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IV. évfolyam.
u / f f c  *«<?/ d

Szászsebes, 1899. Október 3. 1-so szám

szak- és társadalmi
Előfizetési árak :

Egész é v r e ...............................8 kor. — fii.
Kél é v r e .................................... 4 kor. — fii.
.Vegyed évre ...........................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
„ írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez, 
j® küldendők. <5

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

helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint. ^

_______ _____________ ;_________k

lap az erdészeti személyzet

Előfizetési felhívás
az

„Erdészeti Újság"
IV-ik évfolyamára.

Isten segedelmével ismét letelt egy év, 
nehéz, és fáradságos küzdelmünknek egy eszten
deje s mi nem lankadva, teljes bizalommal 
indulunk neki a jövőnek, feledve az eddigi 
küzdelem egy ember erejét szinte meghaladó 
terhes voltát s remélve, hogy munkálkodásunk 
terhe nem fokozódni, hanem apadni fog a 
jövőben.

Most, midőn immár munkálkodásunk hato
dik évének küszöbére tesszük lábunkat, fölös
legesnek tartjuk programmunkat kifejteni, mert 
hiszen ha ezt tennők, mindannyiszor újból 
kellne ismételnünk a már annyiszor elmondot
takat; elég ha itt csak annyit mondunk, hogy 
minden munkálkodásunk, minden törekvésünk 
marad az, a mi eddig is folyton volt: az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet érde
keit minden ponton nem csak megvédeni, de 
szerény erőnkhöz képest elő is mozdítani.

Szerény erőnkhöz képest — mondjuk, — 
mert hiszen a mi erőnk azoknak a támo
gatásában rejlik, a kikért folyton küzdeni 
életczélunkul tüztük ki. A mennyivel fog gyara
podni az ő támogatásuk, annyival fog növe
kedni a mi erőnk.

Itt az ideje, hogy az erdészeti és vadászti 
altiszti személyzet nagy testületének minden

egyes tagja ébredjen annak a tudatára, hogy 
boldogulását, helyzetének javulását, tekintélyé
nek gyarapodását csak a szoros összetartással 
fogja kivívhatni és ez fogyja csak megadni 
neki azt az erkölcsi súlyt, melyre azok kiví
vásánál múlhatlanul szüksége van.

Midőn öt évvel ezelőtt munkálkodásunk 
terére léptünk, a magasabb körök egyesei 
ferde szemmel nézték igyekezetünket, nem 
tartván azt egyébnek, mint az alantasak lázi- 
tásának a felsőbbség ellen. Az öt év alatt 
felmerült tények meggyőzték őket immár arról, 
hogy feltevéseik tévesek voltak s hogy a mi 
czélunk minden egyéb, csak nem a társadalmi 
rend felforgatása és ha most még nem is támo
gatják sem anyagilag, sem erkölcsileg az igaz
ságnak szentelt munkálkodásunkat, legalább 
hallgatagon elismerik annak jogos voltát s 
ezéljaink és az azok kivivására használt eszközök 
nemes voltát.

Mint már előbb említettük, a mi erőnk az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet támo
gatásában rejlik s ezért egész bizalommal
fordulunk annak minden egyes tagjához, kérve 
hogy ezt a támogatást ne vonja meg tőlünk. 
Kérjük kivált eddigi hű barátainkat és küzdel
münk osztályosait, hogy ügyünknek minél több 
uj hívet szíveskedjenek toborozni.

Az Erdészeti Újság előfizetési ára marad 
az eddigi és pedig:

egész é v r e ........................ 8 korona
ígI »  "I »
negyed „  2
A pályázati hirdetményeknek más lapokhoz 

képest igen alacsonyan megszabott közlési diját
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

is meghagyjuk, mely egyszeri beiktatásnál 4 
korona és 60 fillér, minden továbbinál pedig 
2 korona és 60 fillér, mely összegben már a 
hirdetési illetékek is bennfoglalvák.

Az előfizetési dijakat kérjük a jövőben 
nevükhöz méltóan előlegesen beküldeni, mert 
okulva a múltnak keserű tapasztalatain mind
azoknál, kik a lejárat napjától számított egy 
hónap leforgása alatt ebbeli kötelezettségüknek 
meg nem felelnek, a lap további küldését kény
telenek leszünk beszüntetni.

Az Erdészeti Újság
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Gyermekeink nevelése.
A gyermeknevelés a szülők gondjainak 

legnagyobbika, életük legfőbb feladata, mert 
csak a jól nevelt gyermekektől lehet Istennek 
tetsző embereket, a hazának és társadalomnak 
hasznos polgárokat nevelni. A gyermeknevelés 
tehát minden jóravaló családapa és anya leg
szentebb kötelessége, ez életének czélja s 
igyekszik is minden jóravaló ember ebbeli tiszt
jét tehetségéhez képest betölteni.

Természetes, hogy ennél kivételt az erdé
szeti altisztek sem képezhetnek s az igyekezel 
jóakarat meg is van bennük, csak az a kérdés,

hogy életmódjuk mi kép engedi meg eme szent 
kötelesség teljesítését.

Tekintsünk be kissé az erdészeti altisztek 
családjainak körébe s vizsgáljuk meg azok 
gyermeknevelésének ügyét, természetesen olya
nokat véve viszsgálódásunk tárgyává, kik az 
emberi társadalomtól távol, az erdő mélyén 
kénytelenek tengetni életüket.

Az olyan szülőknek, kiknek csak 1—2 
gyermekük van, még ahogy — úgy kifutja az 
idő azok nevelésére, de bezzeg máskép van 
az ott, hol a gyermekek egész seregének zaja 
tölti be a házat. Itt az anya egész idejét a 
legkisebbek gondozása teljesen igénybe veszi 
s e miatt és az egyéb számos házi teendő és 
gond miatt a többieket elhanyagolni kénytelen, 
már pedig az erdészeti altiszteknél a gyermek- 
nevelés-terhe majdnem kizárólag az anya gyenge 
vállaira nehezedik, mert az atya, ki jóformán 
egész idejét külső szolgálatának kénytelen 
szentelni, ebben alig nyújthat segédkezet. Nem 
is teheti, még ha akarná is, mert hiszen őt 
kötelessége többnyire késő estig tartja vissza 
házától és családjától s a hajnal első pirkadása 
újból elszóllitja onnan, tehát rendesen csak 
akkor van családja körében, mikor a gyerme
kek már, vagy még aluszuak; de különben még 
ekkor sem igen van ideje a gyermekekkel 
vesződni, mert hiszen még ilyenkor is végeznie 
kell a szolgálatából kifolyó írásbeli munkákat.

TAFÍ.CZ A.

Az erdő-szeretet.
Süni tömegekben feküdtek, hosszan elnyúlva a 

tar hegyoldalon a büszke fa-óriások, ledöntött fenyő
szálfák. Koronájuk ékéből csak a csúcs van rajtuk; 
az sem kegyeletből, hanem önző számitásból: hogy 
utolsó csepp életnedvüket is kiszivathassák az emberek, 
hogy annál hamarább és tökéletesebben száradjanak ki.

A nyugovóra hajló nap mint aranyszőtes szemfedél 
borult a merev halottakra.

Megelégedett öntudattal szemlélte áldozatait Hege
dűs Károly erdőőr az átelleni hegyoldalból, melynek 
ékessége még állott, de jövő évben az is fejsze alá 
kerül.

Az is olyan aranysárga-szinü fa lesz - -  súgja 
íélhalkan Hegedűs — mint az idei, mely után úgy

bomlanak a fakereskedők. Hja! ez is tudomány, ha nem 
is nagy, de mégis valami, hogy mikor döntsük a fát, 
hogy szép sárga és ne kékes, vagy fekete legyen!

Az utolsó kérget hordó szekér zörgése is elhalt 
a völgyben. Ő is menni készült haza. Ideje, ma alig 
pirkadt a hajnal, ő már útban volt. Mert hogy a tuta
jozással készen van s a fa kikezelés pár hétig szünetel: 
a havasokat akarja bejárni, a legeltetést ellenőrizni, 
meg hogy a pásztorok a havas alatti véderdőben nem 
tesznek-e kárt és a tavaszi erdősítés sikerét is meg
vizsgálja.

Mire haza ér, már öreg este lesz s a júliusi 
nap hevétől tikkadt teste illő nyugalomra vágyik.

— Menjünk Bodri! — szólítja kutyáját, mely 
vigyázva kelt föl, hogy a hátára szijazott élelem és 
tölténytáskát, a benne levő szolgálati könyvvel, rovatos 
naplóval, térképpel és Íróeszközökkel, vagy a mindezeket 
beborító köpenyeget valami baj ne érje. S mind ketten 
elindultak. Eőll a kutya, két lépéssel hátrább gazdája.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG. 3

A gyermekek nevelése tehát majdnem ki
zárólag a gyenge nőre van bízva, kinél az 
erély, a szigor soha sincs annyira kijelődve, 
mint a férfiúban. A házi nevelés különben is 
csak előkészítője lehet az iskolai nevelésnek 
s igy természetes, hogy az erdészeti altisztnek 
is gyermekét vagy gyermekeit iskolába kellene 
adni, mikor a szükséges életkort elérték. Igen 
ám; könnyű azt mondani, hogy adják iskolába 
a gyermeket, ott a hol van iskola de mit 
tegyen az olyan szülő, ki messze távolban 
lakik az iskolától s az egy vagy több gyér 
meknek házon kívül való neveltetését csekély' 
fizetése meg nem bírja?

Tegyünk fel azonban, hogy bármily önfel 
áldozás árán végig járatta az erdőőr gyerm e 
keivel az elemi iskolákat; vájjon mihez kezdjen 
12 éves fiával? Mondjuk, hogy a gyermek 
jelesen tanult, nagy hajlandósága lenne tovább 
is tanulni s kéri is szülőit, hogy iskoláztassák, 
vájjon nem vérzik annak a szülőnek a szive, 
mikor gyermeke kérését megtagadni kénytelen? 
És mit tegyen most vele? Mesterségre még 
nem adhatja, mert a tanonczoknál is rendesen 
megykivánják a 14 éves kort, különben is a 
gyenge gyermek arra még nem alkalmas, mert 
az erejét meghaladó munka testileg, lelkileg 
megnyomorítja s igy ha a további iskoláz
tatásra nincs mód, nem marad egyéb hátra,

Az ösvény letért a völgybe. Itt Hegedűsnek eszébe 
jutott, hogy megnézi a lúcfenyőkéreg rakatokat.

Hosszú sorokban futottak végig a völgy hosszában 
s csak egy keskeny sikátor vezetett köztük a vontató 
ut mentén. Úgy nézett ki az egész, mint valami földbe 
sülyedt kisded falu házainak egymásba épitett fedélsora.

Nem kötelessége, mert magán tulajdon: Terme
lőjét csak névleg ismeri: gazdag gyáros, a fővárosban 
lakik, elég messze, hogy észre ne vegye azt a kis cser-sav 
vesztességet, a mit az eső kilúgozhat. Ma pedig egész 
nap hordták a fuvarosok a kérget a közeli faluban 
lévő csertörőbe s bizony egyik-másik sokszor akár 
hogy hagyja a megkezdett rakást. Éjjel jöhet eső, 
nyugatról úgyis borul, hát megnézi, miért ne ? ha teheti.

Már a legelső rakásnál dolga akadt. Éppen hogy 
hozzá fog a földön heverő kéreg-göngyők feltámasz
tásához: a Bodri egy elfojtott ugatást tesz és táguló 
piszlékkel szimatol a levegőben.

Hegedűs bámulva tekint kutyájára: vájjon mi 
lelte? mert az ember közellétét nem igy szokta jelezni;

mint a gyermeket haza vinni, hol azután nem 
egy a megfelelő felügyelet hiányában elvadul, 
a tanult dolgokat elfelejti, szóval valóságos 
„utcza-gyerek" lesz belőle.

A gyermeknevelés dolgában ilyen sorsban 
osztoznak az erdészeti altisztek családjainak 
ezrei és nincs segítség sehol. A legszegényebb 
napszámosnak a helyzete ebben a tekintetben 
szinte irigylésre méltó, mert hiszen az ő lak
helye bent van a faluban, tehát olyan helyen, 
hol iskola is van.

A más ágazatoknál szolgáló altisztek majd
nem kivétel nélkül városokban, falvakban, na
gyobb telepeken laknak s igy jobban van 
módjukban gyermekeiket neveltetni, mégis 
például a magyar királyi államvasutak inter- 
natusokat állítanak föl alkalmazottjaik gyerme
keinek részére. A tynagán birtokosokról nem 
mondhatok sokat, mert a viszonyokat nem 
ösraerem, itt csak a fenkölt gondolkozásu 
beszterczebányai püspök lebeg szemeim előtt, 
ki nagyobb alapitványt tett erdészeti altisztjei 
gyermekeinek neveltetésére.

Az államerdészetnél alkalmazott erdőtisztek 
javára létesült a gyermekek nevelését segélyező 
alap, melyből most már közel kétszázan élvez
nek 100—200 forintos évi ösztöndijat. Vájjon 
nem volna időszerű, ha mi, állami erdészeti 
altisztek is kérnők a magas kormányt, hogy

Fegyverét lőkészen tartva a szimatolás irányába néz, 
de nem lát, nem hall semmi veszélyt. . .

De ni-ni mi az ? . . . Egy fehér gomoly száll föl 
a levegőbe és utána több és nagyobb gomoly. Es 
mire fölcsap a láng, már agyát átjárta a rémitő tudat: 
tűz van, ég a kéreg!

Ereiben fagyni érzi vérét, de mint a sebzett vad 
pattan föl a veszély láttára, mely bekövetkezhetik, ha 
a tűz a vágás szélét eléri, mert a fák galya, ága, kéreg
hulladéka keskeny sorokban fut fel a tar hegyoldalon 
s ez a száraz, gyantadús sűrű hálózat ha tüzet fog, 
elképzelni is borzasztó, micsoda lángtenger borítja el 
az egész vágást. Hogy semmisül meg az ő „arany
sárga* fája; mivé lesznek az annyi fáradsággal, gond
dal és rengeteg költséggel felújított múlt évi vágások 
szép reményű csemetéi melyekben annyit gyönyörködött. 
Még az álló erdőt is végpusztulás fenyegeti. Végromlás 
mindent, az egész völgyet ebben a nagy szárazságban.

És emberi segítség csak nagy távolban kapható 
s ha volna is mód a híradásra, a leggyorsabb segít-
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4 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

vegye pártfogásába gyermeknevelésünk ügyét 
s vagy internátusok felállításával, vagy hasonló 
alap létesítésével könnyítse meg ezt a terhűnket 
s mentse meg gyermekeinket az elzülléstől? 
Nem lehetne-e erre a czélra az erdőkárokból 
befolyó téritmények bizonyos hányadát áldozni? 
de meg a vállalkozók és vásárlók sem zárkóz
nának el attól, hogy némi csekély áldozattal 
ne járuljanak hozzá a nemes czél eléréséhez. 
Az alap növeléséhez bizonyára maguk az al
tisztek is szívesen hozzájárulnának bizonyos 
csekély százalékával a fizetésnek.

Újabban sűrűn találkoztunk olyan jelekkel, 
melyek arra engednek következtetni, hogy a 
magas kormány foglalkozni kezd bajainkkal s 
igyekszik azokat orvosolni; reméljük, hogy 
életünknek eme legontosabb mozzanata sem 
fogja soká figyelmét elkerülni s ezen a nagy 
bajunkon is segítve lesz. Adja Isten, hogy úgy 
legyen! Zsurilla Antal.

Saját szárnyakon.
Az erdőőri szakiskolák második évfolyamát végzett 

növendékek mostanában oszlottak szét a szélrózsa 
minden irányában, hogy az életben érvényesítsék azt 
a tudást, melyet a két évi szorgalmi időnek köszön
hetnek. Az először gondos szülői, majd később tanári 
kéz vezetése alatt felnőtt ifjú immár elereszti ezeket a 
kezeket és saját erejére van bízva. Valamint hogy a

ség is csak órák múlva jöhetne. Itt pedig most kell 
segíteni, vagy soha. De ki? ó és kutyája? Hát tehetnek-e 
ők valamit ?! . . .

Ezen gondolatok szempillanatnál is rövidebb idő 
alatt villámgyorsan cikáztak át agyán.

A tűz őrült gyorsasággal terjedett, gondolkozni 
nem volt idő; itt tenni kellett, de gyorsan és okosan 
vagy pusztulni hagyni mindent.

A legnagyobb sietséggel irta meg nejének, hogy 
távbeszélőn (erdei telefon) adja hírül az erdőgondnok
ságnak a veszélyt. A következő percben már rohant, 
fogai közt a vészhirrel Bodri, a hü kutya.

Hegedűs sapkáját megemelve keresztet vet és 
az égre pillant, mintha onnan várna segélyt.

A szűk völgyet ekkor már egy rémesen lobogó 
tűzfal zárta el, tehát a völgygyei párhuzamosan haladó 
hegyi ösvényre futott és a fojtó füstben lélekszakadva 
rohant a vágás felé,veríték csepegő arccal, kidagadt 
homlok erekkel, versenyt futva a tűzzel.

Lihegve, közel az ájuláshoz mintegy 200 méterrel

gólyamadár tanitgatja fészkében a fölcseperedett és 
megtollasodott fiókákat a röpülésre, gondosan ügyelve 
hogy bajuk a szárnypróbálgatásnál ne essék, hason
latosképen tanitgatták a szülők és tanítók a gyermeket 
és az ifjút arra, hogy mikép is kell majd saját szár
nyára kelni és kiröpülni a nagy világba, ott megküzdeni 
tudni az élet viharaival.

