul kiabálnak: 
„vigyázz! fogd meg!“ s csakhamar meghallottam az 
üldözött nyúl sírását, mire azonban oda értem, hogy 
megmentsem, akkor már a szegény párának le volt 
ütve a dereka. Az egyiket, kinek kezében a nyulat 
láttam, de azt jöttömre már eldobta volt, kérdőre 
vontam, ez azonban tagadta, hogy csak hozzá is nyúlt 
volna, mire mérgemben a puskámat bal kézre kapva 
jobb kezemmel megakartam ütni, de elfutott; ón ijesz- 
tésül utánna kiáltottam: „álj meg, mert lelőlek!„ mire 
úgy megijedt, hogy menten megeredt az orra vére. 
Az illető panaszt emelt ellenem, hogy megvertem s 
erre a két jelen volt kaszás meg is esküdött. Ez évi 
január 28-án volt tárgyalásunk, melyen a bíróság 
engem 3 írt pénzbüntetésre Ítélt, az illetőt pedig a 
nyúl elfogásáért egy napra elzárták.

íme igy vagyunk mi szegény erdőőrök kiszolgál
tatva ellenségeink boszujának!

Midőn soraimnak mások okulására való szives 
közzétételét kérném, tisztelettel maradtam

igaz hive He r má n  Fe r encz ,  erdöór.

H alálos fürdő. Nyiregyázáról írják: Istóczi János 
Edelstein Aladár, szabolcsvármegyei tarta-kenézi haszon
bérlő kertésze, szombaton fürödni ment a feleségével

a Tiszába. Egyikük sem tudott úszni. Véletlenül egy 
mélyebb helyre jutottak, a honnan nem bírtak kimene
külni. Az elhagyatott környéken hiába kiáltottak segít
ségért, nem hallotta meg senki. A szerencsétlen házaspár 
belefulladt a vízbe. Halálukat két árvájuk siratja: egy 
tizenháromóves és egy hároméves fiú.

Óriási zivatar. Az árvamegyei Zaskó felett 
rettenetes zivatar vonult át, a mely háztetőket sodort 
le, hatalmas fákat gyökerestől szaggatva ki a helyükből 
s a földeken nagy károkat okozott. Három embert, aki 
egy fa allat keresett oltalmat, agyonsujtott a villám.

Kés m ellé v illa  való. A debreceni csata után 
a melynek minap volt az ötvenedik évfordulója, az orosz 
hadsereg sáska módjára özönlötte el a védtelen Debrecent 
Szabad volt a harácsolás. Egy jómódú polgár házához 
marcona muszka kapitány került, a ki, mikor ebédeli, 
kihúzta a kardját és a tányérja mellé fektette az asztalra. 
A cívis egyideig hideg vérrel nézte a különös dolgot. 
Végre föltalálta magát, hogyan vegye el a kedvét hívatlan 
vendégének ettől a muszka kedveskedéstől. Kiment a 
szobából s csakhamar egy vasvillával tért vissza. Egyenesen 
a kapitány asztalához fordult és a vasvillát letette a kard 
mellé.

— Mit jelentsen ez ? -— kérdezte a meglepett muszka.
— Oh, kérem — felelt udvariasan a cívis — nem 

jelent ez semmi különöset. De nálunk Debrecenben az a 
szokás, hogy nagy késhez nagy villa dukál.

A kapitány mosolyogva tette vissza hüvelyébe a 
kardját.

G yilkosság boszuból. Sistarovec temesmegyei 
községben kegyetlen gyilkosság történt. A két Dehelyán 
fivérnek régóta nagy pőre volt a falu egyik uzsorázsával, 
Olár Simával. Tönkrejutásukat neki tulajdonították, de 
szinleg jóban voltak vele, mert boszujokat igy könnyebben 
remélték rajta kitölthetni. Minap este a korcsmába hívták 
az öreget és jól leitatták, azután az esti szürkületben 
sétát ajánlottak a rétre. Másnap reggel a két fivérnek 
hült helye volt a faluban, de az öreg Olárt is hiába 
keresték. Délfelé akadt rá egy csendőr egy útszéli árokban 
iszonyúan megcsonkított holttestére. Koponyája fedele 
egészen le volt verve a fejéről és a testén más állati 
kegyetlenségre valló sebek is voltak láthatók. A gyilkosság 
gyanúja rögtön Dehelyánék ellen irányult s a csendőrség 
meg is fogta őket, amint a szomszédos határban a kukorica 
közt bujdostak.

Szerencsétlenség vadászaton. Végzetes vadász
szerencsétlenség történt Zentán. Rezsnyi Aurél, a város 
rendőrkapitánya kacsavadászaton volt, Vadászatközben a 
kezében tartott fegyver véletlenül elsült s a madársörétes 
lövés a rendőrkapitányt a hasán életveszélyesen megsebezte 
úgy hogy az alig 45 éves férfi még az éjjel sebébe belehalt. 
A rendőrkapitány a zentai társasélet egyik közszeretetben 
álló, ismert alakja volt és így tragikus sorsa általános 
megdöbbenést és nagy részvétet keltett.

A papa és a fiacskája. Erre mifelénk, a vén 
Európában azt az elvet szeretik megvalósítani a szülők, 
hogy verés nélkül kell szeretni a gyereket. Az elvett 
ugyan nem lehet betartani, de a jó famíliában az apa, 
mihelyt a gyereke fölcseperedik vagy tiz esztendőre, már 
nem igen szereti használni a testi fenyítéket. A viszonyok 
némely családban, például Indianopolisban egészen mások, 
ha csak nem teljességgel kivétel a következő eset: Monroe 
Hedges, százhat esztendős farmer alaposan elpáholta a 
hetven esztendős fiát, mert teljesen berúgva jött haza egy
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kis lumpolásból s a család többi tiszteletreméltó tagjával 
szemben okvetetlenkedett. Szegény fiú! Még csak ki sem 
tombolhatja magát fiatal éveiben.

Erc-sir. A woolwichi arzenálban szerencsétlenség 
történt, amely különösen azért érdemes a megemltésre, 
mert érdekes világot vet az angol nép felfogására. Egy 
munkást oda állítottak az olvasztó kemencéhez, hogy 
felügyeljen a tizenkét tonna olvadó ágyuércre. A maga 
vigyázatlansága következtében elvesztette az egyensúlyt 
és bele esett az olvadt ércbe. Teste teljesen megsemmi
sült a rettenetes izzásban. És az angolok vallásos érzése 
tiltakozott az ellen, hogy ezt az ércet felhasználják ágyu- 
öntésre. Ellenben a tizenkét tonna ércet lebocsátották, 
egy tömegben sírba tették, beszentelték, s elmondták 
fölötte a halottakért való imát. Az ércben feloszlott 
munkás sírját kő jelzi, amelyre rá van vésve a hirtelen 
halálnak a kelte, de semmi említés nincs rajta a halál 
módjáról.

H etven év. A statisztikus mindent kiszámit. Nem 
csuda tehát, ha egy P. Everett nevű angol statisztikus 
kiszámította, hogy mit csinál egy hetven esztendős ember 
egész életében. A hetven esztendőből átalszik az ember 
huszonnégy évet, kilenc hónapot és két he te t: dolgozik 
tizenöt évet és nyolc hónapot és ugyanannyit szórakozik; 
lustálkodik egy évet, öt hónapot és két hetet; járká^ 
öt évig és tiz hónapig; a táplálkozásra ugyanannyi időt 
fordít; az öltözködésre két évet, tizenegy hónapot: fecseg 
egy évet, öt hónapot és két hetet; gondolkozik körül
belül ugyanannyi ideig; különböző dolgokra fordít egy 
évet és öt hónapot s élvezetre elveszteget egy évet és 
öt hónapot. Everet azt mondja, hogy egy perccel se 
többet, se kevesebbet!

Földm ives hangyák. Az már általánosan ismert 
dolog, hogy a hangyák a legtehetségesebb építészek. 
Valóságos genialitással csinálnak utakat, hidakat, alagutakat. 
Azt is tudják róluk, hogy rendes állami szervezetben 
élnek, háborút viselnek. Dr. Lincecum texasi tanártól 
most azt is megtudhatjuk, hogy kitünően értik a föld- 
mivelést is. Esztendők hosszat figyelte meg őket, s könyv
ben irta meg tapasztalatait. Azt írja róluk, hogy igaz; 
nemzetgazdasági rendszerrel vetnek és aratnak. Egy
szerűen földbe ültetik a magvakat s ha elérkezik az 
ideje, összegyűjtik fáradozásuknak az eredményét.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

3382 SZ. (Utánnyomat nem dijaztatik

PÁLYÁZAT.
Az alólirott m. kir. főerdőhivatal kerületében meg

üresedett 5 (öt) IV. osztályú erdőőri, illetve ha ezek 
raktárőrökkel betöltetni fognok, 5 (öt) IV. osztályú 
raktárőri állomásra a megfelelő 240 frt. és 200 frt- 
évi bérrel és az állományszerü mellékilletményekkel, 
továbbá egy (1) I. oszt, kettő (2) II. osztályú és egy 
(1) III. osztályú erdőlegényi állomásra 200 frt., 180 frt.,

és 150 frt évi bérrel s állományszerü mellékillet' 
ményekkel ezennel pályázat nyittatik.

Az erdőőri vagy raktárőri állomásra pályázók az 
1879 évi XXXI, t.-cz 37 §-ban követelt erdőőri szak
vizsga letételét okmányilag igazolni tartoznak.

Az államerdészeti szolgálatba csak most belépni 
kívánók ezenkívül erős és ép testalkatukat, különösen 
jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukat és illető
ségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását okmányokkal kötelesek kimutatni.

Az igy felszerelt és saját kezűleg irt kérvények 
1899 évi szeptember hó 4-ig az alólirott m. kir. fő- 
erdőhivatalnál nyújtandók be.

Kellő tájékozás végett megjegyeztetik, hogy az 
erdőlegényi állomásokra pályázóktól az idézett törvény
szerű minősítés kimutatása nem követeltetik, azonban 
azok, kik ezt kimutatni képesek, elsőbbségben része
sülnek.

M. kir. főerdőhivatal
Lippán 1899 évi augusztus hó 7-én.

A m. kir. főerdőmester: 
B a r l a y  s. k.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A majsai gazdaság pályázatot hirdet a nála ürese

désbe jött erdőtiszti állásra, mely f, év szeptember 
hó 15-ig betöltendő s következő fizetéssel van egybe 
bekötve egy egész évre:

készpénz fizetés . . . .  800 frt.
pásztor fizetéshez . . .  10 frt.
póstabérül.............  36 frt.
szántóföld.............  4800 D-öl

szabad lakás és a tüzeléshez szükséges fa, a szántó
föld megmunkálásához, termények beszállításához és 
malom fuvarokra összesen készpénzben 20 frt; enge
délyeztetik 3 tehén tartása és 3 darab anyagöbéé 
malaczaival.

Csak komoly, munkaképes, előirt képzettségű 
pályázók nyújtsák be folyamodványaikat és eddigi 
alkalmaztatásukról szóló bizonyítványaik másolatait, me
lyek vissza nem küldetnek Bischitz Lajos czimén, 
Maisa. u. p. Tolna-Hidegkút. 2—3.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXS
x Dr. Lendl Adolf

á l l a t k i t ö m ő  i n t é z e t e
Budapest, II. Donáti u. 7.

vesz:
H  egy kis medvebocsot (V2 éves) és nagy 
#  sasokat és keselyüket,

kitőmés czéljából, friss állapotban. Ezek az ^  
állatok nyúzatlanul és minden előkészítés 4# 

S  nélkül zsákba vagy ládába csomagolva kül- ^  
5  dendők a nevezett intézetbe.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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M E G J E L E N T  qí-

, L U M  E 8  T A R B A
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  nagym éltóságu földm űvelésügyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
C25égünli ú jó lag  m egtoizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre .
^  megrendelhetők.

I 3 O  X j G r  Á .  R . I  R  TJ H  jÁ .  R
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
r
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal 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. A . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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III. évfolyam. Szászsebes, 1899. Augusztus 22. 47-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 Ke dde n

Hirdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

• •

Ü nnepi hang u la t.
Szászsebes 1899 évi augusztus hó 18-án.

Ünnepet ülünk. Nem egyes hitfelekezetek, 
nem egyes osztályok, hanem Magyarország és Au- 
stria összes hű fiai kivétel nélkül. A harangok 
megkondulnak valamennyi felekezet tornyán s 
hangjukra milliók szive megdobban és siet 
mindenki, szegény és gazdag, katona és polgár, 
tudós és tudatlan az Isten házába, hogy buzgó 
imában kérje a Mindenható kegyelmét arra, ki 
az ő kegyelméből mindnyájunknak egyaránt 
Atyánk.

Felséges uralkodónk és királyunk ünnepeli 
ma hatvankilenczedik fordulóját annak a nap
nak, melyen Őt Isten véghetlen kegyelme 
nekünk adta.

Hatvankilencz esztendő az idő rohanásában 
csak annyi, mint egy porszem a nagy minden- 
ségben, mint egy csöpp viz a nagy Óczeánban; 
nem több, mint szemünknek egy rövidke, alig 
észrevehető pillantása, de sok, nagyon sok 
egy emberi életben. Sok idő ez még a közön
séges halandónál, is, kinek a sajátján kivül 
más gond nem nyomja gyönge vállait; mennyivel 
több azonban az Isten olyan kiválasztottjánál, 
kinek egész élete nem önmagának, nem csu
pán családjának, hanem alattvalói millióinak 
van szentelve!

Szeretett uralkodónk és királyunk, Első 
Ferencz József ma ünnepli hatvankilenczedik 
születésnapját.

Alattvalóinak milliói fénnyel, pompával, 
zajjal ünnepelik a nagy napot, Ő maga pedig

visszavonul a nagy világ zajából csöndes ma
gányba s ott elmélkedik a sors fölött, mely 
neki osztályrészül jutott.

Sok és nagy megpróbáltatás érte már 
eddig is és ki tudná, mit rejt még magában 
a jövő ?

Fiatal, szinte gyermek korban nehezedett 
ifjú vállaira az a teher, mely alatt sok erős, 
izmos férfi meggörnyedt volna.

Tizenkilenczedik életévében vette kezébe 
a jogart, hogy uralkodjék nagy sokaságán a 
különféle országoknak és tartományoknak s 
lakosaik millióin, történt pedig ez olyan viszo
nyok között, a milyenek közt még alig lépett 
uralkodó a trónusra. Nagy birodalmában ha 
nem is mindenütt, de a legnagyobb részen 
ádáz polgárháború dúlt; a folyókat a polgárok 
javának vére, az égboltozatot égő városok és 
falvak lángja festette pirosra. Majd jött a béke 
s benne ismét csak a véres megtorlás, mely
től távol állt az ő szeretettel teljes szive, de 
a melyet megakadályozni ?nem, hanem csak 
némileg enyhíteni tudott.

Jöttek azután a külső ellenségek s folyt 
ismételve a vér; sok derék katonánk vérzett 
el, de legjobban vérzett ekkor is az Ő szive. 
Majd családi életének boldogságát dúlta föl a 
csapások egész sorozata. Legnagyobb gyönyörű
sége, legszebb reménye semmisült meg az által 
a golyó által, mely daliás fiának, a népek 
reményének ifjú életét kioltotta. Azután éveken 
át megpihent a gonosz sors, mintha csak időt 
akart volna engedni üldözöttjének arra, hogy 
összeszedhesse erejét a legnagyobb csapás el
viselésére.
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És jött a legnagyobb csapás, legnagyobb 
azok közt, a melyek halandót érhetnek.

Nyomorult orgyilkosnak gonosz keze verte 
át gyilkával a világ legnemesebb szivét, azt 
a szivet, mely az ü oldalán és érte közel 
fél századon át dobogott. Az a gyilok átjárta 
az Ő szivét is és ütött rajta olyan sebet, melyet 
begyógyítani a gyarló emberi tudomány nem, 
hanem csak Isten mérhetlen kegyelme képes.

És mind ez a csapás nem tudta megtörni 
szeretett Királyunkat. Minden más halandó össze, 
roskadt volna felényi szenvedés súlya alatt is. 
Ő pedig áll, mint a kőszikla, áll rendületlenül 
az élet viharában. Más halandó meggyülölte 
volna az egész emberiséget, az egész világot, 
Ő szeretetével viszonozza a sors csapásait.

Nagy a Mindenható kegyelme, hogy annyi 
és oly nagy erővel ajándékozta meg Felséges 
Királyunkat s hogy engedte neki férfiasán 
elviselni a súlyos csapásokat.

Sokat, nagyon sokat vett el a gonosz 
sors szeretett Királyunktól s vigasztalására 
csak egyet hagyott meg, olyat, mi minden 
egyébbel fölér: népeinek szeretetét, ragasz
kodását és az adta meg talán Neki az erőt a 
többi csapás elviselésére.

Mi pedig ezen a nevezetes napon le
borulunk a Mindenható fényes ábrázatja előtt 
s buzgó imában könyörgünk hozzá:

„Urunk és Teremtőnk! távoztass il immár 
minden keserű kelybet a mi szeretett Királyunk
tól s hintsed rá a te áldásodat. Tartsd meg 
Őt még hosszú időkig a Te és az Ő szeretett 
s mindkettőtöket egyaránt szerető gyermekeitek 
boldogságára. Hallgasd meg Urunk hü gyer
mekeid millióinak könyörgését!“

Miről Írjunk.
A hírlap írásról sokan azt hiszik, hogy az valami 

nagyon egyszerű és könnyű mesterség, melyet a testi 
és szellemi erőknek minden nagyobb megerőltetése 
nélkül lehet folytatni s ehez nincs az embernek egyébre 
szüksége, mint annak a nyelvnek, melyen a lap Íródik, 
alapos ismerete és a helyes Írás tudása; a többi, a mi 
még kell, megjön magától is. Azok pedig, a kik igy 
gondolkoznak, alaposan csalódnak.

Egy lapnak, még a legszerényebbnek is a meg
szerkesztése, összeállítása felette nehéz és áldatlan 
munka, és a tartalom legnagyobb részének megírása 
egyes ember gyönge vállaira szakad, de utóvégre még 
ez is megjárná, ha a szerkesztőnek maga a lap jöve
delme megadja a tisztességes megélhetést és a füg
getlenséget, de bezzeg máskép van a dolog ott, hol 
még egyéb foglalkozást is kell űznie megélhetésének 
biztositása végett, kivált pedig ha közhivatalban kell 
dolgoznia, mely nappalát szinte teljesen igénybe veszi.

Minden egyes lapnak a tartalmát lehetőleg előre 
kell már megállapítani, hogy a nyomásnál fönnakadás 
ne legyen, előkészítendő, tehát a vezérczikk, második

31 T A R C Z  A . .
lí'V v itv V' ’ ' ír1 vir ir ir ír ír ír ír ír ir' v-j i if ír ír iMrir if

A felhők  között.
(Erdei történet).

Görztől északkeletre, mintegy 1200 méter maga
san ama lapály fölött, melyen ez a kedves város épült, 
hatalmas fensik terül el, mely Idria irányában húzódik. 
9000 hektárt meghaladó terület szólerdővel van borítva, 
melynek növekvési arányaihoz hasonló egész Ausztriá
ban nem található. Egy darab északvidéki földrész ez, 
mely a déli vidék meleg égöve alatt emelkedik ki.

A vadász, ki a sűrűségben az őzet űzi, a ritkásabb 
helyekről megpillanthatja a kék tengert és az annak 
hullámain ringó vitorlás és gőzhajókat. A reggeli nap
sugár az erdőőrök erdőházaiból néha láthatóvá teszi 
a Lagúnák távoli városát, a mesésen bájos Velenczét.

Ennek az erdőnek mélyében több főerdőőr és 
erdőőr remeteszerü életmódot folytat s annyira el 
vannak zárkózva a külvilágtól, mint kevés mások 
társaik közül. A legközelebbi helység Görz, melyben 
emberi társaságra akadhatnak, hová ha eljutni akarnak, 
több mint 300 lábnyi meredélyen kell leereszkedniük 
s a visszautazásban természetesen ugyanezt meg
másznak. Nehéz út ez kivált télen, midőn pedig leg
jobban vágyódik az ember társaság után, mert ekkor 
az ösvények jéggel és hóval boritvák s jégsarkok 
alkalmazása nélkül ezeken a síkos lejtőkön lehetetlen 
áthaladni. A többi nehézségekhez járui még a Bóra, 
ez a rettenetes szélvihar, mely ezen a vidéken gyakori 
s jaj annak, kit útban ér.

Az erdőőröket, kik egymástól is távol, szétszórtan 
laknak, a nép „erdei ördög“ csúfnévvel tisztelte meg, 
melylyel tulajdonkép minden gonosz szándéktól menten 
csak különös életmódjukat akarta jellemezni.

A Poldanovec nevű hegyen épült erdőházban 
lakott egyike azoknak a főerdőőröknek, kik életük
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czikk, tárczarovat — természetesen csak a magunk 
lapjáról szólunk — valamennyinek nem csak a tárgyát 
szemelvén ki, hanem meghatározva előre annak a terje
delmét is, mert különben a beosztásnál szinte leküzd- 
hetlen akadályok merülnek fel. Sokszor megesik, hogy 
a nyomdász az utolsó pillanatban értesít, hogy egyik 
vagy másik czikkhez még egy pár nyomtatott sor 
hiányzik, avagy abból ugyanannyi törlendő s ilyenkor 
törheti azután szegény fejét a szerkesztő, hogy mit 
és hol tóditson, vagy pedig mit és honnan vegyen el, 
hogy bármely javítás ne legyen az illető czikknek 
hátrányára.

Lapunk egy-egy számának tartalmához mintegy 
7 ivre terjedő kéziratra van szükség, ennyit kell tehát 
a szerkesztőnek hetenkint nem csak összeirni, de leg
gyakrabban önmagának ki is gondolni, vagy pedig a 
néha beérkező idegen kéziratokból összeböngészni, át
dolgozni vagy kijavítani.

Számtalanszor kértük lapunk tisztelt olvasóit és 
barátjait, hogy ennek a valóban nehéz feladatnak meg
oldásában segítségünkre legyenek s keressenek föl 
dolgozataikal; megjelöltük az irányt, melyet követniők 
lehet, magunkra vállaltuk az esetleges irálybeli vagy 
egyéb hibák kijavítását, sőt ha a szükség úgy hozná 
magával, az egész dolgozatnak a tárgy és eszememenet 
betartása mellett való átdolgozását s midőn ezt tettük, 
biztosra vettük, hogy híveink el fognak árasztai dolgo
zataikkal, leveleikkel, nekünk pedig módunk lévén a 
válogatásban, mig egyrészt a tárgyból soha ki nem 
fogyunk, addig másrészt lapunk tartalmát is változatos- 
sabbá, ez által pedig élvezetesebbé tehetjük. Sajnos, 
hogy reményünkben nagyon csalódtunk, mi különben 
nem is csoda, mert hiszen az ember élete ritkán egyéb 
a csalódások hosszú lánczolatánál.

javát ebben a magányban töltötték el. Vas János volt 
az illető neve és ezt a nevet bizonyára senki sem visel
hette volna méltóbban, mert csakugyan vas kemény
ségű ember volt annak idején. Az egész környéknek 
nem volt hozzá hasonló viharedzett férfia s a Bóra 
legrettenetesebb tombolása sem tudta őt szolgálatának 
teljesitésétől visszariasztani s ezért az erdei kártevőknek 
és vadorzóknak valóságos réme volt.

Itt elmondandó történetünk elején mindjárt olyan 
helyzetben találjuk, mely teljesen igazolja leirt tulaj
donságát.

Ott látjuk ugyanis a hóboritotta erdőn, hol az 
utat vagy ösvényt még csak egy árva lábnyom sem 
árulja el, négy kézláb csúszni a hóban. Vájjon vala
mely vadat vagy pedig fatolvajt akar belopni? Ha 
szemünk nem is, úgy hallásunk biztosan fölvilágosít a 
főerdőőr különös viselkedésének okáról. Úgy zúg, úgy 
búg az erdő, akár csak itt a közelben zuhanna a 
Niagara zuhatag óriás víztömege a mélységbe. A sűrű
ségből panaszkodó, siránkozó hangok törnek elő. A

Eleivel, talán kérelmünk első behatása alatt akad
tak egyes lelkes hiveink, kik dolgozatjaikkal fölkerestek 
s mi már örvendtünk, hogy ez nem csak továbbra is 
megmarad, hanem az első sikereken fölbuzdulva, derék 
munkatársaink buzgósága még fokozódni fog, később 
azonban szomorúan tapasztaltunk, hogy a fölbuzdulás 
lángja mind jobban lohad s ma már egészen kialvó- 
félben van, szóval láttuk, hogy az egész nem volt 
egyéb szalmalángnál.

Pedig mennyi mindenféle Írni valója lenne lapunk 
minden egyes hívének, ha nem helyezné előbbre a 
kényelmet, vagy pedig túlszerénységből és önbizalom 
hiányából nem vonná ki magát a komoly munkálkodás 
köréből. Az erdészet szolgálatában álló ember a szabad 
természet fia, ki előtt ennek tartalomdús könyve mindig 
nyitva áll s abból szabadon olvashatván, tapasztalatait 
gazdagíthatja s azoknak más embertársaival való 
közlése által ezek szellemi tárházát is gyarapithajta.

Egyes nagyobb és érdekesebb vadászatok leírása, 
az azoknál szerzett tapasztalatok ismertetése nem csak 
a hivatásos vadásznak, de talán kivétel nélkül minden
kinek nagy élvezetet szerez és gyönyörűségét leli 
annak olvasásában. Az olvasó közönség szívesen adja 
oda pénzét gyakran olyan vadász kalandok leírásáért, 
melyek soha meg nem történtek, hanem csak az iró 
agyában születtek; mennyivel becsesebbek lehetnek 
már most azok, melyek itt nálunk, saját édes hazánk
ban történtek. Az ilyen ismertetések ha még a vidék, 
népszokások, babonák stb. leírásával is meg vannak 
toldva, még a komoly tudománynak is hasznos szolgá
latot tesznek.

Az erdőgazdaságba vágó tapaszalatok közlése ki
tűnő szolgálatot tehet minden szakembernek, mert 
módot nyújt neki megfigyelések, összehasonlítások téte-

Bóra a ternovai erdő fölé került s ha a mi derék Vas 
Jánosunk csak egy pillanatra is fölegyenesednék, ment- 
hetlenül elsodorá az üveg simára fagyott hómezőn; 
nincs ember, ki ilyenkor lábán megállni bírjon.

A haladás nehézsége nem riasztotta vissza fő- 
erdőőrünket s nem akadályozhatta meg, hogy néha- 
néha elő ne törjön egy-egy erőteljesebb káromkodás 
pihegő melléből, melyekkel azonban csak önmagát 
szidta, a miért olyan vigyázatlan volt, hogy jégpatkóit 
elfeledte magával hozni. Télviz idején a Bóra várat
lanul szokott jönni, mint a hogy most is történt.

Közben meggyőződött arról is, hogy minden rossz
nak van valami jó oldala is, mert ha talpon állva halad, 
alig haütközik orrával egy hóval födött csapdába, mely
ben egy már teljesen merevvé fagyott nyúl volt meg- 
fogódzva. A lelet fölött annyira megütközött, hogy 
még a bórát is elfelejtette minden borzalmaival egye
temben.

— Megfogtalak végre, — mondta hangosan — ez 
egyszer önmagadat fogtad meg, sekrestyés.
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lére s ez által saját szaktudományának, tapasztalatainak 
gyarapítására.

Egyes vidékek leírása hazánk jobb megismerésé
hez vezet s gyarapítja amiak irányában érzett ragasz
kodásunkat, szeretetünket.

Hasábokon át folytathatnék igy s még akkor sem 
merítenék ki teljesen tárgyunkat, de hát egyelőre elég 
legyen ennyi, a ki akarja, az a kevésből is sokat ért, 
olyannál pedig, kinél a munkakedv hiányzik, a sok 
beszéd sem ér semmit.

Mindezek megírására pedig egy hozzánk intézett 
s csakis „Lapjának egyik olvasója8 aláirásu levél 
késztetett, melynek Írója hevesen megtámad minket a 
lapunk 45-ik számában közölt s Kovács Sándor m. kir. 
erdőlegény tollából eredő levél, melyben leirja, hogy 
egy szabadon röpködő tengelicz tisztán a szerelem 
által hajtva, önként rabságba ment. Azt állítja az illető 
levelező úr, hogy ilyen csekélységek, semmiségek nem 
valók a lapba, mert hiszen az műveltebb emberek 
kezén is megfordul, ha pedig egyeb Írni való nem 
lenne, úgy hagyjuk üresen az illető helyet.

Ha emlékezetünk nem csal, egyes tudósoktól 
láttunk vaskos köteteket, melyek tartalma egyes, gyak
ran egészen lényegtelen apró bogarak vagy férgek 
életére, sajátságaira vonatkoztak s úgy tudjuk, hogy 
jeles tudósunk Hermann Ottó úr is irt egy hatalmas 
müvet a pókokról és eddig még senkinek sem jutott 
eszébe azt mondani, hogy jobb lett volna azokat a 
a lapokat üresen hagyni, mert hiszen éppen arra van 
szükségünk, hogy a természetben minden lehető, még 
a legparányibb jelenséget is megfigyeljük, mert csak 
igy juthatunk el környezetünk megismeréséhez. A tenge- 
licznél tett és leirt tapasztalás szerintünk igenis termé

szetrajzi szempontból igen érdekes és figyelemre méltó, 
sőt szükségesnek tartanók minden hasonló megfigyelés 
följegyzését. —

A levélíró úrnak különben köszönettel tartozunk 
szives figyelmeztetéséért, mert az élő tanúbizonysága 
annak, hogy lapunk iránt élénken érdeklődik és annak 
érdekessé tétele szivén fekszik, egyet azonban nem 
engedhetünk el neki, nevezetesen azt, hogy szemére 
ne vessük, miért nem igyekeszik ő ki ügyesen forgatja 
a tollat, közleményeivel lapunkat fölkeresni, hanem 
e helyett szinte azok közé szegődik, kik mindent 
mástól várnak s maguk csak azoknak a munkáját és 
fáradságuk gyümölcsét szeretik élvezni. Ha már ilyen 
ügyes toliforgatóktól, kikben kevesebb az Írásra való 
képesség, sem várhatunk támogatást mit várjunk a 
gyöngébbektől. Úgy látszik, hogy ezzel is úgy vagyunk 
csak mint az egyszeri czigányok a favágással. Kérdezi 
ugyanis az úr a hozzá vetődött két czigányt:

— Ki eszi meg ezt a darab kenyeret?
— Én, csókolom kezsit — lábát, — felel az egyik.
— Hát ezt a darab szalonnát?
— Azst is csak én — felel ugyanaz.
- -  Hát ezt a tuskót itt ki vágja föl?
A kenyér és szalonna evő erre oldalbalőki a 

társát;
— No sólj már te is, bibast!
Valóban egy kissé több igyekezet nem ártana s 

ha lapunk nem teljesítheti úgy hivatását, mint azt 
tennie kellene és kívánatos volna, úgy ez nem a magunk 
igyekezetén, hanem a megfelelő támogatás hiányán 
múlik.

Éles tekintete egyszerre látta nem csak a jelent, 
hanem a múltat és jövőt is. A csapdát nyilván az 
általa már régen gyanúba vett s százszor is megfenye
getett falubeli sekrestyés állította föl s alkalmasint 
már a legközelebbi perczekben utánna fog nézni az 
eredménynek.

A főerdőőr nem kételkedett abban, hogy az orv
vadászt a tett színhelyén fogja elcsíphetni, annyival 
inkább, mert az ő nyomait a még folyton dühöngő 
vihar a porhanyó hóval teljesen befödte s igy a vesze
delmes ember nem fogja megneszelni. Vas úgy ismerte 
védkerületét, mint a tenyerét s igy nem esett nehezére 
a helyet emlékében tartani s az különben is alig feküdt 
200 lépésnél távolabb a lakásától s attól csak egy 
véderdőnek meghagyott őserdővel borított hegygerincz 
választotta el.

Most tovább indult, de útját még egy jó darabon 
csak az eddigi módon folytathatta egészen egy a 
hegy hát aljában fekvő jegenyésig, hol végre főiegye
nesedhetett.