A még tapasztalatlan ifjú ezt a tanulási időszakot 
gyakran kényelmetlen nyűgnek nézi s fáj neki a sza
badság hiánya; zúgolódik a sors ellen és irigykedve 
gondol azoknak szép életére, kik már saját szárnyaikra 
kelve élvezik az arany szabadságot. Olyan nehéz is az, 
mindig csak szótfogadni és sohasem parancsolni. Óh, 
te balga ifjú, ki ártatlan tapasztalatlanságodban az élet
nek töviseit nem, hanem csak a rózsáit látod, ki nem tudod 
sőt tán nem is sejted még, hogy abban a fényesnek 
véit világban sokkal több a köd homálya, mint a verőfény. 
Majd jönni fog elég korán az idő, midőn ifjúkori 
ábrándjaid szétfoszlanak s a képzeletedben épített 
légvárak összeomlanak, mint a hogy összedől egy 
gyönge lehelletre a gyermek által épített kártyavár. 
„Reméld a legjobbat és félj a legrosszabbtól“, tartja a 
bölcs mondás. Igen, reménylenünk kell mindig a jót, 
mert csak a remény az, mely megedzi erőnket a küz
delemhez s jaj annak az embernek, ki egyszer reményét 
elvesztette, de egyutal félnünk is kell mindig a rossztól, 
mert ez a félelem megtanít az életben annyira szük
séges óvatosságra. A jégre menők nagy része elpusz
tulna, ha nem félne annak beszakadásától, vagy attól, 
hogy a rajta ütött lékek valamelyikébe téved. Az 
emberi életet is bátran hasonlíthatjuk egy nagy jég
mezőhöz, teli veszedelmes lékekkel; egy vigyázatlan 
lépés, egy véletlen elcsúszás könnyen bele visz az 
örvénybe, a melyből nincs többé menekülés.

előzte meg a tüzet és itt mint egy őrült csapott le a 
völgybe. — — — —-

A sebes vágtatva jött szekérből elsőnek a nő 
ugrik le. Be se várva, mig a vele jött emberek gyantás 
fenyő ágból fáklyát készítenek elindul a sötétben 
kutyájától vezetve.

Hegedüsné volt.
A hogy megkapta a vészhirt s közölte az erdő

gondnoksággal, rögtön befogatott és az illetményréten 
dolgozott őt kaszást magához véve sietett a tűzhöz.

Már kiinduláskor látta a roppant tüzfényt és a 
füstöt, mely hatalmas felhővé verődve úszott a leve
gőben: lázas képzelete az egész völgyet lángokban 
vélte találni. De egyszerre csak, mintha gonosz álom 
volna, eltűnt a fény, csak a füst felhő úszott tovább, 
az is lassan oszolva és minél közelebb értek a férje 
által jelzett helyhez, az alkonyodás dacára sem erős- 
bödött a fény, csak a gyanta illat, melytől mintha 
telítve lett volna az egész levegő.
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Az életnek ezen a sikos pályáján biztosan is 
haladhat az ember, ha megvannak a szükséges vezetői, 
a milyenek ugyan számosán vannak, de legbiztosabbak: 
a szerénység és a becsületesség. Ennek a két 
vezetőnek a vezérlete mellett bátran neki indulhatsz 
az életnek, le fogod győzhetni mindeD viharát, elkerül
heted veszedelmes örvényeit. A szerénység és becsü
letesség azok a szép tulajdonságok, melyek az 
embernek, ifjúnak és vénnek egyaránt meghozzák em
bertársaik szeretetét és becsülését, melyekre az életben 
való boldoguláshoz olyan nagy szükség van.

Soha se hidd azt, hogy már mindent tudsz, hogy 
már nincs szükséged több tanulásra. Az egykori görög 
bölcs azt mondta, hogy az a legbölcsebb, a ki elismeri, 
hogy semmit sem tud és igazsága van, mert az olyan 
folyton igyekszik a tudásában való hiányokat további 
tanulás által pótolni. A magyar ember is azt mondja, 
hogy a jó pap holtig tanul. Ti ifjak, kik most röppen
tetek ki a nagy világba, tartsátok ezt mindig szemeitek 
előtt; igyekezzetek tudástokat a gyakorlati életben 
kiegészíteni, tökéletesíteni, fogadjátok szívesen korosabb 
és tapasztaltabb kartársaitok oktatását, tanácsát s nem 
fogjátok soha megbánni, ha igy cselekesztek.

Az ember soha sem nyújtózkodjék tovább, mint 
a meddig a takarója ér. Szerény állások azok nagyobb
részt, a melyekhez a szakiskolát végzett ifak pályájuk 
kezdetén juthatnak s nem lehet nekik dusálkodni a 
földi javakban, hanem jó iskola ez a jövőre nézve 
annak, a ki tanítását magába veszi. Az erdészeti altiszti 
pálya még mindig nem olyan s tán soha sem is lesz 
olyanná, a mely a gondtalan, nélkülözés híjával való 
életet biztosítaná, hanem több abban a nyomorúság, 
mint a jólét. Üdvös dolog az embernek már kora 
ijuságábau megszokni a nélkülözéseket, zúgolódás nél

kül tűrni a szegénységet, nem szokni meg a jómódot, 
mert a szegénységből a gazdagságba, a nyomorúság
ból a jólétbe való átmenetei mindig ezerszerte könnyebb, 
mint megfordítva.

íme ezeket tanácsoljuk szem előtt tartani azoknak 
a derék ifjaknak, kik kilépve az életbe hivatva lesznek 
testületünket megizmositani, munkálkodásunknál segéd
kezet nyújtani, az erdészeti altiszti személyzetnek a 
nagy világ előtt becsületet szerezni. Vajha valamennyi 
befogadná és követné tanácsunkat!

Most pedig üdvözöljük az uj ifjú kartársakat 
körünkben s kérjük, hogy a nekik szívesen nyújtott 
baráti jobbot gyermek bizalommal fogadják el tőlünk 
idősebbektől s igyekezzenek minket a haza és a közjó 
érdekében folytatott munkálkodásunkban támogatni. 
Abban a hitben, hogy a beléjük vetett reményünkben 
csalódni nem fogunk, szívesen kiáltjuk eléjük: Isten 
hozta!

Hasznos tudnivalók.

A pata ápolásáról.
Lótenyésztő gazdáink nem egyszer vallottak már 

kárt a ló patájának elformátlanodása miatt, a minek 
legtöbbször a kiszáradt pata megrepedezése, vagy a 
tullágy pata szétnyomódása az oka, ide nem számítva 
azokat a kellemetlenségeket, melyek a helytelenül 
végzett patkolásból és patafaragásból származnak.

A pata kiszáradása rendesen olyan lónál fordul 
elő, mely sokáig száraz istállóban áll, vagy huzamosabb 
ideig nem jár nedves talajon s melynek patáját a

Hol a remény, hol a vad kétségbeesés fogta el, 
mert a sötétség is beállt és ő nem lát semmit, még 
egy gyenge pislogást sem.

Teljes erőből kiáltja férje nevét s csak a vis- 
hang felei.

Mély csönd, halotti némaság veszi körül őket. 
Kiabálásukra, füttyeikre most már a vishang sem 
felel, csak a fenyves zúg fel néha, mikor a szel bele 
ragad üstökébe.

De hát mi történhetett itt? Hova lett férjem? — 
tűnődik magában a nő és tulcsigázott képzelete hol 
egy bokrot, vagy egy tüskét néz férjének. A nyomában 
haladó munkások előtt is megfoghatlan a dolog s ha 
nem volna Bodri, nem is tudnák, merre menjenek? 
Mint villám ütésre megállanak: Bodri örvendező ugatása 
hallik.

Felvillan a remény, de csak azért, hogy nagyobb 
kétségbeesést okozzon, mert a kutya gazdájának futás 
közben elejtett sapkáját leli meg és azzal, mint valami 
győzelmi-jellel rohan tovább, majd megáll, körbe 
szimatol és letér a völgybe és innen újból felhangzik 
ugatása.

Összeszorult szívvel törtetnek előre, a meredek 
lejtőn a hang irányába.

A sötétségből lassan kibontakozó völgyben a 
csudálatos módon épen maradt kéregrakatok homlok
zatán törik meg a lobogó fáklya lény s a kéregrakatok 
tövében mozdulatlanul fekszik Hegedűs, Jobbja még 
most is görcsösen szorítja baltáját.

Mintha csak öntestével vetett volna gátat a pusz
tító elemnék, mert a tűz csak odáig terjedett.

Igen, öntestével! — — —
A hogy megelőzte a tüzet és mint egy örült le

csapott a völgybe: emberfeletti erővel rontott neki a 
kéreghasáboknak.

Vágva, törve, zúzva, majdnem önkivületlenül 
pár perc alatt jó széles utcát tört azon és a tűz felőli 
oldal egyik sarkát meggyujtotta.

A láng felcsapott; még látta, hogy rohan három
szög alakban folyton terjedve: a tűz ellen. Es ekkor 
egy vérfagyasztó, őrült kacagással lerogyott a földre.

Szive dobog, az élet szikrája iné nem aludt ki: 
síró neje szerelmes szavakat suttogva éleszti. —

I s tvá  n fi.
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6 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

külső felületen többször lereszelik, mikor is a nedves
ség elszivárgását akadályozó szaruréteg eltávolodik.

Az igy kiszáradt pata veszt rugalmasságából s 
megrepedezik, s ezért aztán csak nagyon nehezen 
patkolható, mert a szegbeverés gyakran okoz súlyos 
repedéseket, a mi miatt a ló megsántul.

Ez ellen a baj ellen számos szer használatáról 
van tudomásom, de nézeten szerint egyik sem felel 
meg a czélnak. Legtöbb orvosság amolyan „háziszer", 
a mit egy-egy vidéken használatba vesznek minden 
látható eredmény nélkül. A baj tulajdonkép abban 
van, hogy nem fordul a gazda az effelé „kicsiségért* 
az állatorvoshoz, — hacsak akkor nem, mikor már a 
pata tönkre ment.

A teendő természetesen az, hogy a pata meg
lágyuljon E czélra használnak: marhatrágyát, agya
got, nedves fürészport, korpát, áztatott árpát, forrázott 
mályvalevelet stb. Továbbá zsírt, olajt, zsírtartalmú 
kenőcsöket stb.

Á szerek közül a marhatrágya használata hatá
rozottan veszedelmes, mert ez a bomlásban levő anyag 
rothadást okoz s az esetleg megsérült patán nyirrot- 
hadás, vagy nyirrák léphet fel. Az agyag összehuzólag, 
tömöritőleg hat, tehát ez is inkább káros hatású. A 
mi a zsírok és olajok kenését illeti, ez sem felel meg 
a czélnak, mert ezekből az anyagokból csak nagyon 
kevés szívódik fel a patába s igy a pata belseje 
szárazon, kemény marad. Szerepük az lenne, hogy a 
pata felületét vízhatlan réteggel vonják be s igy a 
pataviz elpárolgását megakadályozzák. Ámde ugyan
annyit ártanak is, mert a viz kívülről való beszivár
gásának is ellentállanak. Használatuk inkább ott lehet 
megokolt, a hol a pata ellágyulásától lehet tartani, 
mikor a viz beszivárgását lehetetlenné teszik, legalább 
arra az időre, inig a szervezet a pataviz fölöslegét 
felszivja.

A többi szerek: árpa, fürészpor, korpa nem ma
guk, hanem a tartalmazott nedvességgel és annak ará
nyában hatnak a patára.

Azt hiszem érthető tehát, hogy az elpárolgó pata
vizet sem a marhatrágya rothadó nedvessége, sem a 
zsírok és olajok nem pótolhatják, csak — a tiszta viz

A vízzel való eljárás a legkönnyebb is.
A patát nedves rongyokba burkoljuk s időnként 

leöntözzük s a burkolatban tartjuk néhány óráig, mely 
idő alatt a kívánt eredmény el lesz érve, sőt ha az 
öntözés langyos vízzel történik, elég néhány negyed 
óra. is.

Leghelyesebb azonban, ha a gazda, kinek lovai 
száraz istállóban szoktak állani, elejét veszi a baj
nak azzal, hogy a patát nedves rongygyal rendesen 
naponkint mosatja s gondoskodik, hogy lovai szabad
ban eleget mozoghassanak, mikor a patának legtöbb 
alkalom lesz adva arra, hogy az éppen szükséges víz
mennyiséget magába vegye.

A fennebb elmondottakból önként következik,

hogy olyan lovaknál, melyeknek patája ellágyulásra 
hajlandó, vagy melyek patkót nem viselnek s igy 
patájuk a szétnyomásnak és elformátlanodásnak in
kább ki van téve, szükséges, hogy a pataviz eset
leges bőségét apasszuk, a miért ezélszerü ily esetek
ben a patát vékony zsir, vagy olaj réteggel vonni be.

A Független Újság után.

I  LEVELEZÉS.  |

Varbó (Borsod m.) 1899 szeptember 29.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

A múlt évben meg volt Írva lapunkban az a 
támadás, melynek majdnem áldozatává lettem. Akkor 
ugyanis, 1898 évi február hó 19-én hét Kisgyőr köz
ségi ember az erdőn rám támadva, ellenem öt lövést 
tettek, melyek közül egynek a golyója bal szemem 
mellett fejembe fúródott és még ma is bent van, mig 
három lövés csak a kabátomat lyukgatta át; mind
ezeket különben leginkább azok kedvéért ismétlem, 
kik abban az időben lapunkat még nem olvasták.

Az eset a bíróság elé kerülvén, a miskolczi kir. 
törvényszék az első végtárgyalást folyó óv január 20-ik 
napjára tűzte ki, ezt azonban a megfelelő orvosi bizo
nyítványok hiánya miatt elhalasztotta s az újabb vég
tárgyalás határnapjául május hó 6-ikát állapította meg, 
mely azonban végeredményre szintén nem vezetett, 
mert a bíróság szükségesnek találta az ellenem hasz
nált fegyverek hordképességének a kipróbálását, továbbá 
egy helyszíni szemle megtartását, melyen konstatálandó 
volt, hogy a lövések melyik helyről és hová tétettek. 
Mindezek megtörténte után végre meg lehetett tartani 
ez érdemleges tárgyalást s ez meg is történt a tegnapi 
napon.

Érdekes volt a három tárgyaláson a vádlottak 
védekezése. Az elsőn visszavonták a vizsgáló biró előtt 
tett vallomásaikat és azokat módosították, a harma
dikon pedig letagadták az első alkalmával tett vallo
másokat. Védelmük közt folyton azt hajtogatták, hogy 
a lövést egyik sem tette felém szándékosan, hanem 
kinek ijedtében sült el kezében a puska, kinek pedig 
galyakba vagy a subába megakadva, de ez is mind az ég 
felé s igy a golyók csak véletlenül jöhettek felém. Az 
egyiképpen azzal védelkezett, hogy csak azért sütötte 
el a puskáját, hogy az erdőőr megvaduljon. Volt a 
nekik három védő ügyvédjük is, ezek is kapkodtak 
fűhöz-fához, hogy védenczeiket megmentsék, mig a 
részemre kirendelt Lengyel Lajos ügyéd úr, ki tisztjét 
igaz buzgósággal töltötte be, arra kérte a törvény
széket, hogy minél súlyosbabb és elriasztó például 
szolgáló büntetést szabjon a bűnösök fejére. A délelőtt 
11 órakor megkezdett tárgyalás délután 27* órakor 
ért véget, mikor kihirdették az Ítéletet. Négy vád-
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lottat a törvényszék szándékos emberölés kísérlete, 
hatóság elleni erőszak büntette és vadászati kihágás 
miatt egyeukint két évi fegyházra, négy évi hivatal- 
vesztésre és politikai jogaik felüggesztésére s 139 frt. 
kártérítésnek egyetemlegesen való megfizetésére Ítélt, 
mig más két vádlottat csak a vadászati kihágásban, 
talált vétkesnek, mert ezek nem használták fegyerüket* 
Ezek 20—20 forint pénzbírságban lettek elmarasztalva.

A hetedik vádlott időközben meghalván, ellene 
az eljárás hivatalból be lett szüntetve.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive Er dé l y i  Györ gy  

m. kir. erdőőr.

K ü l ö n f é l é k .

A gyilk os kút. Az abauj-tornamegyei Ki.skér 
községben végzetes szerencsétlenség érte a falu legelső 
gazdáját, Vincze Sándort. A  gazda kis leánya a kútba 
ejtette a cipőjét és sirva szaladt apjához, a kinek elpana
szolta a baját. A kutban nem volt viz, de a talaja mo
csaras. Vincze kis fia azonnal ajánlkozott, hogy lemegy 
a kútba. Apja kötélen eresztette le, de a fiú alig ért le, 
rozszul lett, a mire aztán fölhúzták a levegőre. Vincze 
erre gúnyolta a fiát, hogy nincsen bátorsága. Ö maga 
ereszkedett a kútba s már keresni kezdte a cipőt. A  mér
ges gázaktól azonban elvesztette eszméletét s belezuhant 
a mocsaras üregbe. Ott kínlódott órák hosszáig. Megjelent 
mentésére az egész falu népe, de senki sem mert a kútba 
ereszkedni. Végre szivattyút hoztak elő, eltávolították a 
kutból a gyilkos levegőt, de a mikor készen lettek 
ezzel a munkával, a szegény ember már kiszenvedett.