Alig haladt igy emberi módra pár lépésnyire, 
midőn hirtelen megállt és hallgatódzott. Mintha a bóra 
sivitása és fütyülése közé harangszó vegyülne; vájjon 
már a vecsernyére harangoznának? Elővette óráját s 
ekkor látta, hogy a vecsernyére való harangozásnak 
csak két óra múlva jön el az ideje. Erős gyanú 
fészkelődött leikébe: hátha a sekrestyés — fölhasz
nálva a plébános távollétét — előbb harangoz, csak 
hogy hivatalától hamarább szabadulván, kirakott csap
dái után nézhessen? A kicsiny, szalmafödeles falu 
lakói miatt ezt ugyan bátran megtehette, mert vala
mennyi közt alig egynek volt órája.

Ez a harangzúgás azonban olyan különös, a mi
lyennek még soha sem hallotta; bizon nem is a 
sekrestyés húzta ott a harangokat, hanem a bóra lóbálta.

A jegenyék sürü koronái alatt csak gyéren volt 
hó, fürkésző szemei azonban két kisebb hófolton olyas 
valamit vettek észre, hogy erre egyszerre feledve lett 
csadpa, nyúl és sekrestyés. Egy pár nyomot födözött 
fel ugyanis, hasonlatosakat valami macskféle állat
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LEVELEZÉS,  g oJfs'.

Szigetvár 1899 augusztus 1 8 .
T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!

Arra a fölhívására, hogy erdősítéseink haladásáról 
és eredményéről hírt adjunk, magam is bátor vagyok 
az általam észlelteket szives közlés végett becses 
tudomására hozni, egyben előre bocsátva, hogy az 
erdészeti pályán már 30 év óta működöm s ebből az 
időből 8 év óta vagyok alkalmazva Somogyvármegye 
szigetvári járásában mint körerdőőr s mint ilyennek, 
45 községi (volt úrbéres) közbirtokosság erdei vannak 
őrzésemre bízva. Egyes kisebb erdőrészeknél már készen 
vagyunk az erdősítéssel, de a nagyobb rész csak 
harmadáig vagy feléig jutott s még ugyan eleget kell 
fáradoznunk és munkálkodnunk, mig ezekkel is el
készülünk.

A sok közül 24 erdőnél vannak csemetekertjeim 
lomblevelű csemeték nevelésére, kisebbek-nagyobbak, 
a beerdősitendő területek nagyságához arányitva, mig 
a fenyőfa csemetéket kérésünkre a kaposvári állami 
csemetekert szolgáltatja, sőt ha a szükség úgy hozza 
magával, még lomblevelüeket is kapunk onnan.

Nyolcz évi tapsztalataim igazolják a lapunkban 
említett azt az állítást, hogy a helyben nevelt cseme
tékkel való erdősítés mindig nagyobb sikerrel jár, mint 
ha idegen helyről kapottakat ültetünk, mert mig a 
saját nevelésű s helyben is kiültetett csemetéimnél 
az eredmény mindig 90—95 % volt, addig a máshonnan 
beszerzetteknél alig érhettünk el 60—70 százalékot.

A mi a csemetekert gondozását illeti, azt hiszem 
hogy minden községben akad tisztességes szegény 
ember, a ki pár forint javadalmazás mellett azt szívesen

megmunkálja s az ilyen hallgat is az erdőőr szavára 
és követi utasításait, a felügyeletre nézve pedig meg
jegyzem, hogy a szegény erdőőrre is nagyon ráférne 
egy pár forint felügyelői jutalom s utóvégre is ez a 
tisztség első sorban az ő hivatása s neki magának is 
érdekében van nem csak a csemetekertek, de a gondo
zására bízott erdők gyarapodását is minden kitelhető 
módon előmozdítani, teljesítvén ez által esküvel is 
elvállalt kötelességét, valamint kinyervén föllebbvalói 
elismerését. Különben eddig is magunk neveltük cseme
téinket, minden idegen segítség nélkül s Isten sege
delmével megtesszük ezt jövőben s ha kell, nagyobb 
arányokban is. Azt hiszem, hogy ezt a véleményemet 
minden tisztelt kartársam osztja.

Rátérve már most a folyó évi erdősitéseimre. 
azokról a kővetkezőkben számolok be :

Elültettem összesen 356000 darab csemetét, neve
zetesen :

1. 2 éves erdei és fekete fenyőt 151000 darabot
2. 2 éves kocsános tölgyet . 132000
3. Égerfa csemetét . . . 19000
4. Ákáczfa csemetét . . . 44000
5. Fűz dugványt . . . 5000
6 Nyárfa dugványt . , . 5000
Az eredmény volt: fekete fenyőnél 80, erdei fe

nyőnél 50, tölgynél 90—95, ákácznál 95, égernél 95, 
fűznél 95, nyárfánál 90 százalék.

Ezen kívül elvetettem 382 hektoliter kocsános 
tölgymakkot, melynek eredménye 80—90 százalék. A 
makk mind saját termelés volt.

A saját csemetekertjeimben a következő mennyi
ségű csemetéim vannak:

tölgy csemete 2 éves . . . 200.000
kőris „ 2 . 300.000
ákácz „ 2 . 30.000
éger husáng 3 . 50.000

összesen . 580.000 darab.

nyomaihoz, melyek azonban sokkal nagyobbak voltak, 
mint hogy akár vadmacskáé, akár pedig kóbor házi 
macskáé lehettek volna s igy nyilvánvalóan csakis 
hiuztól szásmazhattak, de hisz ilyennek ezen a környé
ken 10 év óta hírét sem hallotta. A további vizsgáló
dás csak megerősítette hitében; bizonyára a pár nap 
előtt még hómentes hegyhátón legelésző juhok után 
leskelődött a vérszomjas ragadozó s ekkor válthatott 
itt át. No, ennnek a megcsípése valóban rendkívüli 
esemény számba menne s a mellett, hogy az „erdei 
ördög,, felöl való sok beszédhez szolgálatatna anyagot, 
még szép lődijat is biztosítana.

Szemléjével, melynek izgalmai teljesen fölheví
tették dermedt tagjait, teljesen megelégedve indult haza
felé, hol leánya, Regina már aggódva várta s a meg- 
érkezőt szelíd szemrehányásokkal fogadta, hogy ilyen 
pogány időben, midőn még az állat sem meri elhagyni 
odúját s az orvvadász sem merészkedik ki az erdőbe, 
egészségét, sőt életét is koczkára teszi.

Föerdőőrünk csak olyas valamit mormogott bo
zontos szakállába, hogy ilyen dologhoz az asszonynép 
nem ért s szögre aksztva puskáját és levetve lábbelijét, 
kényelmesen kinyujtózott a meleg kályha mellett.

A folyton növekedő vihar zúgása igazat adott a 
leány aggodalmának; ilyen hatalmas bóra már csak
ugyan régen nem zúgott végig a vidéken; a ház előtt 
álló évszázados hárs hatalmas dereka ingott, recsegett 
az erős támadástól, az erdő fáinak recsgése pedig még 
a szobába is behallatszott. Vas mindezzel nem sokat 
törődött, sőt még ha maga a ház is megingott volna, 
nem venné észre, mert gondolatai mindig csak egy 
dolog körül szövődtek:

— A hiuz! a hiuz!
Rizou ha nem lett volna ilyen pogány idő, nyom

ban elindult volna a távol fekvő városban lakó erdő
mesteréhez, hogy rendkívül leletét bejelentse, hiszen 
már évek óta hire sem volt, hogy ilyen állat ide a 
szomszédes horvátországi erdőkből átváltott volna, mert 
nyilván csak innen jöhetett az uj vendég, de hát bár 
mint volt is, most azt kellett kieszelni, hogy mikép 
lehetne megcsípni. Legegyszerűbb lenne csapdákat föl
állítani, de hát ez nem méltó foglalkozás vadász embernek; 
a hajtás meg a sok odú és barlang miatt alig vezetne 
eredményre.

(folytatása következik)
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A fenyő csemetéket remélhetőleg jövőben is meg 
fogjuk kapni a kaposvári állami csemetekertből.

A szerkesztő úrnak igaz hive 
Tót h  Bá l i n t  

körerdőőr.

K ü l ö n f é l é k .

Adószedés és a^szonyszöktetés. Liptó.Szent- 
Miklósról írják :Kubach község segédjegyzője, Frics László 
a minap azzal távozott el főnökétől, Pongrác Antal kubachi 
körjegyzőtől, hogy adószedés végett bejárja a községeket. 
A segédjegyző elvitte az adókönyveket is, de még egy 
hét múlva sem tért haza. Ugyanekkor a jegyző felesége 
is elbúcsúzott férjétől, hogy Szlavóniában meglátogassa 
felnőtt fiát. A magára maradt jegyző a héten képes 
levelezőlapot kapott Párisból. A segédjegyzö és a fele
sége tudatják vele, hogy a legjobban érzik magukat a 
francia fővárosban. A  jegyző csak ekkor nézte át az adó
könyveket s azt tapasztalta, hogy a segédjegyző több 
száz forintot sikkasztott el a párisi ut költségeire A meg
szökött asszony ötven éves, a segédjegyző huszonnyolc.

Lovak szalm akalapban. Ez a legújabb divat 
Párisban. A sörös kocsik nagy gebéi kedves bébé-kalap- 
ban járnak, amelyből kacéran kandikál ki a fülük. A 
napszurás ellen van ez a kedves intézkedés, amely igazán 
megható az emberiség részéről. Télen már valószínűleg 
prémesbundában fognak járni a lovak, mert ugyan ki 
kívánhatja tőlük, hogy decemberben meztelenül szaladgál
janak az utcán . . .

Vadászkaland. Viktor Emánuel olasz király, a 
mostani olasz uralkodó apja, tudvalevőleg az összes európai 
udvaroknál hires volt arról, hogy szeret vadászni. Leg
szívesebben az Alpesek és Apenninek déli lejtőin vadász- 
gatott s a zergéket a legmagasabb csúcsokon is üldözte, 
ahová még legbátrabb kisérői is alig merték követni. 
Gyakran egyedül vadászgatutt s nem ritkán kénytelen 
volt holmi egyszerű parasztkunyhóban éjjeli szállást keresni. 
Egy angol lap a  minap Viktor Emánuelről több apró 
történetet közölt. Egy nap a király egyedül járt a pie- 
monti hegyeknek egy elhagyatott vidékén s betért egy 
szegényes kunyhóba. Az öreg asszonytól, akit a kuny
hóban talált, egy pohár tejet kért. Beszélgetni kezdett 
az asszonynyal s megkérdezte, hogy mit tehet az érde
kében. Az asszony így felelt:

Éppen jókor jön, hogy megszabadítson a görénytől, 
amely tyukaimat és bizonyára macskáimat is megölte.

Hát egészen egyedül lakik a kunyóban ? kérdezte 
tovább a király.

Igen, sajnos. Néhány nappal ezelőtt még az unokám 
is velem lakott, de elvitték katonának. Minap irt s jövő 
vasárnap kijön a tanító, aki majd fölolvassa nekem a 
levelet.

A király elkérte a levelet, följegyezte az ezred 
számát, amelyben az öreg asszony unokája szolgált, azután 
eltávozott, Néhány pillanattal később lövés hallatszott. A 
szerencsés vadász agyonlőtte a görényt, amely a szegény 
asszony tyúkjait elpusztította.

Itt van ötven cent a fáradságáért, kiáltotta az asszony 
örvendezve és a vadász zsebre tette a pénzdarabot és 
elment.

A következő évben aztán, amikor a király ismét 
ellátogatott a kunyhóba, ott találta az unokát is. Akkor 
tudta meg a parasztasszony, hogy ki szabadította meg 2T 
görénytől és hogy kinek köszönheti, hogy visszakapta az 
unokáját.

Százötven éves vám  dijak. A régi jóidőkre 
érdekes világot vet az a vámdijjegyzék, amelyet most 
találtak meg a kassai levéltár poros iratcsomói közt s 
amely Kassa 1731. évből való vámtarifáját foglalja össze. 
A szabályzat első pontja szerint „akárki mit és mennyit 
hoz köznapon eladni a városba, ha 4 polturán felől ér, 
többet ne vegyenek vásárpénzt egy pénznél; szombati 
napon pedig ugyan 4 polturán felől valótól akár mennyi 
legyen az, akit egy ember magán hoz, venni fognak 2 
dénárt; négy polturát érőtől pedig 1 dénárt; de 4 pol
turán alól valótól semmit se vegyenek akár szombaton 
akár köznapon. Szombat pedig értetődjék péntek dél
utánnak ideje is. Gyümölcsös terhes szekértől 12 dénár, 
káposztától ugyanannyit, valamint halas vagy gesztenyés 
szekértől is. „Égy uj keresztény korsós szekértől 48 dé
nár.” „Az egérfogókat hordóktól és képesektől akár
mikor 3 dénár.” „Az séne margarétásoktól és mur 
miltiresektől 3 dénár.” „Csigának százától kőznap 2 dénár.” 
„Szarvasgombától tizen felül valótól 1 dénár.” Az görög 
egy-egy sátortól 72 dénár. Az zsolnai posztósoktól, kiknek 
sátorok van 48 dénár sat.

A szabólegény szerelm e. Szerelmes volt a 
fiatal legény nagyon, a leány pedig kikaczagta. Nem vette 
komolyan az udvarlója érzelgős kifakadásait s mikor pisz
tolyról s ezzel kapcsolatos halálról példázgatott az el
keseredett fiú, kaczagva vágta a szemébe:

— Uraknak való az olyan halál, nem szabólegénynek!
Szűcs István szabólegény meg akarta mutatni, hogy

tud ur lenni. Pisztolyt vett — s mint Beő-Sárkányból 
írják főbe lőtte magát. Előbb azonban a leány szivét is 
átfúrta a golyó. Talán azt gondolta a szerelmes szabó- 
legény:

— Hadd legyen neki is úri halála!

E gy régi határozat. Egy-egy régi írás ha nap
világra kerül, olyan egyszerre bevilágít elmúlt korokba, 
mintha csak igazán láttuk volna az elmúlt állapotokat, 
íme ilyen ama határozat is, amelyet az 1664-iki esztendőben 
február 24-ikén hozott Kassa város tanácsa és pedig a 
hiú asszonyok ellenében. Milyen világosan mutatja a két
száz esztendővel ezelőtt Kassán uralkodó erkölcsöket. így 
szól a határozat:

Az Istennek haragjának s büntető ostorának meg
előzéséért azt a sok hallatlan szitkozódást, átkozódást, 
lélek- s ördögmondást, Istennek szent neve és az szent 
sacramentumok ellen való káromlást minden ember el- 
távoztassa, másként hallatlan példával való büntetését 
veszi.

Istennek parancsolatja és felebarátunkhoz való 
szeretete azt hozza magával, hogy szükségnek idején 
egymást keresztyényi módon segítsük, országunk tör
vénye is felette tilalmazza istentelen és mód nélkül 
való uzsoráskodást; azért valaki ennek utána az ilyetén 
képtelen vétekben tapasztaltatik, érdeme szerint meg- 
büntettetik.

felettébb való cifrálkodás s némely asszonyi ál
latoknak köznapon is kamuka és más selyemruhában 
s fátyolban való járás annyira eláradott, hogy az közön
séges rend alig ismertetik a főrendektől; azért kiki 
magában szállván, oly ruhában igyekezzen járni, hogy 
érdeméhez illendő köntösben találtassék; másként, ha
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az ollyatén személy világ csúfjára az utcán ruhájából 
levetkeztetik, annak gyalázatját magának tulajdonítsa.

Oly asszonyállatok is találtatnak, akik Isten képére 
teremtett ábrázatjukkal meg nem elégesznek, hanem 
orcájukat festik, ezeket, hogy az fiskus inquisitió által 
kikeresse comittáltatott s citáltatván őket, komperta 
rei varitate érdemek szerint bűnhődjenek, méltónak 
Ítéltek.

A praesidiaris hajdúkkal avagyis egymás között 
való veszekedésre, annyival inkább verekedésre senki 
okot ne adjon, másként kemény büntetése leszen.

Óriási vasúti óra. A londoni Liverpool Street 
állomáson, mely az angol metropolisnak egyik legnagyobb 
pályaudvara, uj villámos órát helyeztek el, mely óriási 
méretei után Ítélve, legnagyobb a világon. Az ói a a 
pályaudvar minden részéből látható. Magassága 21 láb; 
a négy opál óralap mindegyikének átmérője hat láb. Az 
óraszámok egymástól 18 hüvelyknyi távolságban vannek.

M inden újszülöttnek takarékkönyvet. A
belgp Mons városban érdekes módját találták a takarékos
ságnak. Egy odavaló ügyvéd, Bourlard Emil ugyanis azt 
a tervet eszelte ki, hogy a város ajándékozzon minden 
újszülött gyermeknek egyfrankról szóló takarékpénztári 
könyvet. Az ügyvéd indítványát elfogadták s már két 
év óta minden monsi újszülött gyermeknek betéte van a 
takarékpénztárban. Az első betétet nem adják ki addig, 
mig a gyermekből férfi nem lesz. A  monsi ügyvéd terve 
fényesen bevált, a szülők ugyanis időnkint szaporítják kis 
gyermekeik betétjeit s igy a' takarékosság szinte meg
szokottá vált. A többi belga városokban is követik 
ezt a példát s nemsokára talán az összes európai államokban 
ingyen takarékkönyvet kap bölcsőjében minden uj hon
polgár.

A  v ilá g  összes katonasága. Egy amerikai 
újság az egész világ katonai létszámát igy állapítja meg: 
Európában 3,475.000 katona van, és még pedig legtöbb 
Oroszországban 896.OÖO, Németországban 580.000 s Fran
ciaországban 570.000 van, ellenben a legkevesebb Dániá
ban van 10.000. Ázsiában 800.000-re tehető a létszám, 
Khina 70.000, India 200.000, Japán 100.000, ezek tar
tanak legtöbb katonát. Amerikában 150 —160 ezerre 
tehetni a katonák számát, amiből Mexikó 40, az északi 
Egyesült Államok 30 ezret tartanak. Az egész világon 
kerekszámban 4,600.000 katona lehet létszám szerint s 
ennek az eltartására évenként átlag 12 milliárd forintot 
fordítanak . . .  Háború idején a fegyverkötelesek száma 
magában Európáhan nem kevesebb mint 25 millió, hiszen 
Oroszország 8 millió, Németország 5 millió, Franciaor
szág 4 és fél millió, Olaszország 3 s Ausztria-Magyaror- 
szág 2 millió embert állítanak ki háború esetén !

Az ég itestek  távolsága. Ha a csillagászok meg 
is mondják kilométerekben, hogy ez vagy az a csillag, 
bolygó, milyen távolságra van egymástól, vagy földünktől 
azért fogalmat még sem igen alkothatunk magunknak 
ezebről a távolságokról. A tudósok mindenképpen meg 
akarják könnyitenni fantáziánknak a munkáját és segítségül 
hívják például az elektromosságot. Az elektromos áram, 
amelynek a gyorsasága tudvalevőleg akkora, hogy egy 
perc alatt körül futhatja földünket, a holdhoz is eljutna 
egy perc alatt, ha tudniillik vezetékkel volnánk összekötve 
a holddal. A napba éppen nyolc perc alatt érne el az 
elektromos áram, mig az első álló csillaghoz körülbelül 
esztendő alatt juthatna csak el, de vannak olyan csillagok

is, ahol még mai napig sem tudhatták volna meg az ott 
lakók, ha vannak ilyenek, hogy Amerikát fölfedezték s ha 
erről rögtön táviratot adhattak volna is fel itt a földön.

Szerkesztői üzenetek.
T ö b b e k n e k . A csoport arczkép ügyében közelebbi fel- 

vili ágositással nem szolgálhatok, mert az illető fényképész ezime 
a képen nincsen meg. Legközelebb Budapestre utazván majd 
utánna nézek a dolognak, addig szives türelmüket kérem. — 
K r isá n  G y ö r g y  urnák Szelistyén. A július elejére Ígértet 
még mindig nem kaptam meg. Üdvözlet! — S z e i f e r t  A n ta l  
urnák Szelcsova. Augusztus hó 15-ig vau rendezve.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d k r a d s z k y  E mi i .

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A majsai gazdaság pályázatot hirdet a nála ürese

désbe jött erdőtiszti állásra, mely f, év szeptember 
hó 15-ig betöltendő s következő fizetéssel van egybe 
bekötve egy egész évre:

készpénz fizetés . . . .  800 írt.
pásztor fizetéshez . . .  10 frt.
póstabórül........................  36 frt.
szántóföld........................  4800 D-öl

szabad lakás és a tüzeléshez szükséges fa, a szántó
föld megmunkálásához, termények beszállításához és 
malom fuvarokra összesen készpénzben 20 frt; enge
délyeztetik 3 tehén tartása és 3 darab anyagöbéé 
malaczaival.

Csak komoly, munkaképes, előirt képzettségű
pályázók nyújtsák be folyamodványaikat és eddigi 
alkalmaztatásukról szóló bizonyítványaik másolatait, me
lyek vissza nem küldetnek Bischitz Lajos czimén, 
Maisa. u. p. Tolna-Hidegkút. 3—3.

Á llást k e re s
érettségi vizsgát tett nős fiatal ember. Olyan erdőőri 
állást óhajtana elnyerni, mely a megélhetést biztosítja 
részére.

Közvetítők (lijaztatnak
Közelebbi czim megtudható az „Erdészeti Ujság“ 

kiadó hivatalában. 1—3.
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Drv Lendl Adolf
á l l a t k i t ö m ő  i n t é z e t e

Budapest, II. Donáti u. 7.
vesz:

egy kis medvebocsot (V* vés) és nagy 
sasokat és keselyüket, 

kitőmés czéljából, friss állapotban. Ezek az 
állatok nyúzatlanul és minden előkészítés 
nélkül zsákba vagy ládába csomagolva kül

dendők a nevezett intézetbe.

X
X
X
X
X
X

8
X
X
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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



376 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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M E G J E L E N T

L U M 1
udvari egyenruha szállítók

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

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czségiinlt ú jó lag  m egtoizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
ŷ - megrendelhetők.

]P o  l g Ar i  jFtxjs-x̂ LDSL fe—
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
S$jP*** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. 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 foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A. földra. m. kir. minisztérium szállítói.
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jll. évfolyam . Szászsebes, 1899. A ugusztus 29. 48-ik szám

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

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Erdőőri szakvizsgák.
A fecskék és gólyák elvonulása után, 

mikor már a fák javarészt elhullatták meg
sárgult leveleiket, szokás országszerte meg
tartani az erdőőri szakvizsgákat s ugyanebben 
az időben tehetnek vizsgát Budapesten. Pozsony
ban, Szombathelyt és Kolozsvárott azok, kik 
a vadöri pályára készülnek. A földmivelésügyi 
minister úrnak erre vonatkozó hirdetményét 
lapunk más helyén közöljük egész terjedel
mében.

A hirdetményből látható, hogy hazánk tizen
öt városában lesznek megtartva az erdőőri 
szakvizsgák, hivatva arra, hogy több száz férfi 
és ifjú fölött mondassák ott Ítélet a felől, 
vájjon megütik- e a mértéket s alkalmasak-e 
arra, hogy reájuk jövőben az erdőknek nem 
csak a közönséges őrzése, mit utóvgre bármely 
közönséges csősz is megtehet, hanem annak 
kihasználása, a kihasznált területen újnak tele
pítése bizható lesz-e.

Bármely foglalkozást tűzzön is ki az ember 
életének czéljául, legyen az akár a tudomány, 
akár a gazdaság, ipar vagy kereskedelem 
terén, az első és legfőbb kellék az, hogy meg 
legyen benne a pályája iránt való hajlandóság 
és szeretet, mert csak ezek éleszthetik benne 
azt a kedvet, melyre a szükséges ismeretek 
megszerzésénél múlhatlanul szükége van s 
mely nélkül minden erőszakolt igyekezet mellett 
is csak kontár marad egész életén keresztül.

A mai korban, midőn a mezőgazdaság 
részint a különféle elemi csapások, részint

pedig a nagy külföldi, kivált tengerentúli verseny 
és földterhek magassága miatt pang, a kis
ipart a folyton fejlődő gyári ipar szorongatjai, 
mind többen igyekeznek olyan állást szerezni, 
mely inig egyrészt a megélhetést biztosítja, 
addig másrészt annak meguyerése nem nagyon 
nehéz és költséges. Az erdőőri pálya részben 
szinte ezek közé tartozik, mert eltekintve a 
kötelező szakvizsgától, melyre a törvény kötelez, 
az elemi iskolákat kivéve egyéb előkészület 
még mindig nem szükséges, ez pedig az álta
lános iskolakötelezettség mellett csekély ki
vétellel mindenkinél megvan. Igaz, hogy ezen 
fölül megkívánják még vagy az erdőőri szak
iskolának sikeres bevégzését s az itt szerzett 
tudományoknak kilencz havi gyakorlattal való 
megtoldását, vagy pedig köteles a vizsgázni 
szándékozó hiteles okmányokkal igazolni, hogy 
az erdészet terén három éven át munkálkodott.

Azoknak a képességeiről, kik az erdőőri 
szakiskolák valamelyikében tanulták az erdészet 
nemes mesterségét, nem akarunk szólni, mert 
hiszen nyilvánvaló, hogy a ki itt a vizsgákat 
sikerrel megállotta, annak már be kell avatva 
lennie mind azokba a tudományokba, melyekre 
majdan az életben szüksége lesz s ha tanul
sága még nem is egészen teljes, azt majd 
helyrepótolja a gyakorlati életben szerzett 
tapasztalatok bősége, hanem igenis szólni aka
runk azokról, kik minden előző szaktanulmány 
híjával, pusztán csak a három évi gyakorlatra 
támaszkodva mennek neki a vizsgának.

Igaz, hogy az ilyeneknél is föltételeznünk 
kell némi szaktudományt, mert hiszen talán 
kivétel nélkül valamennyi tanulmányozza az
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„Erdőőr" czimü tankönyvet, itt azonban ön
kényt előtérbe lép az a kérdés, hogy az ilyen 
tankönyvnek ahoz értő vezető kéz, megfelelő 
magyarázat nélkül való betanulásának van-e 
valamelyes gyakorlati haszna, mert nem elég 
az, hogy azokat a különféle tudományokat, 
melyek ott fölhalmozva vannak elolvasni vagy 
éppen még szórul-szóra betanulni is tudjuk, 
hanem szükséges, hogy azt, a mit olvasunk 
vagy tanulunk, teljesen meg is értsük.

A gyakorlati élet bizonyítja, hogy az olyan 
dolgoknak betanulása, melyeket tökéletesen 
nem értünk, alig ér valamit, mert azok emlé
kezetünkben csakhamar teljesen elmosódnak, igy 
mindenesetre szükséges lenne, hogy az olyanok, 
kinknek nem volt alkalmuk a megfelelő szak
iskolát végezni, magán utón tett tanulmányaiknál 
ügyes vezető kézre bízzák magukat, hogy igy 
mindeneket jól megértvén az, a mit tanulnak, 
emlékezetükben meg is maradjon. A jó vezető 
kézre azonban még sokkal nagyobb szükség 
van a gyakorlati téren, mert a helyes gyakor
latnál szerzett tapasztalatok többnyire többet 
érnek minden könyvekből szedett tudománynál 
és ez az, a miről tulajdonképen néhány szót 
akarunk ejteni.

A szakvizsgára jelentkezők közt fölös 
számmal akadnak olyanok, kik voltak ugyan 
valamely erdőgazdaságnál három éven át alkal

mazva, de itt csak mint őrzők vagy a munká
soknak felügyelői működtek, a nélkül, hogy az 
erdőgazdaság bármely ágazatában szakértő em
ber oldalán tapasztalatokat gyüjtkettek volna. 
A vizsgán kikérdezve konyitanak ugyan egy- 
hez-máshoz valamit, de arról, hogy most már 
önállóan is működhessenek, szó sincs. A vizs
gáló bizottság látja ugyan a hiányokat, de hát 
néha elnéző, azt hiszi, hogy majd a gyakorlati 
élet meghozza idővel azt, a mi még nincs meg, 
vagy végre kegyelemből is átbocsátja a vizs
gázót egy „elégséges" bizonyitványnyal, szóval 
nincs meg a megfelelő szigorúság.

Ennek a lanyha eljárásnak köszönhető, 
hogy az erdészeti alisztek tisztes testületébe 
sok oda nem való kétes értékű személyiség 
lopódzik be, egyébre sem jó, mint hogy az 
egésznek jó hírnevét, tekintélyét rontsa. Ilyen 
utakon kerülnek be azok a különféle kocsisok, 
béresek, csőszök, kikre annyi panasz zúdul a 
hivatásos és szakmájukban jeleskedő altisztek 
részéről. — Nem ártana tehát az anyagot a 
vizsgáknál kissé jobban megrostálni és súlyt 
helyezni nem csak a rideg szakképzettségre, 
hanem az általános műveltségi fokozatra is.

És még egyet.
A szakvizsgákon gyakran megfordulnak 

olyanok, kik fölmutatják ugyan a három évi 
gyakorlatról szóló bizonyítványt, de különben

TÁR.CZ -A.. |

A felhők  között.
(Erdei történet).

(folytatása).
A gonosz ragadozót, mely rabló mesterségét leg

inkább éjjel folytatja, nehéz föltalálni. Az erdő mélyében 
ott, hol a talaj nagyobb területen hólepellel van borítva, 
a nyomok a kemény íagyás miatt le sem nyomódtak, 
vagy pedig ha igen, akkor a zivatar simította el őket 
s igy ma alig számíthatott eredményre s igy föltette 
magában, hogy másnap utánna néz a dolognak, előbb 
azonban kora reggel, midőn a bóra dühe csillapodni 
szokott, küldönczöt meneszt az erdőmesterhez, nehogy 
az zokon vegye, hogy ilyen ritka vad vadászatának 
élvezetétől megfosztotta.

Regina minden különös részvét nélkül hallgatta

atyjának hosszas elbeszélését a fölfedezésről, mert bár 
az erdőben nőtt fel, ebben a magányban olyan elet 
nézetek fejlődtek ki benne, melyek gondolatait tova 
ragadták megszokott környezetéből. Atyja könyveket 
hozatott neki a városból, hogy a hosszú kirándulásai 
alkalmával magára maradottnak unalmát elűzze s a 
kisded könyvtárt tehetségéhez képest uj és uj vételekkel 
gyarapította s ily módon alkalmat adott leányának, ki 
boldogult nejének hű képmása volt, az önképzésre s 
egyúttal fölviditotta nagyon is egyhangú életét. Regina 
igy lassacskán megismerkedett azzal a világgal, melyet 
eddigelé csak távolról, a felhők közül szemlélhetett. 
Gyakran elmerengett azon, hogy milyen különös is 
lehet oda lent a városban, azokban a nagy házakban 
az élet, milyenek lehetnek ott az emberek s mennyi 
minden a látnivaló. Ő nem volt olyan helyzetben mint 
valami zugba rejtett faluban elő más leány, mely 
lakásából mint sem lát! neki módja volt a magasból 
naponkint szemlélni a város hatalmas tornyait, fehér 
palotáit s a tenger hullámain himbálódzó hatalmas
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erdőt még életükben soha sem láttak. Egy pár 
jó szó, talán egy kis ajándék mgszerezte nekik 
valamely magán birtokostól vagy alkalmazott
jától a kivánt bizonyítványt, mi annál könnyebb, 
mert hiszen ebben a tekintetben az ellenőr
zésnek még csak nyoma sincs.

Az iparos és kereskedő tanonczok az ipar
hatóság ellenőrzése alatt állanak s a részükre 
ennek ellenjegyzése és megerősítése nélkül 
kiállított bizonyítvány semmis és érvénytelen. 
Vájjon nem lehetne-e a szakiskola elkerülésével 
az erdőőri pályára készülő egyéneket is gyakor
lati éveik idejében akár az erdöfelügyelőség, 
akár pedig a járási tisztviselő ellenőrzése alá 
helyezni, őket valamelyes igazolványnyal el
látni, mely azután idővel pótolhatná a most 
divó s mint már mondtuk, gyakran kétes ér
tékű bizonyítványokat?

Bizon sok visszaélésnek és hamisításnak 
lehetne némely intézkedéssel elejét venni s 
mi akkor bátran elmondhatnánk, hogy:

„Fogyunk, de tisztulunk!"

P ées E rdésze te .
(Első hivatalos intézkedés a pécsi erdőkről. Adat az erdészet 

történetéhez.)
(A „Hazánk” után).

Most, mikor mindenki a szabadba vágyik, szenteljünk 
a zöld erdőnek, a járó- kelők e kedves helyének is egy

pár sort, egy kis visszaemlékezést, nem érdektelen annak,
ki a régi dolgok iránt érdeklődik.