A  k ín a i  fa l .  Már többször volt róla szó, hogy 
a kínai falat lebontják s most az a hír érkezik, hogy a

kínai kormány e célból már szerződést is készül kötni 
egy vállalkozóval. A  kínai fal 1300 angol mértföld hosszú, 
20—25 láb magas és rendkívül vastag. A  falak faragott 
terméskőből készültek és tömérdek sok torony van rajtuk. 
Ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy valamely épület le
bontása éppen feleannyiba kerül, mint a fölépítése, akkor 
a kínai lalak lerontása nem kevesebbe, mint 12,000.000.000 

• f̂orintba fog kerülni. Kiszámíthatatlan azonban, hogy 
mennyi haszonnal fog járni ez a vállalkozás. A falból 
kikerülő kő javarészét házépítésre fogják fölhasználni. 
Egyelőre azonban a kínai arkeológusok nagy örömére, 
a falak csak egy részének eltávolításáról van szó a kínai 
kormány és vállalkozó alkudozásaiban.

A  gödöllői Erzsébet-park. A  földmivelés- 
ügyi miniszter Gödöllőre utazott, hogy Erzsébet királyné 
emlékére létesített Erzsébet-parkot megtekintse. A  minister 
kíséretében voltak Nemeskéri Kiss Pál államtitkár, Zala 
György szobrász, Tavy Gusztáv főerdőtanácsos, Molnár 
István kir tanácsos gyümölcsészeti miniszteri biztos és 
György Loránd miniszteri s. titkár. A  gödöllői állomáson 
báró Podmaniczky Géza v. b. t. t. Kapczy Vilmos fő
szolgabíró várták nagy közönség élén a minisztert, a ki 
kíséretével együtt kihajtatott az Erzsébet-parkba A  mi
niszter az üdvözlés után kíséretével együtt megtekintette 
a gyönyörű parkot, mely 40 holdnyi területet foglal el. 
A  park közepén hatalmas, 10 méter magas sziklacsoportot 
építenek, melynek belsejében 400 hektoliter ürtartalmú 
viz reservoár lesz. A reservoár táplálékát ártézi kutból 
nyeri s öntözésre fog szolgálni. A  sziklacsoportozat előtt 
fogják felállítani a boldogult Erzsébet királyné életnagyságú 
szobrát, melyet Zala György szobrász tervez minden 
tiszteletdij nélkül. A  szobor a királynét egy rózsabokor 
előtt állva ábrázolja, a mint egy paraszt leány fejére 
teszi a kezét. A  miniszter este fél 7 órakor visszautazott 
a fővárosba.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E mi 1.

FONTOS! a vadászat kedvelőire, erdőőrökre, vadőrökre erdőőri és 
vadőri szakvizsgákra készülődökre nézve, hogy a különféle 

hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a vemhesség 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
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★  V A D A S Z - N A P T A R ,  ★
Különösenmely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi hiszét is képezi, 

jelemzi ezt a naptárt künnyü áttekinthetése.
A V a d á s z - N a p t á r  megrendelhető szerzője

F vl li a s z  l s t T7-, a n,
m. kir. fejvadásznál L IP T O -U JV A R .

1 drb. ara 50 kr., 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási es póstadij nélkül. — 20 darnb 
ára 20 frt s az ár előleges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi 
#  mód azonban sokkal kölségesebb.

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.
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8 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

M E G J E L E N T

L Ü M  1 8  T A 1 8 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 kelt m agas intézkedésével,
cziógüiils. 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.

( ^ P O L G Á R I  R U H Á K .  *18
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 8. Szervitatér sarkán. ó os4sI é,el& ^ Í a, S S J f u *

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. in. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. Október 10. 2-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
m ‘
s Előfizetési árak :
’ Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fól é v r e .................................4 kor. — fii.
.Vegyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

a  küldendők. ,
_______ ___________________

H irdetési d ija k : ^
Egy

helye
jj'

hasábos garinond sor vagy annak 
20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél

60 fii. bélyegdíj fizetendő.
i ! Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mór-
ÜL sékelt dijak egyzsége szerint. t

JU®®

Alaptalan neheztelés.
Nem egyenes, hanem kerülő úton jut hozzánk 

a hir, hogy az erdészeti tisztviselő urak közt 
többen akadtak olyanok, kik most, 5 évi 
tapasztalás után is kifogásolják munkálkodá
sunkat s azt állítják, hogy az nem egyéb, mint 
az alattvalóknak lázitása a felsöbbség ellen s e 
szerint raeglazitása annak a kapocsnak, melynek 
a parancsolás és a szótfogadás közt fenn kell 
állania.

Az ilyen hirt egyszerűen hallgatással 
mellőzhetnők, mert hiszen az, ki lapunkat öt 
évi fennállása óta figyelmesen olvasta, meg
győződhetett arról, hogy ha valami, úgy éppen 
ez az igyekezet állt mindig legtávolabb tőlünk, 
sőt ellenkezőleg folyton arra irányult minden 
fáradozásunk, hogy olvasóink körében a felettes 
hatóságok iránt köteles tiszteletet, működésűk 
körében az ügybuzgóságot, igyekezetei fejlesszük 
s őket azokra a kötelességekre figyelmeztessük, 
melyekkel minden jó hazafi és honpolgár hazá
jának és az emberiségnek tartozik. — Igaz, 
kitértünk és rámutattunk gyakran egyes visz- 
szásságokra, helytelenségekre, melyek a felettes 
hatóságok részéről gyökeres orvoslást igé
nyelnek, de ha ezt tettük, ezért azok, a kik 
a bajok eltávolítására hivatvák, csak elisme
réssel adózhatnak, mert csak akkor tölthetik 
be ők is helyesen tisztjüket, ha alkalmuk nyílik 
és módjuk van az elismert hibákat javítani, 
már pedig azt senki sem tagadhatja, hogy 
több szem többet lát, egyes ember pedig egyéb

gondjai és bokros teendői mellett figyelmét 
mindenre alig terjeszhet ki.

A fülünkbe jutott panasz tárgya különben 
is nem szorosan a hivatali, mint inkább a tár
sadalmi viszonyt érinti s bár előzőleg erre 
nézve már kifejtettük álláspontunkat, nem fog 
ártani azzal még egyszer s reméljük, hogy 
utoljára foglalkoznunk, felhiva egyúttal minden
kit, a ki az alább kifejtendőket helyteleneknek 
találja, vesse reánk a kővet; különben is az 
igazság kimondásának már gyakran megkövezés, 
tövis-koszorú volt a jutalma.

Egyébként miről is van tulajdonkép szó? 
Talán valami nagyon fontos és életbe vágó 
dologról, melynek igy vagy amúgy való alkal
mazása nagy veszedelmet rejt magában? De
hogy ! Abban találnak az illető urak kivetni 
valót, hogy lapunk valamely számában panaszos 
szavak hangzottak fel, a miért az erdészeti 
altiszti személyzetet az elüljárók sok helyütt 
nem becsülik meg olykép, a mint hogy azt 
állásuk és komoly hivatásuk megkívánná, ha
nem ugyanegy sorba helyezik őket kocsisaikkal 
és béreseikkel s midőn kényszerűségből néha 
kénytelenek is velük szóbeszédbe ereszkedni, 
az olyan modorban történik, a milyennek még 
csak az előbb említett cseléd személyzettel 
szemben sem lehetne helye. A „hallja János,* 
„jöjjön ide Mihály* megszóllitások szinte min
dennapiak, sőt sok esetben még a „kend* is 
elmarad s helyet ád a teggzésnek, mely ugyan 
a legszebb fajtája a meeszóllitásnak ott, hol 
jelképe a szeretetnek, bizalmasságnak, de is
mét mélyen megalázó ott, hol ezek a szép
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10 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

tulajdonságok hiányoznak. Hiszen még senkinek 
sem jutott eszébe kifogásolni, hogy a legha
talmasabbat, ki mindnyájunknak magasan fölötte 
áll, az Istent „te“-nek szóllitjuk s a magyar 
ember rendesen csak akkor urazza, midőn 
káromolja.

Említettük fentebb, hogy ez a panasz nem 
általános, hanem csak szórványos, a mi ter
mészetes is, mert hiszen nagyon szomorú dolog 
lenne, ha feltételezhetnék, hogy az elöljárók 
valamennyien ebben a hibában leledzenének s 
ne tudnák szorosan megvonni a határokat a 
cseléd és altiszt között.

Mert nagy án a kettő között a különbség! 
Mig az egyik, a béres vagy kocsis helyzetére 
nézve csak kevésben különbözik a régi kor 
rabszolgájától s urának majdnem egészen kényé
től és kedvétől függ, addig az altiszt a főnöke 
oldala mellé állított munkatárs, hivatva arra, 
hogy könnyítsen kötelességeinek terhén s tegye 
ezt czéltudatosan, saját tudásának teljes erejével, 
ne pedig úgy, mint valami élettelen gépezet. 
Hogy ez igy van, annak legjobb bizonysága 
az, hogy az altiszttől manapság már a művelt
ségnek bizonyos fokát megkívánják; az ö 
erdöőri szakvizsgái bizonyítványa hivatásához 
arányitva éppen olyan fontos okmány, mint az 
erdésznek a ő államvizsgálati bizonyitványa 
vagy az orvosnak a doktori diplomája, termé

szetesen itt is a hivatás minémüségét és annak 
fontosságát véve alapul.

Méltán feljajdulhatnak kivált némely erdé
szeti altisztek akkor, midőn az iskola porát 
magukról lerázott s bár éretteknek nyilvánított, 
de mégis sok esetben valójában éretlen gyer- 
kőczök utánozni akarván az idősebbeket s 
talán abban a hitben, hogy ez csupasz képű 
mivoltuknak bizonyos tekintélyt kölcsönöz, 
velük szemben igyekeznek lehetőleg durva és 
nyers modort alkalmazni s fölényüket lépten- 
nyomon fittogtatni.

Az igazi műveltségnek egyik legfőbb köve
telménye a sima modor s az olyan ember, ki 
ennek hijával van, szedte volna bár magába 
a világ minden tudományát, soha sem fogja 
magát műveltnek jogosan nevezhetni. Mi lenne 
ugyan a világból és az egész emberi társa
dalomból. ha a sors által magasabb polczra 
helyezettek az alantabb állók fölötti fölényüket 
durvasággal és nyerességgel igyekeznének be
bizonyítani ?

Az altisztekkel való tisztességes bánás
módra — ha már egyébért nem — már csak 
azért is föltétlenül szükség vau, hogy ez által 
tekintélyük a köznépnél, kivált pedig a kezük 
és vezetésük alá rendelt munkásoknál nem 
csak fenntartassék, hanem a lehetőség szerint 
még növeltessék. Nem lehet ennélfogva eléggé

^ i á i é i . 4 4 í i 4 i i i á á i i á í i é 4 i á ü é á á i i i é á á i é ^
3  tAr.cz 6=

A z első vidrám .
A gyönyörű Csallóközben, egy erdő szélében volt 

a lakásom. Házi szárnyasaim, daczára annak, hogy az 
asztalra csak ritkán került egy-egy, mert hiszen a 
magam fajtájú szegény embernek többet kell a piaczra 
mint a saját konyhára szánni, folyton fogytak, nyil- 
válnvalóvá téve, hogy itt róka koma garázdálkodik, 
de hát bajos volt valamit ez ellen tenni, mert bár 
deczember hava is itt volt, tél apó még mindig nem 
vette magára fehér köpönyegét. Végre deczember 16-án 
hajnalban olyan erős dér esett, mely a nap felköltéig 
lehetségessé tette a csapázást s ezt az alkalmat nem 
volt szabad elmulasztanom.

Körül jártam a ház tájékát s átkutattam kivált

ennek észak-nyugoti oldalán levő s málna indákkal 
erősen benőtt fiatalost s nem is hiába, mert itt csak
hamar két vén róka nyomára akadtam. A nyomok a 
fiatalosból ki s a mezőgazdasági földeken keresztül 
egyenesen a Frigyes királyi herczeg-féle uradalom 
szomszédságában elterülő és Somorja város tulajdonát 
képező erdőbe vezettek. Ez az erdő kerületemhez 
tartozik, ismerem annnak minden zegét-zugát, vala
mennyi fáját s igy tudtam, hogy a 70 éves állabban, 
melyben semmiféle aljfa vagy cserje nincs, a vén 
ravaszok nem maradtak meg, hanem nyilván a szom
szédos királyi herczegi erdőbe húzódtak, miről külön
ben a további nyomozás után meg is győződtem. Oda 
mint idegen területre nem követhetvén szárnyasaim 
dézsmálóit, elhatároztam, hogy este majd kijövök lesre.

Aikonyat felé, bár borús volt az ég s igy nagy 
sikerre alig lehetett kilátásom, meghúzódtam az előre 
kiszemelt helyen, de sajnos, csakhamar annyira be
sötétedett, hogy leshelyemet kénytelen voltam elhagyni, 
mielőtt a rókák mutatkoztak volna. Boszankodva indul-
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kárhoztatni, ha az elüljáró altisztjét mások 
fülehallatára szidalmazza, megbecstelenítő szók
kal, gúnynevekkel illeti s ez által nyilvánosan 
mintegy pellengérre állítja, Mit szólna ugyan 
az ilyen bánásmódhoz a tisztviselő, ha abban 
elülj ár ój a hasonló módon részesítené? A kato
naságnál, hol pedig a szigor és a fegyelem 
kétségen kivíll legnagyobb, óvakodnak attól, 
hogy a magasabb rangút alantasa előtt meg
dorgálják, jól tudván azt, hogy az lenne a leg
biztosabb út a fegyelem meglazitására.

Egyébként fölösleges erről hosszadalmasan 
és sokat vitatkoznunk. Azt már az elemi iskolába 
járó gyermeknek is tudnia kell, hogy a mások 
irányában tanúsított tisztelet az, mely annak 
adóját szinte megtiszteli s a ki mást meg nem 
tud becsülni, maga sem érdemes a megbecsü
lésre. Nézzünk csak egyéb ágazatokat, melyek
nél az erdészetiekhez hasonló képzettségű és 
készültségü altisztek vannak alkalmazásban; 
vájjon nincs ezekkel szemben mindenütt be
tartva a humánus bánásmód?

Az erdészeti altiszttől szigorúan megkíván
ják elüljárói, hogy tekintélyét a nép előtt 
fenntartsa s ha olyas valamit követ el, mi ezt 
csökkenteni alkalmas, felelősségre vonják és 
büntetik, indokolt tehát, hogy ennek a tekintély
nek a kivívását ők is tőlük tellhetőleg elő
segítsék, a helyett, hogy azt helytelen bánás

módjukkal megnehezítik. Azért senkinek sem 
fog eszébe jutni a föllebbvalójával szemben 
meg nem engedett módon bizalmaskodni, sem 
pedig az irányában tartozó tisztelet csökkenni 
nem fog. Ha valamely kérdésnél, úgy énnél 
az illető urak érzékenykedése mivel sem indo
kolható s biztosíthatjuk őket, hogy annak boly
gatásánál legtávolabb állt tőlünk a lázitás 
szándéka.

Az önművelődés.
A mai korban, mely a haladás kora, minden 

egyes embernek, ki a társadalomnak számot tevő tagja 
óhajt lenni, szüksége van arra, hogy a kor szellemével 
párhuzamosan haladjon, nyilvánvaló tehát, hogy a 
mivelődés terén megállania soha sem szabad. Ma már 
nem csak a szorosan vett tudományok, de az ipar, 
kereskedelem, mezőgazdaság terén is a világ nem 
elégszik meg a régibb idők vívmányaival, hanem 
folyton törekedik a tökéletesség felé s jaj annak, ki 
ettől az általános áramlattól visszamarad és nem igyek
szik maga is lépést tartani a korral; az ilyennek a 
vége rendesen szellemi és anyagi hátramaradás, hogy 
ne mondjuk züllés szokott lenni a vége. Az tehát, a 
mit a szülői házban, az iskolában vagy mesterünknél 
tanultunk, még korán sem elég az üdvösségre hanem 
folytatni keli tanulmányainkat, gyűjteni tapasztalatain
kat tovább az életben]is szóval szükséges hogy az egész 
életünk a tanulásnak szakadatlan lánczolata legyen.

Annak, ki magát a műveltebb osztályhoz akarja 
sorozva látni, nem elég az, ha saját szakmájában ki van 
képezve, legyen bár ez a képzettég a legmagasabb fokon 
álló, hanem szüksége van arra, hogy egyéb elvont dol
gokról is legalább némi fogalommal bírjon, mert alig

tem a Duna partjára, abban a reményben, hogy majd 
valamely vadlúd csapat felém téved s itt némi kár
pótlást találhatok s kilődözhetem a sok haszontalan 
hurczolás álal félig elkoptatott töltényeimet.

A folyó partjára érve meghúzódtam a szabályozás 
czéljaira fölhalmozott kőrakás mellé s vártam a ludak 
vonulását, egyszerre csak különös füttyentéseket hallok 
a Duna közepéről, melyekről mindjárt észrevettem, 
hogy vidráktól erednek. Bár a beállott sötétség miatt 
eredményre alig számíthattam, mégis utánoztam a 
fütyülést; hátha sikerül ezeket a nagyon óvatos álla
tokat megtévesztenem? Majd hogy ki nem néztem a 
szemeimet, annyira erőlködtem a nézésben, mig végre 
csakugyan észrevettem a vizen két fekete pontot, 
melyek a part felé látszottak mozogni. No szent Hubert, 
most mutasd ki irányomban való irgalmasságodat, 
melyet már jó ideje megtagadtál! — fohászkodtam 
magamban.