* *
*

Van-e fönségesebb alkotása a nagy természetnek 
az erdőnél ? Ha van is, bizonyára nem sok. Imponál az 
erkölcsi és anyagi erejével egyaránt.

Friss zöldje, fakadó rügyei felviditják a benne járó
kelő, munkától elbágyadt embert, lombjai között, két
szeres szépséggel hangzik föl a csalogány danája, üde 
levegője pedig nagy messzeségig hat jótékonyan. A köl
tészetnek egyik rugóját képezi, mert idillikus varázsával 
a poétát lantjának pöngetésére buzditja, kicsalja belőle a 
szivet-lelket nemesitő hangulatos, rimes sorokat. A magyar 
nép is örömmel veszi ajkára, dalainak ugyancsak tekin
télyes száma a soha ki nem vesző szerelmet az etdővel 
hosza kapcsolatba. Ki ne ismerné dalköltészetünk gyön
gyeit : „Ezt a kerek erdőt járom én.“ „Nem jó erdő 
mellet lakni," „Erdő, erdő, sürü erdő árnyában," „Erdő, 
erdő, sürü erdő, homályos," „Erdő, erdő, de szép kerek 
erdő . . . "  Hány bankó röpült a czigány tányérjába, mikor 
ezeket húzta, hány fiatal szív gyuladt szerelemre, mikor 
ezeket dalolva egymás szemeibe néztek . . .

A régi betyár-világ itt jutott romantikájához, de 
hát ezt megirigyelték a városi és a vármegyei „nagy
ságok" s az erdőből az aszfaltra telepítették magukat.

A tudomány is kiveszi belőle részét. A nemetgaz- 
daságtan definiálásra méltatja. Az' erdő egy bizonyos, 
fákkal ültetett terület összesége. S neki fontos szerepet 
is ad birodalmában, sőt egy egész külön fejezetet nyit 
számára, mely mint önálló egész nálunk is már nagygyá 
magyarrá fejlesztette magát, hatalmassá lett irodalmával 
embereivel, mint harczosaival. De nemcsak e téren, hanem 
a tudomány más ágazatában is mivelőkre talál, mert 
lényeges befolyást gyakorol az éghajlati viszonyokra is,

hajókat, a mint indultak távol országokba vagy pedig 
érkeztek onnan s mindezekből élénk képzelete képeket 
alkotott magának azokról a csodás dolgokról, melyek
ről annyit olvasott. Esténkint midőn atyja a nap nyug
takor lesre ment, egy nagy fenyő alatt levő lóczára 
ült s innen nézte merengve a leáldozó napot, a mint az 
a távol tengerbe vész, hogy fényét más idegen világok 
fölött árassza.

Az erdőmester, ki nyaranta többször fölrándult 
vadászatra, gyakran megfigyelte a leány szokásait, több
ször tréfált vele s egyszer ugyancsak kellemes meg
lepetésben részesítette; midőn ugyanis egy este a leány 
kedvencz ülőhelyére ment, a fenyőfán egy táblácskát 
talált ezzel a fölirással: sóhajok fenyője." Évek teltek 
el azóta s ez az erdőrész is vágás alá került, az erdő
mester azonban meghagyta, hogy ezt a fenyőt Regina 
ifjúságának emlékéül érintetlenül hagyják, mig majd 
valamikor az idő foga dönti ki. A fenyőfa alatti ábrán
dozás volt a leány legkedvesebb foglalkozása, mégis 
mig atyja otthon volt, az erdőházat soha sem hagyta

e l; rokonai gyakran ajánlkoztak, hogy magukhoz veszik 
a városba, hol módjában lesz megismerni a világot, 
tanulni egyet-mást, atyja maga is biztatta, ő azonban 
az ilyen ajánlatokat mindenkor vissautasitotta. Atyja 
egy-egy elejtett szavából úgy is azt sejtette, hogy 
nemsokára itt hagyja ezt a magányt, mert az öreg fő- 
erdőőr többször említette, hogy nyugalomba vonul és 
a városban üti fel tanyáját. Ilyen gondolatokkal leg
inkább zivataros téli napokon foglalkozott az öreg, 
mikor a zord idő szobafogságra kárhoztatta, de mikor 
hébe korba néhány társa, a szomszédos erdei ördögök 
felkeresték s bele melegedtek vadászti élményeik el
beszélésébe, egymásra hezitáltak a hazudozásban, 
melyet utóvégre maguk is elhittek, egyszerre vége lett 
a városi élet után való vágyakozásnak.

Most, hogy az öreget legnagyobb ellensége, a 
bóra haza kergette, ismét éledt Regina reménye, hogy 
fölébred atyjában a nyugalom után való vágyakozás. 
Ilyen zivatarok alkalmával, melyek a szobába kény- 
szeritették, mint a ketreezbe zárt vad járt föl-alá a
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a nedvességet emeli, a levegő vizpáráinak lecsapódását 
elősegíti, a levél és a talaj a vizet visszatartja, az árvíz 
nagyságát mérsékli.

Anyagi tekintetben üli azonban csak igazi diadalát. 
Van-e, ki állítja, hogy megvetendő egy kis lány szerelme 
mellett vagy iooo drb. makkolt „állatocska" úgy stafirung 
gyanánt. A fájáról pedig ne is beszéljünk, mert kitellik 
abból minden, még az — akasztófa is.

Most jő az államhatalom. Gondjaiba veszi az erdőt. 
Ezzel lesz csak nagy és hatalmas. Megvédi a “haszonleső" 
ember baltájától. Regulát szab neki, törvényt ül fölötte. 
S ezzel bizositja létét, mely már-már veszélyeztetve volt.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. az, mely hazánkban az 
erdőre nézve alaptörvény. Ennek s az ebből kifolyó egyéb 
intézkedéseknek köszönhetjük erdészetünk mai magas 
nivón álló tekintélyét.

Hogy azelőtt miféle intézkedések voltak az erdőre 
nézve, azt bővebben fejtegetni és kutatni szakemberek 
hivatása. De hogy kevés gond volt reája fordítva, azt ki 
lehet találni, ha visszatekintünk a kegyetlen erdőpuszti- 
tásokra. Régen — úgy látszik — szabad volt minden.

Pécs városának szép nagy erdeje volt és van még 
ma is. Az országos erdészeti egyesület oda méltatta, hogy 
két Ízben tartotta itt vándorközgyülését. Pécs városa 
öntudatára is jutott annak már rég, hogy hatóságilag kell 
intézkedni az erdőről. S ez az öntudat visszamegy nem 
30—40, nem 50—60 évre, még nem is egy 100-adra, 
hanem 120 esztendőre. És itt meg kell hajtanunk zász
lónkat Pécs város polgársága előtt. Mikor törvényileg 
csak 1870-ben gondoskodnak az erdőről, a gazdasági jólét 
e fontos tényezőjéről, akkor Pécs városa rendeletileg már 
1789-ban intézkedik a tulajdonát képező hatalmas fák 
sokaságáról.

Pécsnek, mint szabad királyi városnak első „kebelébeli

szobában, dühösen morogva s kivánva az egész ziva
tart, de tán még önmagát is a pokol legmélyebb 
fenekére. így lett volna ez bizonyosan ma is, ha a 
hiuz nem ad más irányt gondolatainak. E közben 
azonban olyas valami történt, a mi kizavarta gondo
lataiból.

Éppen alkonyodott már és Regina lámpát gyújtott, 
melyet azonban az akkor nyíló ajtón benyomult szél
roham azonnal kioltott. Az ajtón egy férfiú lépett be 
s midőn az ajtót a nagy szél miatt nem bírta betenni, 
a segítségére siető főerdőőr nyomban megismerte a 
váratlan vendéget.

— Ön az, plébános úr? — szólt betéve a kaput.
Hozta szerencse! No ugyan nem hittem volna, 

hogy ilyen pogány időben hozzánk jönne.
— Elég nehezen ment biz az -  - szólt a plébános, 

ki még java korabeli férfiú volt. — Ugyancsak kellett 
kapaszkodnom a kertjük kerítésébe, hogy a bóra el 
ne kapjon.

különös törvényei, vagyis statútumai" között a 26 pontnál 
foglal helyet az erdőről való gondoskodás.

Hogy ez az első hivatalos védelme a pécsi erdőknek, 
az kitűnik abból, miszerint e „rendtartás" maga említi, 
hogy eddigelé a lakosok kényök-kedvök szerint mentek 
az erdőbe s pusztították azt.

Megtudjuk e rendelkezésből, hogy kiterjedt a figye
lem sok minden olyanra már akkor, melylyel megalpitani 
és megvédeni lehetett az erdőt. Az ültetés, vagyis a be- 
plántálás, továbbá a mivelés és fentartás meghagyatott 
és ajánltatott, mert az erdő a kereskedésre befolyással 
van. Tehát tudatában voltak már akkor is, hogy mily 
fontos tényező.

Egy felügyelő inspektor vezetése alatt 4 csőszt, a 
mostani nyelvezet szerint 4 erdőőrt, vagy még elegán- 
sabban fejezve ki: 4 erdővédet alkalmaztak kiknek hiva
tásuk volt az erdót védelembe venni, őrizni, a pusztítás
tól megóvni. Aki fát akart onnan, annak a városi tanácstól 
engedélyt kellett vinni a felügyelőhöz, aki a csőszök által 
kijeleltette a helyet, ahol szabad volt vágni, a vágási 
területet a tanács állapította meg, minden kocsitól 15 
dénárt kellett fizetni. Aki engedelem nélkül vive fát 
tetten kapatott, az a lóval és kocsival együtt a város
házára kisértetett s ott törvényt ült a tanács fölötte.

De lássuk e szóban levő fejezetet szó szerint, amint 
megírva vagyon.

„Ö Felségének anyai kegyelméből származott többi 
elintézései között az is nem kevés tekintetet érdemel, a 
a mely szerént az erdőkben való rendtartás, azoknak bé- 
plántálása és megtartása megtartatott. Minthogy tehát 
ezen városnak területében az olyan hegyeket és erdőket 
érdeklő Intézetnek helye, amúgy is pedig tudva volna, 
mely béfolyása légyen a kereskedésre az Erdőknek 
mivelése és fentartása, ezen kiküldött Királyi Commissió

Közben Regina újból meggyujtotta a lámpát s 
mig atyja ülőhelylyel kínálta meg, addig ő tisztesség- 
tudóan üdvözölte a derék papot, ki eseténkint át szo
kott rándulni hozzájuk egy kis beszélgetésre, no meg 
egy kis kártyázásra.

— Higyje meg, kedves főerdőőr úr, — szólt a 
letelepedő pap — hogy ma Jsemmi kincsért sem marad
tam volna odahaza, mert ez a zivatar annyira sivit a 
plébánián, mint ha a végítélet közelednék s engem 
valóságos borzalom szált meg; néha azt hittem már, 
hogy a templom tornyát ledönti s az a házat és engem 
egyaránt eltemet. Emberek közé kellett jutnom min
den áron.

A főerdőőr mosolyogva hallgatta a pap szavait.
— Látszik, hogy tisztelendő úr uj ember falunkban, 

de idővel majd megszokja ezt. Lám nálunk csöndes a 
a hajlék, mert erős tölgyfa ajtóink vannak, mig tisz- 
telendőséged keveset törődött a plébániával; az ajtók 
korhadtak, rosszul záródnak s igy természetes, hogy 
hasadékaikon besivit a zivatar s olyan zenét csap, mint
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a’ Városi Tanácsot arra figyelmessé tenni vélte, hogy a 
legfelsőbb Királyi akaratnak eszközlése végett minden 
igyekezetét reá fordítsa; azon károknak, kények szerint 
az erdőt megszállván, elpusztítani szokták, melyek az ide 
való lakósok által, a’ kik eddig történtek elmellőzése 
végett ezen királyi komisszió négy csőszt az ő nékiek 
előjáró inspektorral megrendelni elvégzett azon okból is 
legfőképen, hogy ha valaki a maga szükségére való nézve 
is magát a város erdőjéből fával beszerezni kívánná, ő a 
városi tanácstól írásbeli meghagyást az erdő-inspektornak 
elő fog mutatni, a ki ő neki a csőszök által a helye^ 
ahol az olyan házi eltartásra való fát elvágja, mely hely 
a városi tanács által minden esztendőben ki fog jelöltetni, 
minden kocsitól 15 dénár lefizetése mellett ki fogja nevezni. 
a megnevezett erdőinspektor tehát és a csőszök vigyázni 
fognak, hogy senki meg nem engedett, főképen pedig 
éjjeli időben az erdőbe be ne menjen és se nagyobb, 
sem pedig növendékfát levágni vagy elvinni ne meré
szeljen ; hogy ha pedig olyan alattomos erdei tolvajt 
megfognának, azt szekerével és lovaival együtt a város, 
házához hajtsák és a tanácsnak a végett, hogy a tett 
kárnak minémüségéhez képest a végzést hozza, feladják. 
Rendeltetik ezen kívül, hogy se a’ mostani városi erdő
ben, sem pedig azokon a helyeken, ahol nevendék erdő 
lehetne, egyes személyek, vagy a szomszéd birtokosok 
által akaratjuk szerént és tanácsbeli végzés nélkül irtások 
ne történjenek, igy tehát a tanács az erdő és szederfa 
mivelése miatt lebocsájtott és lebocsájtandó kegyelmes 
zsinórmértékü rendelésekhez magát mindenképpen alkal
maztatni fogja.

íme igy gondoskodott az erdőről a „kikülüldött 
Királyi Politico Cameralis elegyített Comissio, Pécsett 
3-ik Júniusban 1780-ban. Igaz, hogy mosoly kél ajkunkra, 
ha meggondoljuk, hogy az erdőről, e fontos tényezőről

csak annyit vettek föl a rendelkezések közé, mikor ma, 
120 év után egy könyvtárt tesz ki a sok törvény és 
rendelet, mely az erdőről gondoskodik, de tekintettel kell 
lenni az ítélet előtt arra, hogy a felhozott rendelkezés 
úttörő, első volt s hogy csak egy város erdejére szólt. 
Érdemül kell felhozni, hogy mindjárt az első szabály- 
rendeletben, hol minden a várost érdeklő dolog fel van 
ölelve, az erdőre is kiterjedt a figyelem. Bár röviden, de 
a legfőbbek meg vannak említve.

Érdekes e rendelkezés stílus tekintetéből bemutatva 
a régi irályt, de érdekes abból a tekintetből is, hogy 
mig ma a királyi intézkedések atyai kegyelmet bizto
sítanak, addig ezen statútum anyai kegyelemből szárma
zott. Könnyen ki lehet találni tehát, hogy nő volt a 
trónon, Mária Terézia, ki Pécset 1780-ban fölszabadította 
és a szabad királyi városok közé emelte. Ö küldötte ki 
a fentebb nevezett Comissiót. mely az ő akaratját emelte 
érvényre az erdőről való rendelkezésnél is.

Ezen statútumok ő felségének fölküldettek, ki a 
helybenhagyásnál az egyes dolgokra megjegyzéseit meg
tette, vagyis inkább az egyes pontokat változtatásokkal 
hagyta helyben. A bennünket érdeklő s föntebb közölt 
erdő-regula a következő záradékkal jött vissza.

A huszonhatodik statútumra kegyelmesen megenged
tetek, hogy azonban, is, még az egész Városi Erdőknek 
fel-mérése rendesen meg történik és ezután a felsőbb 
helyek által a további rendelések megtétetnek, minden 
tüzelő fákat a majorba vitethessen, és ezekben a jobb- 
nemű a rosszaktul elválasztatván, ölekbe rakattasson, az 
ágok pedig kötésekbe foglaltatván, száronkint különösen 
helyeztessenek; továbbá ezen fának és ágok kötéseinek 
ára eképpen határoztasson meg, hogy az a Városi 
tanácsnak és a választott községnek egyetemben tekintvén 
az odavaló tájékoknak környülállásaira annyiszor, amennyi-

ha a ház hegedi! lenne s vonóját a bóra húzogatná 
végig rajta.

— Még a harangok is maguktól megkondultak
— jegyzé mint a pap.

— Hallottam hangjukat az erdőn — mondá Vas
— és eleinte azt hittem, hogy a sekrestyés korábban 
harangoz be a vecsernyére, miután pedig ez is szóba 
került, azt is megmondhatom tisztelendő urnák, hogy 
tán nemsokára olyas valamint fog róla hallani, a mi 
semmi esetre sem lesz kedvére.

A pap bámulva tette le a már kézbe vett kártyákat 
s kíváncsian figyelt a beszélőre.

— A gaz ficzkó vigyázzon magára! — kiáltotta 
harsány hangon a főerdőőr, úgy hogy még a közelében 
ülő leánya is ijedten ejtette le a varrását; ennyire 
ingerültnek még alig látták az öreget, ki tovább foly
tatta :

— Megtaláltam a csapdába került nyulat s ez 
az ő mesterkedése, de megcsípem a tolvajt s följelentem 
a biróságnál.

— Ezt nem fogja ön tenni, — szólt csittitva a 
pap, — egy hitvány nyálért nem fog szerencsétlenné tenni 
egy szegény embert és annak ártatlan családját; hiszen 
ha olyan kár azért a nyűiért, hát én azt szívesen 
megtérítem.

Vass azonban, ki a gyanúba veiteket kérlelhetlenül 
üldözte, annyira neki volt bőszülve, hogy alig hallotta 
a pap csittitó szavait.

— Dejszen, csak ne lenne olyan farkaskergető 
idő, bizon csak kimennék én meglesni őkéimét. Jaj 
neki, ha megcsípem, ha pedig ellenszegül, lelővöm, mint 
a kutyát!

Regina erre fölugrott s atyja nyakába borulva 
mondá:

— De ugyan hová gondolsz, édes atyám? Ilyeneket 
beszélsz a tisztelendő úr előtt! higyjen neki, szent 
atyám, nem gondolja ő azt úgy, a hogy mondja. 
Igaz, hogy nagyon haragszik a fatolvajokra és a vad
orzókra, de hát azért még sem olyan kegyetlen.
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szer a környülállásoknak változásai meg fogják kívánni 
állapíttasson; meg és a külső vevőknek ezen meghatározott 
áron fa el ne adattasson; a Kebeli beliek iránt pedig az 
a sinor-mérték tartasson meg, hogy ezeknek minden ölfa 
és az ág kötésekből minden száz darab 25 dénárral 
olcsóbban adasson el, mint a’ Vidékieknek. Az eladandó 
mennyisége a’ fának szabatosan az adóhoz, amellyet a’ 
vevő fizet, és nem javadalommal minden külőnböztetés 
nélkül akár a Tanácsbéliek, akár a’ Polgárok, akár a 
Zsellérek, akár a szolgák egy arányosan éljenek, a’ kik 
tudniillik az adónak terhe alá vetve lévén, azt megfizetik 
hogy ha valaki az adózók közül az ily módon meg
határozott mennyiségen felül több ölfát, vagy ágkötéseket 
venni akarna, az ollyan úgy tekintessék, mint a Vidékiek*.

A záradék pedig ez:
„Költ a’ Királyi Magyar Helytartó Tanácsból 

Pozsonyban május hónapnak 21 napján 1781-ik Eszten
dőben.*

Kitűnik ebből, hogy a város erdeje eddig föl sem 
volt mérve rendesen, csak azután történt meg felsőbb 
rendeletre. Boldog állapot lehetett akkor, hogy nem 
voltak kiváncsiak arra, miszerint a városnak mekkora 
ar erdőbirtoka. Milyen lehetett akkor a gazdálkodás? 
Azon intézkedést, hogy a tüzelőfa a majorba vitettessen, 
most is követik; az uj temető mellett van a városnak 
faraktárja. Legérdekesebb a módosításban azonban az, 
hogy az adózóknak adójuk arányához olcsóbban rendeli 
adni a fát, mint a vidékieknek; de ha ezek a meg
határozott mennyiségen felül akarnak vásárolni, akkor 
már a vidékiekkel egy árt fizetnek. Bizonyos határig 
tehát előnyben részesítette az adózókat.

Ezek az állapotok voltak százhúsz évvel ezelőtt.
* *

*

Nem találtuk érdektelennek bemutatni Pécs város
nak az erdejéről való reguláit, melyek elsőknek mond
hatók s úttörők az erdészet terén, most, mikor minden 
ember a szabadban tölti fölös idejét, az erdő üde 
zöldje között barangol. Gondoljunk akkor arra, hogy 
az erdő milyen nagy erkölcsi és anyagi tényező. Nagy 
alkotás ez, becsüljük is meg. A poéta is lantjára érde- 
mesittete s vele dalol az ember önkéntelen:

„Erdő, erdő, sürü erdő árnyában,
Busán szól a fülemile magában,
Busán dalol, keservesen könyezik,
Fájdalmára, bús dalára párja visszaérkezik."

Dr. Rónaky Kálmán

A pap úgy gondolta, hogy legjobb lesz a be
szédet más tárgyra átvinni s azért is szétosztva a 
kártyákat, oda szólt:

— Játszók ki, főerdőőr urj 
Vass is észrevette, hogy hevessége nagyon is el

ragadta s hallgatagon nyúlt a kártya után s csakhamar 
nem lehetett mást haliami, mint egyes bemodásokat 
és az öklök koppanását.

(folytatása következik)

HIRDETNÉNY
a folyó 1899 évben megtartandó erdőőri és vadőri 

szakvizsgák ügyében.
Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó 16-án 

és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, M. Szigeten, 
Debreczenben, Kolozsvárott, Székely-Udvarhelyt, Bras
sóban , Nagy - Szebenben, Temesvárott, Zomborban, 
Pécsett és Szombathelyt, a vadőri vizsgák pedig az er
dőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan, Budapesten, Po
zsonyban, Szombathelyt és Kolozsvárott a vármegye 
házában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartani.

Felhivatnak mindazok, a kik az erdóőri szakvizs
gát vagy a vadőri vizsgát letenni ssándékoznak, hogy 
hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat, 
a vizsgák székhelyére nézve illetékes kir erdőfelügyelő
höz folyó évi szeptember hó 30 ig nyújtsák be.

Budapest, 1899 évi augusztus hó 4-én
Földmivelésügyi m. kir. Minister.

Rácz-Töttös 1899 augusztos 9.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!

Határtalan volt örömöm, midőn szerény soraimat 
kedves lapunkban megpillantottam s arról is értesültem 
hogy a szerkesztő úr szívesen fogadta. Ha én ezt előbb 
tudtam volna, már régen munkatársai közt lennék, mert 
a buzgóság és jóakarat nem hiányoznak bennem s bár 
csak tehetségem is ezeknek megfelelő lennne! (Mint 
eddigi szives soraiból örömmel megállapítottuk, az 
utóbbi sem hiányzik. A szerkesztő.)

A köszönet és hála nem minket illet, hanem a 
szerkesztő urat, ki mindnyájunkért olyan szívesen 
fáradozik. Legyen nemes fáradozásának koszorúja a 
szivünkben meg fogamzott s a hála harmatjával ápolt 
kegyelet.

Közölt soraimra annyi és az ország minden részéből 
eredő, részvétnyilatkozatokat szomorú múltam, örömöt 
boldog jelenem fölött tartalmazó levél érkezett hozzám 
hogy azokra bokros háziasszonyi teendőim elhanyagolása 
nélkül egyenkint és külön felelni nem tudok, ez úton 
mondok tehát hálás köszönetét mindazoknaknak, kik 
nemesené rző szívre valló s nekem örökké becses soraik
kal fölkerestek.

Fogadják még egyszer hálás köszönetemet és 
kérem, hogy engem a jövőben is jóindulatukban meg
tartani szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
P o l e z  J óz s e f n é ,  Lá ng  J u l i a nn a .
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T isztelt olvasóinkhoz! Még egy hónapunk 
van hátra s lapunk harmadik évfolyama is befejeződik, 
mely alkalomból már előre tudnunk kell, hogy lehet
séges lesz-e annak negyedik évfolyamát is megindítani 
mert ezt csak akkor fogjuk megtehetni, ha előfizetők 
megfelelő számban jelentkeznek. Fölkérjük ennélfogva 
mindazokat, kiknek előfizetése már régebben lejárt 
vagy pedig szeptember hó végével lejárni fog, hogy 
részint a hátralékot kiegyenlíteni, részint pedig elő
fizetéseiket megújítani még szeptember hó folyamán 
szíveskedjenek,' mely czélból mig egyrészt a czimszala- 
gokon a lejárat napját följegyezzük, addig másrészt 
utalvány lapokat is mellékelünk.

Ez alkalommal értesítjük tisztelt olvasóinkat arról 
is, hogy a „Röpirat" elkészült s szétküldése a jövő hó 
második felében kezdetét veszi, miután pedig annak 
elkészültével tekintélyes kiadásaink lesznek, kérjük 
mindazokat, kik az érdekes füzetet megrendelni óhajtják 
hogy annak árát egy forintot szinte szeptember havában 
szíveskedjenek beküldeni. A beküldés az előfizetéssel 
együttesen is eszközölhető, az utalványlapon azonban 
ez a körülmény följegyzendő.

A czigánykirálynő m egválasztása. Egyik 
new-yeresy erdőségben gyűltek össze Amerika czigány- 
törzseinek a képviselői, akiket a 94 éves „Kigyó Mari“, 
aki emberemlékezet óta uralkodik a ezigányok felett, 
hivott össze gyűlésre s miután az élete végét érezte, 
gondoskodni akart az utódjáról. Két jelöltről volt szó: 
a 16 éves Hamson Dean s az egy évvel idősebb Harrison 
Laurel. Mind a kettőnek törzsfája háromszáz éves, egy
forma népszerűségnek örvendenek, igy csak nagyon kis 
többséggel választották meg az uj királynőt, Laurelt. 
Már másnap korán reggel végbe is ment a koronázása. 
Az uj királynő kaleidcszkopszerüen tarka szinü szok
nyában, tűzpiros kabátkában térdelt le az öreg királyné 
előtt, aki ragyogó koronát tett a fejére. Ezután a czi- 
gányok odasereglettek az ifjú királynőhöz s hűséget 
esküdtek neki, amit ez a szokásos formaság szerint 
fogadott. A ritka ezeremóniát óriási közönség nézte 
végig.

Szerencsétlenség' egy vadászaton. A hont-
megyei palásti Vajda családot nagy szerencsétlenség 
érte. Vajda Pál nyugalmazott árvaszéki elnök fogoly- 
vadászat közben véletlenül beleltőt a 18 éves Barna 
nevű fiába, kinek a sörétek fejébe és kezébe fúródtak. 
A szerencsétlen fiatalember életét valószínűleg meg 
lehet menteni, mert a fejébe csak néhány szem sörét 
ment, a kezefejét azonban a lövés majdnem teljesen 
szétroncsolta, miért is örökre nyomorék marad. A sú
lyosan sérültet az ipolysági korházba szállították.|

É letm entő macska. Egyik londoni újság nem 
rég egy macska arczképét közölte, mely gazdái életét 
mentette meg és ez nem valami pályadijnyertes macska, 
hanem csak egy közönséges házi czirmos, mely egy 
Schneidermann nevű bristoli családban élt. Baby. (ez 
a neve a macskának) valami gyógyithatlannak látszó 
betegségben szenvedett és már vizbe akarták dobni, 
a mikor egyszerre jobban lett. A Schneidermann család 
most hálát adhat az Istennek, hogy a hü öreg macska élet

ben maradt. Babynak ugyanis az volt a szokása hogy 
minden reggel belopódzva gazdája hálószobájába, azt 
olyan módon keltette föl, hogy jobb első lábával arczát 
czirógatta. A macska ezt a felköltést mindig a leg
nagyobb pontossággal végezte, a napokban azonban 
Schneidermann a maeskatalp szelíd érintését rendkívül 
korai órákban érezte. Már ki akarta kergetni az alkal
matlan állatot, a mikor észrevette, hogy az ajtó hasa- 
dékán füst tódul be. Ijedten felugrott és látta, hogy 
a ház ég. A lakók gyorsan összekapkodták a legszük- 
ségessebb holmikat és még megmenekülhettek, de a 
macska figyelmeztetése nélkül óhatatlanul bennégtek 
volna.

Szerkesztői üzenetek.
T ó th  J ó z s e f n é  S za b ó  M a r isk a  úrhölgynek. Szives 

sorait örömmel vettük s lapunk legközelebbi számában azokat 
közölni fogjuk,

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a - d s z k y  E mi  1.

Állást k e re s
érettségi vizsgát tett nős fiatal ember. Olyan erdőőri 
állást óhajtana elnyerni, mely a megélhetést biztosítja 
részére.

Közvetítők dijaztatnak
Közelebbi czim megtudható az „Erdészeti Újság" 

kiadó hivatalában. 2—3.
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L U M
udvari egyenruha szállítók

e®(5T(“öÁ

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
ozégü n li  ú jó lag  m egDizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
'ip megrendelhetők.

<-«*@! Jtr* O  T  1 C3r -Á . R .  I  H l TT H  K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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. -fT J 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. A . elsőrangú egyenruha kószitó intézete. ^0 csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szallitui. 

Szerh kir. udvari szállítók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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Szászsebes, 1899. S zep tem ber 5. 49-ik számIII. évfolyam .

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 Ke dde 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.

Ki a  bűnös?
Azt mondják, hogy az ember bűnben szüle

tik és bűnben hal meg, e szerint tehát mi 
emberek valamennyien kivétel nélkül bűnösök 
vagyunk s a mi kevés jóság van is talán 
bennünk, az tulajdonképen nem is jóság, hanem 
csak a rosszaság kisebb fokozata, valamint 
hogy hideg sincs, hanem csak a hőség sülye- 
dése az, a mit mi hidegnek tartunk.

A roszra való hajlandóság benne van 
minden emberben s örökös harczot viv a jóval 
s ha e fölött sikerült győzelmet aratnia, akkor 
győzelmének gyümölcse, diadalának babérja a 
mi bűnbe esésünk. A testünk az, mely a gonosz
ságnak melegágya s ebbe plántálták be magu
kat a gonosz indulatok, melyeket ha a ker- 
tészszé szegődött eszünknek nem sikerül ideje
korán onnan kigyomlálni, annyira behálóznak, 
mint a fiatal ültetést az epylobium, a szede
rindák és más veszedelmes gyomok. Ott, hol 
erősebb az anyagiak, mintsem a szellemiek 
után való vágyakozás, hol az ész nem tud a 
test fölött uralkodni, nagyon könnyű a bűnbeesés, 
nem kell oda egyéb, csak egy kis csábítás, 
egy kis alkalom s vajmi hamar tartja diadal
torát a gonosz.

Szükségünk van tehát első sorban erős 
lélekre, de hogy ez meglegyen, alig maradhat 
el az erős test, mert örökké állni fog az az 
igazság, hogy csak az ép, egészséges, e szerint 
tehát erős testben lakozik az ép és egészséges 
lélek. Akadnak ugyan beteges, gyönge test
alkatú, törődött emberek, kikben nagy szellem

lakozik, de hát ezt inkább kivételnek mond
hatnék. Az ép, erőteljes testnek ismét az első 
és fő feltétele a jó táplálkozás, az anyagi 
gondok, bú és bánat távoltartása. A gyomor a 
mi legnagyobb zsarnokunk s ez uralkodik egész 
földi létünk fölött; ő az, a mely folyton kielégí
tésre vár s nem akarja ismerni a „nem lehet" 
jelentőségét, hanem mindig csak azt hajtogatja, 
hogy „muszáj."

Ha végig tekintünk a bűnügyi krónikákon, 
csakhamar megbizonyosodunk arról, hogy a leg
több bűnt az éhség szüli és csak elvétve aka
dunk olyanra, ki kedvtelésből lenne gonosz- 
tévővé. Mentül nagyobb valamely nép réte
gében a jólét, annál kevesebb nála a bűn, 
mert hiszen együtt jár a jóléttel a szellemnek 
magasabb kiképzése és igy alkalmassá tétele 
a gonosz ellen való küzdelemre.

Midőn pedig mindezeket igy sorjában el
mondtuk, nem volt czélunk bölcselkedni vagy 
erkölcsi prédikácziót tartani, hanem egészen 
más czél lebegett szemünk előtt. Nem szándéko
zunk mi itt az emberiség bűneiről általános
ságban beszélni, mert azt tartjuk, hogy mindenki 
a maga portáján söpörjön s miután ezt most 
előre kinyilatkoztattuk, nézzünk egy kicsit körül 
azon a saját portánkon, mely nem egyéb, mint 
az erdészeti altiszti személyzet testületé.

Közel egy évtizede annak, hogy sorsunk 
az erdészeti altisztekéhez kapcsolódott s a 
köztünk lévő kapocs még szorosabb lett ama 
öt év alatt, mely idő óta az ö szolgálatukba 
szegődtünk s jólétük és jogos igényeik ki
vívásán fáradozunk. Eme hosszú idő alatt 
gyakran volt alkalmunk olyan esetekről tudó
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mást szerezni, hol egyes erdészeti altisztek 
megfeledkezve a köteles hűségről bűnbe estek 
s a reájuk bízott vagyonnal hűtlenül sáfár
kodtak, az eléggé számos eset közül azonban 
egy sem volt olyan, hol a bűnöst, vagy mond
juk inkább, hogy a hibást a meggazdagodás 
vágya vezérelte volna akkor, midőn a bűn 
ösvényére lépett, mert hiszen a jogtalan utón 
szerzett javak értéke a legtöbb esetben annyira 
csekély, hogy azért csakugyan nem volt érdemes 
a jó útról letérni.

Ezeket tapasztalva, önként fölmerül előt
tünk a kérdés, hogy mi vezethette az ilyen 
szerencsétleneket a bűn ösvényére és itt mint
egy útbaigazításul szolgál kutatásunknál egy 
fővárosi napilapban közölt egy apróság, mely 
figyelmünket méltán megragadta s melyet 
méltónak találtunk arra, hogy egész terje
delmében közöljük mások okulására is. A 
kérdéses apróság a következő:

Amerikában New Yorkban a Scoville és 
Adams-cég bepanaszolta egyik alkalmazottját, 
a fiatal Louis Wilsont, hogy a cégtől tizeunyolcz 
dollár értékű árut lopott. A bíró megkérdezte 
a fiatal embertől, hogy mennyi a fizetése.

— Hetenként öt dollár.
— Elég. Bánja-e a tettét?
— Bánom, — felelte a fiatal ember.
Azután zokogva teszi hozzá, hogy szük

ségből lopott, mert öreg anyját is el kell 
tartania.

A biró ezekkel a szavakkal fordult a vád
lók felé:

— Ezt a fiatal embert nem ítélhetem el. 
Szükségből lopott. Csak azok a gonosztevők, 
akik velük született hajlamból lopnak. A vád
lók az igazi bűnösök, akik a vádlottnak olyan 
kevés fizetést adnak.

A vádló azt felelte, hogy ő havi két 
dollárral kezdte s még sem lopott soha.

A biró szigorúan válaszold:
— De nem is kellett az anyját eltartania.
Azután a maga életéből a következőket

beszélte el:
— Fiatal koromban én is csak két dollárt 

kaptam bavonkint és sokszor éheztem. Egy 
nap, mikor már huszonnégy órája semmit sem 
ettem, főnököm kétezerötszáz dollárt adott át, 
hogy tegyem a bankba. Kisértetbe estem, hogy 
a pénzzel megszököm, de anyámra gondoltam 
s ez vissatartott. De ha a kisértésnek nem 
tudtam volna ellenállni, csakis főnököm lett 
volna a hibás. Ezt a fiatalembert nem fogom 
elitélni s a tizennyolc dollárt a magan zsebéből 
fizetem ki. A cég azonban lemondott az összeg
ről és visszavonta a panaszt.

íme tehát a bölcs amerikai biró nem 
találta hibásnak a lopás bűnébe esett fiatal

T A c jz; a .
m-

A felhők között .
(Erdei történet).

(fo ly ta tá sa ).

Midőn másnap virradóra a főerdőőr cselédje 
kaput akart nyitni, hogy a házzal átellenben levő 
istállóba átmenjen, azon nagy tömeg hó zúdult be s a 
lámpás pislogó fényénél látta, hogy előtte a kapu 
magasságával fölérő hóhalmaz van. Sietett ezt a körül
ményt gazdájának — ki mint minden vadász ember 
a korán keléshez szokva lévén, már fönn volt — be
jelenteni. Vass kíváncsian tekintett ki az ablakon s 
azután kiszólt a cselédhez:

Bórával járó ilyen hózivatart még nem éltem át, 
mióta ebben az átkozott fészekben lakom, de most

mi haszna a szitkozódásnak ? Itt nem marad más 
hátra, mint lapátra kapni s kihányni az átjárást.

A derék cseléddel csakhamar el is lapátolták 
a havat, mert a hóesés nem is volt nagy, hanem csak 
a hófúvás, mely mig egy helyütt fölhalmozta a havat, 
másutt ismét tisztára söpörte a talajt. A zivatar már 
elcsöndesült s a levegőn szinte érezni lehetett, hogy 
az idő melegebbre fog változni.

Félve a gyorsan bekövetkező olvadástól, Vass 
még egyszer meg akarta vizsgálni a hiuz nyomait, 
mielőtt leletéről jelentést tenne, előfúttyentette tehát 
Flott nevű kutyáját s miután lányától elbúcsúzott és 
megmondta neki, hogy áz ebéddel ne várja, neki indult 
annak a fenyvesnek, melyben előző nap a zivatar 
ellen oltalmat talált.

Az alatt, mig Vass a magasan fekvő erdőre 
tartott, a völgyben lakó embereknek, hol a mandulafa 
teljes virágzásban diszlett, csodálatos látnivalójuk 
akadt. A hegy ormán ugyanis olyan felhő látszott, 
mint midőn a hullámok hengerednek egymás fölé s
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embert, mert rósz cselekedetére az Ínség kész
tette, hanem inkább hibásnak mondja aanak 
kenyéradóját, ki nem adta meg alkalmazott
jának a megélhetés módját.

Álljunk meg itt egy kissé és szivünkre 
tévén kezeinket, kérdezzük meg, hogy vojjan 
azoknál az erdészeti alkalmazottaknál, kik meg
csúszva az élet sikamlós ösvényein arra 
vetemedtek, hogy idegen vagyonhoz nyúltak, 
nem-e szintén az Ínség volt a rugó?

Az erdészeti altiszti személyzet összes
ségének aránytalanul nagy százaléka olyan 
silány javadalmazásban részesül, mely egyes 
embernek a tisztességes megélhetésére sem 
elegendő, pedig abból rendesen még számos 
tagból álló családot is kell eltartani. Jönnek 
a különféle betegségek, melyek költséges gyógy
kezelést igényelnek s a melyekben sinlődőt 
gondosabb ápolásban kell részesíteni. A szegény 
családapa megtenne szívesen mindent, de hát 
a nyomor béklyókba verte kezeit s tehetetlen 
az ő nyomorúságában, a csábitó gonosz pedig 
ott settenkedik körülötte az ő rábeszélő tehet
ségével; vájjon csoda-e, hogy elbukik?

Ti, kik hivatva vagytok Ítélkezni a bűnös 
fölött, tegyétek sziveitekre kezeiteket s kutas
sátok, hogy ki volt tulajdonképen a bűnös, 
az-e, a ki ínségből vetemedett a roszra, vagy 
pedig az, ki őt Ínségében meghagyta. Vegyetek 
példát az amerikai bölcs bírótól.

ez nem volt egyéb, mint a hirtelen támadó köd, mely 
gyorsan terjedt a tirnovai erdő felé. Midőn Vass már 
egy jó darabon követte a hiuz csapáit, egyszerre csak 
benn találta magát a siirü ködben, mely alig engedett 
pár lépésnyi kilátást. A sürü ködben haladva csak
hamar egy vágásba ért, hol nagyobb hófúvások voltak 
s egy ilyenen a hiuz karmainak nyomát vélte föltalálni. 
A kutya is egyre türelmetlenebb lett s ide-oda szag
lászva, nagyfokú izgatottságot mutatott.

Vass pórázra kötötte a kutyát s engedte magát 
általa vezetni. Árkon, bokron haladtak igy; néhol egy 
csoport óz iramodott tova, fölriasztva a kutya csaholása 
által. Itt dűlt fatörzseken kellett átmásznia, másutt 
ismét kopár meredélyeken fölkapaszkodni, de azért 
csak haladt előre, mig egyszerre csak azon vette 
magát észre, hogy nem tud tájékozódni s bár véd- 
kerületét teljesen ismerte, mégis be kellett vallania, 
hogy fogalma sincs arról, hová vezette a kutyája, ezzel 
azonban nem sokat törődött, vadászszenvedélye csak 
űzte előre a hiuz rejtekének kinyomozására. Közben

Ti vagyonosak pedig, kiket a sors földi 
javakkal megáldott, ha már igénybe veszitek 
mások szolgálatát, adjátok meg ezeknek a 
tisztességes megélhetés módját s meglássátok, 
hogy szolgáitok hűsége kamatostul fogja nek
tek visszatéríteni azt a kevés jót, mit velük 
cselekedtetek!

Védkerületek helyettesítése a m, kir. 
erdőkincstárnál.

A m. kir. erdőkincstárnál, (a zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatalnál merített tapasztalatok szerint) ha az 
erdőőr saját kerületén kívül más kerületet is 3 hónapon 
túl terjedő időre ellát, havi 8 frtot túl nem haladó 
helyettesítési átalányt élvez a helyettesítés idejére. 
Ez rendén való dolog, méltányos és alapszik az erdő
hivatalunknál fennálló szolgálati szabályok III. rész, 
X. fej 32. -§án.

Altisztek hiányában erdőlegény vagy szolga bizatik 
meg egy védkerület őrzésével havi 8 frt helyettesítése 
pótlékkal és szokás szerint élvezi az állomással egy
bekötött föld,- rét,- és legelő illetményeket. Az oly 
erdőlegényre nézve, kit ez a szerencse ér (mert kevesen 
részesülnek benne; pl. 15 évi szolgálatom ideje alatt 
számuk 2—4 között váltakozott) ez az egész életére 
kihatással van, ha azt veszszük, hogy némelyik 3—6 
évig helyettesit, módjában van addig szép kis vagyon
kát összekuporgatni, mig családalapításra kerül a sor 
s tudjuk, hogy a ki ehhez valamicskével fog, az igen 
szépen, ha szerényen is boldogul a mi pályánkon, de

azonban nem mulasztotta el a kellő óvatosságo,, jól 
tudva azt, hogy erre mindenütt mély szakadékok 
vannak s jaj neki, ha egy ilyenbe talál zuhanni.

Midőn éppen egy ilyen szakadék szélén haladt, 
kutyája egy erős ránditással kiszabadította magát s 
már a legközelebbi pillanatban torokhangot adott, mely 
azonban inkább izgatottságot és félelmet jelentett mint
sem örömet s gazdáját egészen tévedésbe ejtette. 
Vájjon a hiuz rejtekéhez jutott volna, vagy csak egy 
róka bujkál előtte?

Ebben a pillanatban egy méternyinél hosszabb 
állat surrant el közvetlen közelében s nyomban rá 
eldördült főerdőőrünk két lövése; a kutya szinte a 
vad iránáyban rohant el. A mint csak tehette, oly gyorsan 
sietett egy nyitottabb helyre s igyekezett szemeivel a 
ködön áthatolni, de hiába nézte ki szemeit, még csak 
azt sem vehette ki a sürü ködben, vájjon szálerdő vagy 
nyiladék van-e előtte. Keresztül-kasul járta a szik
lákat, hívogatta kutyáját, mind hiába. A sziklákról 
lesöpörte a vihar a havat s igy még nyom után sem
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a ki adóssággal kezdi azt már megverte az Isten.
De mit szóljanak ehhez azok, kik állandó állomásuk 

elnyeréséig 4—6—8 évet az irodákat buvják s ott 
kénytelenek sokszor eladósodni? Kik aránylag még 
ügyesebbek is, mint azok, kiket a helyettesítéssel jobb 
módba helyeznek!

Ha a kerületet ellátó erdőlegény havi 8 frt helyet
tesítése dijat kap, miért nem kap az irodában lévő? 
Egyik úgy mint a másik csak egy embernek való 
munkát végez!

Szerintem erdólegény nem bir állandó állomással, 
hanem alkalmazzák a hol épen kell s igy ha a véd- 
kerületet el is látja, igazság szerint helyettesítési pót
lékban nem részesülhet, mert nem helyettesit abban 
az értelemben, mint az olyan erdőőr, ki csak két kerü
letnek ellátása esetén részesül a helyettesítési pótlékban 
mert már az is elég, ha az őt meg nem illető termé
szetbeni illetményeket élvezheti és méltányosság szem
pontjából sem, mert ő, ki nem kénytelen köznap is 
úgy öltözködni, mint az irodában alkalmazottak és 
nincs ráutalva mint ezek sokszor a vendéglős drága 
élelmére, már akkor is több jövedelmet élvez, ha sem 
a pótlékot sem a földilletméuyt nem élvezné, mert 
hajtó pénzre tesz szert, a mi sokszor szép összegecske.

Mondjuk az az erdőlegény avagy szolga, a ki egy 
védkerület ellátásával megbizatik, rangban egyenlő 
társaival szemben kétszer nagyobb jövedelemmel sőt
IV. és III. oszt. s véglegesített erdőőrnél is nagyobb 
jövedelemmel bir.

Hol itt az igazság?
Nem hiszem, hogy bárki is ennek az állításomnak 

ellentmondana s azért az ügyet nyilvánosság útján az 
illetékes és mérvadó köröknek becses figyelmébe ajánlva 
igazságot kérek. H a t á r s z é l i .

mehetett. Tehetetlenségében letelepedett egy mohos 
sziklára, rágyújtott pipájára s annak kék füstje mellett 
gondolkozott, hogy most mitévő legyen.

Hogy kutyája az előtte ismeretlen vaddal, a hiuzzal 
fölvette volna a harczot az nem volt valószínű, hama
rább volt föltehető, hogy valamely fára menekült az 
üldözött vad, vagy pedig megrohanva üldözőjét, azt 
szétmarczangolta, de az sem volt lehetlen, hogy gyorsabb 
lábaival elmenekült s valamely odúba húzódott, hová 
a kutya nem követhette. Bárhogy történt is, minden 
esetben hangot kellett volna hallania, annyival inkább, 
mert az tudvalevőleg a köbén jobban terjed. A lövés 
helyén vérnek nyoma sem volt s igy nyivánvaló, hogy 
a vadat elhibázta s valóban csodaszámba mehetett 
volna ennek az ellenkezője, mert hiszen csak amúgy 
vaktába, találomra puffantott oda.

M ély gondolataiból arra riadt föl, h ogy  fázik  s ekkor  
v e tte  csak  észre, h ogy  a köd miDd jobban sűrűsödik  
körülötte s ő hiába erő lteti szem eit, nem  bir fölkutatni 
v a la m ely es  ism ertető  je le t, m elyről tájékozódhatnék.

Erdősítések eredményei.
Felső Bőr (Vas m.) 1899 szeptember 2,

I.
Arra a felhívására, hogy erdősítéseink haladásáról 

és eredményéről hirt adjunk, magam is bátor vagyok 
az általam észlelteket szives közlés végett becses tudo
mására hozni a szerkesztő urnák, egyben előre bocsátva 
hogy az erdészeti pályán rövid 6 év óta működöm s 
ebből az időből 3 év óta vagyok alkalmazva Vasvár
megye felső-eőri járásában mint körerdőőr s mint 
ilyennek 40 községi (volt úrbéres) közbirtokosság erdei 
vannak őrzésemre bízva. Egyes kisebb erdőrészeknél 
már készen vagyunk az erdősítéssel, itt azonban meg 
kell jegyeznem, hogy már az elődeim is erdősítettek, 
a nagyobb résznél azonban még csak harmadáig vagy 
feléig jutottunk s bizon még eleget kell majd fáradoznom, 
míg ezekkel is készen leszek.

A sok közül 16 erdőnél vannak csemetekertjeim, 
melyeket rövid ittlétem óta telepítettem tűlevelű csemték 
nevelésére, kisebb-nagyobb méretekben, a beerdősitendő 
területekhez arányitva. Az eddigi erdősítésekhez a 
csemetéket kérésünkre a zala-egerszegi és tapolczai 
állami csemetekertek szolgáltatták.

Rátérve már most az idei erdősítésekre, azoknak 
eredményéről a következőkben számolok be:

Elültettem összesen 391.900 darab csemetét neve
zetesen:

2 éves erdei fenyőt 85600 darabot;
2 „ lúcz „ 226200
2 „ vörös , 10100
2 „ fekete „ 70000 ,,

Egyszer mintha harangszót hallott volna; vájjon a 
távol fekvő városból, vagy pedig a lakásához közel 
fekvő faluból jött a hang, vagy pedig csak szivének 
erős dobbanásai tévesztették meg? Még egy jó órát 
várt a sziklán, dideregve a hidegtől s közbe-közbe 
harsányan kiáltva vagy fütytyentve kutyájára, de az 
erdő némaságát csak néha törte meg valamely meg
riadt madárka fölrebbenése. Itt nem maradt más hátra, 
mint amúgy vaktába neki indulni a hazafelé vezető út 
fölkutatásának.

Nehéz munka volt. Majd egy nagy hófúvást kellett 
megkerülnie, majd ismét a szemei csalták meg, midőn 
úgy vélte, hogy valamely ismeretesebb helyre került; 
köd volt itt mindenütt, csak annak az alakjai változtak 
néha. Órák hosszat bolyongott igy eredménytelenül, 
midőn egyszerre térde bele ütődött valamibe s ki 
Írhatja le örömét, midőn a sóhajok fenyője alatt levő 
padot vette észre. Most már megvolt a biztos támpontt 
csak az irányt kellett jól megválasztani és betartani,

Óvatosan haladt előre, midőn egyszerre a kocsiu.
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Az eredmény volt: erdei fenyőnél 40, lúcz fenyő
nél 95, vörös fenyőnél 95, fekete fenyőnél 90 százalék.

Ezen kivül elvetettem 160 Klgr. különféle fenyő
magot mely vetésnek az eredménye 80—90 százalék.

A saját csemetekertjeimben a következő mennyi
ségű csemetéim vannak:

lúczfenyő 1 éves
erdeifenyő 1 „
vörösfenyő 1 „
tölgyfenyő 1 „
kőris 2 .

186700 2 éves 119200
6000 8 , 175700

64400 2 . 5300
5200 2 , 1400

40700
A jövő évi tavaszi ültetésekhez az állami csemete

kertekből kértem 100000 darab csemetét.
Na rda i  J ó z s e f

körerdőőr,

II.
Krajna (Nyitra m.) 1899 augusztus 14.

Kedvelt lapunk 43, illetve 45 számában foglalt 
szives felkérésre van szerencsém a krajnai védkerület- 
ben f. év tavaszán foganatosított ültetések eredményét 
szerkesztő úrral a következőkben tudatni:

A kérdéses kerületben összesen 268 ezer darab 
különféle iskolázott csemete lett fölhasználva, leg
nagyobb részben kopár területek befásitására; minőség 
és mennyiség szerint az eredmény százalékokban ki
fejezve a következő:

30 ezer tölgy csemeténél 80 százalék
21 ákácz 70

113 » lúczfenyő » 60 »

23 » erdeifenyő V 20 »

58 » feketefenyő » 70 »
33 » vörösfenyő » 65 »
Ezen kivü elvetve le tt: 7 mm. tölgymak 1

felől egy szekér nyikorgását hallotta, mi újabb tám- 
fontul szolgált. Évekkel ez előtt a háza előtt elterülő 
tisztáson egy diófát ültetett el, mely ott szépen meg
nőtt; milyen jól esett most neki, midőn arra is rátalált!

Mikor a diófa alatt megpihent, hogy kissé kifújja 
magát, léptek zaját vélte hallani. Feszülten figyelt s 
csakugyan nem csalódott, a lépések mind közelebb 
hallatszottak, hol halkabban, midőn mohás talajon, hol 
zajosabban, midőn a csikorgó havon jártak. Most egy 
sötét alak bontakozott ki a sürü ködből s feléje tartott, 
de csakhamar egy kiáltással oldalt eltűnt s csak 
gyorsított lépteinek hangja hallatszott még.

— Állj, ki vagy?! — dörgött a menekülő után, 
de biz annak kisebb gondja is nagyobb volt a "meg
állásnál.

Még csak ez hiányzott, hogy Vass teljesen el
keseredjék. Ez volt az erdőben töltött hosszú életének 
legkellemetlenebb napja Először a hiuzt hibázta el, 
most meg az orvvadász menekült el az orrajelől.

— Hátrafelé mész már, János — dörmögte 
magában.

lúczfenyőmag a vágásokban való alátelepitésre 70 
százalékos eredménynyel.

A veténykertek részére az idén Faragó Béla 
zalaegerszegi magkereskedőtől rendeltem magvakat, 
a vetés azonban a folyó év tavaszán beállott hoszsu 
szárazság miatt nem igen sikerült, mihez még nagy 
mértékben hozzájárult az is, hogy a csemetekertek 
olyan helyeken vannak elhelyezve, hol az öntözés szinte 
lehetetlen, vagy pedig aránytalanul nagy költségekkel 
jár. Mindezek daczára a tölymakknak 60, az ákácznak 
40, a feketefenyőnek 60, a lúcznak 40, mig a vörös 
fenyőnek csak 5 százaláka kelt ki, jegenye és sima 
fenyő azonban teljesen elmaradt.

Gse r f a i  Endr e  
védkerületi erdőőr.

III.
Sopron-Nyék 1899 augusztus 22.

Lapuuk 45-ik számában közölt levelem pótlásául 
kérem még közzétenni, hogy az általam ott említett 
„séta* még egyéb haszonnal is jár, mert az ott kimutatott 
csemeték mind a saját felügyeletem alatt álló csemete
kertekben neveltettek, ezen felül pedig még rendel
kezésre áll az általam kötelességszerüleg beterjesztett 
őszi kimutatás szerint 430400 darab különféle csemete.

Itt egy alkalommal még sietek értesíteni a szer
kesztő urat, hogy az itteni herezeg Eszterházy-féle 
uradalomnál alkalmazott kartársak kijelentették, hogy 
a mozgalmunkhoz csatlakozni óhajtanak, miért is kérem 
a nekik leendő szétosztás végett 6—7 darab alap
szabály tervezetet küldeni.

Kolos  I s t ván  
kerületi erdöő.

Teljesen elkedvetlenedve haladt hazafelé s csak
hamar föltűnt előtte szerény házikójának tetője.

Leánya megszokott nyájassággal fogadta, de arra 
a kérdésére, hogy milyen szerencsével járt, csak azzal 
a másik kérdéssel felelt, hogy nem látták-e Flottot. 
Egy ideig némán, lecsüggesztett fővel ült az asztalnál, 
azután mintegy magában mormogta: „legjobb az ágy* 
és lámpát kapva kezébe, szokása ellenére pár órával
korábban, mint máskor, hálószobájába vonult.

(folytatása következik)

ADAMÁK.
Óvatosan. A biró: Mit evett önnél a vádlott ?
A tanú (korcsmáros): Az étlapon az volt . . . 

hogy . . . nyulpecsenye!
Szórakozottság. A szabó (a tanárnak mértéket 

vesz); A szabást, kérem alásan, angolosan ?
A tanár (távozóban): Nem, jól kisülve, ha szabad 

kémem.
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Az almamoly.
(A „Független Ujság“ után).

Nálunk, s általában a melegebb éghajlat alatt 
az almatermelést három állati ellenség igen megnehe
zíti, úgy, hogy alig tudunk hibátlanul beért almát fel
mutatni és ép almafát látni, a mi miatt sok ember 
nem tartja érdemesnek almafát ültetni.

A három ellenség közül legveszedelmesebb az 
almamoly, a mely 1 cm. hosszú és 2 cm. széles szürkés 
barna lepke junius és julius hónapban jelenik meg, az 
apró almákra a nőstény egy-egy petét tojik, ebből a 
tojásból 8 nap múlva kis pondró kel ki és befurja 
magát az éretlen gyümölcsbe egész a magházig, a 
gyümölcsben marad, mig ki nem fejlődik aztán kibúvik 
és bebábozza magát; de mire kifejlődik, a gyümölcs 
többnyire lehull a fáról a földre, s ott mászik ki 
belőle és vagy a talajban, vagy a fa kérge alatt, vagy 
pedig azon lyukakban húzódik meg a törzsön, melyet 
a Füzes-szövöncz pondrója fúr az almafán.

Ezen rovar ellen megkisérlették már a védekezést 
Európa minden államában, sőt Amerikábn is, perme
tezték arzénsavas rézoldattal, de rájöttek, hogy hatszori 
permetezés által sem értek el kielégítő eredményt.

Szakembereink nem nyugodtak meg, kutattak 
tovább — és a hernyó életmódját megfigyelve, reá 
jöttek, hogy az almamoly férge rendszerint azon fának 
törzsén bábozódik be, a mely fának gyümölcsét ette. 
S még az almával lehullottak is ide térnek vissza 
bebábozási helyet keresni. E megfigyelés alapján oda 
törekedtek, hogy a férgek ne a fán szanaszét, hanem 
egy helyen a törzsön bábozzák be magukat, hogy egy 
helyen lehessen őket megtámadni s elpusztítani. Czél- 
és jukat nagyon egyszerű és olcsó eljárással érték el. 
Ugyanis a budai kertészképző intézetben 14 alma szilva 
fát körülcsavartak úgynevezett fagyapotból készített 
kötelekkel, de ezt helyettesítheti szalma, vagy szénábok 
csavart kötél is, — a fák egy részén a kötél szabadon 
volt, a másic felibe czukorpapirost kötöztek ernyő 
gyanánt, hogy az eső a kötelet ne csapkodja, egy néhány 
fán enyvgyürüket is alkalmaztak, a gyűrű aljára és 
felibe fagyapot-kötelet kötöttek.

A tél elején aztán a rovartani állomás főnöke 
Jablonowski József jelenlétében — felbontották a köte
leket 13 fáról, mert egyről hamarább levette ezt 
Schilberszky tanár, és találtak az almamoly hernyóból 
különféle nagyságban és fejlettségben 73 drbot, pedig 
a fákat 4-szer permetezték, a jég a gyümölcsöt leverte 
s termés sem volt az almafán, hátha még ezek a 
körülmények nem pusztítottak volna a férgek között, 
mennyi lehetett volna csak ezen a bekötözött 14 almafán 
is. A bekötött szilvafákon Bíboros eszelényből találtak 
122 darabot, ez a szilván élősködőit, azt pusztította. 
A kötelek alatt találtak még borsó zsizsikből 13 drbot,

mely ide húzódott telelőre. Fülbemászóból is találtak 
sokat, de amit nem számoltak meg.

A korábban felbontott kötelek alatt találtak több 
rügyfuró bogarat.

A látottak és tapasztaltakból azt a tanúságot 
merítették, hogy ezzel a fogással szép sikert lehet elérni 
de csak úgy, hogy a köteleket egy évben többször 
kellene leszedni, a férgeket elpusztítani, a köteleket 
elégetni és helyettök újakat Főirakni; május elsején 
kezdenénk éz minden két hétben,vagy legalább minden 
mindgn hónapban uj köteleket raknánk fel novemberig. 
Csak egy évben kellene ilyen hadjáratot indítani a 
rovarok ellen, a következő évben elég volna szeptem
berben kikötni a köteleket, de természetesen a fa törzsét 
simára kell tisztítani, hogy a férgek a kéreg alá ne 
bújhassanak.

Egyik ember mosolyogja az egyszerű fogást, a 
másik tehernek tartja a szalmákötözést, a harmadik 
az ilyenfajta közleményt el se olvassa, de hiszem, 
akad olyan is, a ki azt mondja: költségbe nem kerül, 
van szalmám, a kötözést egy gyerek is elvégezheti, 
miért ne próbálnám meg? Ha 3—4 ember hajtja is 
végre ez egyszerű fogást — pedig a tömeges védekezés 
volna a leggyökeresebb — úgy e közlemény megírását 
nem sajnálom.

LEVELEZÉS.
Ráczok-Róve 1899 augusztus 19.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!
Megvallom az igazat, hogy bár mindig nagy lelki 

gyönyörűséggel olvastam kedves lapunkat, annak egy 
czikke sem okozott annyi örömöt, mint Láng Julianna 
barátnőmnek a 44-ik számában közölt sorai, mert ezekből 
egy régi óhajtásom teljesülését olvastam ki, nevezetesen 
azt, hogy immár nem csak a gonddal teljes férjeink küzdenek 
s fejtenek ki nyilvános tevékenységet kitűzött czélunk 
elérésére, hanem a nők is kilépnek a porondra, híven 
adott szent esküvésükhöz, hogy férjeik oldalán mindenkor 
hűségesen kitartani fognak. És ez jól van igy, meit 
hiszen akkor, midőn férjeink jólétéért szádunk síkra, 
tulajdonkép értünk munkálkodunk. Nem egyszer nyúltamr 
már a tollhoz, hogy magam intézzek lelkesítő szózatot kedves 
kartársnőimhez, de mindig valamely bátortalanság vett 
rajtam erőt s féltem, hogy nincs bennem elég hivatottság 
a nyilvános szereplésre. Hálás köszönetét mondok tehát 
Polczné kedves kartársnőnknek, a miért kezébe ragadta a 
kezdeményezést s azt hiszem, hogy szívhez szólló sorai 
sok kemény szivü férjnek és atyának meglágyították a 
szívét s aggodalmat keltettek benne, vájjon nem-e fog 
gyermekeinek a baiátnéméhez hasonló sorsot előkészíteni.

Kedves ismeretlen kartársnőim! Vájjon Polczné 
katársnőnk sorsának olvasásánál eszetekbe vettétek-e, hogy 
milyen jövő várna reánk, gyönge nőkre és gyermekeinkre,
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ha özvegységre és árvaságra jutva, minden támasz és 
segítség nélkül hagynának férjeink ? Én, szegény beteges 
asszony csak borzalommal tudok gondolni arra, hogy 
mit tennék egyetlen gyermekemmel együtt hasonló hely
zetben, pedig jól tudom, hogy az az „én“ nem csak 
egymagám vagyok, hanem számtalan akad még kedves 
kartársnőim közt, kik férjükkel mindenüket elvesztenék. 
Nekünk és első sorban nekünk kötelességünk tehát azon 
fáradozni, hogy nyugdíj egyesületünk megalakuljon s 
mégis talán akadnak olyan kartársnők is, kik férjeiknek 
a mozgalomhoz való csatlakozást tiltják, pedig midőn 
ezt teszik, csakugyan nem tudják, hogy mit cselekesznek. 
Nekünk nemes hivatásunk az, hogy férjeinket a szép és 
jó cselekedetre ösztönözzük, a mi szent kötelességünk 
buzdítani őket, hogy az egész család jövőjéről idejekorán 
gondoskodjanak.

Legyen tehát szent föladatunk minden erőnkből oda 
hatni, hogy az érdekünkben megindított mozgalomnak 
minél több hívet s lapunknak, mely mindnyájunk, barátja, 
minél számosabb előfizetőt szerezzünk, mert ha ezt tesszük, 
nem leszünk idővel elhagyatva, hanem lesz olyan intéz
ményünk, mely a saját és gyermekeink jövőjét biztositandja.

A gyűlésünkről két kedves és felejthetlen emléket 
hoztam magammal; az egyik Polcz Józsefné Láng Juliánná 
kartársnőm barátsága, kivel együtt utaztam el Budapestről 
s kit a hosszú úton csak jobban szeretni és becsülni tanul
tam s kit azóta derék férjével együtt szerencsém volt 
vendégül is látni; a másik kedves emlékben egy kartárs 
úr részesített, megkínálván a távol Erdélyben készült 
ízletes süteménynyel, melyet — sajnos — már útközben 
kitűnő étvágygyal elfogyasztottam s igy ide hozzánk, 
Baranyába mit sem hozhattam belőle mutatónak. Ezt az 
az ismeretlen urat igen szépen kérem, szíveskedjék velem 
czimét egy levelező lapon tudatni (utolsó postánk Vörös
mart). A gyűlés kedves emlékei különben örökké élni 
fognak szivemben s őszinte üdvözletemet küldöm az ott 
megjelenteknek és kedves családjaiknak.

T ó t h  F e r e n c z n é  S z a b ó  Ma r i s ka .

Gelencze 1899 augusztus 31 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !

Háromszékvármegyében az utóbbi években a vad
disznók nagyon elszaporodtak s nagy pusztításokat visz
nek végbe a szegény földmives nép veteményeiben és 
kaszállóiban s igy természetes, hogy azoknak kiirtására 
minden lehetőt elkövetünk. Folyó hó 24-én is tartottunk 
vadászatot Felső-Tarja község határában az Almás nevű 
erdőrészben, melyen 6 puskás és 10 hajtó vett részt. 
Sajnos, hogy vadászatunkat baleset zavarta meg. Alig 
hogy megkezdődött a hajtás, 12 darab vaddisznó rohant 
a vadászok vonala felé, a puskások fegyverei azonban 
sorba csütörtököt mondtak, csak a kézdivásárhelyi rom. 
kath, kántoré nem, fájdalom azonban, hogy ennek lövege 
sem vaddisznót talált, hanem Vájná Ferencz fel.tarjai

lakos czombjába fúródott, A vadászat természetesen 
azonnal félbeszakadt és a súlyosan sérültet a kézdi-vásár- 
helyi kórházba szállítottuk, a szerencsétlen ember azonban 
nyilván áldozatává lesz a vigyázatlanságnak, mert az 
orvosok nem sok reményt fűznek fölgyógyulásához.

G y ö r g y  L a j o s  
járási erdőőr.

J á té k  a  revo lverre l. Sok baleset történt már 
az által, hogy a szülők gondatlansága miatt a gyermekek 
a fegyverhez hozzá férhettek s az emberek úgy látszik 
még sem akarnak okulni. Most ismét ilyen szerencsétlen
ségről adhatunk hirt. Mikló — Lázúron — mint Abrudán 
László kedves kartársunk írja — a múlt hó 30-án Szánthó 
János szolgálatban járó kártársunk 16 éves fia elővette 
atyja forgópiszolyát s azzal játszott, miközben a fegyver 
elsült s a golyó 4 éves kis nővérének a fejébe fúródott. 
Orvos nem volt a közelben s igy a szerencsétlen atya 
csak másnap szálithatta be kedves kis gyermnkét a 
biharmegyei közkórházba s most kérdés, hogy sikerülni 
fog-e megmenteni életét, mert az orvosok nem hisznek 
fölgyógyulásában. A tisztelt kartársak vegyenek példát 
ebből a szomorú esetből s nagyobb gonddal kezeljék 
lőfegyvereiket. Isten vigasztalja szerencsétlen kartársunkat!

D rága  csem ege. Mióta az özvegy czárné Dániát 
elhagyta, oroszországi tartózkodási helyére küldik a 
a dán fekete kenyeret és a dán vajat. 1863. óta 
hetenkint két fekete kenyeret és öt font vajat kap 
az özvegy czárné Dániából a dán udvar rendelete folytán 
és ugyanannyit küldenek a walesi és a cumberlandi 
herczegnőnek is. Ezek a küldemények emlékeztetnek a 
vörös derczére, amelyet III. Sándor küldött annak 
idején feleségének. A czárnő ugyanis nagyon szerette a 
vörös derczét. Egy pétervári ünnepély alkalmával azzal 
akarta meglepni a czár a czárnét, hogy étlapjára vörös 
derczét rendelt. A futárkapitányt 14 nappal előbb 
Koppenhágába küldték, hogy szerezzen be jó adagot 
a híres nemzeti eledelből. A kapitány eleget tett a 
parancsnak és a csemege pompásan Ízlett a felséges 
asszonynak. A csemege számla pedig csekély 2000 
frankról szólt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E  m ii.

Állást k e re s
érettségi vizsgát tett nős fiatal ember. Olyan erdőőri 
állást óhajtana elnyerni, mely a megélhetést biztosítja 
részére.

Közvetítők dijaztatnak
Közelebbi czim megtudható az „Erdészeti Ujság“ 

kiadó hivatalban. 3—3.
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M E G J E L E N T

L U iM T á l S á
udvari egyenruha szállítók

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

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czö g ü n li  ú jó lag  m eg b lza to tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
^  megrendelhetők.

J tr9 <3 T * C3r _i\_ JfcHL I  Irt TT H  - Á .  EL
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
£9** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. |  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 intézf te \0  csász. és kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 

Szerb kir. udvari szállítók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ....................................4 írt — kr.
Fél év 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 Ke dde 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.

Nehéz ébredés,
A'hosszu s émély álomból nehéz az ébredés. 

Az erdészeti altiszti személyzet messze a régi 
korba visszanyúló idők óta mély álomban pihent, 
alvása rendkívül hosszú volt, hosszabb a legen
dabeli hét alvó szentek álmánál, kik a monda 
szerint elaludtak Diocletian császár uralkodása 
alatt és felébredtek Theodosius korában, aludván 
mintegy 146 hosszú esztendőket. A hét alvó e sze
rint szent férfiú az üldözés, a sanyargatás korá
ban szundított e Is a szabadság virradatára ébredt 
fel, megadatván nekik ez által a kegyelem 
még a jó időkben is részesülni. Vájjon nem talá 
lünk némi hasonlatot az ő sorsuk és az erdészeti 
altiszti személyzet sorsa között?

Az erdészeti altiszti személyzet hosszú 
időkön át a világtól félreismerve vagy mond
hatjuk alig ismerve, elhagyatottan élte világát 
s mint egy tömör egészszet senki, az ő nagy 
mérvű széttagoltságában csak az egyes egye- 
deket ismerte a legközelebbi környezet, arról 
pedig, hogy valamikor még egy szilárd testü
letet képezzenek, szó sem volt. Az ébresztése 
ennek a nagy testnek nagyon nehéz munka 
és erős kitartást igényel.

Az ébresztés nehéz munkáját lapunk szerény 
szerkesztője kezdte meg ez előtt öt esztendővel 
s az üdvözítővel kiáltotta oda az erdészeti 
személyzetnek: „Virraszszatok“, mert elközelget 
az óra!“ De valamint hogy a tanítványok 
fölébredének ugyan és ismét elaluvának, azon- 
képen az erdészet altiszti személyzet is föl- 
ocsudott ugyan mély alvásából, de ismét él

szunnyadóit és még mindig csak amolyan fél 
álomban van, mert talán nála is „a lélek ugyan 
kész, de a test erőtelen."

Az erdészeti altiszti személyzet lelkének 
nevezhetjük azt a néhány lelkes férfiút, kik 
ez első ébresztő szóra főiébredtek s azóta vir- 
rasztanak, mig a nagy test maga pihen tovább 
az ö mély álmában. Mintegy harminczezer 
tagból áll ez a nagy test s ennek a sok tag
nak eddig alig két százaléka' ébredett föl eddigi 
mély álmából, pedig itt lenne az ideje az ébre
désnek, mert hiszen virrad már minden ponton, 
a hajnal hasadását látjuk az erdészeti altiszti 
személyzet egén.

Egy jobb korszak hajnala mutatkozik a 
községi és közbirtokossági személyzetnél ezek 
erdeinek állami kezelésbe történt átvételével; 
a kincstári alkalmazottaknál a jövő évben 
nyilván már érvénybe fog lépni az 1893 évi 
IV. törvényczikk, mely az altisztek fizetését 
három osztályba sorozza, 400, 450 és 500 fo
rinttal, nagy mértékben segítve ez által kivált 
az alsóbb rangfokozatokba helyezetteken, kik
nek eddigi helyzete valóban sanyarú volt. A 
magán uradalmiakon segíteni óhajtunk az 
országos erdészeti és vadászati altiszti nyug
díj és segély egyesület által.

Virrad tehát minden ponton és az ébredés 
még mindig olyan nehezen megy. Igaz, hogy 
egyes embernek az ébresztő szava gyönge s 
nem hathat el mindenüvé, szükség lenne tehát 
társakra, kik a nehéz föladat megoldásában 
segédkeznének. Milyen könnyű lenne akkor 
a munkánk, ha ilyenekre minden ponton szert 
tehetnénk!
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Lapunk a jövő hónap elejével negyedik 
évfolyamába lép, nem számítva itt elődjének, 
az „Erdőőr“ czimü lapnak két évi életét s itt 
ismét megjött az ideje annak, hogy azok, kik 
eddig is az ébresztés nehéz munkájában segít
ségünkre voltak, munkához lássanak, azok 
pedig, kik eddig csak maguk ébredtek föl és 
tétlenül nézték szomszédjaik, ismerőseik álmát 
szinte az ébresztők közé sorakozzanak, hogy 
igy teljes erővel induljon meg az ébresztés 
munkája minden vonalon. Tartsa mindenki 
szoros és szent kötelességének legalább egy 
uj hívet szerezni ügyünknek s ezt ismét buzdí
tani, hogy hasonlókép cselekedjék, majd meg
lássuk, hogy csakhamar általános lesz az ébre
dés, eltűnik a sötét éjszaka s erőt vesz azon 
mindnyájunk jólétének a napja. Ne bízza 
mindenki csak másra a munkát, hanem igye
kezzék abból kivenni a maga részét. A nehéz
ségektől nem kell és nem szabad visszariadni 
az igazi férfiúnak, kiben akarat és tetterő 
lakozik.

Az egyszeri fiú azt mondta atyjának, midőn 
a cserjés kiirtását bízta rá, hogy azt soha 
sem fogja tudni elvégezni. Az atya ráhagyta, 
hogy biz az nehéz munka, de hát ezt az egy 
bokrot csak ki tudná vágni? Azt bizon kivágta 
a fiú könnyedén. Hát azt a másikat? Az is 
ment s a fiú csak azon vette magát észre,

hogy csekély biztatásra játszva végezte az 
egész, olyan nehéznek látszó munkát.

íme a példa, hogy a mi munkatársainknak 
is mikép kell cselekedni. Nagy tömegeket egy
szerre megnyerni igen nehéz, mert nagy föl
adat a minden oldalról fölzúduló ellenvetéseket 
leküzdeni, apránkint azonban ha lassan is, de 
biztosan halad az ember.

Elközelget immár a tizenkettedik óra s 
nekünk számot kell vetuük magunkkal, hogy 
vájjon ébren maradjunk-e tovább is, vagy 
pedig átadjuk magunkat a csöndes nyugalom
nak. Itt az ideje annak, hogy mindenki támo
gatásunkra siessen, mert hiába, gyarló ember 
létünkre a lélek ugyan nálunk is kész, de a 
test erőtelen.

Ébredjetek és virrasszatok, erdészeti és 
vadászati altisztek, mert közéig az idő, mely
ben nem pihenni, de cselekedni kell!

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
Azok az erdőbirtokosok, kik az 1879 évi XXXI. 

t.-czikk 165. -§-ában megjelölt kopár és futóhomok 
területek beerdősitése végett a jövő 1900 évben az 
állam részéről csemetékben ingyen részesülni kíván
nak, felhivatnak, hogy ebbeli, egy koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványaikat, annak megjelölésével, hogy 
mely község határában, hány kát. hold nagyságú, mely
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A felhők között .
(Erdei történet).

(folytatása).

Másnap reggel mosolygó nap világította be a hegyet 
és a völgyet. A hó ragyogott a fenyők ágain és a 
mezőn, de nem az felkelő nap sugara volt az, mi fő- 
erdőőrünket mély álmából fölriasztotta, hanem egy 
álom, mely boszorkánynyomásként nehezedett keblére. 
Azt álmodta ugyanis, hogy Lukácscsal, a gyanúba vett 
sekrestyéssel az erdőn éppen akkor találkozott, midőn 
ez a csapdáit kirakta. Megragadta és fojtogatta álmában 
a vele ellenkezőt, de tán még ez sem ébresztette volna 
föl, hanem megjelent még neki álmábán a sekrestyés 
csúnya ripacsos vén felesége Borbála is jajgatva és

fenyegetődzve. No, ha valamikor, úgy most az álma 
legalább részben beteljesedett, mert a mint első tekin
tete az ablakra esett, ott látta a bekandikáló Borbálát 
s ez valóban jajgatott is és ökölbe szorított markait 
ég felé emelgette s úgy viselkedett, mint ha eszét 
vesztette volna.

Vass nem tudta hirtelen, hogy hányadán van, 
hát csak hamarosan magára kapkodta ruháit s kilépett 
a tornáczra. Itt leánya jött elébe s fájdalmasan pana
szolta, hogy ez a szegény asszony már hajnal óta itt 
jajgat a ház körül férje miatt, ki még tegnap reggel 
távozott el hazulról s azóta nem tért vissza. Vass 
gyorsan kinyitotta a kaput s kérdezte az asszonyt, 
hogy mi lelte, ez azonban csak tovább jajgatott s 
nem tudott szóhoz jutni.

— Vigyen el az ördög! — kiáltotta türelmét 
vesztve a főerdőőr — mi közöm nekem a sekrestyés
hez? A gazember nyilván a városba ment, hogy az 
elfogott nyulak bőrét eladja s az értük kapott garasokat 
eligya; nyilván most is még valamely lebujbán van, 
ha ki nem dobták; menyjen és keresse ott.
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talajnemhez tartozó területet, mely fajból való és hány 
éves csemetékkel óhajtanak beültetni, s továbbá, hogy 
a csemeték mily czim alatt, mely vasúti állomásra és 
a jövő év tavaszán vagy őszén küldendők-e a folya
modó lakhelyének pontos megjelölése mellett, az illető 
kerületi kir. erdőfelügyelőségnél, legkésőbb folyó évi 
deczember hó 15-ig annál is inkább adják be, mivel 
később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétet
nek.

A kopárok erdősítésére adandó csemeték terme
lési, kiemelési, csomagolási, s a vasúthoz való szál
lítási költségeit az országos alap fedezi és csupán a 
gyors áruk szerinti szállítási dijat, — melyre nézve 
a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek, — viseli 
az átvétel alkalmával a jelentkezett erdőbirtos.

Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, hogy 
a mennyiben a rendelkezésre álló csemete mennyiség 
megengedi,; a vágásterületek felújításához is fognak 
adományoztatni csemeték; még pedig azon kis- és 
közép birtokosok részére, kik kis terjedelmű és cse
kélyebb jövedelmezőségű erdejük fentartásához szük
séges csemetéket a saját területükön és költségükön 
termelni nem képesek, ép úgy, mint a kopár területek 
erdősítésére ingyen, a nagy birtokosok részére pedig 
e csemeték árának vagyis kerü költségének megtérí
tése mellett.

Kelt Budapesten, 1899 évi augusztus hó 10-én.
Földművelésügyi m. kir. miniszter.

Még egyszer a községi csemetekertek.
Lapunk folyó évi 46-ik számában említés volt 

téve a községi csemetekertek fölállításáról s a czikk

szerint erre vonatkozólag három kérdés lenne megol
dandó nevezetesen:

1. Kevesebb s nagyobb központi, vagy több és 
kisebb és a beerdősitendő területeken fölállitlitandó cse
metekertek lennének-e czélszerüek?

2. Ezeknek a csemetekerteknek a felügyelete, 
illetve az azokban előforduló munkák vezetése kire 
bizassék?

3: Honnét és mily módon lehetne a csemetekertek
költségeit a birtokosok nagyobb megterhelése nélkül 
előteremteni ?

Távolról sincs szándékomban az ezekre a kérdé
sekre vonatkozólag lapunkban fölhozottak fölött bírá
latot mondani, de legyen szabad erre nézve saját véle
ményemnek is kifejezést adni.

Azt, hogy a csemetekertek egyes központokban 
állitassanak föl és kezelésük tanítókra bizassék a követ
kező okok miatt nem látom czélszerünek:

A csemetekerteknek a központokban való fölállí
tása nem czélszerü, mert a csemetéknek az ültetés 
helyére való elszállítása költséges; erre megtanított 
minket a tapasztalás, mert nálunk is ilyen központi 
csemetekertek vannak s az onnan 15—25 kilométerre 
fekvő községek minden tízezer csemete után 2 frt 50 kr. 
fuvart kénytelenek fizetni, a kiszedésért és csomago
lásért ezrenkint 20 krt s igy 10 ezer csemetének az 
elszállítása 9 forintokba kerül. Volt esetünk, hogy a 
nagyobb költség megkimélése czéljából a csemetéket 
vasúton küldtük, ekkor pedig a vasúti állomásfőnök az 
értesítőt postára tette, miután azonban kisebb községek 
rendesen hetenkint csak kétszer küldenek postára, meg
esik azonban, hogy viharos idő miatt a küldöncz akkor 
sem megy s igy a csemeték egy hétig is ott feküdtek 
az állomáson s addig a szél kedvére szárította őket

A asszony daczosan vetette föl fejét ezekre a 
szavakra. — „Ő meghalt, és ön jól tudja, hogy hol 
fekszik."

Vass ezekre a szavakra teljesen visszanyerte 
nyugalmát s nem tartotta érdemesnek egy növel cziva- 
kodni, hanem egyszerűen azt mondta, hogy hiszen teg
nap, mikor az erdőn járt, jól hallotta a harangszót s 
s igy a sekrestyés otthon is volt.

— Nem volt, mert én harangoztam helyette.
— No akkor menjen csak nyugodtan haza, majd 

megkerül a férje magától is.
— Nem lehet az — felelt az asszony — hiszen 

én magam kerestem egész délután az erdőn) bizonyosan 
meglőték egy haszontalan nyűiért vagy őzért, hiszen 
hallottam a lövéseket is.

A főerdőőr nem tudta, boszankodjék-e, vagy 
nevessen. Leányára nézett, de szinte megijedt annak 
dúlt arczától.

— Regina menj be a házba neked itt nincs helyed, 
— szólt a leányhoz — majd eligazitom én itt a dolgot.

Miután a leány bement, a sekrestyésnéhez fordult:
— Hallod-e, te asszony ? ne beszélj itt bolondokat. 

Tehát te voltál az, ki tegnap velem találkozott s el
futott? Úgy látszik, jól tudtad, hogy merre kell 
keresned tériedet. Most menj haza, vagy tégy, a mit 
akarsz; na terjed Holnapig meg nem kerül, akkor 
tudod, hová kell fordulnod ; én magam majd két erdőőrt 
veszek még magam mellé és fölkutatjuk az erdőt, 
most tiszta az idő és bizonyosan megtaláljuk, ha 
ott van.

Az asszony azonban a hórakásra vetette magát 
és ott jajgatott.

— Ön lőtte meg! Ön a gyilkosa.
A főerdőőr nem tudta, mi tévő legyen; ekkor 

meglátta a templom felé igyekvő plébánost s azt oda 
intvén, elbeszélte neki a dolgot.

— Ön tegnap az erdőben járt — felelt a pap, 
különös tekintetet vetve a főerdőőrre, közben pedig 
igyekezett a még mindig a havon fetrengő asszonyt 
talpra állítani.
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a nyitott vasúti raktárban. Az ilyen csemetéket lehet 
azután bármily szakértelemmel ültetni, az eredményt 
könnyen kitalálhatjuk.

A csemetekerteknek a tanítókra való bízását tel
jesen lehetetlennek tartom, mert az ilyen állandó köz
ponti csemetekertek területe 1—4 hold között váltakozik 
s azok gondozása nem csak több heti, de több havi 
folytonos munkát igényel, leginkább pedig márczius, 
április és május hóban, mikor íolyamatban van a cse- 
metékl'kiszedése, csomagolása, a talaj újból való meg 
munkálása és bevetése, mind olyan munkák, melyeket 
12 éves iskolás fiukra bízni nem lehet, már pedig 
éppen itt lehetne beléjük plántálni az erdőművelés 
iránti szeretetet. Egyébként pedig ebben az időben a 
tanítók éppen a saját csemetéikkel vannak legjobban 
elfoglalva, mert az évzáró vizsga közeledése nem csak 
az ők, de a tanítványok idejét is teljesen igénybe veszi 
s olyan tanítót, ki ebben az időben a csemotekert miatt 
iskoláját elhanyagolná, nem is képzelhetünk.

Az acclimatisatióról szólni sem akarok mert hiszen 
azt mindenki jól tudja, hogy a már megszokott éghajlat 
alatt jobban diszlenek a kiültetett csemeték.

Szerény véleményem szerint sokkal czélszerübb, 
ha a községek saját területeiken állítanak föl kisebb 
csemetekerteket, mi által eltűnnek a szállítási nehéz
ségek és megvan az acclimatisatió is.

Most jön az a kérdés, hogy a felügyelet és a 
munka vezetése kire bizassék. Itt bizon ezzel a kér
déssel behatóan foglalkozóknak gondolniok sem lenne 
szabad arra, hogy a négy erdőőri szakiskolát végzettek, 
mintegy 15 erdőfelügyelóség székhelyén vizsgázott er
dészeti közegek mellőzésével az erdészetnek ez a leg
fontosabb ága a népnevelés embereire bizassék, mert 
az ő és a mi csemetéink közt mégis csak van bizonyos

külömbség és okvetlen szükséges, hogy az erdőművelés 
a csemete nevelésével szakszerűen összhangbajhozassék. 
Bizzák csak a csemetekertek felügyeletét a kerületi 
erdőőrökre s azt a költséget, melyet most a csemeték 
vételére, szállítására fordítanak, adják ezeknek utazási 
költségeire, hogy igy hónaponkint néhányszor a kerületet 
beutazván, a csemetekertek munkait végzőket szakszerű 
útmutatással elláthassák, a munka végzésére pedig hasz
nálják föl az ahoz szokott, edzett erdőszolgákat, kiknek 
ezért járó dijai a községek által minden nagyobb meg
erőltetés nélkül lesznek fedezhetők. Így lehetne például 
az olyan vágásterületeket, melyek feltörés alá kerülnek 
a munka arányához képest használatra át engedni 
a munka arányához képest az azt teljeljesitő erdő- 
szolgának, kit ez által némi jólétbe helyezve szorosabban 
oda füznők az erdőhöz.

Az itt előadottak szintén saját tapasztalásaimon 
alapulnak, mert kerületemben, hol néhány községnek 
van már csemetekertje, a birtokosok beleegyezésével 
sikerült a dolog sorát ilyen formán berendeznem és 
igaz lelkemre állíthatom, hogy ez a módszer nem csak 
hogy bevált, hanem valósággal kitűnőnek bizonyult.

Olyan helyeken pedig, hol a vágások nem mező- 
gazdasági módszer mellett ujittatnak, mindig lehet 
az erdő által nyújtott mellékterményeket helyben elő
nyösen értékesíteni s a csemetekerteket ezeknek a jöve
delméből fenntartani. N a s z l a d y  Lajos .

Sárerdö (Szatraárm.) 1899 szeptember 10. 
T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  úr!

Szatmár szab. kir. város erdőőri személyzete f. é. 
julius 1-én vett búcsút szeretett főnökétől, Somlyay 
Kálmán erdőmester úrtól, ki 34 évi hosszú s szülőváro-

Vas segíteni akart neki, de a pap intett, hogy 
menjen csak be a házba. Itt leánya sírva borult a 
nyakába és panaszos hangon mondta

— Ugy-e atyám, te nem tetted azt?
— No, még csak ez hiányzott, hát már a Borbála 

ostobasága reád is átragadt? — szolt boszusan 
leányához.

— Bocsáss meg, jó atyám, de hisz én olyan 
gyönge teremtés vagyok!

— De az istenézt, hogy jutsz ilyen gondolatra? 
Menj a szolgához s küldjed el a két erdőőrért; azonnal 
jöjjenek ide kutyáikkal. Egy pillanato se veszítsünk.

Ezzel hosszú lépésekkel járt föl és alá a szobában 
s gondolkozott arról, hovy mi történhetett. Azt hogy 
a sekrestyés ilyen hosszú ideig a városban maradt 
volna, maga sem hitte, mert hiszen oda meneteléről 
neje is tudott volna, igy nyilván csak valahol az erdőben 
bujkál, de hol? Lehet, hogy orvvadászat közben vala
mely szakadékba zuhant s ott fekszik tört tagokkal, 
vagy talán halálra is zúzhatta magát. Arra, hogy őt

vették gyanúba, nem is gondolt. Mély gondolataiból a 
pap riasztotta föl.

— Különös dolog ez — szólt a pap, kinek visel
kedésén bizonyos idegenszerűség volt észlelhető — az 
asszony azt mondja, hogy tegnap déltájt, midőn férjét 
az erdőn kereste, két lövést hallott. Talán maga Lukács 
lőtt volna? Ennyi vakmerőséget nem tételezek fel 
róla. — Az nem is szükséges, tisztelendő úr — felelt 
Vass. A lövéseket én tettem és senki más.

A pap megütközéssel tekintett rá, mire ez elkezdte 
a tegnapelőtt óta történteket mesélni. A papnak föl
tűnt, hogy előző összejövetelüknél a főerdőőr a hiuzról 
nem tett említést, de hát ennek akkor minden gondolatát 
a sekresytés foglalta el, meg különben sem volt 
szokása kutatásainak eredményét kifecsegni, mert 
rendesen vadászokkal érintkezvén, azokat a biztos 
eredményig titokban tartotta.

— Hallgasson a jó tanácsra — szólt a pap. — 
Cselédje azt mondta Borbálának, hogy tegnap egészen 
kikelt ábrázattal jött haza az erdőről. Gondoljon az
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sáaak szentelt szolgálata után vált meg állásától s jó 
erőben, friss egészségben vonult a jól megérdemelt 
nyugalomba. Távozásával az altiszti .személyzet sokat 
vesztett, mert annak nem rideg főnöke, hanem valósággal 
szerető atyja volt.

Az elvállás szomorúságát azonban enyhítette az 
az öröm, melylyel a régi helyébe lépő uj főnökünket 
üdvözölhetjük Leher Antal erdész úr személyében, ki 
mindjárt hivataloskodásának kezdetén a hasznos újí
tásoknak egész lánczolatát helyezte kilátásba, melyek 
közt legnagyobb örömünkre az szolgált, hogy megígérte 
gondoskodni altisztjeinek tisztességes megélheltéséről, 
e mellett azonban megkívánja a szolgálatban a leg
szigorúbb pontosságot és buzgóságot, melyeknek pedig 
a tisztességes megélhetés a legbiztosabb alapja.

Uj főnökünkben a megalakulandó nyugdíj egye
sületünk pártfogóra talált, ki szivvel-lélekkel azon fára
dozik, hogy alantasai egytől-egyig ennek hívei közé 
sorrakozzanak. Bár minden főnök követné nemes pél
dáját, akkor mihamar megszűnne minden aggodalmunk 
jövőnk felett.

Jó magamnak ugyancsak kijutott a kánikulai 
gyönyörűségből, mert mintegy 20.000 forint értékű kész 
anyag bízatván kezelésemre, ennél nőmmel és szünidejét 
itthon töltő fiammal egész nyáron át élveztük a forrón 
sütő nap éltető sugarait, izzadván e mellett, mint a 
fiákkeres ló.

Most, midőn soraimat irom, rettenetesen dörög 
az ég, villámok czikáznak és szakad a zápor, én pedig 
szívből üdvözlöm ezt a zivatart, mert mig a hajósnak 
a szélcsend ad egy kis pihenőt, addig ezt nekem a 
vihar nyújtja.

Maradtam a szerkesztő urnák igaz hive
Dudás  F e r e n c z

I. oszt. erdőőr.

Sertésvész terjedésének olcsó megakadályozása.
(A Független Újságból).

A lótenyésztéssel foglalkozom, mindamellett a többi 
hasznos házi állatok tenyésztése sem kerüli el a figyel
memet, miután pedig hatásköröm hazánk több megyéjére 
kiterjed, van alkalmam az ország külömböző vidékein 
ebbeli tapasztalataimat is gyarapítani.

A legutóbbi szemleutazásom alkalmávál ama nem 
csekély meggyőződésre jutottam, hogy a sertésvész 
gyógyítására a törött alakban használt kőszén etetése 
kitűnő eredménynyel volt, ugyanis egy uradalomban, hol 
ezen vész nagy arányban pusztított, az uradalom sertései 
a járvány alkalmával a kovácsmühely előtt levő kőszén
hulladékokat felfalták, miután pedig ezen eset gyakran 
ismétlődött és a vész szűnni kezdett, az uradalom tulaj
donosa ezen körülményt figyelmen kívül nem hagyta 
és sertésállományának heten kint kétszer törött kőszenet 
adatott, minek következtében ama kedvező eredményt 
ért el, hogy a vész sertései között megszűnt és a sertés 
állománya azóta teljesen egészségesnek marad. A köszé- 
netést pedig daczára a vész megszűntének oly módon 
folytotják, hogy sertéseiket hetenkint egyszer törött 
kőszénnel etetik s megjegyzem, hogy azoa azt szívesen 
fogyasztják,

Minthogy hazánk számos vidéken a sertésvész nagy 
áldozatokat szokott szedni, és hogy fentemlitett észlete- 
imet a gazdaközönség jávára lelhasználhassam, kérem 
ezen olcsó és igen czélszerü óvszert, a n. é, gazdaközön-

asszony nyelvére s tegyen meg minden lehetőt, hogy 
a sekrestyést előteremtse.

Vass nem felelt, hanem csak boszankodott, hogy 
avatatlan emberek ártják magukat az olyanba, mihez 
csak neki van köze s különben is már intézkedett. 
Rövid idő múlva kérdezte a pap:

— Mi az ön véleménye?
— Ez az ember gaz ficzkó! Már régen szemmel 

tartom s gyanúm csak erősbödött, midőn a nyulat a 
csapdában megtaláltam, de azért mégis szánakozom 
rajta.

— Tegnapelőtt azt mondta, hogy lelövi — veté 
közbe a pap.

Vass türelmetlenül vonogatta vállait s azután 
folytatta:

— Én attól félek, hogy a ficzkó tegnap ismét 
kiment, hogy megszokott mesterségét folytassa, pedig 
olyan köd volt, hogy galuskát lehetett volna belőle 
gyúrni; magamnak is minden lépésnél vigyáznom kellett; 
nyilván lezuhant valamely szakadékba.

— Az Istenért — kiáltott a pap — akkor azonnal 
kellene . . .

Szavait kutyaugatás szakította fólebe és férfi 
hangok hallatszottak.

— Már itt vannak embereim — szólt Vass és 
kiléptek az udvarra, hol a sekrestyés neje erővel az 
erdőőrökhöz akart csatlakozni, mit azonban Vass meg
tiltott, nehogy kellemetlen jelenetet csináljon, ha férjét 
megsebesülve vagy halva találnák.

A kis csapat, melyhez a szolga is csatlakozott, 
elindult s a jegenyékhez érve elhatározták, hogy két- 
két kutyával különféle irányban átkutatják az erdőt. 
Vass azt az irányt választotta magának, a hol teg
napelőtt a csapdát találta, mert legnagyobb valószínűség 
szerint itt lehetett megtalálni a sekrestyést.

Az alatt, mig a keskeny ösvényen haladt, melyen 
még tegnapi lábnyomait is megtalálta, gondolatai a 
pap beszéde körül forogtak; nyilvánvaló, hogy ez őt 
gyanúba vette. Ezzel különben nem sokat törődött, 
mert hiszen lelkiismerete nyugodt volt. Majd a sekres-
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séggel megismertetni, illetve azt gyakorlatilag kipróbálni 
és az eredményről ezen lapban említést tenni.

K ...........
Elrom lott m agvak javítása. A dohos és 

nedves magvakat mészszel javíthatjuk meg. A meszet 
kosarakba vagy rakásokba a nedves magvak közé teszszük 
és zsákkal vagy ponyvával betakarjuk. Három hét alatt 
a magvak pl. gabonafélék teljesen elvesztik dohosságukat 
és megszáradnak. Sok helyen a mészen kívül faszenet 
is használnak a dohos magvak javítására. A szenet porrá 
törik s a gabona közé keverik, később szélrostával ki
rostálják.

Ludhizlalás. A  ki rövid idő alatt óhajtja 
meghizlalni és azt akarja, hogy májuk nagyra nőijön, 
tartsa őket megsózott és megborsolt árpa- vagy zabdarán. 
Minden etetés útán, melyet i—3 órai időközökben kell 
ismételni, folyton elegendő homokot és tört szenet tartal
mazó vizet kell előttük tartani. Vízben vagy tejben puhított 
sóval és kukoriczadarával kevert száraz kenyér, valamint 
sós vízben itatott borsó is igen jó hizlalóanyag ludak 
számára.

K ü l ö n f é l é k .

Figyelm eztetés. Lapunknak a jövő hó 3-án 
meginduló lV.-ik évfolyamát csak azoknak fogjuk 
küldeni, kik addig hátralékaikat beküldik, illetve elő
fizetéseiket megújítják, kérjük tehát mindazokat, a 
kiket illet, hogy ezt figyelembe venni s minket ne csak 
szóval, de tettel is támogatni szíveskedjenek.

E gy deszka m int levél. Midőn nemrég egy 
boroszlói fakereskedő faraktárában egy Galicziából

érkezett deszkaküldemény kirakására felügyelt, feltűnt 
neki, hogy a deszkák egyike egész hosszában kék 
irónnal tele volt Írva. Kíváncsian kibetüzte az Írást, 
mely arról szólt, hogy a deszkaküldemény czimzettjét 
tisztelettel felkéri alulírott, a galicziai vasúti feladó 
állomás egy hivatalnoka, küldjön neki gyűjteménye 
részére — egy képes levelezőlapot. A fakereskedő jót 
mulatott az oly szokatlan módon hozzá jutott meg
rendelésen és az ügyes gyűjtőnek azonnal megküldte 
a kért anzixkártyát.