A két fekete pont egyre közeledett s végre nagy 
örömmel tapasztaltam, hogy a^vidrák kikapaszkodnak

a kavicsos partra s ott kedélyesen játszani kezdenek. 
A lövés ugyan bizonytalan volt, mert a czélgombot 
nem láttam és a mozgó pontnak is csak a körvonalait 
tudtam a sötétségben kivenni, azért a kínálkozó alkal
mat még sem akartam elszalasztani s úgy találomra 
oda durrantottam. A lövésre a vidrák teljesen mozdu
latlanok maradtak; talán mindkettőt agyonlőttem ? eh, 
még is nagyobb bizonyosság kegvéért oda eresztem a 
második lövést is. Eldördül a lövés, füstjét elkapja a 
a lengedező szellő, az én vidráim pedig — vigan úsz
nak be a Dunába, abban az irányban, a merről jöttek. 
No, szent Hubert, te ugyan gyöngén segítettél most 
az egyszer! sóhajtottam magamban s boszusan néztem 
a két távolodó fekete pont után,

De nini! mintha az eddig egyenes vonal ketté 
törött volna; az egyik tovább halad a Duna közepe 
felé, mig a másikat lefelé ragadja az ár. Hiába no! 
ebben a sötétségben czéltalan lenne tovább is maradni, 
induljunk hazafelé.!

Alig távozom pár lépésnyire a parttól, csakhamar
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van kínosabb dolog annál, mint mikor szóbeszéd közt 
mások olyan dolgokról beszélnek előttünk, melyekhez 
mi még csak távolról sem konyitunk s igy természetesen 
a társalgásban sem vehetünk részt, ha csak bolond
ságokat nem akarunk beszélni, nyilvánvalóvá tevén ez 
által tudatlanságunkat. Szükséges tehát, hogy magunk
nak az általános műveltséget a lehetőséghez képest s 
a mennyire azt csak személyi viszonyaink és vagyoni 
körülményeink megengedik, magán utón is megszerezni 
igyekezzünk.

Ebben a fáradozásunkban kitűnő szotgálatokat 
tehet a könyvek, hírlapok szorgalmas olvasása, de 
nem megvetendő még a műveltebb társaságokban való 
forgolódás sem.

Első teendőnk lenne tehát magunknak könyvtárat 
beszerezni, ez azonban szegény sorsú embernek nem 
igen áll tehetségében s igy az erdészeti és vadászati 
altisztek is mint elismert szegény emberek ettől az 
élvezettől meg vannak fosztva. Az államkincstár gondos
kodott arról, hogy az ő erdőhatóságainál a tisztviselők 
részére szakkönyvtárak állíttassanak föl, melyek révén 
azoknak a kiváló szakmunkák hozzáférhetőkké lesznek 
s igy meg van adva nekik a mód szakképzettségüket 
folytonosan fejleszteni, tudásukat gyarapítani, az azon
ban, hogy az altisztek is hasonló jótéteményben része
süljenek, még eddig senkinek sem jutott eszébe, vagy 
ha igen, úgy az eszme még nem vált testté. Külön
ben nehéz is lenne ilyen szakkönyvtárakat az altisztek 
részére összeállítani, még pedig azért, mert hazánkban 
még a népies nyelvezetű, könnyen megérthető szak- 
irodalom mondhatni teljesen parlagon hever. A mi 
szakkönyveink, legyenek azok bármely szakmába vágók, 
úgy vannak megírva, hogy azok megértéséhez aka
démiai vagy más magyasabb fokú előtanulmányok 
szükségesek. Ennek oka leginkább abban rejlik, hogy 
nálunk az irás mestersége nem igen fizeti ki magát s 
igy a bajon csak úgy lehtne segíteni, ha maga az 
állam venné kezébe a dolgot s az Írókat ő maga díjaz
ván, lehetővé tenné müveik olcsó beszerzését.

A hírlapok olvasása szinte hatalmas tényezője

egy füttyöt hallok az előbbi irányban, majd a máso
dikat és többet és többet, mind szomorúbbat, mit 
lubiczkolás, locsogás követ. Megállók és figyelek. A 
locsogás a part felé közeledik, majd megszűnik, csak 
két-három erősebb fuvás hallik még, azután egy még 
fájdalmasabb fütyülés. Látni ugyan mit sem láthattam 
mert a Duna kőpartjába nagyobb hasadékok voltak, a 
part pedig bozóttal volt sűrűn benőve s igy nem maradt 
más hátra, mint utamat folytatni, de erősen föltettem 
magamban, hogy reggelre kijövök megvizsgálni a tapasz
taltak eredményét.

Alig vártam a reggelt s már a hajnal első hasadá
sával mentem ki a jól imert helyre s már jó távolról, 
mintegy 700 lépesről újból hallottam a már este is 
hallott fájdalmas hangokat, de jóval gyérebb egymás
utánban. Óvatosan becserkésztem a hang helyét mint
egy 20 lépósnjdre, de még olyan homály uralkodott, 
hogy a cserjék közt mit sem láthattam meg, igy tehát 
még várakoznom kellett, mig kivilágosodik. Izgató és 
feszült várakozás közt telt el igy mintegy három

az általános műveltség megszerezésének, de hát a 
szegény embernek ez is patikaszer. Ebben a tekintet
ben szerencsés helyzetben vaunak azok, kiknek lakó
helyén kaszinók, olvasókörök, közkönyvtárak vannak, 
melyekben tudásvágyukat aránylag olcsó áron kielégít
hetik, de hát ez ismét olyan dolog, melyben az 
erdészeti és vadászati altiszteknek van legkevesebb 
részük, mert hiszen ezek hivatásukból kifolyólag leg
nagyobb részben falvakban, vagy a még ezektől is 
távol eső erdőházakban tanyáznak.

Az erdészeti altiszt még ahhoz is ritkán jut, hogy 
a műveltebb körökkel gyakrabban érintkezhessék; kör
nyezete az ő munkásaiból áll s igy alig van alkalma a fino
mabb társalgási modort, az élteiben annyira szükséges 
simaságot elsajátítani. Az egyedüli alkalom, midőn ezt 
tehetné, olyankor kínálkoznék, midőn föllebbvalójával 
érintkezik, az ilyen találkozásoknál azonban a társalgás 
rendesen csak a rideg és száraz hivatalos ügyek körül 
forog s egyéb dolgok alig kerülhetnek szőnyegre.

Ilyen körülmények között az erdészeti és vadá
szati altiszt valóban a saját gyenge erejére van utalva 
s igyekeznie kell azok között a szűk korlátok között, 
melyeket szerény anyagi helyzete köréje von, önműve
lődéséről gondoskodni. Hogy ezt czélszerüen meg
tehesse, múlhatlanul szüksége van arrra, hogy tájé
kozva legyen egyes alkalmas irodalmi müvekről s 
azok beszerzési forrásáról és módjáról, mely utóbbinak 
kivált lehetőleg kényelmesnek és olcsónak kell lennie.

Lapunk kitűzött czéljai közé egyebek közt a 
műveltségnek terjesztése is tartozván, ezen a téren is 
szolgálatot óhajtunk tenni tisztelt olvasóinknak, mely 
czélból időről-időre egyes hasznos irodalmi munkákat 
fogunk ismertetni s ajánljuk ezt a rovatunkat is szives 
figyelmükbe.

A felvilágosodás korszakában nekünk sem szabad 
a haladó emberiség mögött elmaradni,

negyed óra, ekkor azonban feltűntek a vidra körvonalai, 
a mint egy kődarabon feküdt s ahoz dörzsölődni látszott 
nyilván meg volt sebesitve s ezért hallatta azokat a 
fájdalmas hangokat. Bár az este kissé megharagudtam 
szent Hubertre, de a magunk fajta vadász ember 
hamar megbékél s igy ismét hozzá fohászkodtam és 
elsütöttem fegyveremet. A lövésre a vidra elterült a 
kődarabon, majd egyet rángatódzik s — óh fátum! 
befordul a sebesen folyó Dunába: mire oda futok, már 
a fegyveremmel nem érem el. Gyorsan előrántom 
baltámat s levágok egy jó hosszú husángot, de mire 
ezzel elkészültem, már hiábavaló volt, az én vidrám 
már annyira eltávolodott a parttól, hogy nem érhettem 
el. Reméltem, hogy a Duna gátjának mintegy 2 kilo
méternyire fekvő kapujához fogja az ár a hullát sodorni 
s ott a mindig kéznél levő csónak segélyével még 
megkaphhtom, de csakhamar füstbe ment ez a reményem 
is,'mert a hullámok mind tovább ragadták a meder felé.

Az eredménytelenség fölött való méltó fölháboro- 
dással indultam vissza, hogy este tett lövéseim helyét
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Eácz Töttös 1899 szeptember 28.

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

Nem mulaszthatom el, hogy ne értesítsem egy esetről 
mely kis hijja, hogy végzettessé nem lett reám nézve.

Tegnap délután 2 és 3 közt, midőn éppen egyedül 
voltam honn, egy uriasan öltözött ismeretlen egyén ál
lított be házunkba s tudakozódásomra azt mondta, hogy 
messziről jön s nagyon kimelegedett. Én az ismeretlen 
utast — mi rosszat sem sejtve — természetesen üléssel 
kínáltam meg, ez azonban visszaélve egyedüllétemmel, 
csakhamar czélozgatni kezdett utjának czéljára s szép 
szavakban szerelmet vallva, hálójába igyekezett keríteni- 
Közben nevét is megmondta, állítva, hogy Kovács Pálnak 
hívják s Cso^okán ellenőr. Látva pedig méltó felháboro
dásomat s azt, hogy czélját szép szavakkal el nem érheti 
brutális szavakkal támadott s fenyegető állást foglalt 
velem szemben. Menekülésemet talán csak a véletlennek 
köszönhetem, annak ugyanis, hogy éppen házunk előtt 
van a mohács-villányi vasút s egy ott dolgozó munkás
udvarunkba jött a kúthoz vizet meríteni, mit az idegen 
észrevéve gyorsan hátat fordított nekem s ezekkel a 
szavakkal távozott: „Sebaj, szép erdészné ! találkozunk
még, a mikor nem is álmodja s akkor majd huszár módra 
hurokkal verbuválunk!"

Az eseteet nyomban bejelentettük a csendőrségnek, 
alig hihető azonban, hogy nyomozásának eredménye

megvizsgáljam s itt legnagyobb bámulatomra olyas 
valamit találtam, a mit ha saját szemeimmel nem látok, 
soha sem hittem volna el. Az, a mit én kődarabnak 
néztem s a mihez az elúszott vidra dörgölődött, nem 
volt más, mint a párjának a kihűlt teteme. Ez azután 
teljesen megmagyarázta az estéli fájdalmas hangokat 
és locsogást: az ép bőrrel megmenekült vidra észre
vette életepárja kimúlását s visszatérve hozzá, kisegí
tette a partra és itt siratta halálát, nem törődve a 
veszedelemmel, melynek magát ez által kiteszi. Itt 
önkénytelenül feltámadt bennem a kérdés, vájjon hány 
ember tenné ezt meg élete párjáért?

Az elejtett és megkapott vidra nőstény volt s 
midőn felbontottam, legnagyobb bámulatomra belsejé
ben már annyira kifejlett három kölyköt találtam, hogy 
nyilván 2—3 nap múlva már megfiadzott volna, mi 
annál különösebb, mert a vidra rendes körülmények 
közt csak májusban kölykezik s ekkor 3—7 kölyket 
vet. Az elejtett vidra súlya l l ' / 2 klgr. volt, mi nem 
is csoda, mert a Dunának ez a holt ága igen haldús 
és a fenekén levő fatörzsek miatt nem halászható.

Közli Makky J á n o s  
kerületi és városi erdőőr.

legyen, mert nyilván hamis nevet mondott. íme, a szegény 
nő addig, mig férje terhes szolgálatában fáradozik, a 
saját hajlékában sincs biztonságban!

Kiváló tisztelettel maradtam
szerény munkatársnője 

Po l c z  J  ózs e fné , L á n g  J u l i a n n a .

Bagomér (Bihar m. f. 1899 október 8.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Boesánotot kérek, hogy soraimmal háborgatom, 

de nem állhatom meg, hogy ne értesítsem arról a nagy 
csapásról, mely folyó hó 1-én ért.

A jelzett napon ugyanis délután 3 óra tájt ki
gyulladt a szomszédom szalma kazalja, mely az én 
házamhoz közel volt s arról lángot kapott ez is és 
teljesen leégett, kiszámithatlan károkat okozva nekem. 
A lakosság megjelent ugyan segíteni és menteni, de a mit 
meg is mentettek, az legnagyobb részt olyan pocsékká 
van téve, hogy alig ér valamit. Én magam kint voltam 
szolgálatban és csak nőm és 6 gyermekem volt a 
háznál s igy még jó szerencse, hogy a faluban lakunk, 
hol mégis csak akadt egy kis segítség. Mennyivel 
nagyobb lehet az ilyen veszedelem az olyan kartár
saknál, kik az emberi segítségtől távol magukra hagyva 
az erdők mélyén laknak!

Nem akarom ugyan állítani,, hogy a gyújtogatást 
valamely haragosom én ellenem követte volna, el, mert 
hiszen a szomszéd háza is a lángok martalékává lett, 
de azért ez sem lehetetlen, mert hiszen nekünk erdő
őröknek szolgálatunkból kifolyólag rendesen sok az 
ellenségünk.

Ennél a szomorú esetnél eszembe jut, hogy milyen 
jó lenne, ha már meg volna a segélyegyletünk; bizon 
jól esnék az embernek egy kis segítség és csodálatos 
módon még mindig akadnak a tisztelt kartársak közt, 
sőt nagy többségben vannak olyanok, kik nem tudják 
az ilyen intézmény nagy előnyeit mérlegelni s nem 
támogatnak minket annak létesítésében.

Isten óvjon mindnyájunkat hasonló veszedelemtől!
Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak

igaz hive Oláh János 
erdóör,

5 cCixwj

Hasznos tudnivalók. É

A méhek téli gondozása.
A mint az időjárás hidegebbre fordul, megszü- 

kitjük a röpülő-lyukat annyira, hogy csak a méheknek 
legyen kijárása; erre most és egész télén át szükség 
van, mert követhezhetik még oly meleg idő, hogy a 
méhek röpködni fognak; de legyen a nyílás oly nagy, 
hogy azon egerek, cziezkányok stb. be ne férjenek, 
tehát semmiesetre sem tágabb 5— 6 mm.-nél.
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Ha aztán beállanak az erősebb hidegek, fagyok, 
itt az ideje, hogy a méheket a hidegektől is megvéd- 
jük. E végből berakhatjuk a kaptárakat száraz pinczékbe, 
szobákba, vagy más, némi meleget tartó helyiségbe, 
csak arra legyen gondunk, hogy a telelő helyek 
szellősek legyenek, különben a lépek megpenészed- 
hetnek, sőt megfulladhatnak a méhek is. Legjobb 
azonban, ha a méheket a méhesben teleltethetjük; ha 
a méhes maga is meleg-tartó vagy a kaptárak borí
tottak, elegendő azt elzárnunk, hogy madarak, nyestek, 
patkányok, macskák a kaptárukhoz ne jussanak.

Hideg — deszka, nád stb. — falas méhesekben 
azonban különösen, ha maguk a kaptárak is vékony 
deszkákból vannak, meleg takarót kell adnunk nekik. 
Csekélyebb számú kaptáraknái használhatunk erre ócska 
pokróczokat, zsákokat, ponyvákat, vagy más eféléket. 
Ahol azonban sok a kaptár, legjobb erre a sarju, mert 
ebbe nem fészkelnek az egerek. A kaptárak közeit 
tehát sarjuval kitömjük és ugyanebből adunk nekik 
takarót hátul és elől is, de úgy, hogy a röpülő-lyuk 
takartalanul maradjon, különben a méhek nem kap
nának elegendő levegőt.

Ha a méhes nyílt, elejét deszkával, náddal vagy 
hasonló valamivel kell elzárnunk, hogy harkályok, 
czinkék ne háborgasssák a méheket és a nap sugarai 
se érintsék a röpülő-lyukakat, mert ez is háborgatja 
a méheket.

Télen át nem sok dolog van a méhekkel, sőt 
nem is tanácsos túlbuzgóságból sokat forogni körülöt
tük ; elegendő, ha 2 hetenkint megvizsgáljuk őket, nem 
dugultak-e be a röpülő-lyukak, — akár a leszivárgó 
és megfagyott viz, akár a lehullott halottak által s 
ha ilyesmit veszünk észre, azonnal nyissunk utat a 
levegőnek. Ezeken kivül hallgassuk meg a méhek 
zúgását; ha ez rendes, bízvást tovább haladhatunk; 
ha azonban a méhek nagyon csöndesen tartják 
magukat, koppantsuk meg a kaptárt és figyeljük meg. 
hogyan felelnek rá a méhek; Ha erősen felzudulnak 
és hirtelen elhallgatnak, akkor is rendben vannak; 
ahol azonban erős zúgást, nagy nyugtalanságot, - -  a 
röpülő-lyuk előtt sok kidobált méhet látunk ott valami 
bajnak kell lennie; ily családokat tehát, ha az idő 
alkalmas volna, ió lesz megvizsgálni; ha azonban nagy 
hideg van, jelöljük meg őket, mint olyanokat, melyek 
kora tavaszszal első sorban megvizsgálandók.

Mikor takarm ány ózzunk télen? A helyesen 
összeállított takarmányon kivül kiválóan fontos a takar
mányozási időnek pontos megtartása Legczélszerübb 
a takarmányt három adagban adni, de ezek mindenike 
több részletből áll: igy minden etetésnél előbb a szecskát 
adjuk két, három adagban, azután szálas szénát es 
szalmát. Ha szálasat napjában csak egyszer adhatunk, 
azt délben adjuk. Estére szalmát adjunk tetszés szerint. 
A tisztaság a takarmány alőkészitésénél, az etetésnél, 
a jászlak gyakori tisztogatása kiválóan fontos.

A Független Újság után.

Az uj évfolyammal uj nyilvántartást kel
letvén készítenünk, kérjük mindazokat, kik 
még nem tették, előfizetéseik rendezésére, hogy 
nevük abba átvezethető legyen.