A  háziállatok sózása. A só adagolásában 
mértéket kell tartani, minthogy az állatok a túlságos 
mennyiségű konyhasótol nyugtalanokká lesznek, görcsöket 
és hasmenést kapnak s hátsó végtagjaik hüdöttek lesznek 
stb. Mérsékelt adag konyhasó gyenge izgatást gyakorol 
a nyákhártyákra, s valamennyi emésztési szerv működését 
előmozdítja, az állatok igy gyakrabban szomjaznak meg 
s étvágyuk íokoztatik. Legfőbb hatása a konyhasónak a 
vér javításai. A napi sóadag nagyságára nézve eddig 
egyetértésre nem jutottak; némelyek 100 font élősúlyra 
2—4 grammot, mások kétszer ennyit ajánlanak. Legjobb 
magukra az állatokra hagyni, hogy mennyi sót vegyenek 
fel naponként, mi a kősónák eléjök tevése által érhető 
el legjobban. A só által a takarmány emészthetősége is 
nagy mértékben emeltetik.

A haszonfaveszteség a fam egunkálásnál.
A dán főiskola tanára Oppermann A. kísérleteket 
tett a közönséges haszonfák félig vagy egészen kész 
faárukra való feldogozásánál keletkező faveszteség meg
állapítására Részben köbszámitás, részben mérlegelés al
kalmaztatott. Bükkhasábfának hordódongákra és hordó
fenékre való feldolgozásánál kapott 41—57% kész árút a 
tűzifára alkalmas hulladék 32—48% és fiirészpor 11—15% 
volt. Ugyanezen fának keréktalpakra való feldolgozása 
49—61% félig kész talpat, 33—47% tüzifahulladékot és 
4—6 % _ fürészport adott. Kész keréktalpat csak 34 % -ot 
adott. Agmentes bükkfa 49 % jó, 22 % selejthaszonfát, 21°/,, 
tűzifát, 9°/0 fürészport ad. Tölgyfának baltával való fel
dolgozása gerendákra ad 48% haszonfát, 52% tűzifát •

tyésre gondolt, kiről már most biztosan tudhatta, hogy 
az erdőben szerencsétlenül járt s erre eltűnt minden 
haragja, melyet az orvvadász ellen táplált. Az most 
talán ott fekszik valamely szakadék fenekén étlen- 
szomjan, tört tagokkal.

Minél tovább haladt, a nyomok mind jobban 
tünedeztek; a zivatar egyes helyeken teljesen elsöpörte 
a havat. Már a csapda helyéhez is ért, de itt sem 
volt látható nyoma annak, hogy valaki járt volna arra. 
így haladt némán tovább, néha figyelve, hogy nem 
hall-e valamelyes hangot, de a környék néma maradt. 
Hátha meg sem találják? Mi lesz azzal a szerencsétlen 
asszonynyal?

Bolyongása közben már ahhoz a sziklatömbhöz 
ért, hol a hiuzra lőtt s itt eszébe jutott a kutyája. 
Vájjon mi lett ezzel? Itt nem látott sem emberi sem 
állati nyomot, a hófúvás eltakart mindent. Egy nagy 
hófúváson átvergődve tisztára söpört mohás térre ért; 
ebbe az irányba futott el a kutyája is. Sehol semmi nyom.

Gyönyörű verőfényes téli nap volt, a milyen más

kor jó kedvre hangolta; most bosszúságát ez sem 
oszlatta el. Néhol mély szakadékokra bukkant,melyekbe 
harsány hangon lekiáltott, de felelet csak nem jött se
honnan. Már a dél is rég elmúlt s kerületének túlsó 
részére is eltért, de olyan nyomokra, melyek emberre 
engedtek volna következtetni, nem akadt. Máskor 
milyen örömmel szakította le az első hóvirágot leánya 
számára, most ügyet sem vetett erre, bár akadt már 
egy.egy útjába.

így teltek az órák. Később nagyobb kilátás kedvé
ért egy hegygerinczre ment, melyről az erdős fensik 
nagy részét áttekinthette, ekkor azonban már a nap 
leáldozóban volt s az esthomály az erdőben is terjedni 
kezdett, mi a vissza indulásra kényszeritette. Az ered
ménytelen kutatás miatt leverve és szomorúan ballagott 
hazafelé s a jnóma ,'csöndet csak egy vadmacska pár 
szerelmi hangversenye zavarta meg a távol hegyoldalon.

(folytatása következik)
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balta és fűrész alkalmazásánál 52°/0 épületfát, n°/0 búit 
9 °/0 keritésléczet, 6°/0 oldaldeszkát, tehát 780/0 haszonfát 
ad. A tőlgy-fának kerékküllőkre való feldolgozása ad 18°/0 
küllőt, 4 °/0 székekre alkalmas fát, 6 4 °/0 tűzifa hulladékot, 
i4°/0 fürészport. Lucsfenyő baltával épületfának feldolgozva 
ad 6 6 °10 kihasználást. Luczfenyő fürészrönkök átlag 57°/0 
deszkát, 30% tüzifahulladékot, i3°/0 fürészport adnak: 
léczvágásnál nyerhető 46%  lécz 39% fürészpor. Zsin
delyeknek fűrésszel való készítésénél a kihasználás 34°/0 
zsindely, 43% tűzifa, 23% fürészpor; gyaluval készítve 
47°/0 zsindely nyerhető.

Gyomok irtása a réteken. Az oly növények, 
melyek rósz vagy kártékony takarmányt adnak, buja 
növésük által a jó réti füveket elnyomják s a talajból 
sok táperőt vonnak k i; ezeket tehát lehetőleg irtani kell. 
Ezt az által érjük el, ha a rétre égetett meszet, jól ki
érett komposztot stb. hintünk, melyek a jó füveket fej
lődésükben előmozdítják, a rosszakat pedig elnyomják. 
Ily módon irtjuk a mohot is. Az idejekorán való és is
mételt lekaszálás, mely megakadályozza, hogy az egyéves 
gyomok magba menjenek, ezeket kevesbíti. Ha a talaj 
föllágyult, czélszerü a mélyen gyökerező gyomokat ki
tépni. A  talaj lecsapolása által a savanyu füveket teszszük 
tönkre, ellenben az öntözés elősegíti az édes füvek tenyé
szetét. Ha rétre jó földet hordunk, s ebbe jóféle füvek 
magvait vetjük, erősítjük a pázsit képződést. Legbiztosabb 
szer azonban a gyom ok eltávolítására a rét feltörése, 
melyet azután jól megtrágyázunk, egy évig kapást vetünk 
bele s azután újra rétté alakítjuk.

L épfenével fertőzött emberek. Liptó-Turó-
czon néhány nappal ezelőtt elhullott az odavaló evangé
likus lelkésznek egy darab ssarvasmarhája, mely az elhullás 
előtt bordatörést szenvedett. Azt hitték, hogy ennek 
következtében hullott el, s igy a húsát kimérésre szánták. 
A  feldarabolásánál azonban konstatálták az érdekeltek, 
hogy az állat ragadós léplenének lett az áldozata; de 
ezt lelkiismeretlenül eltitkolták, s az állatorvosnak a 
hivatalos vizsgálaton egy ujonan leölt egészséges állat 
belső részeit adták oda, s a vizsgálat után a lépfenés húst 
is kimérték. A  lépfenét vérmérgezés utján megkapták 
mindazok, kik a nyuzásnál közreműködtek: Szuboli György 
Laczó György, Laczó Péter, Ondrus János és Rubis János. 
Szuboli György minap meg is halt, a többi négyet pedig 
Budapestre szállították a klinikára. Hire jár, hogy azok 
is megkapták a lépfenét, a kik Szuboli G yörgyöt csupasz 
kézzel helyezték a ravatalra.

R ablógyilkos csendőr. Lajta-Ujfaluból Írják 
hogy nagy izgatottsáoot kelt a környéken egy kettős 
rablótámadás, melyet egy csendőr követett el. Hűek oda
való jómódú vendéglőst és nejét csütörtökről péntekre 
virradó éjjel orozva megtámadták. Hűek ágyában feküdt, 
midőn egy koponyájára mért csapás fölébresztette Kiál
tására felesége segélyére sietett, de a támadó baltájával 
őt is elnémította. Hűek vendéglős, a ki tagbaszakadt, 
erős ember, súlyos sebe daczára rávetette magát a merény
lőre, a ki még zsebéből borotváját is elővette és súlyos 
sebet ejtett a korcsmároson és nején. Segélykiálltásaikra 
összeszaladt a szomszédság, de a merénylőt nem foghatták 
el, mert az éj leple alatt elmenekült. Ugyanebben az 
időben ment a községen át egy csendőrőrs, a ki a baltát, 
borotvát és egy csendőrsapkát talált a ház előtt. A gyanú 
rögtön a savanyukuti csendőrség egy legényére, Molnár 
Jánosra irányult, kit kedvesének lakásán minap éjjel meg 
is találtak. A  csendőr mindent bevallott és megadta magát 
társainak, kik a hatóságnak azonnal átadták.

Rablók garázdálkodása. A nyitramegyei Ko- 
varczról Írják, hogy a helység környékén négy hét óta 
rablóbanda garázdálkodik. A  banda néhány tagja már 
tiz év óta körözött katonaszökevény, néhányan pedig a 
a lipótvári fogházból szöktek meg. Eddig vagy öt helyen 
törtek be, mindenütt éjjel és ellentállás nélkül elvittek 
minden értékes holmit. — A  brogyáni hegyekben is 
tanyázik egy haramia-csapat és ugyancsak fosztogatja az 
utazó embereket. Különösen a zsámbokréti, nagytapolcsányi 
és oszlányi vidéken garázdálkodik a rablóbanda. A  
csendőrség erősen üldözi a rablókat, de még eddig nem 
sikerült egyet sem közülök kézrekeritenie.

Az öngyilkos kutya. A  Dáily Telegraph római 
levelezője érdekes történetet mond el lapjában: Egy ur, 
a ki a nyarat a Como tavánál töltötte, egyszer azt veszi 
észre, hogy kutyája feltűnően soká nézi a vizet, majd 
hirtelen beugrik a tóba, és semmi hívására sem akar 
kijönni. Az ur utána ugrik s a partra viszi kutyáját a mely 
lihegve és erejét vesztve dűlt a mezőre. Azonban alig tért 
magához, felugrik és ismét a tóba veti magát, de most is 
sikerült kimenteni, bármennyire kapálódzott is ellene a 
kutya. Néhány nap múlva szolgája ijedten jön haza, hogjr a 
mikor a kutyával sétált, az állat beugrott a tóba. Ö azt hitte, 
hogy fürdeni akar, s hagyta a vízben, de feltűnt, hogy a kutya 
a v í z  alá dugja a fejét, s nem veszi ki. Egy idő múlva aztán el
merült. Utána vetette magát, de már csak holtan vitte partra. 
A  kik az esetről hallottak, sokat beszélnek arról, hogy 
ugyan mi kergette a halálba?

Szerkesztői üzenetek.
P in té r  J ó z s e f  uruak. Török-Koppány. Jövő évi április 

végéig van előfizetve. D . R . név alatt nem tudjuk, ki rejlik, 
kérjük, hogy nevezze meg magát, akkor — bár sok munkába 
kerül — dolgozatát átalakíthatjuk. Névtelenül beküldött dolgo
zatokat egyáltalán nem közlünk, csak ha azok ismerős kéztől 
erednek. F r is s  leveg'ó't s z e r e t ő n e k .  Erdőlegényeket csak 
akkor vesz föl valamely erdöhatóság, midőn az állományban 
üresedés vau és a pályázatot kiírja, kisérje tehát ügyelemmel 
a pályázati hirdetményeket. Esetleg megpróbálhatná szerény 
napidij mellett ajánlkozni, ez hamarább sikerülhetne.

N a s z la d y  J á n o s  urnák, Geszti. Az erdőöröknek sem 
szakvizsgái bizonyítványuk (és nem oklevelük) sem állásuk 
alapján választói jogosultságuk nincs, csak abban az esetben 
bírnak ezzel, ha legalább 500 frt. jövedelem után űzetnek IV. 
oszt. kereseti adót, vagy pedig erre egyéb magán vagyonuk 
képesíti. Választói joggal — tekintet nélkül adójukra — az 
okleveles erdészek bírnak.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m ii.

1734/1899.
HIRDETMÉNY

A gödöllői m. kir. erdőhivatal központi iradájában 
egy szép Írással bíró másolási munkálatokban jártas 
dijnok azonnal állást kaphat.

Kezdő díjazás 80 kr. napidij mely használhatóság 
és kellő szorgalom esetén 1 frt. és 1 frt. 20 krra 
emeltetik.

Saját kezűleg irt kérvények az eddigi alkalmaz
tatásról nyert bizonyítványokkal együtt e hó végéig 
alulírott erdőhivatalhoz küldendők.

Kelt Gödöllőn 1899 évi szeptember hó 9-én.
M. kir. erdő hivatal .
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M E G J E L E N T

B L TA H S A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
casögünls. 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.

r-@j p o l g  A r i  r t  t j  h  á . ü

a legjobb franezia és angol divat szerint készíttetnek.
V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.

Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 
régi vevőinket félrevezetn i. * W $  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. A . elsőrangú egyenrnha készítő intézete.

0  csasz. és kir. Pensege József főherczeg udvari szállitui. 
Szerb kir. udvari szállítók. X  földrn. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részere.
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 Ke dde n

Hirdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A mi helyzetünk.
A mióta kedvelt lapunkat olvasom, mindig 

legnagyobb figyelemmel kisérem az ország 
külömböző vidékeiről beérkezett és a lapunkban 
közzétett leveleket, még pedig azért, hogy ez 
által tájékozást nyerjek arra nézve, vájjon az 
ország más vidékein is olyan mostoha elbánásban 
részesülnek-e az erdészeti altisztek, mint a mi 
vidékünkön, vagy pedig másfelé jobb a sorsuk. 
Fájdalom, hogy az eddig olvasott számos ilyen 
levél egybehangzóan azt panaszolja, hogy bizon 
másfelé sem rózsás ágyon pihennek a tisztelt 
kartársak, hanem sorsuk közös a többiével.

A magán erdőbirtokok között — már a 
melyeket szerencsém volt a levelezésekből 
megismerhetni — eddig csak egy érdemli meg 
a „rendezett uradalom" czlmet, ez pedig a nagy
váradi latin szertartásu püspöki uradalom, hol 
meg lett vetve a nyugdíj intézet alapja magának 
az uradalomnak a kezdeményezéséből, mig mi 
többi uradalmiak mentül jobban vélünk köze
ledni egy szebb és jobb jövő felé, annál jobban 
távolodunk attól s reményünk csillaga a helyett, 
hogy fényesednék, mind jobban elhalaványul, 
már tudniillik csillaga annak a reménynek, 
melyet szolgálatadóink jóindulatába helyeztünk 
s most már csak uj csillagnak a fénye dereng 
a távolból felénk, a melybe minden józan gon
dolkodású erdészeti és vadászati altiszt összes 
reményét vetheti s ez az országos nyugdíj és 
segély egyesületünknek most fölkelőben levő 
csillaga. Ez az intézmény lesz az, mely — ha 
Isten segedelme mellet azt saját erőnkből meg

alakíthatjuk, — hivatva lesz nekünk egy jobb 
jövőt biztosítani; tudva pedig ezt, első és leg
főbb kötelességünk az eszme megpinditőjét, 
lapunk szerkesztőjét minden kitelhető módon 
és teljes erőnkből nehéz munkájában támogatni.

Hogy általános helyzetünk eddigelé alig 
javult valamelyest, igazolja az a körülmény, 
hogy bár az 1879 évi erdőtörvény intézkedése 
szerint 1889 évi julius 14-ike után csak olyan 
egyének lesznek az erdészetnél alkalmazhatók, 
kik a hivatkozott erdőtörvény 37 §-ában körülirt 
képzettséggel bírnak s bár eme határidő óta 
immár a második évtized is eltelt, mégis mindig 
találunk helyeket, hol a szakképzetekkel be
töltendő állásokat minden előtanulmányt nél
külöző atyafiak foglalják el, kiszorítva onnan 
az arra hivatottakat. Ez különben természetes 
kifolyása annak, hogy a birtokosok nagy része 
még mindig előnyt ad a rossz, de olcsó anyagnak 
a jó, de talán valamivel drágább fölött. Egyéb
ként ne csodálkozzunk ezen, mert hiszen a 
hiba abban rejlik, hogy a közigazgatási ható
ságok némelyike a törvény világos rendel
kezései ellenére még mindig esküre bocsátja 
az olyanokat is, kik a törvényszabta szakvizs
gának híjával vannak. Végre annak a tudatára 
kellene ébredni az erdőbirtokosoknak, hogy 
korunkban már nem elegendő kerülni az erdőt, 
a mit ugyan megtesznek az ilyen erdőkerülők 
is, hanem észszel is kell dolgozni, ha erdőgaz
daságunkat fölvirágoztatni akarjuk. Itt lenne 
már az ideje annak, hogy az erdőőri állás ne 
jutalma a kocsisok és béresek jó szolgálatainak, 
hanem legyen az, a minek lennie kell: előmoz
dítója az erdészet szép és nemes hivatásának.
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Terhes és felelősségteljes szolgálatunk jól 
teljesithetésének egyik fő feltétele az is, hogy 
a köznép előtt meg legyen a szükséges tekin
télyünk, már pedig hogy az ilyen kollégák 
alkalmazása minden egyébre alkalmas, csak 
tekintélyünk növelésére nem, azt hiszem fölös
leges bővebben vitatni.

Annak, ki hivatását igaz buzgósággal, lel
kiismeretesen akarja teljesiteni, első sorban 
szüksége van a tisztességes megélhetésre, mert 
igyekezetünket mi sem hátráltatja jobban, mint 
a nyomorral, a földi gondokkal való küzködés, 
sőt csírája lehet a gonosz indulatoknak, a bűnnek 
is, mert a nyomor az, mely legkönnyebben 
viheti az embert a bűnnek ösvényére.

Ismerek egy püspöki uradalmat, melyben 
régente meg volt adva az erdészeti altiszteknek 
a megélhetés módja s bár a világ rendje szerint 
mindennek előre kellene haladni, itt mégis 
viszzafejlődést tapasztalhatunk, mert újabban 
az erdőőri fizetést minden mellékjavadalmazás 
nélkül évi 200 forintban állapitották meg, talán 
azért ennyiben, bogy abból naponkint 55 kraj- 
czár esvén, az 5 krajczár többlettel az erdőőr 
megkülönböztethető legyen az 50 krajczáros 
napibérésektől; ha azután erre a javadalma
zásra nem akad szakképzett egyén, hát hiszen 
az nem baj, ott van egész serege a mindenféle 
más rendű cselédségnek, mely kapva kap a 
szép hangzású „erdész" tituluson.

Ezeknek a viszonyoknak tulajdoníthatjuk 
talán azt a körülményt is, hogy magán uradalmi 
erdőőri állásokra kiirt pályázat olyan ritka, 
mint a fehér holló, mert a birtokosok nyilván 
szégyenkeznek a nagy nyilvánosság elé állani 
az általuk nyújtott javadalmazások nyomorú
ságos voltával. Csakugyan legfőbb ideje lenne 
már, hogy az irányadó körök komolyan fog
lalkozzanak a magán uradalmi erdészeti altisztek 
helyzetével is, megszabván egyrészt azoknál a 
minimális fizetést, másrészt pedig kötelezővé 
tévén az állásoknak nyilvános pályázatok utján 
való betöltését.

Az erdészeti altisztek egyik legnagyobb 
és legjogosabb panasza az, hogy az elöljárók 
nagy része nem becsüli meg őket érdemük 
szerint, hanem úgy bánik azokkal, mint kocsi
sainál és béreseinél megszokta s ez által nagyban 
elősegítik a szolgaisság kifejlődését, kiirtván 
az önállóságnak és függetlenségnek még a 
csíráját is. Nem ritka eset az olyan, hogy az 
erdőőrt a munkások s egyáltalában a köznép 
füle hallatára szidalmazzák, ocsmáuy szavakkal, 
gúnynevekkel illetik, mely eljárás nagyban 
hivatott azok tekintélyét éppen ott lerombolni 
hol arra legnagyobb szükség van. Tudtommal 
a katonaságnál — hol pedig a fegyelem leg
nagyobb — az altisztet csak hasonrangu társai 
előtt szabad megdorgálni, ha erre rászolgált s

-Ki
rg t A r c z  a . #+-

A felhők között.
(Erdei történet).

(folytatása).

Az eredménytelen kutatás napja Vassra nézve 
boszantó, leányára nézve azonban gondterhes volt. A 
leány ugyan önmagának sem merte bevallani s mégis 
érezte, hogy atyja irányában a történtek után kételyei 
támadtak. A legjobb akarat mellett sem szabadulhatott 
a nyomasztó gondolatoktól. Borbála meg az alatt ég
nek emelt kezekkel futott az országúton, közben bor
zasztó átkokat szórva a főerdőőrre.

Már az est borult a tájra és még semmi hir sem 
érkezvén, Regina aggodalma növekedett. A sarokban 
elhelyezett Istenanya szent képe előtt levő mécset a

szokottnál korábban gyújtotta mog s áhítattal borult 
le az imazsámolyra, Csendes ima mellett buzgón fohász
kodott, hogy bár történnék csoda, mely atyjáról a gyanút 
elhárítaná. Midőn később atyja belépett, már befejezte 
volt imádságát, de az öreg arczárói mindjárt leolvasta, 
hogy a kutatás eredménytelen volt.

— Ne búsulj, atyám — szólt a mogorván ülőhöz 
— Lukács máj elő fog kerülni.

— Úgy látszik, hogy a föld nyelte e l; soha sem 
hittem volna, hogy az az ember annyi galibát fog 
nekem csinálni — dörmögte Vass elégedetlenül.

— Isten tudja, hol .lehet, hiszen egy rongyos 
nyúl vagy őz kedvéért, melyet könnyen lophat, csak 
nem maradhat el — szólt Regina s kisietett a kony
hába föltalálni a szerény vacsorát.

Közben megérkezett a két erdőőr is, jelentve, 
hogy semmiféle nyomra nem akadtak. A főredőőr egy 
szóval sem nyilvánította csodálkozását, mert biztosra 
vette, hogy az orvvadász valamely mély szakadékban 
fekszik zúzott tagokkal s ez által ellene tesz hamis
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jaj lenne annak a tisztnek, kire rábizonyulna, 
hogy altisztjének a tekintélyét a közlegények 
előtt lerontotta. Avagy talán azt hiszi némely 
ember, hogy a durvasága az ő tekintélyét 
növeli? Bizon leapad az ilyen esetekben mind
kettőnél, a dorgálónál is, a megdorgáltnál is, 
a nép pedig jót nevet a markába, mikor látja, 
hogy az urak veszekednek, jól tudván azt, 
hogy ezt az elkedvetlenedés fogja nyomon 
követni, a miből ő majd csak hasznot húzhat.

Valóban itt lenne már az ideje, hogy 
ezeket és más hasonló bajokat gyökérén orvosol
nának, mert bizon a mostani irányunk nem a 
fejlődés, hanem a züllés felé vezet!

Egy ka r t á r s .

Fegyver és egyenruha viselés,
Abban az időben, midőn a fegyverviselésre és 

fegyverhasználatra vonatkozó miniszteri szabályrende
let ki lett adva, fűztünk hozzá magunk is néhány meg
jegyzést, melyeket nem a száraz tudomány, hanem a 
tapasztalás, az életbölcseség adott toliunk hegyére, 
most, midőn tapasztalataink még bővültek s lapunk 
egy barátjának hozzánk érkezezett panaszos levele 
által sarkalva, kissé újból fölelevenitjük a dolgot szólva 
egyúttal az egyenruháról is, mert hiszen legalább is 
olyan’tartozéka a szolgálati fegyvernek és tartozékainak, 
mint a milyen a taliga az ekének.

Az emlitett rendelet 1. §-a következőképen szól:

„Az erdőtörvény 17 §-ában megnevezett erdőbir
tokosok erdeinél alkalmazott s hatóságilag felesketett 
minden erdőőr szolgálatadójától egy rövid vadászkést 
képező szuronynyal és természetes szinü szíjon vise
lendő bőrtokkal ellátott könnyű szerkezetű hátultöltő 
karabélyt kap, melyet szolgálatában állandóan magával 
viselni köteles*.

Ennek a szabályrendeletnek megalkotásánál vájjon 
mire voltak tekintettel s mily czélból lett elrendelve 
az ilyen feg}7ver viselése? Az erdővédelem czéljából 
aligha, de még az okszerűség sem parancsolta azt. A 
rendelet meghozatala előtt az erdőőr vállára vetette 
saját 2V2—3 kilogramm súlyú vadászfegyverét s bejárta 
naponta szorgalmasan védkerületének minden zugát 
könnyedén, minden nagyobb fáradság nélkül; most 
ugyanezt kellene megcselekednie a hátultöltő kara
béllyal a vállán, egy kimustrált katonai suronynyal s 
ugyancsak a katonaihoz hasonló s 10 darab éles töltényt 
magába záró tölténytartó táskával az oldalán, melyeknek 
összes súlya az 5—6 kilót meghaladja s természetes, 
hogy e mellett még elemózsiás tarizsnyáját sem hagy
hatja otthon a szögön, mert különben ugyancsak fölkopik 
az álla s igy körülteremtettézve a különféle szijaza- 
tokkal, mint valami paradésló, kénytelen mászni a 
merdélyeket, szakadékokat, a mi különösen a kánikulai 
hőségben nagyon kellemes foglalkozás. Az ilyen meg
terhelés azután nem csak az idősebbeknél, de az 
ifjaknál is rövid idő alatt kiszipolyozza a testi erőt, 
ha szolgálatuknak buzgón megfelelnek, vagy pedig meg
lazítja bennük az igyekezetei a szolgálat rovására. De 
még megjárja a dolog ott, hol csakugyan ilyen könnyebb 
karabélyt kap az erdőőr, hanem hát nem mindig úgy 
van ez, mert ezek az apró karabélyok uj állapotban 
fölötte drágák (ha jól tudjuk, a steyri fegyver gyárban

tanúbizonyságot. Terhére esett a magány s igy marasz
talta két társát, hogy vele vacsorálván fárdságukat itt 
pihenjék ki, mit azok szívesen fogadtak s csakhamar 
megjelent a kíváncsiságtól sarkalt pap is. A beszéd 
természetesen az eltűnt Lukács körül forgott, mely
ben Regina nem vett részt, de gondosan figyelt minden 
szóra, megfigyelve a beszélők arczvonásait.

Vass izgatottságában több ivott a szokottnál; 
kedve lett volna mindent törni, zúzni. A pap látván, 
hogy semmit sem tudhat meg, csakhamar eltávozott, 
a két erdőőr is több Ízben kezdett búcsúzni, de Vass 
mindig marasztalta őket, hogy csak igyanak még tovább. 
Regina már hálószobájába vonult s a férfiak még 
mindig poharaztak. Midőn a leány kitekintett az ablakon, 
a hold fényénél látta az országutat segélyező fenyők 
fekete árnyait, melyek olyanoknak látszottak, mintha 
valamely tiioknak kísérteties őrzői lennének. Izgatottan 
járt kell a szobában s félve az izgalmas álmoktól, nem 
mert lefeküdni. Az óra egyik negyedet a másik után 
ütötte s ő még mindig ébren volt üldözve komor

gondolatoktól. Talán m é g is? ........... De csakhamar
fölriadt s tiltakozó mozdulatot tett, mintha csak elűzni 
akarná a rósz gondolatokat. Néha egy könnycseppet 
morzsolt szét szép szemeiben. Mélázásából az ajtó 
nyílása rezzentette föl; a két vendég távozott; még 
látta őket, a mint a ház előtti tisztáson keresztül a 
sóhajok fenyője felé vették útjokat, karjaik heves 
mozdulata mutatta, hogy élénken vitatkoznak, egy ideig 
még elmosódó hangjuk is hozzá hatolt, mig végre a 
keresztúton elválva eltűntek szemei elől.

A két férfiú esti viselkedése olyan különös volt; 
észrevette, a mint az egyik titokban atyjára mutatva, 
gyanúsan kacsintott társára. Félelem szállta meg, rém
képek gyötörték s már megvirradt s ő még sem 
hunyta le szemeit. Midőn kilépett a másik szobába, 
hogy a reggelit elkészítse, atyját már felöltözve találta.

— Ma korábban keltem, kedves gyermekem — 
szól leányához — nehéz napom lesz ma. Egész éjjel 
nem volt nyugtom, most lemegyek a városba főnökömnél 
és a hatóságnál bejelenteni a Lukács esetét s el
mondok ott mindent, a mit erre nézve csak tudok.
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darabját mintegy 37 forinton adják), a birtokos tehát, 
kivált az, kinek nagyobb megrendelést kellene tennie 
visszariad a tekintélyes kiadástól s igyekszik a had
seregnél kiselejtezett s nem ritkán ócska vasnál alig 
többet érő lovasági karabélyokat beszerezni, ilyenekhez 
pedig nem juthatván — kivált a szurony hiánya miatt 
— pótolja őket a régi jó időkből megmaradt Wenzl- 
féle gyalogsági puskákkal, melyekből ugyan 3 forint 
pontomá ron eleget lehet kapni, de dióverőhöz hasonló 
hosszúságúknál fogva minden egyébre alkalmasak, 
mint az erdő sűrűségének az átkutatására.

Mi a rendeltetése tulajdonképen a fegyvernek az 
erdőőr kezében? A támadás semmi esetre sem, mert 
hiszen a hivatkozott rendelet további szakaszai szigo
rúan megvonják azokat a határokat, melyek közt a 
lőfegyvert használni szabad s igy czélja nem lehet 
egyéb, mint az önvédelemnél való fölhasználása. Itt 
önként fölmerül az a kérdés, hogy az önvédelemnél 
melyik a biztosabb, vájjon az ilyen szolgálati, vagy 
pedig a jó vadász fegyver? A lövés biztossága tekin
tetéből tagadhatlanul előnyt kell adunk a söréttel töl
tött vadászpuskának a golyót fegyver fölött, mert 
azzal mindig könnyebb a czélt eltalálni. Igen, de a 
szabályrendelet intenciója tulajdonképen az, hogy az 
emberek testi épségében minél kevesebb kár essék, 
hát már most nézzük meg közelebbről, hogy is állunk 
ebben a tekintetben.

Régi idők óta azt tanítja a tapasztalás, hogy az 
ember akkor, midőn lő, vagy eltalálja a czélt, vagy 
nem; ha már most támadómat eltaláltam, a golyós 
lövedék bizonyára nagyobb kárt fog benne tenni, mint 
a sokkal könnyebb sörétes lövés, mig ellenben ha el 
nem találtam, akkor ő kerekedhetik fölül s az én életem 
forog koczkán s igy csak az a kérdés maradna fönn,

hogy tulajdonkép kinek az életét vágj? testi épségét 
óhajtja jobban kimélni a fegyverhasználatról szóló 
rendelet? vájjon az orvvadászét és fatolvajét, vagy 
pedig az erdőőrét?

Lehet, hogy a vadászhatás megakadályozása a 
czélja a szolgálati fegyver viselésének, de hát egy 
becsületes erdőőrnél (már pedig feltételeznünk kell, hogy 
mindegyik az) nem elegendő erre az egyszerű tilalom?

Vagy talán nagyobb tekintélyt kölcsönöz az er
dőőrnek a szolgálati fegyver viselése? A 17 § alá 
tartozó erdők birtokosai közt számos olyan van, ki 
erdőőrét egyenruhával nem látja el, sem arra átalányt 
nem ad, az erdőőr pedig saját pénzén ilyet nem vesz 
mert a polgári öltözet nem csak hogy olcsóbb, de 
kényelmesebb is. Már most fessünk le magunknak 
lelki szemeink előtt egy ilyen polgári ruhába bujtatott 
embert, körülaggatva a sok különféle szíjazattál s 
keressünk hasonlatosságot közte és más valami közt s 
úgy fogjuk találni, hogy alig hasonlit jobban valamihez, 
mint a madárijesztőnek kitett szalmabábhoz s ez a 
kinézése azután minden egyébre hangolhatja a szem
lélőt, csak komolyságra nem s az ilyen módon föl- 
cziczomázott erdőőrt mindig inkább fogjuk kinevetni, 
mint megsüvegelni.