N y ú l az árvízben. Vadász-adomának is beillő 
história esett meg az árvizes napokban a dunamenti Érd 
községben. A  nagy néptömeg odaérkezésekor a Duna 
éjszaka elöntötte a község több száz holdas legelőjét, a 
melynek közepén csupán az uradalmi vadász háza maradt 
szárazon, A  vadász reggel busán konstatálta állapotát és 
szidta a vizet, a mely most jó időre megfosztotta a nyul- 
pecsenyétől. De a mint a házát környező keskeny szárazon 
járkált, egyszerre csak észreveszi, hogy a vízben egyfán 
termetes nyúl piheg. A nyúl az éjszakai hirtelen vizáre lől 
menekült föl a görbe fára, azután többé nem tudott le
menni. A  vadászt a dolog megörvendeztette s nyomban 
elhatározta, hogy a nyulat lövés nélkül élve hozza el 
a fáról. Beleült a háznál mindig készen álló csónakba s 
a fához evezett. Ott a csónak orrán lévő lánc kis horgát 
beleakasztotta a fába, maga pedig fölmászott rá. Már a 
kezei között érezte a zsákmányt, a mikor a nyúl hirtelen 
szökéssel beleugrott — csónakba. A  rázkódástól a különben 
is gyöngén erősített kapocs kiesett a fából s a csónakot 
az ár lassan terelte tovább — a nyullal, mig a vadász 
ott ült káromkodva a fa tetején a nagy viz közepette. 
Mit csináljon egyebet, hát kiabálni kezdett. Kiabálására 
a falu végén összegyűltek az emberek s bámulva nézték 
messziről a fán üldögélő vadászt. Azután tudták csak 
meg a históriáját, a mikor a csónakkal hozzámentek. 
Persze lett nagy hahotázás s alig tudták a nagy nevetéstől 
elérni az elszabadult csónakot. A  nyúl odalapult a 
fenekére, de a mikor meg akarták fogni, kiugrott a 
csónakból a vízbe s ott éviekéit kétségbeesetten. A  
vízből mégis kihalászták s igy jutott a vadász a nyul- 
hoz, de mig a nagy derültség tart, bezárkózott a házába.

G yüm ölcsfák az utak m entén. ELaszban s 
Németországban üdvös intézkedés történt, gyümölcsfákat 
ültetnek az országutak mentén s most foglalkoznak azzal 
a tervvel, hogy hasonlóképpen értékesítsék a vasutak 
mentén húzódó terület-szalagokat is. Mielőtt azonban 
ültetéséhez fognának, hozzáértő emberekkel vizsgálatják 
meg a talajt s beszámolót tartanak az illető területek 
nedvességi viszonyáról, a téli t nyári klímáról, 
fagyok és ködökről. Mindezekről a szomszédos birtokosok 
adnak számot s csak azután határozzák meg, hogy mit 
ültessenek, olaj-, szeder-, dió-, vagy mandulafát gesztenyét, 
cseresznyét, szilvát, körtét vagy almát ? Az ültetvényekre 
a vasúti bakterek s az utbiztosok ügyelnek. Az évi ter
mést hivatalos árverés utján értékesítik az ültető községek 
javára. Hasonló tervvel foglalkoznak Franciaországban 
is, hol a párisi árucsarnokok hajlandók a gyümölcstermést 
értékesíteni.

A v ilág  legöregebb embere. Kursk kormány
zóságban, egy Bolgorod közelében levő jószágon halt 
meg néhány nappal ezelőtt egy száznegyven esztendős 
aggastyán. Charkovban született s rendkívül hosszú életének 
legnagyobb részét Oroszország déli részében töltötte. 
Háromszor házasodott meg s mint özvegy halt meg. Talán
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negyedszer is megházascdott volna, de ezt már nem 
engedik meg az orosz egyházi törvények. Az elhunyt 
kétszer ült ezüstlakodalmat Életének utolsó nyolc esztende
jében vak volt és sohasem hagyta oda ezalatt a szobáját. 
De utolsó pillanatig az volt a leghőbb vágya, hogy 
megérje a huszadik századot. Emlékező tehetsége mind
végig frissen működött és haláláig kitartott szellemi ereje. 
Hosszú életének titkát nomád életében látja, hogy egész 
életében a szabadban élt. Több mint egy évszázadig el
járt az ukrainei vásárokra s az éjszakákat nagyobbrészt 
szabad ég alatt töltötte.

M egm érgezett gyerm ekek. A  szülői gondat
lanságnak két szomorú példájáról ad hirt a Bp. H. 
Márton József szabadbattyáni földmives a minap orvoshoz 
ment, mert fülgyuladása volt. A  kapott orvossággal 
hazatért s az orvossságos üveget az ablakba téve, le- 
dült az ágyra és elaludt. Hároméves Lajos fia fölmászott 
az ablakba s az orvosságos üveg tartalmát kiitta. E gy
szerre rosszul lett, mert az üvegben morfium volt, a mely 
megölte a gyermeket. — A  másik eset a szomszédos Falu- 
battyán községben történt. Szili Mihály odavaló gazda 
bement a feleségével a fehérvári hetivásárra s magukra 
hagyták öt kis gyermeküket. A  kétéves Juliska megunta 
a játékot s beszaladt a konyhába. Nyilván megéhezett a 
kicsike, mert a szekrényben keresgélt s addig kotorászott 
mig egy csuporban valami fehér folyadékot nem talált. 
Tejnek godolta szegényke s nagyot ivott belőle, de utána 
nyomban jajgatni kezdett. A  csuporban ugyanis föloldott 
mosószóda volt. A  maró folyadék annyira összeégette a 
kis lány belsőrészét, hogy nagy kinok között kiszen
vedett. A  két gondatlan szülő ellen megtették a feljelentést 
a székesfehérvári ügyészségen.

Szerencsétlenség a vadászaton. A  somogy- 
megyei Kund-család különös végzet átka alatt áll. Még 
élénk emlékezetben van az a rémes gyilkosság, a melynek 
vadászat közben a fajthi erdőben Kund Béla áldozatul 
esett, a kit orvvadászok lőttek agyon. Most a meggyilkolt 
földbirtokos fiát, Pistát hozták súlyosan megsebesülve a 
budapesti Vöröskereszt-kórházba. A szerencsétlen flu, a

ki csak most mull 14 éves, a vadászával kiment miünap 
az erdőbe lesre. Hogy mikép történt, csak a vizsgálat 
fogja kideríteni, de a vadászfegyvere elsült s a goi ó a 
a fiút találta az egyik szemén. Most a kórházba hozták s 
az orvosok kivették a szemét. Sérülése súlyos, de azért 
reményük, hogy a szerencsétlen fiú életben marad.

Szerkesztői üzenetek.
Nag-y Mihály urnák, Hosszufalva. Hogy 1 frt 50 kr. 

küldeménye beérkezett, legjobban bizonyltja, hogy a lapot kapja. 
Üdvözlőt! — Simsik Mihály urnák, A. Lehota. A kívánt czimre 
küldtünk mutatvány számot. Köszönet a figyelmeztetésért! — 
Podhányi Jó z se f urnák. Lőcse. Az 1 frt 50 kr. beérkezett, 
valamint az ujabbi előfizetés is. — Kühn P éter urnák, Stréza 
kercsisora. Gráff Károly lakását sajnálatunkra nem közölhetjük 
mert nem tartozik előfizetőink sorába. Lehet, hogy üzenetünk 
által figyelmessé téve, ezt valamely hívünk velünk közölni fogja, 
akkor majd megírjuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E mi  1.

Állás esérélés.
Egy 24 éves nőtlen fiatal ember, ki az erdőőri 

szakiskolát végezte, az erdőőri szakvizsgát kitűnő ered
ménynyel letette, most egy nagyobb uradalomnál a 
gazdászattal is foglalkozik, az erdészetnél 7 évi gya
korlata van, beszél magyarul, németül, tótul, kivéssé 
románul is, állását változtatni, esetleg elcserélni óhajtja. 
Kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik. Czime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

XXXXXXXXXXXXXXimXXXXXXXXXXXXitXXXXXXXXXXXX
H /A  IVT r p  f v  O  • a vadászat kedvelőire, erdőőrökre, vadőrökre erdőőri és ff

-L V /  i . "  -■ V /  kA • vfl.dnri szakvizso-Akra. kósziilndnkrfi nézvfi. hnp'v a különféle f i

ff
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vadőri szakvizsgákra készülődökre nézve, hogy a különféle 
hasznos és káros vadak Szaporodási helyeiről, a vemhesség vagy költés idejének tar
tamáról, a szaporulat mennyiségéről, 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 hiszét 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 u K a s z  I s t v, a n

m. kir. fövadásznál L IP T O -U JV A R .
1 drb. ára 50 kr., 5 drb. 2 frt 25 kr., 10 drb. 4 frt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darnb 

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 kötlségesebb.
A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.
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16 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

M E G J E L E N T

1 L Ü
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 m agas intézkedésével,
cxegü n lt 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.

PT f o l g A 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 félrevezetni. 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. Fensege József foherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállitók. 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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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. Október 17. 3-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
®  Előfizetési árak : 1Egész évre ........................... 8 kor. — fii.

Fél é v r e ................................. 4 kor. — fii.
Negyed évre ....................... 2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J
a küldendők.

H irdetési d ija k :
----¥

I Egy hasábos garmond sor vagy annak 
! helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 

60 fii. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mór- 

' sékelt dijak egyzsége szerint.5 @__________________________ JuSxí

Védekezés a balesetek ellen.
Ismételten és számtalanszor merültek fel 

lapunkban a panaszok, hogy az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzetet sűrűn érik bal
esetek, elemi csapások, orvtámadások, melyek 
részben anyagilag károsítják meg az illetőket, 
részben pedig testi épségük szenved, sőt nem 
ritkán életük is áldozatul esik.

Ezek a rósz viszonyok az illető altisztek 
szolgálatának minémüségéből kifolyók, mely 
bő alkalmat nyújt a köznépnek azok gyűlö
letére, kik gátolói rósz indulatainak és tiltott 
kedvteléseinek.

A köznép legnagyobb része nem tudja 
még mindig felejteni a régi jó időket, midőn 
a lakóhelye körül elterülő erdőkben szabadon 
garázdálkodhatott, onnan faszükségletét be
szerezhette, szabadon legeltethetett, sőt még 
vadászati vagy halászati szenvedélyét is kielé
gíthette a nélkül, hogy ebben bárki is meg
akadályozta volna. Az idősebbek, kik ezeket 
az időket átélték, elmesélik ezt a fiatalabb 
nemzedéknek s miután az emberben mindig 
jobban van kifejlődve a roszra, mintsem a 
jóra való hajlandóság, észrevétlenül üti fel 
fejét az erdőkárositók és vadorzók serege.

A törvényhozás már két évtizeddel ezelőtt 
intézkedett, hogy ezeknek a garázdálkodásoknak 
gát a vettessék, az eredmény azonban éppen nem 
kielégítő, mert az erdei és vadászati kihágások 
a helyett hogy fogynának, talán még szapo
rodnak, minek oka nyilván a vonatkozó tör
vények enyhe voltában kereshető.

Az erdészeti és vadászati altisztek feladata 
megakadályozni az erdei és vadászati kártételeket 
tehát megakasztani a rósz indulatu embereket 
ezek elkövetésében miért azután igen gyakran 
kell meglakolniok, mert az ellenségükké vált 
nép ott tölti rajtuk boszuját, a hol csak teheti. 
Majd testi épségük, életük ellen tör, majd 
pedig földi javaikban igyekszik kárt okozni, 
hol lábas jószágát pusztítván el, hol pedig 
üszköt dobváu házára, takarmányára. Az ilyen 
támadások és kártételek elkövetői csak ritkán 
kerülnek az igazságszolgáltatás kezébe, mert 
a többi nép a helyett, hogy gonosz tetteiket 
felfedezni igyekeznék, gyakran még takargatja 
azokat s titokban örül a gyűlölt személy vesze
delmének.

Ezeket az üzelmeket teljesen megakadá
lyozni alig lehetséges és egyelőre legföllebb 
azok csökkentésére gondolhatunk, mire leg
alkalmasabb módnak mutatkozik a balesetek 
ellen való biztosítás.

A testi épség ellen elkövetett merény
letek számát lehetne ugyan csökkenteni az 
által, hogy az erdőőri és vadőri szolgálat 
hasonlóvá tétetnék a csendőrség és pénzügyőrség 
szolgálatához, hol egyes magános embernek 
tiltva van a szolgálat teljesítése s arra mindig 
legalább ketten lesznek kivezényelve, de hogy 
ez valamikor az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetnél is behozassék, arra alig lehet 
kilátásunk, mert ezen a téren még mindig a 
lehetőleg legnagyobb takarékosság mérvadó.

Maradjunk meg tehát egyelőre a balesetek 
és elemi csapások ellen való biztosításnál.
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18 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Korunkban nincs az embernek már olyan 
vagyona, mit biztosítani nem lehetne; épületek, 
házi szerelvények, bútorok tüzeset ellen, házi 
állatok baleset ellen bármikor s aránylag elég 
alacsony dijak fizetése meltett biztosíthatók s 
hasonló módon biztosíthatjuk magunkat is bal
esetek ellen, természeten nem arra nézve, hogy 
azok ne érhessennek, hanem hogy azok kö
vetkezményeit könnyebben elviselhessük.

Ha elleuségienk azt látják, hogy az ellenünk 
tervezett gonosztettnek nem lesznek ránk nézve 
olyan súlyos következményei, mint a hogy 
azt az ő gonosz indulatu szivük óhajtaná, 
számot vetnek magukkal, mielőtt ellenünk va
lamihez kezdenének s mig egyrészt szemük 
előtt lebeg a veszély, mely reájuk háramolhat, 
másrészt belátják azt is, hogy czéljukat nem 
érhetik el olyan mértékben, mint a hogy azt 
bosszuszomjuk kívánja.

Szükséges lenne tehát, hogy minden egyes 
erdészeti és vadászati altisztnek nem csak a 
saját személye, de összes vagyonkája is biz
tosítva legyen! igen de fölmerül itt a kérdés, 
hogy ki fizesse itt a bár nem túl magas, de 
szegény ember által alig megbirható költ
ségeket?

Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
javadalmazása általában véve oly csekélyre 
van szabva, hogy még csak a tisztességes

megélhetést is a legritkább esetben biztositjai 
s igy abból még külön biztosítási dijakat fizetni 
szinte lehetetlen, nem maradna tehát egyéb 
hátra, hogy személyzetét és annak földi javat 
szolgálat adója biztosítsa. Igaz, hogy ez újabb 
és nem éppen csekély terhet róna az erdő 
vagy a vadászat tulajdonosára, de kérdés, hogy 
az igy fizetett biztosítási dijak teljesen veszendőbe 
mennének-e reá nézve?

Az olyan ember, kinek nem kell túlságosan 
félnie a bosszúálló kéztől, ki tudatában van 
annak, hogy bármily balesetnél, mely őt vagy 
vagyonát érheti, nincs kitéve a teljes nyomornak, 
sokkal buzgóbban és odaadóbban teljesítheti 
szolgálatát, mint az olyan kinek minden lépési
nél remegnie kell, hogy ellensége bosszújának 
áldozatává esik s igy nyilvánvaló, hogy a 
fokozottabb szorgalom és buzgóság bőven 
kárpótolná a birtokost azért az áldozatért, me
lyet személzetének testi és vagyoni épsége 
érdekében meghozna.

Ezeket a dolgokat komolyan fontolóra 
kellene venni a szolgálatadóknak s az ered
mény vajmi hamar igazat adna nekünk, sőt 
ez az eljárás hivatva lenne nagy mértékben 
csökkenteni az erdei és vadászati kihágásokat 
is, mi által a köznép erkölcsileg is gyarapodnék, 
az altiszti személyzet panaszai pedig szinte 
apadnának.

Biztosítsuk tehát a személyzetet és vagyonát 
a balesetek ellen !

T Á R C Z  -a.. 11

V adászszá avatás.
Hogy is történt csak? Isten engem, nem tudnám 

elmondani, ha csak a fejem lenne segítségemre henne, 
de jó szerencse, hogy a történtekre emlékszik testemnek 
az a része is, melyet a jó Isten azért adott, hogy legyen 
mire leülnöm, úgy látszik azonban, hogy az emberek 
még mindig félreismerik az egyes testrészek hivatását 
mire legjobb bizonyság az, hogy régi jó tanítóm is 
sokkal többet bajlódott ezzel, mint a fejemmel.

A tuladunai szép síkságról szóllitott gonosz sorsom 
ebbe a görbe oláhországba, hol az emberek a bocs- 
kornál kezdődnek és ott is végződnek, hol az asszonynak 
leánynak még sátoros ünnepnap sem áll egyébből 
összes öltözete, mint a bokáig érő ing fölött elül egy

kötény, hátul egy kötény s a hol még a tésztás ételek 
csinálóinak a mestersége nem haladt tovább annál, 
mint hogy a nálunk tisztán sertések hizlalására szánt 
eledelt hol tejjel, hol túróval megeszkábálva emberi 
eledellé teszik.

Jaj de keserves is itt megszokni a magamfajtáju 
embernek, kivált mikor a fájdalmaim altatója az ínség, 
ringatója a nyomor! Bizon ha csak egy magamnak 
lenne ez a sorsom, béllé kellene bolondulni, de hát 
vannak itt még többen is a messze vidékről ide csöp
pentek, kik sorsomban osztakoznak.

Az életünk itt mindig egyforma egyhangúságban 
folyik; hegyről le, völgyből fel és megint mindig csak 
ugyanaz. Jó szerencse, hogy néha-néha puskáinkat 
is magunkkal vihetjük s ezek segítségével egy kis húst 
is keverhetünk a puliszka közé.

Egy éve elmúlt már, hogy itt élem világom, 
többször jártam már kint vadászaton, hol magam, 
hol mások társaságában, de — bár az itteni rengeteg 
erdők csak úgy hemzsegnek a nemesebb vadtól, még
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Örökös harcz.
Az emberiség életének egész folyása nem egyéb 

folytonos háhoruskodásnál, mely alatt azonban nem 
azokat a véres csatákat kell értenünk, melyeket a 
legutolsó pár év alatt a kinai és japán, a görög és a 
török, a spanyol és amerikai népek vivtak meg egy 
mással, vagy a melyeket az angol óriás a parónyi 
Transvál ellen mostanában kezd megvívni. Mi az alatt 
az örökös harcz alatt, melyben az embernek egész 
életén át küzdenie kell, azt a viaskodást értjük, melyet 
folytatni kénytelen a teremtés által az ő hatalmába 
adott természettel és az elemekkel. A vallás szent 
tanai szerint azt mondta az Úr az első embernek, hogy 
mindenek fölött úrrá teszi s ő fog majd uralkodni az 
összes teremtményeken s ime most évezredek, sőt 
talán százezredek múlva kitűnik, hogy tulajdonkép mi 
emberek nem is urak, hanem szegény rabszolgák 
vagyunk és keservesen kell küzdenünk, hogy létünket 
ne csak mára, hanem a jövőre nézve is biztosítsuk.

A leigázott természet bizonyára a legveszedel
mesebb forradamár mindenek között. Egy helyütt a 
víz, más helyütt a tűz lázad föl az uralkodó ember 
ellen, majd földrengés pusztít el egész vidékeket, 
ismét döghalál kaszája suhiut végig országokon, bő 
aratást téve az emberiség soraiban, az ember pedig 
küzd és védekezik ellenük megfeszített, erővel. Ezzel 
azonban még nem elégszik meg a leigázott természet, 
hanem alattomos, titkos, szemmel gyakran nem is 
látható s csak pusztításaiban észlelhető ellenségeket 
zúdít ellenünk, a föld alatt, a föld fölött egyaránt. 
Filoxera, sáska, hesseni és kolumbácsi légy, apácza

gyaponez és a jó Isten tudja még, hogy mi minden
féle tesz folyton pusztítást javainkban, mi pedig szinte 
tehetetlenül állunk ezekkel szemben, mert ha sikerült 
is valamelyes csapást legyőznünk vagy elhárítanunk, 
már nyomon követi a másik s a már befejezettnek 
vélt harcz mindig újra és újra kezdődik.

Ennyi ellenséggel szemben éber őrszemekre van 
szükségünk, melyek már előre figyelmeztessenek a 
közelgő ellenségre.

A magas kormány a mi fő őrszemünk, mely 
éber figyelemmel kisér minden újabb tüneményt és 
siet erről országa lakosságát értesíteni, hogy a vesze
delemre jó eleve elkészülve, az ellen megküzdhessen.

Legújabban Poroszországban ütötte föl fejét egy 
járványszerü betegség, mely a fenyvesek bizonyos 
részét pusztulással fenyegeti s kormányunk már most 
figyelmezteti az erdészeket a vészre s tanácsokat ád 
annak elhárítására.

Mint az erdészetnek szerény szolgája, sietünk az 
erre vonatkozó rendeletet lapunk tisztelt olvasóival 
megismertetni, hogy idejekorán megtehessék megfigye
léseiket s ott, a hol a baj netán mutatkoznék, azt 
már csirájában elfojthassák. A kérdéses ministeri 
rendelet a következő:

34/eln. I—4. Körrendelet.
Értesülvén arról, hogy a „simafenyő hólyagos rozsda“ 

(Peridermium resp. Ascidium Strobi Kieb) Poroszország 
egyes vidékein fellépett, ezen a simafenyó (Pinus Strobus 
L.) valamint a czukor fenyő (P. Lambectiana Dongl) 
és a hegyi fenyő (P. monticola Dongl) fákra és állabokra 
káros és veszélyes betegség fellépése és továbbterjedése 
elleni óvó intézkedések szempontjából szükségesnek találom 
a közig, bizottságot és a kir. erdőfelügyelőséget a követ
kezőkre figyelmeztetni;

nem tudtam puskám csővé elé egj7ebet kapni egy-egy 
szende őzikénél.

Most a napokban is, hogy már meguntuk a boldog 
semmittevést, jó szomszédommal, Donátit barátommal, 
ki daczára annak, hogy a bérezés Máramarosból szakadt 
ide, nem muszka, hanem becsületes magyar sváb, 
vállra vetettük puskáinkat, hogy valamerre esti lesen 
próbáljunk szerencsét s neki indultunk az úgynevezett 
Tortúra havasra. No nem is hiába keresztelék annak 
(a tortúra ugyanis latin nyelven kínzást jelent), mert 
csakugyan valóságos tortúra az, mig az ember ennek 
a szikláin, meredélyein fölkapaszkodik vagy leereszkedik 
a völgybe.

Pár órai kínos fáradozás után végre megérkeztünk 
a kiszemelt helyre s Donáth barátom régi szokásához 
képest elfoglalta a pásztor kunyhó mellett levő kényel
mesebb helyet, mig engem fiatalabbat odább küldött 
a sűrűségbe, mely intézkedésénél tálán tekintettel volt 
szokásos vadász kabátomra. Van ugyanis nekem egy 
ilyen régi öltözet darabom, melyet már most arra

igyekszem előkészíteni, hogy ha majd egyszer pensióba 
kerülök, jó segítségemre legyen a kéregetésben. Hála 
az itteni sűrűségeknek már vittem is annyira, hogy bátran 
oda ülhetnék benne vásárkor az utcza sarokra.

Nagyot fohászkodva megindultam a bozótosnak 
s mig át törtettertí a sűrűségen, itt is, ott is elhagyo- 
gattam egy keveset invalidus kabátomból, nagy gyönyö
rűségére kedves feleségemnek, ki már régen madár
ijesztőnek szánta.

Ballagok, ballagok, hát egyszer csak zörejt hallok 
magam előtt s oda tekintve látom, hogy egy gyönyörű 
őzbak vidáman viszi tovább az irháját; kapkodok a 
puskához, ugróm egyet előre, egyet oldalt, de bizon 
az eredmény csak az volt, hogy az én őzbakom el
inalt, a kabátom egyik szárnya azonban megmaradt — 
ez egyik bokor ágas-bogas ágain. No, már most ugyan 
teljesen ki van készítve!

Méltó bosszúsággal húzódtam ki a kis tisztás 
szélére s vizsga szemekkel tekintgettem körül, midőn 
egyszerre csak észreveszem, hogy az átelleni Sídalon
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Az előbbi említett betegséget előidéző gombának 
(Cronartium ribicola Dietr) első fejlődési alakjai (az ursdó 
és talentó spórák) a ribiszke (Ribes)-félék, különösen 
pedig a fekete ribiszke (R. nigrum L.), arany ribiszke 
(R. aureum Pursch(, a veres ribiszke (R. rubrum L.), a 
vörös virágú ribiszke (R. sanguineum Pursch) és a pösz
méte ribiszke (R. grossularia L.), leveleinek alsó lapján 
lépnek fel. Ott telepet képezve, érés után mindjárt csíráz
nak és létrehozzák a sporidiákat. Ezek a sima fenyő s 
ezen kívül a fennebb megnevezett fenyőfajok levél nél
küli ágainak kérgére jutva s permagoniumokat fejlesz
tenek, a melyekből az ascidium alak és illetve a tulaj- 
donképeni baj, az u. n. hólyagos rozsda fejlődik. Ez a 
kéregnek erős megvastagodását előidézve, a kérget, 
háncsot teljesen tönkre teszi s néha a fás részbe is be
hatol. — E  betegség folytán a fiatalabb törzsek hamar 
elpusztulnak, az idősebbek sokáig ellen állanak ugyant 
azonban ágaikat egymásután elvesztve, végre az egész 
törzs a betegség áldozatává lesz és egész állabok tönkre 
mennek. A  betegség elleni védekezésre, a betegség tovább 
terjedésének megakadályozására a következő óvó és irtó 
intézkedések ajánlhatók: I., a simafenyő állabokból vala
mint a csemetekertekből és ezeknek 50 m. távolságon 
belőli területéről mindéi ribiszke (Ribes) féle, különösen 
pedik a fekete ribiszek (R. nigrum) kiirtandó és a kerti 
ribizli és köszméte júniustól kezdve figyelemmel kísérendő 
beteg levelei pedig elégetendők. — 2., a gomba által 
megtámadt fenyőág vagy törzs: szintén feltétlenül elége
tendő. — 3., a sima fenyőt jó fekvésű helyen, a hol sem 
ribiszke (Ribes)-félék, sem beteg fenyők nincsenek s ilyen 
körülmények között levő faiskolákból hozatva kell elül
tetni. — Felhívom a közig, bizottságot, hogy jelen intéz
kedésemről a kerületében levő erdőbirtokosokat és erdő
tiszteket megfelelően értesítvén, hívja fel és illetve uta

sítsa, hogy az említett betegség netaláni fellépése esetében 
a tovább terjedés megakadályozása érdekéből a fenti 
intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg, a czimhez 
pedig az esetről jelentést tegyenek, Rendelem végül, hogy 
a czim ez ügyben hozzám folyó évi Október hó i-ig 
minden körülmények közt jelentést tegyen. Kelt Buda
pesten 1899 évi február hó 24-én. A  minister megbízásából:

S o l t z  G y u l a  sk.

| J#* L ? V E L E lZÉ&*8 a * ^

Feketepatak (Gömör m.) 1899 Október 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Hosszas hallgatásom után legyen szabad ismét 

felkeresnem kedves lapunkat néhány aprósággal, köny- 
nyitve az által a szerkesztő úr gondjain, de egyúttal 
egy pár közérdekű kérdést is feltenni, melyekre szives 
felvilágosítását, illetve útbaigazítását kérem.

Hireim a következők:
Hricz János erdővéd múlt hó 4-én rendes szolgá

latának teljesítése alkalmával a rimamurány — salgó
tarjáni részvénytársaság erdőbirtokához tartozó javo- 
rovai védkerület „Sztudeno“ nevű vágásának egy régi, 
bozóttal sűrűn ellepett utján haladt, midőn egyszerre 
nagy csörtetéssel és robajjal reá tört egy óriás fekete 
him medve: jó szerencse, hogy fegyvere golyóra volt 
töltve s hidegvérét sem vesztette el, igy azután egy 
jól irányzott lövéssel szivén lőtte a hatalmas maezkót, 
mely azonban még igy is mintegy 300 lépésnyire mene
kült; másnap találták meg a keresésére menők meg
dermedve. A derék állat súlya 220 kilogram volt.

a bokrok közt valami mozog. Majd kinéztem a sze
memet, hogy kivehessem, mi légyen az ott, de bár a 
távolság alig volt 50 lépés és még a nap sem áldozott 
le egészen, még sem mentem semmire s csak annyit 
láttam, mintha ott valami a farkát mozgatná. Ez az 
egész szemlélődésem alig tartott fél perczig s ekkor 
féltérdre ereszkedtem s a legnagyobb vigyázattal czé- 
lozva elsütöttem fegyveremet. A dördülést egy át
ható sikitás követte, azután csönd lett. No — gon
doltam magamban — ez is az őzbak után ment, nekem 
meg nem marad egyebem, csak a rongyos kabátom. 
Bizon lidérczek vagy boszorkányok űzik velem játé
kukat!

Búnak eresztett fejjel mentem arra a helyre, hol 
a vadat látni véltem, hát uramfia! mit látok ? ott 
fekszik végvonaglásában egy óriás vadkan; az élet 
csak addig tartott benne, hogy rám egy szemrehányó, 
vagy talán megvető tekintetet vethessen.

Határtalan örömömben kaptam volna már a va
dászkürt után, hogy társamat ide szóllitsam, de miután

ilyen nem volt, csak a puskám csövébe fújtam hatal
masat, hogy a hang messze — távol hegyeken is 
visszaverődött.

A hivó szóra Donáth barátom olyan fürge ugrá
sokkal igyekezett felém, hogy akár egy zerge is meg
irigyelhette volna tőle s vígan suhogtatott kezében 
egy tőrül metszett vörös berkenye suhánczot.

— No Lipót pajtás — mondom neki nagy örömmel 
— az Isten még is megadta nekem azt, a miért olyan 
régóta könyörögtem hozzá; nézd, milyen derék nagy 
állat. Szinte van olyan hosszú, mint én, pedig engem 
is elég hosszúra nyújtottak az Ustököm gyakori ráu- 
czigálásával.

— Valóban derék egy állat! Ugyan feküdj csak 
rá hosszában, hadd látom, melyitek hosszabb?

Semmi rosszat sem sejtve megfogadtam szavát s 
lehasaltam az áldozatomra, mint valami puha ágyra 
hát uramfia! mielőtt magamhoz térhettem volna első 
meglepetésemből, az ármányos sváb olyan hatot vert 
az alfelemre, hogy testvérek közt is kitett volna 
tizenkettőt.
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A napokban isinél egy paraszt gazda zab vetésé
ben garázdálkodott egy anya medve két bocsával, de 
vesztére, mert az illető gazda már leste a hivatlan 
vendégeket s egy jól irányzott lövéssel lelőtte az anyát 
és az egyik bocsot. Az életben maradt bocs ott maradt 
reggelig az anyja bullájánál s csak a másnap reggel 
keresésre érkező emberek elől menekült el. A szerencsés 
kezű gazda a bőröket jó áldomásért oda adta egy 
közeli korcsmárosnak.

Az idei szarvas bőgés igen szépen sikerült; 10 
napon át folyton bőgtek a bikák és ez alkalommal 
múlt hó 23-án a hajnali órákban az itt volt úri vadászok 
közü nagyságos Fáy Gyula úr egy gyönyörű 14-es 
agancsárt cserkészett be és azt szerencsésen le is 
terítette.

Most pedig legyen szabad kérdéseimet is előadnom, 
kérve azokra szives véleményét.

Első kérdésem az, hogy egy felesketett erdőőr 
miféle közadókat köteles fizetni és melyek azok, a 
melyek fizetése alól fel van mentve, mert például tőlem 
követelnek most állami fej — vagy kereseti adót, 
községi és más pótadót, pedig tudtommal ezeket az 
uradalom fizeti, továbbá útadót, egy tacskó és egy 
házőrző kutya adóját - -  itt megjegyzem, hogy pusztán 
és nem községben van a lakásom — s az egész összeg 
meghaladja az 5 forintot,

A másik kérdés, a melynek a megfejtését kérem, 
a vadászati törvényt illeti. Az 1883 évi XX. t. ez. 13 
§-a ugyanis nyíltan kimondja, hogy a kártékony vadat a 
birtokos saját területén bármikor elpusztíthatja, lelőheti, 
kérdés már most, hogy az igy elpusztított vad, például 
medve vagy vaddisznó kit illet meg? a vadászat 
bérlőjét (erdőbirtokost)-e vagy pedig azt a gazdát, ki 
a vadat a saját földjén elpusztította ? Véleményem

No, de ennek már a fele sem tréfa — gondoltam 
és amúgy tekenősbéka. módra ugrottam föl, hogy szem
közt nézzek bántalmazómmal, ez azonban mosolyogva 
nyújtotta felém jobbját, mondván:

— Szervusz, vadász kolléga! most már föl vagy 
avatva vaddisznó vadásznak.

És én, ki csak az előbb oltottam ki a vadon 
királyának az életét, szégyenkezve és megjuhászodva 
áltam ott egy messze vidékről ide szakadt sváb előtt 
s mig kezem nyújtásával megbocsátani látszottam a 
bántalmazást, addig alattomban gondoltam magamban: 

„Megállj német, majd megbánod!“
Most már csak arra volt gondunk, hogy mikép 

szállítsuk haza a hatalmas prédát, mi egy pár pásztor 
ember segítségével sikerült is.

A kirándulásommal tehát teljesen meg lennék 
elégedve, ha annak szomorú végére minden leülésem
kor nem emlékeztetne sérült alfelem, kérem is a 
szerkesztő urat, hogy olyan ember létére, a ki mindent

szerint az elejtett vad a vadászati jog tuljdonosát vagy 
bérlőjét illeti, mig a lelövője vagy elpusztitója csak a 
meghatározott lődijat követelheti. A törvény ugyanis 
arra nézve, hogy az igy elpusztított vad bőrével és 
húsával mi történjék, nem intézkedik, pedig erre szük
ség lenne, mert a mi vidékünkön némely ilyen gazda 
több vadat pusztít el, mint maga a vadász úr vagy 
annak a bérlője.

Midőn szivességeért előre is hálás köszönetemet 
kifejezném, tisztelettel vagyok

igaz hive Bi nde r  Bé l a
erdővéd.

Kérdéseire legjobb tudásunk szlriut a legszíve
sebben megfelelünk, annyival inkább, mert ez által 
esetleg más tisztelt olvasóinknak is tehetünk szolgálatot.