Különben is számos olyan erdőbirtokost lehetne 
fölmutatni, kiknek erdeje a 17 § határonmányai alá 
tartozik, személyzetük azonban a kiadott rendelet 
daczára még mindig vadászfegyverrel a vállán teszi 
szolgálatát, teszi pedig ezt a közérdeknek teljesen meg
felelően és gazdájának teljes megelégedésére. Az ellen
őrzés laza voltánál fogva ennek a rendeletnek a vógre- 
hajása leginkább a hivatali elüljárók akaratjától függ, 
ezek közt pedig sok akad olyan, ki nem a holt betűnek, 
hanem a czélszerüségnek barátja, a mint hogy igy is

Reginának jól estek atyja szavai s gyorsan elő 
szedte a városba menetelkor használni szokott ruháit, 
azután elkísérte egészen a meredélyig, hol az út a 
város völgyébe hajlik s még onnan is soká kisérte 
szemeivel. Nem sejtette még, hogy visszajövetelénél 
más szemmel fogja nézni, mint a búcsúzás pillanatában.

A nap fényesen sütött s Regina, kit a hosszas 
zivatarok szobára kárhoztattak volt, élénk vágyat 
érzett kimenni a szabadba, mert különben is az óra 
ketyegése, a szoba mély csöndje csak terhes gondo 
latokat támasztottak benne. Remélte, hogy az erdőben, 
hol a közelgő tavasz elő előhírnökei már jelentkeztek, 
kedélye fel fog vidulni, Megszokott utján ment a só
hajok fenyőjéhez. A tengerre és a lapályra nyíló 
gyönyörű kilátás jobb kedvre hangolta. A fenyők 
mindegyike ragyogó fényében mintha egy-egy óriás 
karácsonyfa lenne. A magány félelme nem borzongatta, 
hiszen erdőőrnek volt a leánya. Közben különös érzés 
kelt szivében s ezzel együtt föltűnt az ifjabbik erdőőr 
csinos, férfias arcza; szinte fülében csengtek még

szavai, a mint mondta neki, hogy ő a rózsa a tövisek 
közt, mert hiszen az egész erdőn nincs kívüle más 
rózsaszál.

Mély gondolataiból fölriadva szinte megijedt, hogy 
olyan mélyen ment be az erdőbe, de az utakat és 
ösvényeket jól ismervén, azonnal tájékota magát, hogy 
az úgy nevezett „Fehér kapu“ táján van, mely már 
nincs nagyon messze s csakugyan pár lépéssel el is érte 
azt. Ez a kapu azonban nem volt olyan, mint többi 
névrokonai, melyek fölfelé emelkednek; egy mély 
szakadéknak a nyílása volt az, mely mérhetlen mély
ségbe vezetett. Ha egy követ dobott be az ember, 
annak elmosódó koppanásából következtethetett csak 
a mélysége rengeteg voltára.

A szakadék nyílásának széle füvei volt benőve, 
mely közt itt-ott egy fenyőnek a gyökerei bújtak elő 
a kerek oldalakon. Ott, hol a mélyedés lankásabb volt, 
egy-egy fenyő bokor tengette életét, azon túl azonban 
következett a csupasz meredély, melynek meszes szik
láitól nyerte a „fehér kapu* elnevezést.
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kellene mindenütt és mindennél lenni, mert hiszen 
ismeretes dolog, hogy a betű gyakran megölője a 
lényegnek.

Miután pedig a fegyverviselésből kifolyólag és 
azzal kapcsolatosan az egyenruhát is megpendítettük, 
nem fog ártani, ha erről is elejtünk egy-két szót, nem 
czélozván mindezekkel egyebet, mint az eszmék tisz
tázását és távol lévén tőlünk minden lázongó tendenczia. 

(folytatása következik)

Felhívás az erdőbirtokosokhoz,
63,696/99.52. földm. min. — Azok az erdőbirtokosok, 

kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ában megjelölt kopár- és 
futóhomokterületek beerdősitése végett a jövő 1900. évben 
az állam részéről csemetékben ingyen részesülni kívánnak, 
felhivatnak, hogy ebbeli, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat, annak megjelölésével, hogy mely köz
ség határában, hány kát. hold nagyságú, mely talajnem- 
haz tartozó területet, mely fajból való és hány éves 
csemetékkel óhajtanak beültetni s továbbá, hogy a cseme
ték mily czim alatt, mely vasúti álomásra és a jövő év 
tavaszán vagy őszén küldendők-e a folyamodó lakhelyének 
pontos megjelölése mellett, az illető kerület kir. erdő
felügyelőségnél, legkésőbb fotyó évi deczember hó 15-ig 
annál is inkább adják be, mivel később beérkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek.

A kopárok erdősítésére adandó csemeték termelési, 
kiemelési, csomagolási s a vasúthoz való szállítási költ
ségeit az országos alap fedezi és csupán a gyorsáruk 
szerinti szállítási dijat — melyre nézve a hazai vasutak 
mérséklést engedélyeztek, — viseli az átvétel alkalmával 
a jelentkezett erdőbirtokos.

Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, hogy 
a mennyiben a rendelkezésre álló csemetemennyiség 
megengedi, a vágásterületek felújításához is fognak ado- 
mányoztatni csemeték; még pedig azon kis és közép
birtokosok részére, kik kis terjedelmű és csekélyebb 
jövedelmezőségű erdejük fentartásához szükséges cse
metéket a saját területükön s költségükön termelni nem 
képesek, ép úgy, mint a kopár területek erdősítésére, 
ingyen, a nagybirtokosok részére pedig a csemeték árának, 
vagyis kerüköltségének megtérítése mellett.

Kelt Budapesten, 1899. évi augusztus hó io.-én. 
Földinivelésügyi inagy. kir. minister.

K örrende le t
valamennyi törvényhatóságnak, közigazgatási 

bizottságnak és kir. erdőfelügyelőséguek.
(A járási erdőőrök fegyelmi vétségei feletti eljárásra és Ítél
kezésre nézve elsőfokban való illetékesség megállapítása ügyében.)

50,182/99. s£. földm. min. — Az erdőőrök fegyver
viselési, fegyverhasználati és fegyelmi ügyeire nézve 
általam 1895. évi 72,086. ügyszám alatt — a m. kir. 
belügyminister úrral egyetértőleg — kiadott szabályzat 
7. §-ának bizonyos esetekben miként való alkamazása 
iránt felmerült kérdésből kifolyólag, a m. kir. belügy
minister úrral egyetértőleg értesítem a czimet, hogy oly 
esetben, midőn a járási erdőőr szolgálati köre egynél 
több szolgabirói járásra terjed ki, a fegyelmi eljárásra 
és Ítélkezésre elsőfokban az a járási főszolgabíró illetékes, 
a kinek járása területén a fegyelmi eljárás tárgyát képező 
cselekemény elkövettetett; azokban az esetekben pedig, 
ha a kérdésben forgó szabályzat 6. §-ában meghatározott

Még nem találkozott ember, a ki megpróbálta 
volna behatolni ebbe a szédítő mélységbe. A rege azt 
mesélte, hogy fenekén vörös sapkás bányarémek 
tanyáznak s ott élik világukat s azt, ki hozzájuk le 
merészkednék, menten elpusztítanák. Ezért a nép félve 
kerülte a helyet. Regina régóta nem járt erre s igy 
kíváncsian nézte a mélység kinyúló szikláit s a men
nyire csak félelem nélkül tehette, a meredély széléhez 
ment s itt egy fenyő ágába kapaszkodva, letekintett a 
mély üregbe. Egyszerre — mint, ha csak valamely 
láthatlan kéz erősen megrántotta volna — visszapattant; 
ez nem volt csalódás! Ott lent, a mélység fenekén 
egy férfi alakot látott, a mint a sziklafalak szélein 
tapogatódzva mozgott; ez nem lehetett más, mint a 
sokat keresett Lukács! De az Isten szerelmére! hogy 
kerülhetett oda s hogy tudta magát a szikla oldalán 
fenntartani? Most azonban nem volt idő a hosszas 
tétovázásra.

— Lukács! Lukács! — kiáltotta le ismételten.
A mélységből vissza felelt egy hang, nem tudni,

a félelem, vagy a meglepetés hangja. A leányt most 
félelem fogta el. A mélységből olyan forma hangok 
hallatszottak, milyeneket a kövek gördülése okoz s 
ezek a hangok mind jobban közeledtek. Regina nem 
mert többé oda menni, honnan első Ízben letekintette, 
hanem mintegy megkövülve várakozott s merően nézett 
maga elé. Egyszerre a tárna túlsó oldalán egy ember
fej mutatkozott s nyomban utánna kikapaszkodott a 
férfi. Most látta csak, hogy nem valamely természet 
fölötti csodával van dolga, mert a férfi egy fenyő 
tövéhez erősített kötél létrán kapaszkodott föl a mély
ségből. Ez a férfi azonban legnagyobb bámulatára nem 
Lukács volt, hanem Sebaldus, az ifjabb erdőőr.

Mint a kőszáli zerge, oly könnyedén futott Regina 
hozzá. Nem kisebb volt Sebaldus bámulata is, midőn 
őt meglátta, de a helyett, hogy e fölött való örömének 
adott volna kifejezést, csak némán köszöntötte a leányt. 
Egy pillanatig némán álltak ott, végre Regina meg
szólalt.

— Az Istenért, hogy lehet egy galamb kedvéért
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fegyelmi vétségek valamelyike nem áll szoros kapcsolat
ban valamely erdőbirtokos vagy erdőbirtokkal, akkor az 
eljárás az erdőőr lakhelyére nézve illetékes főszolgabíró
hoz tartozik; végül utóbbi természetű fegyelmi vétségek 
eseteiben, városban lakó erdőőrre nézve, a főszolgabirák 
közül annak hatásköréhez tartozik az eljárás, a kinek 
járására az erdőőr szolgálati köre kiterjed és székhelye 
a városhoz legközelebb esik.

Továbbá megjegyzem, hogy a mennyiben az ille
tékességre nézve ezen elvek szem előtt tartása mellett 
is kétely forogna fenn, akkor a másodfokú fegyelmi 
hatóság van hivatva az elsőfokban illetékes fegyelmi 
hatóságot kijelölni.

Budapest, 1899. augusztus hó i-én.
A minister helyett: Kiss

államtitkár.

Daczára annak, hogy az ültetés rósz kavicsos 
talajon történt s a nyáron át nagy szárazság uralkodott, 
az eredmény eléggé kielégítő, a mennyiben megfogam- 
zett és szépen fejlődik s az erdei fenyőnél 75, fekete 
fenyőnél 60, ákácznál 65, szilnél 50 százalék.

Faiskolám helyben van az erdőnél mintegy 450 
□-ől területen s ebből kerültek ki az egy éves fenyő 
és a 2 éves ákácz és szil csemeték.

Csemetekertemben van még 250000 darab erdei 
150000 darab fekete fenyő és 5000 ákácz csemetém.

A csemetekertemet szeretett főnököm Szabó 
György főrdész ur augusztus első napjaiban vizsgálta 
meg s nagy örömömre az ott látottak fölött' nem csak 
teljes elismerését fejezte ki, hanem jól gondozott 
csemetéimet dicsérettel halmozta el.

Szívélyes üdvözlettel vagyok szerkesztő urnák
igaz hive 

S p a n g l  I m r e
urad. erdöőr.

Szergény (Vas m.) 1899 szeptember 2 .

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Arra a szives fölhívására, hogy a folyó évi er

dősítéseink eredményét bejelentsük, a következőket 
van szerencsém becses tudomására hozni:

A nagyméltóságu Erdődi Ferencz gróf ur tulaj
donát képező szergényi uradalom erdőrészében mintegy 
120 kát. hold kopár terület kerül beerdősités alá, mely 
erdősítést a folyó év tavaszán megkezdvén, ez alka
lommal a következő mennyiségű csemetét ültettem k i: 

erdei fenyőt 130000 darabot 
fekete fenyőt 90000 „
ákáczot 12350 „
szilt 1000
összesen . 383350 darabot

Á lom fü . Száz esztendeig alvó, szabaditóra váró 
három szépséges királykisasszony meséje valóra vált. 
Egy Gillespie nevű edinburghi tudós ismerteti tudomá
nyos alapossággal a „Nevyork Medikai Jornal“-ban azt 
a növénycsaládot, a mely hosszú, mély álmot hoz em
bernek, állatnak, mert más teremtmény nem él ezzel a 
plántával, a mi bizony csak íuszámba megy. Különösen 
az orosz síkságokon meg az amerikai pampas-okon érzi 
magát otthoniasan, de az egyik fajtája, a lengő szálú 
árvalányhaj, a mi délibábos pusztáinkról is kedves isme
rősünk. Hanem azok a jámbor állatok, amelyek jóízűen

életét igy koczkára tenni? Ha ezt atyámnak meg
mondom, bizon el sem fogja hinni.

— Mindenre, a mi szent kérem, hogy atyjának 
egy kukkot se szóljon arról, hogy engem itt látott — 
szólt rémülten az ifjú.

A leánykát zavarba hozta társa dúlt ábrázata s 
borzasztó aggodalmak kezdték gyötörni.

—Ön Lukácsot találta meg oda lenn, vagy más 
valami borzalmasat látott, mert ezt rémült arcza 
nyilván mutatja. Vagy megmondja ön nekem a titkát, 
vagy pedig elmondom az egészet atyámnak.

Az ifjú keblében erős harcz dúlt s miközben 
csendesen ballagtak viszafelé, számos ellenvetést tett, 
ez azonban mit sem használt, mert a leány sokkal 
makacsabb volt, mintsem hitte volna. Már a sóhajok 
fenyője alá értek s itt végre megtört a borzalmas 
kutatásban elcsigázott erdőőr ellentállása. A nehéz 
kőtélhágcsot ledobbta válláról s remegő hangon szólt:

— Jól van, ha már édes atyját okvetlen szeren
csétlenné akarja tenni, elmondom, hogy miket találtam.

Abban a szakadékban csakugyan ott kell lennie a 
szerencsétlen Lukácsnak.

— Honnan tudja ezt? Vagy talán látta?
- -  Látni ugyan nem láttam, de azért bizonyosan 

tudom, el is mondom sejtelmem okát. Már a tegnapi 
kutatásnál egy helyen vérnyomot talaltam a szakadék 
szélén s elhatároztam, hogy ennek okát nyomozni 
fogom. Az erdőházakban hat kötéllétrát szedtem össze 
s ezeket egymáshoz erősítettem, hogy a mélységbe 
leereszkehessem. Természetes, hogy a fenékre igy 
sem jutottam el, hanem csak addig, hol a szakadék 
mélyét egy Isten tudja mikor lezuhant fenyő hidaltaát, 
kivoltam merülve s igy annak törzsén pihenőt tartottam, 
egy kézzel a kötélhágcsóba kapaszkodva, miután 
pedig ott lenn homály uralkodik, gyufát gyújtottam 
s ennek fényénél újból megtaláltam a vérnyomot a 
fenyőfán. Most már nem kételkedtem benne, hogy 
ide egy élő lénynek kellett lezuhannia, még pedig nem 
is önkényes ugrással, hanem úgy dobták oda, mert 
máskép nem a fenyőre esett volna. A mélységben
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rágcsálják, nem nagy élvezetet lelnek benne. Csakhamar 
annyira elbágyadnak, hogy mozogni is alig tudnak. 
Szánalmas látvány az ilyen állomfüre kicsapott nyáj. A 
ló például fejét, farkát lelógatja, egész testében remeg, 
fehér hab üt ki rajta köröskörül. A lélegzetvétele sza
bálytalan és rendkívüli gyors. Úgy néz ki, mintha csak
hamar halálra válna. De Gillespie azt mundja, hogy ettől 
nincs mit félni sem a lónál, sem a szarvasmarhánál. A 
juhra nincs hatása az álomfünek. Azt is megpróbálta, 
hogy kivonatot készített a fü levéből és ezzel végzett 
további kísérleteket. Békák és tengeri nyulak voltak a 
szegény áldozatok, amelyekbe beoltotta az álomfükivona- 
tot. Eleinte élénk nyugtalanság fogta el őket de csakha
mar erőt vett rajtuk a kábultság s azután narkotikus 
álom. Gillespie most azon fárad, hogy tökéletesen tiszta 
kivonatot, álomitalt nyerjen a fűből.

H alálos légycsipés. Meizner Andrásné székes- 
fejérvári asszony tragikus módon halt meg. Egy légy 
megcsípte a minap az orrát s a csípés után nyomban 
daganat támadt rajta. A daganat rohamosan terjedt és 
hiábavaló volt az orvosok fáradsága, a szerencsétlen asszony 
másnapra vérmérgezés következtében meghalt.

Kővé vá lt erdő. A természet egyik érdekes 
csodája az arizonai megkövesedett erdő, amelynek Chal- 
cedonypark a neve. A földet több mérföldnyi távolságban 
három-négy láb vastagságú tuskók fedik. És valamennyi 
meg van kövesedve. Legtöbb teljesen átlátszó. A  kék, 
sárga, vörös és szürke színek minden változatában pom
páznak ezek a megkövesedett fák. Mindmegannyi drágakő, 
s csak azért nincs értékük, mért óriás mennyiségben talál
hatók. Egy hatalmas fa negyvenláb széles örvényt hidal 
át, az egész világon az egyetlen hid, amely agátkőből 
van alkotva.

A legöregebb cipó. Az angol nemzeti múzeum
ban van egy kis cipó, amelyet nagyon gondosam őriznek. 
Nevezetes kis cipó ez alig két kilogrammnyi s köteteket 
is írtak már róla ez, angol arkeológusok és mindannyian 
megegyeznek abban, hogy ez a cipó a világ legöregebb 
cipója. Úgy állapították meg, hogy a Krisztus előtti

néma csönd uralkodott s igy az, ki oda esett, nyilván 
halálra zúzta magát. íme, ezt édes atyjának soha 
sem lett volna szabad megtudnia, nehogy lássa, hogy 
titkát más is tudja Most mindent tud s Isten bocsássa 
meg, hogy ezt a vallomást belőlem kierőszakolta.

Pár pillanatig néma csendben álltak ott még; a 
leány lelke mélyéig meg volt rendülve a hallottaktól 
s erélye láthatólag fogyott.

— Haza kisérjem, Regina? — törte meg a csöndet 
az erdőőr.

A leány tagadó mozdulatot tett s futólag kö
szöntve Sebaldust, lakásuk felé indult: ugyanezt tette 
az erdőőr. is.

— Súlyos est ez — szólt a városban az erdő
mester a nála jelentkező s jelentést tevő Vassnak 
annál súlyosabb, mert ön saját bevallása szerint is 
több ízben fenyegette a sekrestyést.

— Elismerem, hogy nagy hiba volt — szólt ez 
— s bűnhődni is íogok érte mindaddig; mig az az 
ember elő nem kerül.

1560-ik esztendőből való, amikortájt még többféle élelmi
szerrel kenyeret is temettek el a halottakkal, Ezt a nagy- 
értékű régiséget egy franczia régész találta Assyriában 
a század elején ásatás közben. Ez a tudós aztán ielaján
lotta a párisi múzeumnak négyezer frankért. A szeme 
közé nevettek, kicsufolták. Háromezer éves cipó! . , . 
Hát még m i! . . .  A tudós aztán sértett önérzettel ment 
az angolokhoz, nekik ajándékozta a cipót. S az angol 
muzeum inventáriumában a cipó tízezer font értékkel 
szerepel,

A világ  legújabb gyüm ölcsei. Jamaikában 
egy amerikai társulatnak 18 ezer hektár kiterjedésű gyü
mölcstermő uradalma van. 1898-ban a többi között 3 millió 
bananet, öt millió kókuszdiót arattak ott. A társulatnak 
12 gőzöse van, a melyek hetenkinti indulnak Jamaika 
kikötőjéből, hogy a gyümölcsöt Európa és Amerika ki
kötőibe szállítsák. Nagy gyümölcsöse van még az Olden- 
féle czégnek Nussovariban. Ennek kiterjedése 1000 hektár 
és 2000 körte, 2500 alma és 61.000 őszi baraczkfa van 
rajta. Barbara gyümölcsösében Kaliforniában hasonló ter
jedelem mellett 10.000 mandula, 12.000 dió és 15.000 
olajfa van.

Sebek gyógyítása. A sebek kezelésére eddig 
a kellemetlen szagu jodoformon kívül számos egyéb szert 
is használtak, legújabban a szalmaszenet kezdik alkalmazni 
s úgy látszik, nagy eredménynyel, Nem utolsó haszna, 
hogy kezeügyében van mindenkinek. A japánok századok 
óta használják.

Szerkesztői üzenetek.
P á lf i  J á n o s  urnák, Ó-Kuzsin. A hiányzó számot meg

küldtük; a fegyvergyáros nevét legközelebb közöljük, csak azt 
várjuk, hogy a magunk által megrendelt fegyver minőségét 
kipróbáljuk, mert nem akarunk szédelgőket ajánlani. Ha megér
demli. akkor az illető czégnek a hirdetését is fogja hozni lapunk. 
M a k k y  J á n o s  urnák, Somorjaisziget. A dolgozatot lapunk 
jövő évfolyamában fogjuk csak közölhetni, addig szives terűimet 
kérünk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Itt még simán ment a dolog, de bezzeg máskép 
a törvényszéknél, hol szinte jelentést tett. Az erdő
mester ismerte emberét s tudta, hogy az gonosztett 
elkövetésére nem képes, az idegen vizsgálóbíró azon
ban ridegen hallgatta előadását s leolvashatta mogorva 
arczából, hogy nagy kedve lenne rögtön letartóztatni, 
de azért mégis elbocsátotta.

Az öreg feőerdőőrben fölébredt a dacz s a város 
szűk utczáin haladva mormogta: „no, igy bízzék az 
ember másokban! bizon nem lehetünk bizalommal más 
mint nőnk és gyermekünk iránáyban!* Szegény, nem 
is sejtette, hogy a legnagyobb gyanú éppen leánya 
szivébe fészkelte be magát. A városban soha sem 
szeretett soká időzni s most is szive a szabad erdő 
leié vonzotta, de hát még különféle bevásárlásokat 
kellett tennie a ház részére, no meg a leányának is 
csak akart valami vásárfiát vinni. Soká bolyongott 
föl-alá, mig egyszerre a folyó partjához ért. Némán bámult 
a kék hullámokra, midőn egy kéz nehezedett vállára 
s annak tulajdonosa kellemes hangon s bámulva szólt:

— Vass János itt?
(Vége következik).
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M E G J E L E N T

B L T A H S A
udvari egyenruha szállítók

iA s

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagym éltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt m agas intézkedésével,
czégünls. 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.

HE3  CD X ji C3r -ZV. i r t  I  J r t XT H  jÁ .  K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
£ 9 * “ Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i. 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 egyenniha készítő intézete.

O csasz. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállitók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

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

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

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

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Tisztelt olvasóinkhoz.
Mai számunkkal befejezést nyert az Erdé

szeti Újság Ill-ik évfolyama s a jövő hónap 
első keddi napjával meg fog jelenni a IV-ik 
évfolyam első száma. Hogy vájjon életképes 
lesz-e az ekkor megszületendő csecsemő, avagy 
már zsenge korában sorvadásban vagy vége- 
elgyengülésben fog kimúlni, erre tisztelt 
olvasóink adandják meg a feleletet. Valamint 
a gyermeknél is nem elegendő a szellemi fej
lődés, hanem szükséges annak teszti edzése 
is, azonképen a lapnál is első és fő feltétel 
az anyagi oldal rendezése, ez pedig csak akkor 
és úgy lehetséges, ha tisztelt olvasóink mind
egyike áthatva, az általunk immár öt éven át

folytatott küzdelem magasztos voltától, segít
ségünkre siet s a csekély előfizetési dijakat 
legalább évnegyedenkint pontosan s a meg
nevezéshez méltóan előlegesen fizeti, mert — 
sajnos — nem rendelkezünk olyan tőke
pénzekkel, melyek lehetővé tenné a soha sem 
szünetelő nyomdai és postaszállítási kiadásokat, 
adókat és égyéb költségeket sajátunkból elő
legezhetni. Mostani tisztelt olvasóink közt pár 
százra megy azok száma, kik részint a múltra 
nézve hátralékban vannak, részint pedig elő
fizetéseiket még nem újították meg, egész 
bizalommal kérjük tehát ezeket, hogy hátra
lékaikat sürgősen beküldeni és előfizetéseiket 
megujitani szíveskedjenek. „Ép testben ép 
lélek," mondja a latin példaszó; az anyagilag 
is erős alapokra fektetett hírlap szellemi ereje

A felhők k ö z ö t t
(Erdei történet).
(folytatás és vége.)

Vasa meglepetve fordult meg s ekkor megismerte 
megszóllitójat, egy Ferencz nevű öreg erdőőrt, ki 
most szerény nyugdijából tengette életét. Ferencz 
különös egy ficzkó volt annak idejében; az erdőőrök 
közt ő voft a legbabonásabb; vadak megbűvölése, 
: ogy a puskacső elé jöjjenek, bűvös golyók öntése 
kedvenez foglalkozásai közé tartozott. Vass örült a 
véletlen találkozásnak, legalább volt, kinek búját-baját 
elmondhatja s csakhammar letelepedtek egy közeli kis 
korcsma asztalánál. Poharazás közben azután elmondta 

< gész esetet, a mint az megtörtént. Mig ő beszélt.

Ferencz szeme a bozontos szemöldök alól folyton a 
fehér hegység felé pislogott, mintha a hallottak titkát 
ott akarná kifürkészni.

— Hallod-e János barátom — szólt Ferencz 
hosszas gondolkodás után — ez a homályos dolog 
végre is napfényre fog kerülni; mindenesetre szük
séges, hogy veled menjek, majd útközben és lakásodon 
megbeszélhetjük a teendőket

Vass szerlölött megörült az ajánlatnak s miután 
megtette szükséges bevásárlásait, csakhammar el
indultak a szűk sikátorokon kifelé a városból.

A főerdőőrnek feltűnt, hogy a vele találkozó nép 
olyan idegenszerüen nézi, sőt néha mintha hallotta 
volna sutogni: „ez ölte meg! ez a gyilkos!” Tehát 
már ennyire ment a hir? Még a boltos is kérdezte, 
hogy igaz-e a sekrestyés megyilolásának hire. Vass 
nagyot káromkodott erre, úgy, hogy a boltos ijedten 
menekült szobájába.

Mérgesen és gyors léptekkel igyekezett ki a 
városból, hogy öreg társa alig bírta követni. Hát ezt
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szintén növekszik, inig a rozoga alap mellett 
ez is szenved.

A IV-ik évfolyam első számát eddigi özszes 
olvasóinknak megküldjük, a további számokat 
azonban csak azoknak, kik a második szám 
megjelenéséig, tehát a jövő hó közepéig elő
fizetéseiket rendezték.

Minden bizalmunkat barátjainkba vetjük 
s reméljük, hogy most, midőn közéig az ideje 
annak, hogy eddigi küzdelmünk gyümölcse 
megérlelődjék, nem fognak minket cserben 
hagyni. Az „Erdészeti Újság“

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Öt év  után.
Most van öt éve annak, hogy lapunk szer

kesztője és kiadójában megfogamzott az eszméje 
egy oly lap kiadásának, mely hivatva legyen 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
érdekeit szolgálni. Az eszme uj volt és merész 
s a koczkázat nyilvánvaló, mert kivitele szinte 
leküzdhetlen nehézségekbe ütközött, melyek 
közül itt néhányat fölsorolunk.

Az első és talán legnagyobb uehézség az 
volt, mely minden újítással együtt jár s melyet 
az uj eszmék harczosainak mindenkor első 
sorban leküzdeniük kell. Az újítást ugyanis 
minden egyes ember, még az is, a kinek ér

érdemli az olyan ember, kinek élete nem állt egyébből, 
mint kötelességének hű teljesítéséből? ki mindig be
csületes volt, kit elüljárói tiszteltek, becsültek? Most 
pedig egy léha pletyka miatt kerülik és megszólják 
az emberek, mint valami czégéres gazembert. Tehát 
ennyit ér a csak becsület, hogy az embert még a 
látszatra is elitélik?

A két férfi szótlanul ballagott ki a városból s 
csakhamar elérték a czipruszfákkal szegélyezett kapasz
kodót. Tikkasztó déli szél fujdogált s a hegynek 
igyekvők ugyancsak izzadtak. A meleg szél rohamosan 
olvasztotta a havat s a hó lé gyors rohanással futott 
le a hegyről, keresztül-kasul a kacskaringós úton, né
hol olyan árkokat sodorván ki rájta, hogy alig tudtak 
azon átgázolni, mi haladásukat nagyon nehezítette és 
már leszállt az est, midőn az erdei házhoz értek. Más
kor Regina a ház előtt várta hazetérő atyját s gyer
mekes örömmel vette át a neki hozott csecsebecséket, 
most, hogy a két férfi a szobába lépett, imazsámolyán 
találta a leányt, honnan az hirtelen felszökött és zava
rodottan bámult a váratlan vendégre.

dekében történik, elejivel ferde szemmel nézi 
s bizon sokkal könnyebb valamely hóbortját 
a divatnak, mintsem egy jóravaló eszmét közön
ségessé tenni.

Irodalmi mnnkálkodásunkkal czélunk volt 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzetet 
fölrázni századok óta tartott mély álmából, 
tudatára ébreszteni annak, hoy ő is él s ennél 
az ébresztésnél majdnem úgy jártunk vele, mint 
mikor a gyermeket ébresztgetik, melynek az 
alvás mindig kevés; hiába ébresztjük föl, a 
mint hátat fordítottunk ágyának, újból elszen- 
deredik. Az anya, a gondos háziasszony rendet 
akar csinálni a házban, a gyermek azonban 
kér, könyörög: óh hagyjatok még aludni!
Az atya szívesen ráhagyja s azt mondja: „hagy
játok, hiszen addig jó, mig alszik “.

íme igy voltunk mi is akkor, midőn hozzá 
fogtunk az erdészeti és vadászati altiszti sze. 
melyzet ébresztéséhez. Ő maga nem kívánt 
fölébredui, hiszen elődjei is évszázadokon át 
nyugodtan pihentek, az atya pedig, az elüljárók 
azt mondták: „hagyjátok aludni!“ Bizon nehéz 
dolog ilyen körülmények között az ébresztés!

Pedig nagy szüksége volt arra ennek a 
személyzetnek, hogy végre valahára ocsúdjék 
föl mély álmából s oda kiáltsa a világnak: 
„vagyok és élek!“ Szüksége volt arra, hogy 
magának kivívja létjogosultságát a társadalom-

A férfiak először is átázott lábbelijüket cserélték 
fel s azután letelepedtek az asztalhoz s csakhamar 
bele merültek a történtek megbeszélésébe.

— Hallod-e, János — szólt Ferencz, izmos karját 
bizalmasan társa vállára téve — én vén róka va
gyok, te ismersz engem s csakugyan az ördögnek 
kellene magát beleártania, ha ezt a dolgot ki nem 
szimatolnám.

— Igen, igen, tudom — szólt Vass elérzékenyülve 
régi vadásztársának jóindulatán — téged mindig bű
vésznek tartottunk s ha van valaki, ki ebbe a homályba 
világosságot deríthet, az csak te lehetsz. Én csak azt 
mondom, hogy addig nem lesz nyugtom, mig Lukács 
elő nem kerül.

E közben Regina föltálalta a vacsorát s mig ezt 
fogyasztották, az időjárásról és a hirtelen beállt meleg
ről és olvadásról folyt beszédjük, bár gondolataik más
felé kalandoztak.

Majd ismét rátértek a sekrestyés ügyére.
— Sebaldusban bízom legjobbon, ő agyafúrt űczkó
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bán, hogy ne csak kérje, de követelje ma
gának azokat a jogokat, a melyek méltán 
megilletik.

A fölebbvalók ferde szemmel nézték ezt 
az ébredést, mert a parancsoló mindig szíve
sebben látja a homályban botorkáló alárendeltet, 
mint az öntudatra ébredettet. Természetes, 
hogy mint mindenütt, itt is akadtak fenkölt 
gondolkozásu kivételek, nemes férfiak, kik be
látták, hogy a fölvilágosodást bűn gátolni, mert 
ebben rejlik csirája az emberiség jólétének, 
boldogulásának.