A hatóságilag felesketett erdőőrök mint ilyenek 
semmiféle adózástól nem mentesek, kivéve mégis a 
fegyveradót és a vadászati adót, utóbbit azoban csak 
a saját védkerületjükre vagy uradalmukra nézve, mert 
idegen birtokon a vadászatot csak a megkívánt iga
zolvány megáltása mellett gyakorolhatják. Az állam- 
kincstár szolgálatában állók csupán a fizetésük után 
eső IV. oszt. kereseti adót, fizetik mig ellenben minden
nemű pótadók, valamint az útadó fizetése alól fel 
vannak mentve, természetesen csak saját személyüket 
és fizetésüket illetőleg, mert a magán vagyon, legyen 
az bárkié, rendes körülmények közt semminemű adó- 
mentességben nem részesül. Lehetséges, hogy az Ön 
személyes kereseti adóját az uradalma fizeti, de nem 
teszi ezt családtagjára vagy tagjaira, esetleg cselédjére 
nézve s igy a követelt adók talán ezeket terhelik; 
erre nézve legjobb felvilágosítást az illető községi 
jegyző adhat, ki kívánságára a kivetési lajstromokba 
való betekintést köteles megengedni minden adózónak;

tud tanácsoljon valami orvosságot és vegye meg a 
szászsebesi patikában. Hálából majd küldök egy szép 
füstölt sonkát a vadkanomból. (Az orvosság nagyon 
egyszerű: üljön mindig egy lyukas székre s ekkor nem 
fogja érezni a fájdalmat, miután pedig ez az orvosi 
tanács nem nagyon drága, egy első sonkával is meg
elégszem. A szerkesztő).

Most egyelőre sérült részemet az élelmi rak
tárunkból vásárolt szilvóriuramal gyógyitgatom, de a 
kenegetést a torkom belsején alkalmazom; nem tudom, 
hogy igy használ-e, de hogy nekem jól esik, az már 
bizonyos. Er ős  György.

ADOMÁK.
V i l l a m o s o n .  (Megtörtént.) Egy hölgy száll föl. 

Első dolga, hogy az ablakot kinyissa. Egy náthás 
ur megszólal:

— Kérem, ha meghűlök lesz szives köhögni 
helyettem?
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a kutya adót nem országos törvény szabja meg, hanem 
erre nézve minden vármegyének külön szabályrende
lete van, miután pedig Gömőrvármegye vonatkozó 
szabályrendeletét nem ismerjük, erre a kérdésre leg
nagyobb sajnálatunkra nem nyilatkozhatunk. Kutyái 
természetesen nem adómentesek.

A másik kérdést illetőleg vélményünk szerint is 
az elejtett vad a vadászterület tulajdonosát vagy bér
lőjét illeti, ez azonban köteles nem csak a lődijat, 
hanem még a veteményekben vagy egyéb jószágában 
okozott kárt is megfizetni, mely utóbbi kártérítésre 
nézve különben a vadászati törvény is világosan intéz
kedik. A lelőtt vagy előpusztitott vad csak abban az 
esetben képezi a lelövő tulajdonát, ha ennek földje 
önálló vadászterületet képez, mert a más területre 
átváltott vad mindig azt a vadászat tulajdonost illeti; 
a kinek területére átváltott. Ez folyománya a vadá
szati törvény ama intézkedésének, hogy a megsebesí
tett vadat idegen területen üldözni vagy az ott ele
settet onnan kihozni a vadásznak nem szabad, mert 
ellenesetben a vadorzás bűnébe esik.

A sze r kesz t ő .

Kü l ö n f é l é k .

Hova pályázzunk? Az Érd. L. IX. füzetében 
a következő pályázatokat találjuk :

Gróf Apponyi Sándor uradalmi erdőhivatala, (Lengyel, 
Tolnamegye) körvadászi állásra pályázatot hirdet. Folya
modhatnak állami erdőőri vizsgát letett, mesterséges 
fáczán, vadtenyésztéshez, általában erdészi és vadászati 
teendőkhez értő, 30 évesnél nem öregebb férfiak.

Javadalmazása évi 150 frt készpénz 4 hekt. búza, 
14 hekt. rozs, 2 hekt. árpa, 20 ürméter dorongla, 2 drb 
tehéntartás helyett 70 frt és egy hold föld, 2 hold kapás 
föld az uradalomtól szántva és lakás egy kertel.

A  kérvények október végéig benyújtandók. Az 
állás 1900 január 1.-én elfoglalandó.

R i n a l d i  Ot t ó ,  
főerdész.

Alulírott földbirtokos tulajdonát képező erdőnél 
egy erdőőri állomás megüresedvén, ezen állásra pályázat nyit- 
tatik; mely évi 200 frtnyi utólagos havi részletekben fizetendő 
bér, 4 m. tűzifa, 1 magyar hold felszántott föld használata, 
természetbeni lakás, a zálogolás után s az ezzel járó 
büntetésből eredő összeg ^  része és a lőtt vadak utáni 
szokákos járulékkal van egybekötve.

Ezen erdőőri állásra pályázók felhivatnak, miszerint 
az 1879, évi X X X I. t.-cz. 37. §-ban körülirt szakképzett
ségüket, jó látó- és hallóképességüket, a magyar és tót 
nyelvbeni jártasságukat, erkölcsi viseletét igazoló bizo
nyítványaikat és sajátkezüleg irt kérvényüket alulírotthoz 
nyújtsák be.

Podrecsány, 1899 aug. hó 30. 
posta: Lónyabánya.

K u h i n k a  G y u l a ,  
földbirtokos,

A legnagyobb bűz. A  legnagyobb ház termé
szetesen Amerikában, New-Yorkban volt. De van már 
nagyobb is, a Park Row Syndicate uj épülete. Magassága 
128 méter; huszonhat emeletes, de a pince, padlás és 
torony nyal együtt 54 emeletesnek tekinthetjük. Az épület 
anyaga 65.000 tonna. Mintegy ezer szoba van benne, 
4000 emberre berendezve. Összes helyiségeit gőzzel fütik, 
villamosán világítják: a mosdó-fülkékbe hideg s meleg 
víz folyik; az emletekre számos felvonógép jár. A  ház 
alsó helyiségeit egy kilencszáz lóerejü gép foglalja el.

Az emberevő. Egy óriás tigrisnek adták ezt a 
nevet s ezt nagyon ki is érdemelte. Az emberevő azonban 
most befejezte pályafutását, amiről érdekes dolgokat 
mond el egy angol folyóirat. A  rajmahali dombtetőkről 
délre egészen le a Ganges pártjáig azelőtt az egész vidéket 
szinte áttörhetetlen vadrózsa- és babérfaerdő borította. 
Rajmahal, ez az ősrégi muzulmán város, remek palotáival 
és mecsetjeivel a század elején még fönnállóit egy sziklás 
előfokon, amely benyúlt egészen a Ganges vízébe, A 
környéken pedig csakúgy hemzsegtek a veszedelmes 
ragadozók, tigrsiek és leopárdok. Amikor a vasutat épí
tették Indiának ezen a részén, Rajmahal városa rommá 
lett. Azontúl a vadállatok a romvárosba vonultak vissza. 
Az a tigris, amelyről szó van, egy régi mecset romjait 
választotta tanyájául. Nappal aludt, éjjel rablóhadjáratra 
indult és sok embert ejtett áldozatául. Egyszer már azt 
hitték, hogy véget vetettek garázdálkodásának. Két ültet
vényes már régóta fáradozott, hogy a rengeteg legrettenete
sebb lakvját ártalmatlanná tegye. Egy reggel bennszülöttek 
egy gepárd jelenlétét jelenték a szomszédos rgngetegben, 
amire mind a ketten jól fegyverkezve, az állat keresésére 
indultak. De a gepárd helyett hirtelen tigris ugrott elő 
a hátuk mögött és pedig olyan gyorsasággá!, hogy egyi
kük sem süthette el fegyverét Á  tigris hatalmas kör
mével majd lehasitotta az egyik ültetvényes fülét, aki 
földhöz vágódott a nélkül, hogy fegyverét kiejtette volna 
a kezéből és hiéegvérrel várta a történendőket. A tigris, 
úgy látszik, már jóllakott, mert cak az áldozat füléből 
csurgó vért szopta. A  másik ültetvényes ezalatt egy 
bambuszfa mögé vonult s onnan várta a kedvező alkalmat, 
hogy barátját megszabadíthassa. Ez az alkalom csak
hamar kínálkozott is. A  tigris ott hagyta áldozatát s egy
néhány lépéssel előre ment, azután vissza fordult ismét. 
Ebben az állásában könnyű célpont volt mind a két 
ültetvényesnek A  megsebzett vadász csakhamar fölemel
kedett, mig társa a fa mögött készen állt. A  két barát 
csaknem egyszerre sütötte el fegyverét és a tigris rögtön 
élettelenül rogyott össze. De később kitűnt, hogy nem 
az emberevő volt, amely háborítatlanul folytatta vréeng- 
zését. A  következő esztendőben azonban meglakolt gaz
tetteiért. A Ganges kiáradt. Az emberevő egy rizsföldre 
tévedt, ahol meglátták és nyomban értesítették az angol 
kormánybiztost, aki két elefánttal és több emberrel rögtön 
keresésére indult. Hosszú keresés után észrevették, hogy 
az emberevő egyenesen feléjük tart s már vagy hatvan 
méternyire van tőlük. Azután megállapodott. Gyönyörű 
állat volt. Mozdulatlanul állt, mint egy szubor s úgy 
látszott, megfontolta, hogy támadást intézzen-e a két 
elefánt ellen, A  szilaj természet győzött; a mikor a 
kormánybiztos fölemelte fegyverét, az állat már hatalmas 
ugrásokkal közelgett. Tiz méterre volt az elefánttól, 
amikor a halálthozó explodáló golyó testébe fúródott, 
második golyóra már nem volt szükség. A  tigris hosszát 
rögtön mégmérték; három méternél nagyobb volt.

Uralkodók vadászata. Európa uralkodói között 
a mi királyunk s az olasz király szereti valóban a vadá
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szatot. A német császár inkább csak a hagyomány kedvé
ért vadászik. A  cár részt vesz néha egy-egy hajtáson. 
A  belga király életében eddigelé egyszer vadászott, 
akkor is egy karosszékből hibázott, néhány nyulra melye
ket szinte az ölébe hajtottak. A  portugáli király kövérebb, 
semhogy szenvedélyes vadász lehetne. Würtenberg, Ro
mánia, Szerbia, Törökország,, Hollandia és Svécia ural
kodói soha puskához nem nyúlnak.

Szerencsétlenség vadászat közben. Finny 
Béla, a budapesti Kigyó-gyógyszertár tulajdonosa, néhány 
nap előtt Lacházán vadászott. A  szenvedélyes vadász 
majdnem életével fizette meg a mulatságot. Saját vigyá
zatlansága következtében ugyanis fegyvere elsült s a 
golyó olyan erővel fúródott jobblábába, hogy azt még 
a helyszínen amputálni kellett. Szerencséjére a vadászaton 
több budapesti orvos barátja is részt vett, akik Finny 
jajkiáltására hozzá rohantak, hol vérében, félájultan talál
ták. A műtét után kocsin Budapestre vitték a Ferenc 
József kereskedelmi kórházba, ahol Bartha Gábor tanár 
és dr. Boros Ernő kezelték.

A CSÓk után. A  statisztika árgus-szeme elől 
semmi sem rejtőzhetik el. Mi mindent nem gyűjtenek már 
össze, szép, áttekinthető rendbe! íme egy párisi ur, 
bizonyára sokoldalú tapasztalatai és gondosan összeszerzett 
adatok alapján összegyűjtötte, mit szólanak a hölgyek 
az első csók után.

Egyesek:
— Istenem, mit tett ön !
M ások:
— Ennyire nem kellett volna elmennünk !
A többi felkiáltás a legnagyobb változatosságban a 

következő:
— Soha sem akarom többé látni!
— Hagyjon most magamra, egyedül akarok lenni!
— Ezt nem hittem volna öntől!
— Oh, én nagyon szerencsétlen vagyok! (Ezt köny- 

nyekkel vagy a nélkül mondják).

— Na megálljon 1 (Ezt a vidéken kedvelik).
— Ha ezt a férjem tudná, lelőné! (Nagyon gyakori 

kijelentés).
A  kis óvatosak:
— Ha megláttak volna bennünket!
Sokan — semmit sem szólnak. Ez talán a leg

okosabb.

Szerkesztői üzenetek.
Kovács Sándor urnák Sárkány A pénz beérkezett, tár

sának előfizetése azonban csak június végéig van rendezve. 
Üldözöttnek. Az ellen, nogy valamely alnntassal az elüljárója 
rosszul bánik, alig lehet egyebet tenni, mint rósz bánásmódjának 
okát kipuhatolni s ezt lehetőleg megszüntetni. A panasz maga 
itt nem sókat ér, mert rendesen a fölleb bvalónakjadnak igazat s 
csak azt érhetné el vele, hogy esetleg más főnök keze ala he
lyeznék át, ki azután mindig éreztetné önnel, hogy lázongónak 
és árulkodónak tartja. Itt legföllebb csak a birka türelem segít.

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

Á llás eséréiés.
Egy 24 éves nőtlen fiatal ember, ki az erdőőri 

szakiskolát végezte, az erdőőri szakvizsgát kitűnő ered
ménynyel letette, most egy nagyobb uradalomnál a 
gazdászattal is foglalkozik, az erdészetnél 7 évi gya
korlata van, beszél magyarul, németül, tótul, kevéssé 
románul is, állását változtatni, esetleg elcserélni óhajtja. 
Kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik. Czime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

X
Xxx
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X
$
X
X
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JVF n p  O  • a vadászat kedvelőire, erdőőrökre, vadőrökre erdőőri és 
-t- _L v /  O  • vadőri szakvizsgákra készillődőkre nézve, hogy a különféle
hasznos és káros vadak Szaporodási helyeiről, a vemhesség vagy költés idejének tar
taniáról, a szaporulat mennyiségéről, valamint azok testnagyságáról tájékozva legyenek 
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a

★  V A D A S Z  -  N  A P T A R ,
Különösenmely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi hiszét is képezi, 

jelemzi ezt a naptárt köunyü áttekinthetése.
A V a d á s z - N a p t á r  megrendelhető szerzője ,

F1 u K a s z  I s t ~xr. a n.
m. k ir . fovadásznál L IP T O -U JV A R .

1 drb. ára 50 kr., 5 drb. 2 frt 25 kr„ 10 drb. 4 írt, csomagolási és póstadij nélkül. — 50 darnb 
ára 20 frt s az ár elpleges beküldése mellett a szállítás bérmentve.

Megrendelések vagy az ár előleges beküldése, vagy pedig utánvét mellett eszközölhetők, az utóbbi
mód azonban sokkal kötlségesebb,

A Vadász-Naptár-nak nem lenne szabad egy jóravaló vadászember szobájából sem hiányoznia.
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt l e g ma g a s s a b b  c s i r aké pe s s ógü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen ezég akáez, juhar, kőris  

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik.

M E G J E L E N T

M IM
udvari egyenruha szállítók

v A\

★

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,
czeg ü n lt  ú jó lag  m eg b iza to tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállitásával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

^  P O L G Á R I  R U H A
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
1̂ $"* 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 R S A
Sütő utcza 2 , Szervitatér sarkán. ö csász> éf s z á l l n i .

Szerb kir. udvari szállítók. A 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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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. Október 24. 4-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Sztavna, (Ungm.) 1899- okt. 10.

Ne vesztegeljünk.
Az „Országos Erdészeti Altiszti Segély- és Nyug

díj Egyesületről.
„Gondolkodni és cselekedni, cselekedni 

és gondolkodni ez összege minden bölcses
ségnek." — Ha valamit jónak és czélszerünek 
Ítélünk akkor azt lehetőleg mielőbb az életbe 
vigyük által.

Mindenki — ha csak egy kicsit is érdek
lődik valami iránt, tudatában van annak, hogy 
az egyesülésben, az egyetértésben és az együtt- 
munkálkodásban rejlik a nagy hatalom -— és 
legyőzhetlen erő.

Igen, az egyetértés és az együttmunkál- 
kodás azon hatalmas erő, mely által az em
beriség Isten kegyelmével és segítségével még 
a mai felvilágosult és rohamosan előrehaladó 
korban is képes egyes egyedül a maga elé 
kitűzött czél felé biztos lépésekkel haladni,

Az egyesülés, az együttmunkálkodás azon 
nagy erő, mely által — de csakis Isten segít
ségével, jó magunk és humánusan gondolkodó 
felettes elöljáróink támogatásával lehet nagyobb 
dolgokat művelni s egyetértve azokat tapin
tatosan keresztül is vinni.

Ha valaha, úgy most, a mai müveit, de 
mindamellett közönyös korszakban, nekünk erdé
szeti és vadászati altiszteknek igen nagy szük
ségünk van az egyetértésre, összetartásra és 
az egymüttmunkálkodásra, hogy képesek le
gyünk a íáradhatlan s odaadó buzgalmu t. Pod-

hradszky Emil úr kedves kartársunk által 
kibontott s magasan lobogtatott zászló alatt 
hivatásunknak lelkiismeretesen s alaposan úgy 
erkölcsileg mint anyagilag megfelelni, melynek 
tagjaivá szegődtünk.

Hogy kötelezettségünknek alaposan meg
tudjunk felelni, e végre egysületi életünk meze
jéről nem szabad hiányoznia az egymás iránti 
kölcsönös szeretet — s tiszteletnek sem, mert 
tulajdonképen ez az, a mi az egyesületi életnek 
a lüktető erőt adja, a mi minket az egye
sületi életben kormányoz s a magunk élé ki
tűzött czél megvalósulása felé vezet.