A másik nagy nehézség volt a szükséges 
anyagi eszközök hiánya. Egy lapnak — legyen 
az bármi csekély — a szerkesztése és kiadása 
nagy anyagi áldozatokkal jár s nehéz annak 
a boldogulása, ki szegény ember létére ilyen 
vállalatba bocsátkozik s nem számíthat másra, 
mint az olvasóinak támogatására. Ismeretes 
dolog ugyanis, hogy a magyar ember mindenre 
szívesebben adja oda a pénzét, mint az olvasni 
valóra; ezt -— ha csak teheti — szívesebben 
kölcsön veszi. Ez a kölcsön-rendszer a leg
nagyobb ellensége irodalmunk fejlődésének.

Mit mondjunk végre azokról a nehézsé
gekről, a melyekkel öt éven át a lap szellemi 
részénél kellett küzdeni és kell küzdeni még 
ma is ? Itt a szerkesztő majdnem teljesen magára 
van hagyatva s egymaga kénytelen végezni

minden munkát, föláldozva ennek azokat az 
órákat, melyeket más boldogabb embertársa 
pihenőnek használ, mert hiszen a lap maga 
nem adja meg a megélhetés módját s igy 
nappalait a kenyeret adó hivatal teendőinek 
kénytelen szentelni.

Az igaz és jó ügyért való lelkesedés azon
ban nem ismer akadályokat, nem lohad le azok 
láttára, hanem azok arányában növekszik, már 
pedig akkor, midőn zászlónkra az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet jólétének az elő
mozdítását irtuk föl s ezt választottuk életünk 
vezér csilagává, jó és nemes ügyet véltünk és 
vélünk szolgálni. Leküzdöttük az akadályokat, 
bár nagy áldozatok árán is.

A fölöttes hatóságoknál mutatkozott ellen
szenv ma már sok helyütt jóindulatnak helyet 
adott s maguk is belátják, hogy az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzetnél némely újításokra 
múlhatlanul szükség van s szükséges annak 
nem csak anyagi helyzetén segíteni, de szellemi 
és erkölcsi nívóját is emelni.

Azok, kiknek részére és érdekében lapunk 
íródik, kezdik szinte belátni, hogy szükségük 
van egy összetartó kapocsra, mely szétszórt
ságukban egyesítse egymással azokat, kiknek 
érdekeik, czéljaik közösek s bár nagyon lassan, 
de mégis folyton gyarapodik azoknak a száma 
kik a közös jóért való küzdelemből részüket

ha ez ki nem puhatolja, hogy Lukács hol van, úgy mi 
hasztalan pocsékoljuk puskaporunkat — vélte Ferencz.

— Igazad lehet, — felelte Vass — a fiúnak 
csakugyan jó szimatja van, de hát ő is ott volt az első 
kutatásnál és nem talált semmit.

Jó szerencse, hogy Regina arczát nem figyelték, 
mert azon rögtön észrevették volna, hogy titkot rejteget. 
A férfiak még egy kicsit társalogtak s azután pihenőre 
tértek. Az öreg Ferenczet Regina kisérte hálószobájába; 
a máskor életrevaló, vig leány most annyira bús és 
hallgatag volt, hogy ez az öregnek is feltűnt s bucsu- 
záskép néhány vigasztaló szót akart neki mondani, de 
az már az első hangnál sírva fakadt, szólni akart, 
hangja azonban csuklásba veszett. Sok időbe tellett, 
hogy szóhoz juthatott, de csak egyes szakadozott szó
tagok hagyták el szép ajkait, annyit azonban megértett 
azokból az öreg, hogy: „Sebaldusnak semmit sem 
kell szólni!“ s feleletet sem várva kirohant a szobából. 
Ferencznek szöget ütöttek fejébe ezek a szavak és 
soká kereste a rejtély kulcsát s utóvégre is abban

vélte megtalálni, hogy a fiatalok szerelmesek és a 
leány fél, hogy atyja baja miatt elveszti kedvese 
szivét. Elhatározta, hogy végire jár a dolognak s 
miutánj a ház és erdő minden zugát ismerte, titkon 
eltávozott, hogy fölkeresse a fiatal erdőőrt.

Csöndesen ballagott az erdő felé, egyszerre azon
ban mély gondolataiból fölriadva visszahökkent. Bent 
az erdő mélyén hirtelen fölcsapott láng fényét látta. 
Erdőégés most hóolvadáskor? szinte lehetetlen! Már 
vissza akart térni, de mégis meggondolta magát s 
tovább ballagott a homályban a világosság felé. Most 
egy sötét árny suhant el a levegőben, közvetlenül 
szemei előtt s nyomban utánna egy nehezebb test 
zuhanását hallotta. Nyomban rá az őzek riadt fut- 
kosását vette észre, minek nem lehetett oka a csekély 
fényt adó tűz.

— Mégis átkozott egy erdő ez ! — morogta 
magában. — A hóból lángok csapnak föl, emberek 
tűnnek el, titokzatos alakok röpködnek a levegőben. 
Átkozott egy hely!
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kérik. Igaz, hogy sokan még mindig irtóznak 
attól a csekély anyagi áldozattól, melyet erre 
a czélra meghozniok kell s ez az irtózás nekünk 
az öt év lefolyása alatt kétezer forintot meg
haladó kárt okozott, de biztosra vesszük, hogy 
a viszonyok lassacskán ezen a téren is javulni 
fognak.

Munkatársaink is szaporndnak s igyekeznek 
könnyíteni terhes munkánkon s bizonyára kedves 
jelenség, hogy újabban már a nők is sorompóba 
léptek s azt hisszük, hogy a jövőben ezek 
együtt fognak küzdeni férjeikkel, úgy, a hogy 
küzdenek velük a mindennapi élet mezején.

A viszonyok ilyen alakulása mellett bátran 
tekintünk a jövőbe s nem csüggedve tovább 
folytatjuk a közös érdekekért való küzdelmet, 
abban a biztos reményben, hogy végre is győze
delmeskedni fogunk, mert a jónak és nemesnek 
utoljára is győznie kell.

Midőn pedig hálát adunk a jó Istennek, 
hogy öt évi eddigi munkálkodásunkhoz erőt 
és kitartást adott, szives pártfogóinknak is 
köszönjük támogatásukat és kérjük őket, hogy 
ebben minket a jövőben is részesíteni szíves
kedjenek.

Fegyver és egyenruha viselés.
(folytatás és vége).

Az egyenruha viselése nem egyéb a más em
bertársaktól való megkülönböztetésnél s igy mintegy

Már közel ért a tűzhöz s e körül emberi alakokat 
látott s czivakodó hangokat hallott, melyek közül 
tisztán kivehette Sebaldus erős hangját. A fiatal erdőőr 
is csakhamar meglátta az öreget és feléje kiáltott:

— Ferencz, ön már csak tapasztalt, öreg erdőőr! 
Vájjon megesett-e ilyen bolondság valaha önnel? 
Ezek az urak itt kirándulást tesznek az erdőbe s ide 
érve ehez a régi szenelő kunyhóhoz, melyben már 
emberemlékezet óta senki sem lakik, valami bagoly 
huhogását hallják s azt hiszik, hogy farkasok üldözik 
őket; félelmükben tüzet raknak s nem veszik észre, 
hogy fejük fölött kigyúl az erdő. Jó szerencse, hogy 
lakásomból hamar észrevettem a bajt, no de meg is 
fizetik busásan a kárt!

Az illető urak furcsa alakok voltak, a járdák 
ismert gavallérai, vadászoknak öltözve a leghihetet
lenebb gúnyákban s még most is remegtek félelmükben.

— Az erdőben csakugyan vannak ragadozók, 
éppen most suhant el előttem is egy — szólt Ferencz 
komolyan.

ismertető jele egyes kasztoknak. A csínnal összeállított 
egyenruha csinossá teszi az embert, kiemeli alakjának 
előnyeit, mig ellenben a nem pontos mérték alapján 
készült, ócska, viseltes, szinehagyott maskarává teszi 
viselőjét. Az, ki már látott valaha berukkolt szegény 
regrutát a reá hányt ruhadarabokba bujtatva egy al
tiszt oldalánál, igazat fog adni szavainknak. Nyilván 
ennek következménye az, hogy azok az uradalmak, 
melyek sokat adnak a külső látszatra, alkalmazottjaikat 
leginkább maguk látják el egyenruházattal.

Az egyenruha viselésre vonatkozó szabályok 
szigorúságát legjobban sinyiik az államkincstár erdészeti 
altisztjei s e miatt esik köztük a legtöbb zúgolódás; 
hogy miért? azt legjobban megmagyarázza a „Röpirat“ 
mely most hagyja el a sajtót s igy legczélszeriibbnek 
véljük ezt a részét itt mutatványkép közölni.

A vonatkozó rósz a következőket mondja el az 
egyenruházatra nézve:

A szervezéssel egyidejűleg gondoskodott a magas 
kincstár arról is, hogy alkalmazottjai megkülönbözte
tésül más gyarló embertársaiktól egyenruhát viseljenek 
s megszabta annak minémüségét alakban, színben 
egyaránt és kötelezővé tette annak viselését szolgálat 
közben, arról azonban nem gondoskodott, hogy annak 
beszerezhetésére módot is nyújtson, hanem beelégedett 
azzal, hogy az annak idején szolgálatban levőknek az 
első beszerzés nehézségeinek leküzdésére némely cse
kély segítséget adott.

Az államkincstár egyéb ágazatai, melyek alkal
mazottjaiktól az egyenruha viselését megkövetelik, vagy 
rendes ruhaáltalányt adnak, vagy pedig az egyenruhát 
természetben szolgáltatják ki, mig az erdőkincstár 
megelégszik azzal, hogy megengedi egyes szállítóknak 
az egyenruha szállítását, ennek árát alkalmazottjai

No lett erre riadalom az úrfiak közt! Szinte 
siránkozva könyörögtek, hogy vezessék el őket a városba 
vezető legrövidebb úthoz. Sebaldus mosolygott s Ígérte 
hogy elvezeti őket olyan helyig, hol már többé nem 
kell félniők, mire megvigasztalódva bemondták neveiket 
s megígérték, hogy az okozott kárt háromszorosan is 
megtérítik. A tűz már ki alvófélben volt s az erdőt baj 
nem érhette, igy bátran útnak indulhattak s csak
hamar elértek a széles útra, nem is kellett egyéb 
az urfiaknak, úgy neki iramodtak a lejtőn, hogy többet 
gurultak, mint szaladtak, nagy vigságára a két erdő
őrnek, a kik nevetve tértek vissza az erdő felé s csak
hamar elértek a sóhajok fenyőjéhez, hol el kellett 
volna válniok.

Ferencz mind törte a fejét, hogy irányíthatná a 
beszédet Lukács titokzatos eltűnésére Regina szavaiból 
azt vette ki: hogy ez nem csak reá, de Sebaldusra is 
kellemetlen lehet, de hát meg kellett Tenni, ha ered
ményhez akart jutni s régre is megtörte a csöndet.

— Vájjon mi lehet az eltűnt Lukácséval?
— Mi legyen vele? — szinte durván szólt Sebaldus 

s különös tekintettel mérte végig a kérdezők
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helyett egyszerre, egy összegbenk ifizeti, mig a megren
delőktől azután 12 havi részletben vonja le, könnyebb
séget tehát csak az okoz, hogy a ruha árát a megrendelő 
nem kénytelen egyszerre készpénzben letenni, a milyen 
kedvezményt különben becsületes embernek a mai 
korban, hol az iparnak és kereskedelemnek hitel nélkül 
élnie alig lenne lehetséges, minden iparos nyújt.

Nincs szükség bővebb bizenyitására annak, hogy 
az erdészeti személyzet más embertársaihoz viszonyítva 
aránylag sokkal több ruhát koptat, mint akárki más, 
mert hiszen őt a szolgálata nap nap után az erdő sűrű
ségébe, a sziklák ormaira rendeli, mind olyan helyekre, 
hol minden egyebet megtehet az ember, csak a ruháját 
nem kímélheti, mert bizon ide még csak esőernyőt 
sem vihet magával s igy a ruházat az erdőőr költség- 
vetésében számot tevő tételt képez s nagy gondot 
okoz viselőjének.

Jogos és méltányos tehát a kinkstári erdészeti 
alkalmazottaknak az a kívánsága, hogy hasonlatosan 
a pénzügyőrséghez, hivatalszolgákhoz, börtönőrökhoz s 
az Isten tudja még mi minden alkalmazottakhoz ő is 
vagy megfelelő ruhaátalányt kapjon, vagy pedig termé
szetben nyerje ruházatát.

Azt hinné a be nem avatott, hogy az egyenruha 
dolgában az előadottakon kívül egyéb sérelmet nem 
ismer a kincstári erdőknek őre, pedig a dolognak nem 
is ez a legfájóbb oldala, hanem inkább az a merev 
álláspont, a holt betűhöz való szoros ragaszkodás, 
melyet a kincstár az egyenruha minőségének kérdésében 
elfoglal.

A szabályzat, mely az egyenruha viselését elrendeli, 
meghatározza egyúttal annak alakját és színét, a posztó 
vagy szövet minőségét s ezektől azután eltérni egy 
mákszemnyire sem szabad. Ne szóljunk itt arról a

Ferencz látta, hogy rósz helyen kereskedik s 
azért hirtelen takarodót fújt s más tárgyra vitte át a 
a beszédet. Elmesélte, hogy milyen különös állat 
suhant el előtte az előbb; őz nem lehetett; talán 
farkasok garázdálkodnak az erdőben?

Közben teljesen bese tedett; nyűgöt felől fekete 
felhők nyomultak az égboltra s Sebaldus meggyujtotta 
lámpását. Alig mentek ennek gyér világánál pár lépést, 
a fiatal ember mintegy megkövülve megállt s maga 
elé mutatott a hóra; egy szép kerek folt látszott 
azon, szinte tenyérnyi nagyságú Vájjon a fáról hulló 
hó okozta? De nem, mert odább megint van egy 
hasonló, majd harmadik is.

— Istenemre, ezek hiuz nyomok! — kiáltotta 
Sebaldus — de hát feltűnően nagyok.

— Az a hó olvadásától van, — szólt közbe Ferencz, 
— holnap már tányér nagyságúak lesznek Farkas 
nyom nem leltet, mert akkora körmök helye is ott 
lenne. Nyilván a hiuz surrant él előttem is.

— A tűz riaszthatta meg — vélte Sebaldus. — 
No ugyan* meglepem ezzel a hírrel az öreg Vasst; 
holnap hajtó vadászatot rendezünk a gonoszra. Isten 
veled, öreg! — szólt és csakhamar eltűnt az erdőben.

szerencsétlen ízlésről, mely az erdőőri egyenruha alakját 
kifundálta, sem pedig a szakértelemről, mely a posztó
kereskedők világában eltévelyedett, mert ezekről eleget 
beszól maga az egyenruha, hanem vessük föl azt a 
kérdést, hogy miért nem engedi meg a kincstár ugyan
olyan színben és alakban az egyenruhának jobb és 
csinosabb minőségbon való előállíttatását és viselését ? 
Miért nem lehet az a zsinórzat selyem, mely tartósabb 
az ispahánnál, vagy a jelvény és korona ezüstből, mely 
nem feketedik meg idő előtt? A szabályzat szerint 
előállított egyenruha még uj korában sem valami 
nagyon tetszetős, de egy pár heti viselés, néhány 
megázás után a fegyenczek darócz ruhájával csakugyan 
nem állja ki a versenyt csinosság dolgában.

A szegény Blum és t á r s a  budapesti czég, mely 
szerény kezdetből indulva elért nagy sikereit tisztán 
elismert szolidságának s megbízhatóságának köszönheti 
s mely jó tulajdonságokkal sikerült neki az erdészetnél 
más versenytársait teljesen háttérbe szorítania, hiába 
szedi össze minden tudományát és szakképzettségét, 
hogy a szabályok merev határai közt mozogva meg
rendelőit kissé kicsinosítsa, mint sok más esetben, 
úgy itt is a betű megölője a lényegnek.

Ott, hol az egyenruhát a szolgálatadó maga adja, 
nem lehet kifogás és panasz annak minősége ellen, ott 
azonban, hol saját pénzén köteles valamit az ember 
megvásárolni, talán mégis jogos és méltányos lenne, 
hogy az alak és szin megtartása mellett a szövet vagy 
egyéb kellékek minőségét ő maga határozza meg.

A mai világban, hol a nép a látszatot többre 
becsüli a valónál, a külső csinre sokat kell adni, mert 
— sajnos ugyan — már oda jutottunk, hogy nem áll 
meg a régi példabeszéd, mely szerirt a madarat tol
láról, az embert beszédéről ismerjük meg, hanem az

Ferencz mit tehetett egyebet, csöndesen vissza- 
lopódzott szobájába és lepihent.

** *
Az öreg Vass háza tájékán másnap reggel olyan 

mozgolódás volt, a milyet Regina már rég nem látott. 
Úgy látszik, hogy Sebaldus még az éj folyamán 
jelentést tett a hiuz nyomairól erdőmesterének, mert 
ez már korán reggel megjelent az erdőháznál, hova 
a többi erdőőrök is csoportosultak. Az erdőmesternek 
kellemes volt ez a hir, mert látta, hogy az öreg Vass 
nem füllentett akkor, midőn a hiuzra tett két lövésről 
beszélt, melyekről pedig Borbála váltik erősítette, hogy 
férjének szóltak. Ezt nyíltan meg is mondta a főerdő- 
őrnek, kinek felette jól estek főnökének barátságos 
szavai.

A nyomozásra kiküldött erdőőrök megérkeztek s 
egyhangú jelentéseikből biztosra lehetet venni, hogy a 
hiuz a régi szenelő hely mellett lévő bozótban tanyázik; 
ha sikerül innen kiugrasztani a szomszédos tisztásra, 
biztosan beszámol bőrével.

Reginának ugyancsak kellett forgolódnia, hogy a 
sok vendéget villásreggelivel ellássa. A férfiak mind 
virágos kedvükben voltak; a ritka vad nagy örömöt
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embernél is a külsőt szokás nézni, kevesed törődve 
annak belső értékével.

Nyiván ezt a külsőleg való megismerhetést czélozza 
az a pléhtábla is, melyet — hasonlatosan az utczasarki 
hordárokhoz — az erdőőr szembetűnő helyen viselni 
tartozik, mintha bizon a fatolvaj vagy vadorzó a nélkül 
meg sem ismerné. Ha már csakugyan arra szolgál ez 
a pléhecske, melyet különben akkorára szabtak, hogy 
bátran lehetne tepsi helyett is használni és benne 
túrós lepényt sütni, hogy általa az erdészet embere 
fölismerhető s hivatalos jellege és minősége nyilván
való legyen, csodálatos, hogy annak a viselését az 
erdőtiszteknél is nem rendelték e l; avagy ezeknek 
nincs szükségük arra, hogy a nép őket minőségükben 
megismerje ?

Különben hogy az egyenruházati szabályokkal a 
kincstári erdőtisztek sincsenek valami nagyon megelé
gedve, legjobban bizonyítja az, hogy legnagyobb részük 
a hol csak teheti, kerüli az egyenruha viselését s 
előnyt ad a kényelmesebb és csinosabb s a mi fő, saját 
tetszés szerint megválasztható polgári öltözetnek.

Ráez-Töttös 1899 szeptember 20.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Egy éve annak, hogy kedves lapunkat egy jó 

barátom révén megismertem s azóta tántorithatlan hive 
vagyok, mert általa látom az erdészet előre haladását,

Mig lapunkat nem ismertem, portyázásaim közt 
sokszor elmerengve ilyeténkép gondolkoztam: „én jó
Istenem, vájjon akad-e majd egyszer egy lelkes férfiú,

ki az erdészeti személyzetet föl fogja rázni mély álmából?" 
mert véghetetlenül fájt az nekem, hogy mi erdészeti al
tisztek ennyire el vagyunk hagyatva. S mintha csak védő 
angyalként suttogták volna az ős tölgy lombjai és a sudár 
nyárfák koromái : „csak türelem! a mindenható jó Atya 
erről is gondoskodni fog“.

Bizodalmám tékát nem csalt meg, mert ime kaptunk 
ilyen férfiút a szerkesrtő úr személyében, ki az erdészeti 
altiszti személyzetei ébresztgeti, buzdítja, igyekszik az ők 
és családjaik jólétét előmozditani. Sajnos, hogy igyekezetét 
sokan vagy félreértik, vagy nem értik, de hiszen az apos
tolok közt is akadt egy kételkedő Tamás és egy áruló 
Judás, azért még sem veszett el az üdvözülés szent tana.

A mióta lapunkat járatom, ez a legjobb balzsam 
szivem minden fájdalmára, mert mindig újnál újabb és 
jobbnál jobb eszméket találok benne, de bármily jól esik 
mindezt tapasztalnom, mágis fáj a szivemnek az a tapasz
talás, hogy ime egyetlen ember vette vállaira azt a nehéz 
feladatot s azok, kik igazán segíthetnének, némák és tét
lenek maradnak.

Itt nyilvánosan kérem azokat, kiket az ég kegyelme 
a hozzá való hatalommal megáldott, hogy támogassanak 
minket a mi gyöngeségünkben s figyelmükbe ajánlom 
a Szentirás ama szavait: „segítsd az erőtleneket, térítsd 
a tévelygőket!“ Csak ha ezt az intő szózatot hallgatják 
meg, fogják igazán felvirágozatni édes hazánk erdésze
tének ügyét.

A lapunkban között levelezésekben több kartárs 
a Szentirás ama szavait idézte: „kérjetek és megadatik
néktek, kopogtassatok és megnyíttatik néktek!“

Bizon kérhetünk mink és kopogtathatunk, nekünk 
sem nem adatik, sem meg nem nyittatik; példa erre a 
mi esetünk. A múlt évben mindnyájan, a hányán csak 
itt alkalmazásban állunk, együttes folyamodványt nyuj-

okozott nekik. Az erdőmester mindenre ügyelő szeme 
csakhamar észrevette, hogy Sebaldus és Regina kacsint
gatnak egymásra s tréfásan megszólította a fülig 
piruló leányt:

— Úgy látszik, hogy a rózsa nem fog kiszaba
dulni a vadonból, hanem tovább is a tövisek közt marad.

A vállásreggelinek csakhamar vége lett s a 
férfiak puskát, a hajtők ki fejszét, ki vasvillát ragadva 
megindultak a vérszopó hiuz keresésére. Regina magára 
maradva mintegy óra hosszat küzdött a magány 
unalmasságával, ekkor azonban már nem állhatta tovább 
s ő is neki indult az erdőnek, tudva azt, hogy a 
vadászok is csak késő délután érkeznek vissza. A 
háztól nem meszsze volt egy kitűnő kilátást nyújtó 
csúcs s az ifjú leány zerge könnyűségével kapasz
kodott fel arra.

Tegnap óta a déli szól hatalmasan működött s a 
havat ugyan csak megolvasztotta; a déli részek már 
feketéitek és csak a többiek sziklái közt, a hasadékok- 
ban maradt még egy kis hó.

Regina arra a tájra fordította tekintetét, a merre 
a hajtásnak kellett történni s egyszerre csak csodálatos 
látomány belincselte le figyelmét. Az úgy nevezett 
„déli hegy" orma fölött, mely pedig mintegy óra járás

nyira volt tőle, egy feketéllő embertömeget látott oly 
tisztán, hogy szinte kezeivel vélte elérhetni s még 
arczvonásaikat is fölismerte; látja a kezeikben levő 
különféle eszközöket s bár olyan közel látszottak lenni, 
hangot mégsem hallott. Most jutottak csak eszébe azok 
a mesék, melyeket atyja neki a délibábról mondott.

A tömegben egyszerre zűrzavar támadt; az em
berek egy helyre összefutottak, kezeikkel élénken 
hadonásztak, majd egy nagyobb hórakáshoz rohantak 
és ott csendesen figyelni látszottak. Ez a nyugalom 
azonban nem tartott soká, mert egyszerre valamennyien 
neki estek a halomnak s kezdték azt széthányni. A 
hó alól csakhamar egy kunyhó teteje tűnt elő, majd 
annak ajtaját is látta; most kinyílt az ajtó s azon egy 
férfi alak tántorgott kifelé, mely nem volt más, mint 
az elveszett Lukács. Most az egész látomány csöndesen 
az ég felé kezdett emelkedni, a kép zavarosabb lett, 
mig egyszerre szétfoszlott, mint a szappan buborék.

A leány lelke mélyéig megrendülve állt még ott 
egy ideig, azután fölocsudva mélázásából sietett hazafelé 
várni a vadászokat.

Még nem állt be az esti szürkület, midőn a tár
saság visszaérkezett, vidám kurjongatással, Örömtől 
ragyogó arczokkal. A hiuz vadászat nem sikerült ugyan
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tottunk be uraságunkhoz, melyben szerény fizetésünk 
megjavítását kérelmeztük, az az nem is az urasághoz, ha
nem csak fölöttes elüljárónkhoz, mert szigorúan meg van 
tiltva kegyelmes urunkhoz bármely kérvényt közvetlenül 
beküldeni. Sokáig várakoztunk a válaszra, mig egyszer 
csak olyan hir kezdett szállongani, hogy a legközelebbi 
vasárnapon a körerdész úr a kegyelmes ur levelét fogja 
mindnyájunk előtt fölolvasni. Én szegény flótás örömtől 
repeső szívvel vártam a kijelölt napot, ettől remélve 
minden jót, annyival inkább, mert a kegyelmes herczeg 
úr utolsó ittléte alkalmával irányomban és nőm irányában 
legnagyobb megelégedését kegyeskedett nyilvánítani szol
gálatom és a házi rend tekintetében, mi lett azonban az 
eredmény ? Édes álom után kezerü ébredés! A levél 
szerint a tisztek mind előléptetve lettek, fizetéseik rang- 
lokozatuk szerint emelvék, csak rólunk, éppen csak mi 
rólunk, szegény erdőőrökről az iratban említés sem volt 
téve, mi rólunk, kik éjt-nappalt áldozunk fárasztó szol
gálatunknak, keservesen fáradozunk s elüljáróink már csak 
fáradságunk kész gyümölcsét veszik át tőlünk, kényel
mesen, egy-egy finom szivar illatos füstje mellett. Hol 
itt az igazság?

Most, midőn biztos forrásból értesültünk arról, hogy 
kérésünk elő sem lett terjesztve a kegyelmes úr elé, 
nem csodálkozunk az eredmény fölött; bezzeg máskép 
állt volna a dolog, ha folylyamodványunk eljut rendelte
tése helyéré, mert ismerve a kegyelmes herczegünk 
könyörületes szivét, nem hiszem, hogy ne könyörült volna 
rajtunk, leghívebb szulgáin s nem tenne úgy mint az 
igazságtalan atya, ki mig egyik gyermekét dédelgeti, 
addig a másikat rongyosan, éhezve hagyja, mi pedig az 
utóbbi sorsot osztjuk, mert fizetésünk valóban olyan silány, 
hogy említést sem érdemes róla tenni. Már pedig aki 
ilyen csekély fizetéssel hallgatagon beelégszik s annak 
megjavításáért nem folyamodik, az csakugyan nem érde
mes jobb sorsra, mert ki önmagával nem törődik, az 
gazdájának is alig lesz hűséges szolgája.

De hiszen ne is igen csodálkozzunk ezen, mert 
valóban sokan vannak még köztünk olyanok, kik kocsi
sokból, béresekből, napszámosokból lettek azzá, a mik; 
igénytelen emberek, a kik örülnek, ha fegyverrel a vál

lukon feszíthetnek és czimük ugyanaz, a mi a szakkép
zetteké. Az ilyenek már megszokták a hajába főtt bur
gonyát és a hagymát s azt tartják, hogy ez is elég, 
mert a gyomorba nem lehet belátni. No de hiszen leg
nagyobb részük nem is ér többet!

Bizon szép és nemes cselekedet azoktól a főnököktől 
kik elismerik, hogy alantasaik buzgó és hii szolgálata 
jutalmat érdemel és azoknak minden lehető módon segít
ségükre sietnek! Ezek méltán megérdemlik allattvalóik 
háláját s ki lenne hálás, ha nem a szegény ember ? 
Hiszen a kinél a fizetés javítása nem égető szükség, ha
nem csak arra való, hogy amúgy is meglevő jólétét 
nagyobbitsa, a hála fogalmával sem igen lehet tisztában.

Sok, nagyon sok a mi panaszunk s ha már az nem 
akarja meghallgatni, a kinek hatalmában van a segítés 
módja, legalább azzal könnyitsünk szivünk keserűségén, 
hogy elpanaszoljuk bajainkat a velünk együtt érzőknek.

Isten velünk! Maradtam a szerkesztő urnák 
igaz hive

P o l c z  J ó z s e f  
herczegi erdöőr

Az egyforintos utolsó órája. A szép kék 
papirost, a melynek egyforint vala az értéke, már szinte 
elfeledtük. Pedig nem tűnt még el egészen, itt is, ott is 
akad belőle egy-egy. Csak ez évi december 31-ig ér 
azonban egy forintot, azután már hitvány papirossá válik. 
A hivatalos lap egy száma ugyanis egy hirdetésében arra 
figyelmezteti a közönséget, hogy december 31-ig váltsa 
be pengőpénzre, vagy ha sok van, nagy bankjegyre az 
egyforintos bankjegyeket az állampénztároknál, mert azután 
már a világon sehol sem váltják be.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m i l .

de megtalálták azt az embert, ki pár nap óta annyi 
aggodalmat okozott. Lukács esete nagyon egyszerű volt. 
Midőn kiment fölállított csapdáit megvizsgálni, utolérte 
a hóvihar s az ez elől az elhagyott szénégető kunyhóba 
menekült. A szélvész csilapultával távozni akart, de a 
vihar olyan tömeg havat hordott az ajtó elé, hogy 
lehetetlen volt azt kinyitnia a igy ő maga került 
csapdába. Kenyér, szalonna és pálinka volt nála s igy 
pár napig fenntarthatta magát; közbe megeresztett 
egy-egy orditast, a hogy csak s torkán kifért; nyilván 
ez riasztotta meg a kirándult városi úrfiakat is. A 
hajtők véletlenül arra tartottak s szinte meghallották 
a kiabálást és kiszabadították a sekrestyést kellemetlen 
helyzetéből.

A vadászat ilyetén « edményével mindenki nagyon 
meg volt elégedve, legjobban azonban Regina; avagy 
nem Sebab.lus volt az, kinek buzgósága segítette elő 
az örvendetes eredményt"?

Poharazás közben szóba jött a fiatal erdőőr merész 
vállalkozása a fehér kapu szakadékénál s vakmerőségét 
mindenki bámulta. A várnyomok is, melyeket ott talált, 
hamar meglelték magyarázatukat; nyilván a szegény 
£É'tt zuhant a mélységbe, menekülni akarván az őt 
üldözőhiuz elől; eltűnése igy volt megmagyarázható.

— Ez a Sebaldus mégis derék egy ficzkó!, Ha 
fiam lett volna, ilyet kívántam volna magamnak, igazi 
vadászvér! — szólt az öreg Vass.

— Úgy látszik, hogy az az átkozott hiuz jó szeren
csére jelent meg; először nélküle elpusztult volna az 
a gazember sekrestyés (nem lett volna nagy kár érte),
másodszor ped ig ............— szólt Ferencz ravaszul
hunyorgatva Regina felé, mintha nem merné gondolatát 
kifejezni

Az erdőmester segítségére sietett az öregnek, 
mondván:

— Pogány őseink nem estek a fejük lágyára; 
ezeknek a többi között volt; egy istennője, Féja, ki a 
házasságok istennője volt ennek szekerét hitük szerint 
hiuzok vonták. Nekem úgy rémlik, hogy a mi hiuzunk 
ezt azjjistennőt szállította ide.

Vass beugrott a tréfába s jókedvűen monda:
— No, persze, hiszen majd elválik, hogy lesz, 

utóvégre is még nincs Ítélet napja.
Regina pedig örömteljes szívvel hallgatta ezt, de 

félve a folytatástól, kipirult arczczal sietett el a tréfás 
kedvű férfiak közül.

Németből szabadon fordította 
. . . tz ............s.
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Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában bzaszseDesen.

M E G J E L E N T

L U M
udvari egyenruha szállítok

l e g ú j a b b  á r j e g y z é k e .
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.

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

cz^günü  újó lag  m egb izato tt
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezíkkék

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

F» O L G- Á. R. I 1FL TJ R jÁ. K.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni. •'fiTJ Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T Á R S AB U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán elsőrangú egyenruha készítő in tézete. 

ö  csász. és kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. mini -zterium szállítói.
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