Hogy az egyesületi életben az egymás 
iránti tisztelet s szeretet milyen nagy szerepet 
játszik s viszont hogy az egyesületi élet mit 
sem ér szeretet nélkül, — szolgáljanak ne
künk például őseink, a kik midőn e szép hazába 
bejöttek, s azt elfoglalva más népeknél nem talál
tak rokonszenvre: kénytelenek voltak szünet 
nélkül védekezni az ellenük törő népek ellen. — 
S kérdem? Őseink megállták volna-e a hon
foglalás nagy munkáját s elérték volna-e a 
maguk elé kitűzött czélt, ha nomád, — de 
összetartó életükből hiányzott volna az egy
más iránti kölcsönös tisztelet s szeretet? Nem! 
Ha ez hiányzott volna, úgy semmire sem 
mentek volna. Hiába lett volna minden fára
dozásuk s igyekezetük — romba dőlt volna 
összes vérrel pecsételt munkájok. —

Tagadhatlan tehát az: hogy nekük erdé
szeti és vadászati altiszti személyzetnek, ha 
hódítani akarunk, úgy a társadalomban az 
élőnkbe tűzött czél eléréséhez izmosodásra föl
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tétlenül szükségünk van. Ezt az izmosodást 
megleljük, ka kutatni fogjuk és pedig az egye
sületi élet mezején az egyetértésben, az együtt- 
munkálkodásbau és az egymás iránti kölcsönös 
tisztelet — s szeretetben. — Azonban sajnos, 
bogy daczára annak, hogy kedves lapunkban 
hangoztatjuk s hirdetjük azt, mégis hiányzik 
köztünk az annyira szükséges kartársi szere
tet, — hiányzott a múltban, hiányzik az sok 
tekintetben a jelenben is, — s hogy ne hiá
nyozzék legalább a jövőben, az egyedül rajtunk 
múlhat. Hogy pedig rajtunk ne múljon, szerény 
véleményem szerint a nagy fáradsággal szer
kesztett s fenntartott egyedüli orgánumunk, az 
„Erdészeti Újság" töméges pártolása, s annak 
a legszélesebb körben való terjesztése által 
vélem elérhetőnek.

Nagyon találóan mondta azt egy tudós: 
hogy, „ha nem tudsz szeretni, ne lépd át a 
társas élet küszöbét", — épen igy a mi egye
sülésünket czélzó fáradozásunk is semmitérő, 
üres s szappanbuborékhoz hasonló szeretet s 
egymás iránti tisztelet nélkül; de ezenkívül 
elhibázott lesz a már eddig elért eredmény is.

Mint fennebb említettem, művelt világban 
élünk. Látjuk s tapasztaljuk azt, hogy a jelen 
időben minden ember társulni kíván. Tudjuk 
s látjuk azt, hogy a mostani korban mindenki 
(tisztelet a kivételnek:) csak a maga érdekét tolja

előtérbe. A mások érdekeivel keveset vagy 
semmit sem törődik.

Ezen tapasztalat alapján nekünk erdészeti 
s vadászati altiszteknek nem szabad összetett 
kezekkel s közönyös szemekkel nézni a világ 
folyását, hanem zászlónk alá tömörülve a 
czélba vett egyesületet vigyük a létesülés felé.

Ámha az egyesülést szomjuhozó korral 
akarunk haladni, okvetlenül meg kell mutatni 
és meg kell értetni a világgal azt, hogy mi 
is nemcsak névleg létezünk, hanem valóban 
élünk s képesek vagyunk a saját lábunkon is 
járni. Hogy a korral lépést tarthassunk, ahhoz 
szükséges mint fennebb emlitém a kölcsönös 
tisztelet és szeretet, a tiszteletnek s szeretet
nek pedig mondhatni egyik legfőbb!) tényezője 
és lelke szaklapunk és az egyesületi élet.

Ezeknek előrebocsátása után nekem az 
az óhajom: ne hagyjuk szünetelni a Budapesten 
tartott gyűlésen t. Podhradszky Emil ur kedves 
szaktársuuk által szerkesztett s ott megvita
tott „Országos Erdészeti Altiszti Segély- és 
Nyugdíj Egyesület" alapszabályának tervezetét, 
hanem hozzuk azt érvényre is, mert most már 
annak megvalósulása mindnyájunkra nélkülöz- 
hetlenné vált. Hogy erre szükségünk van, az 
kitűnik már a fenntebbiekből is, ezekeu kívül 
mi erdészeti és vadászati altisztek elegen va
gyunk arra, hogy az egyesületet létesítsük, és

T Á . IF5- O 5Z

Az első krajezár.
Régen volt, még ma is emlékezem rá, a mikor 

édes anyám egy napon palatáblával és palavesszővel 
lepett meg és igy szólt hozzám:

— Készülj leányom! holnap föladlak az iskolába.
Nem hiszem, hogy lett volna gyermek, a mely 

jobban örült volna hasonló kijelentésnek, mint én. 
Boldogságtól dobogó szivvel követtem anyámat a szent 
falak közé, hol ezen túl az édes otthonon kívül leg
kedvesebb helyem volt.

A mint egyszer az iskolából hazafelé ballagtam, 
valami fényességet vettem észre az utcza porában s 
mintán sietve felemeltem, láttam csak, hogy az egy 
vadonat uj krajezár. Gyermekes örömmel siettem haza

s ujongva mutattam meg leletemet anyámnak, kérve 
őt egyúttal, hogy vasárnap vezessen el ongern a talált 
pénzen egyet-mást bevásárolni, mert hiszen ő jobban 
tudja, mi mindenre van szükségem.

Anyám megmosolyogta buzgólkodásomat s azt 
mondta, hogy ezen bizon nem sokat lehet bevásárolni, 
hanem tegyem csak el, mert „krajczárból lesz a forint."

— Hát aztán mi az a forint? — kérdeztem én 
kíváncsian.

—- Az egy nagyobb értékű pénz, kedves leányom, 
száz ilyen tesz ki annyit; azon már többet lehet vásá
rolni — szólt az édes anyám.

Én megnyugodva fogadtam édes anyám tanácsát 
s biztos helyre tettem el a krajezáromat, sőt kíváncsian 
vártam, hogy mikor lesz majd forint belőle. Vala
hányszor az iskolából haza jöttem, mindig első dolgom 
volt utánna nézni, hogy átváltozott-e már forinttá, de 
bizon csak elszomorodtam, hogy olyan lassan megy az 
átváltozás.

Édes anyám titkon figyelemmel kisért s nyilván
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azt felkarolva kitartó pártolás — s tagjainak 
tömörülése által fentartsuk és létét biztosítsuk, 
a miért majdan az utókor is a kezdeményező 
t. Podhradszky Emil szerkesztő — s az ügyet 
szivükön viselő úttörők iránt — hálás vissza
emlékezéssel fog adózni. —

Igaz ugyan, hogy több uradalomban, úgy 
az ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületében 
is ily természetű segélyegyesület már két éve 
fennáll, — melynek üdvös voltánál fogva, 
mindnyájan kivétel nélkül tagjai vagyunk, de 
azért mindamellett nagy szükségünk van egy 
„Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Segély 
és Nyugdij Eegyesület“-re is, mely hivatva 
volna aggkoruukban rajtunk s esetleges el
halálozásunknál életben marad családunk nyo
morán segíteni.

Vannak ugyan még körünkben olyanok 
is, kik azt hangoztatják: minek nekünk két 
egyesület: Az ilyenek vagy annak áldásos 
voltát nem bírják felfogni, vagy pedig nem 
akarják annak nagy horderejét megérteni, — 
ezeknek csak ama példabeszéddel válaszol
hatunk, hogy: „egy fecske még nem csinál 
tavaszt". — Szerény véleményem szerint, ha 
a kérdéses „Országos Egyesület" végleg meg
alakul, idővel a már fennálló egyesületek is 
megerősödve bele fognak olvadni, vagy pedig 
mint fiók egyesületek működni, — a mi igen 
is helyén való volna.

Egy szó mint száz, a mai állapot nem 
felel meg érdekeinknek, aki haladni és nem 
elmaradni akar, annak munkálkodnia kell s 
mi is, ha nera akarunk hátramaradni, sora
kozzunk a kitűzött zászlónk alá s tömörülve 
egyesületté, igyekezzünk annak mielőbb meg- 
valósulosát előmozdítani.

Úgy hiszem az erdészeti és vadászati al
tisztek egy régi óháj a teljesülne az egyesület 
létrejöttével.

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Répay Albert

m. kir. erdöőr.

Nehéz kitartani.
Abban a küzdelemben, melyet az erdészeti és 

vadászati altiszti személyzet érdekében immár hatodik 
éve folytatunk, legnagyobb szükség van a kitartásra, 
mert ne higyje azt senki, hogy olyan átalakulások, mint 
a milyeneket ennél a tekintélyes testületnél óhajtunk, 
a pillanat müvei lehetnek. Nem különbözik ez talán 
semmiben attól, mint mikor apró magocskából tere
bélyes fát akarunk nevelni, melynek izmos dereka, ha
talmas koronája ellentállani tudjon a viharok dúló 
hatalmának. Mennyi ápolásra, gondviselésre, türelmes 
várakozásra van ennél szükségünk, azt legjobban 
fogják tudni lapunk tisztelt olvasói, kiknek egész életük 
folyása nem egyéb az ilyen munkálkodás folytonos 
lánczolatánál.

Midőn öt évvel ezelőtt hozzá kezdtünk munkál-

sejtve szomorúságom okát, egyszer meg is kérdezte, 
hogy mi lelt, mire szinte pityeregve mondtam el neki, 
hogy miért vagyok annyira elkeseredve,

— Kedves gyermekem, — szólt anyám — az 
nem megy olyan gyorsan; hiszen láthattad, hogy 
mikor a magokat is elvetettem a földbe, milyen későre 
keltek csak ki. Nem megy az olyan hamar! Mennyi 
ideig kellett nekem is türelmesen öntözgetni a földet, 
mig kikelt és megizmosodott a veteményem és még 
azután is sok időhe került, mig a terményt élvezhettük.

— De hát mit tegyek már most? Én is tegyem 
a földbe krajczáromat és öntözgessen hogy forint le
gyen belőle?

— Azt éppen nem, te kis libácska — szólt anyám 
mosolyogva. — Ezt én csak oktató például hoztam 
fel neked. A te krajczárodból majd úgy lesz forint, 
hogy ha ismét találsz vagy kapsz egyet, azt hozzá 
teszed és ha ezt majd sokszor ismétled, majd meg
látod, hogy nemsokára forint lesz belőle.

— Igen ám, — feleltem én elszontyolodva — de 
nem lehet minden nap krajczárt találni az utczán.

Anyám átlátott gondolataimon s vigaztalva mondta:
— Csak türelem, édes leányom; a türelem 

rózsát terem! és megsimogatt arczomat.
— Igen ám, de a rózsáért nem vásárolhatunk 

semmit, ha azonban egy forintom volna, mi mindent 
lehetne azon venni.

- -  No ne búsulj, kedves leányom, majd eljön az 
idő, mikor a te krajczárodból is forint lesz.

Azután, hogy gondolataimat másfelé terelje, ki
vezetett a kertbe s miután ott egy pár veteményt 
megmutogatott, egy kedves versecskére kezdett taní
tani s azt addig ismételgette előttem és ismételtette 
velem, mig könyv nélkül betanultam s tudom még 
ma is évek múltán. Szólt pedig a vers ekképpen:

Istennek hű szent angyala,
Engem, ki őrzésed alá 
Az Úr kegyelmességéből 
Bízattam születésemtől:
Malasztoddal ma látogass,
Őrizz, vezérelj, támogass. Ámen.
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kodásunkhoz, számot vetettünk ugyan a nehézségekkel, 
melyek törekvéseinknek útjába fognak gördülni, de hogy 
azok olyanok legyenek, mint a milyeneknek most öt 
év múltán megismertük, nem mertük és nem akartuk 
elképzelni, mert ha prófétai ihlettel beláthattunk volna 
a jövő homályába, bizon, bizon alig lett volna bátor
ságunk bele fogni az olyannyira nehéznek látsző küz
delembe és már régen lelohadt volna tettvágyunk, 
ellankadt volna gyönge emberi erőnk, ha nincs egy 
bár még mindig kicsiny, de igazi lelkesedéstől áthatott 
csoport, mely buzdít a kitartásra s nem csak erkölcsileg, 
de anyagilag is támogatva lehetővé teszi nekünk a 
napról-napra való élősködést.

A terhes közhivatali teendők mellett, melyek az 
egész nappalt igénybe veszik, munkálkodásunkhoz csak 
a másoknál pihenésre szánt éjjeli órák maradnak meg 
önként magunkra vállalt munkálkodásunkhoz, rovására 
a családi élet örömeink és testi épségünknek.

A socialisták napi 8 órai munkaidőt s az ünnepi 
teljes munkaszünetet követelik maguknak, nekünk, 
hogy hivatali teendőnknek, valamint aközczél érdekében 
elvállalt munkálkodásunknak megfelelhessünk, egyszer 
annyi időre van szükségünk, arról nem is szólva, hogy 
az ünnepnapok pihenőjét csak hírből ismerjük. A so
cialisták nem csak munkabéreik pontos kifizetését, de 
még azoknak emelését is követelik, minket eddigi 
olvasóink százai megfosztottak már eddig a nehéz 
munkával megérdemelt előfizetési dijak több ezer forint
jától, meiyek talán hivatva lettek volna némileg meg
jutalmazni munkánkat, mert a rendes és pontos embe
reink által becsületesen fizetett dijak alig elégségesek 
a vállalatunkat terhelő kiadások fedezésére.

Ilyen viszonyok mellett valóban nehéz dolog az 
embernek kitartónak lenni s csak az elénk kitűzött

czélok nemes volta az, mely nem enged tágítanunk 
addig, mig fáradozásunk gyümölcsét nem látjuk meg
érni s nem tálalhatjuk föl olyanoknak is, kiknek a 
megszerzésben semmiféle érdemeik nincsenek.

Éjt-napot összevetve megírtuk a röpiratunkat, 
mely mig egyrészt föltárja az altiszti személyzet sérel
meit, addig másrészt rámutat azok gyógyítási módjára, 
erőnket meghaladó kiadásokkal kinyomattuk a példányok 
százait, abban a reményben, hogy azok, kiknek érde
kében Íródott, sietni fognak a kész munkát maguknak 
megszerezni s nekünk ez által tett kiadásainkat meg
téríteni s ime hetek előtt tett felhívásunknak ered
ménye, hogy öt-hat lelkesebb hívünk küldte be a 
müvecskére előfizetését, nem említve azt a néhányat 
is, kik ezt már régebben megcselekedték.

Ha panaszkodunk, akkor azok, kiket a panasz 
nem illet, ránk támadnak, hogy minek tesszük, ha 
nem panaszkodunk, akkor meg helyzetünk nem javul, 
de rosszabbodik. Úgy vagyunk vele, mint a gyermek, 
melynek sírását azzal akarják elcsittitani, hogy megverik.

Nem panaszkodunk hát többé, hanem még egy
szer és utoljára kérjük azt a negyedfélszáz olvasónkat, 
kik a lap előfizetésési diját még be nem küldték, hogy 
ezt még e hó folyamán, azonban mindenesetre és leg
később a jövő hó elején beküldeni szíveskedjenek, 
valamennyi barátunkat pedig ismételten kérjük, hogy 
a röpiratot maguknak megszerezvén, azt a sajtos 
boltba való vándorlástól mentsék meg.

Ismerje el mindenki, hogy érdemes a munkás 
az ő munkájának bérére és a mienkhez hasonló nehéz 
harczot végig küzdeni támogatás nélkül, elhagyatva 
nem csak nehéz, de szinte lehetetlen dolog, pedig ha 
a most küzdők kidülnek, kérdés, lesznek-e majd mások, 
kik a harczot majd még egyszer fölvenni merészlendik.

Ez volt ezentúl legkedvesebb imádságom és még 
ma is az.

Ezután sok idő telt el s én már szinte meg
feledkeztem a krajczáromról, midőn egy szép tavaszi 
napon kedves vendégeink érkeztek: a keresztatyám 
és a keresztanyám, mindkettő ünnepi öltözetben. Hirte- 
lenében nem is tudtam elgondolni, miért öltözködtek 
igy ki, mert hiszen ünnepnap nem lehet, mert nekem 
iskolába kell mennem, már pedig ünnepnapon nem 
szokott lenni iskolánk, a rejtély azonban csakhamar 
meg lett fejtve. Keresztszülőim ugyanis maguk elé 
állítottak s miután mai születésnapom alkalmából min
den jót kívántak, még egy szép tavaszi öltözettel is 
megajándékoztak.

Uczczu neki! volt öröm, ujongás, tapsolás, mert 
hiszen nem mindennapi események közé tartozik uj 
ruhát kapni.

Miután túláradó örömöm kissé lecsilapodott, kereszt
anyám ölébe vett s kérdezte, hogy tanultam-e már 
valamint az iskolában.

Készségei vettem elő palatáblámat s Írtam arra 
a már megtanult betűket, később meg elmondtam az 
anyámtól megtanult versecskét is minden hiba nélkül.

— No, nagyon szép, édes leányom, látom hogy 
igyekezel, ezért jutalmat érdemelsz — szólt kereszt
anyám és zsebéből egy pénzdarabot elővéve, azt 
kezembe csúsztatta. — Csak igyekezzél kedvesem 
ezentúl is, máskor is meg foglak ajándékozni.

Hálásan kezet csókoltam a kapott ajándékért és 
siettem azt a krajczárom mellé tenni, ekkor azonban 
rögtön föltűnt, hogy ez a pénzdarab nem olyan, mint 
a másik volt, a színe egészen más. Később meg is 
kérdeztem édes anyámat erre nézve s tőle tudtam 
meg, hogy ennek az értéke tízszer annyi mint a 
másiké. No hiszen volt erre öröm ! Tanultam is szorgal
masan s mikor nemsokára keresztanyám nevenapjára 
egy szép kis verset mondtam el, ismét kaptam tőle 
ajándékot, melyet megint az előbbihez tettem. így lett 
lassan a krajczárból forint, a forintból könyveket vet
tünk, melyekből tovább is szorgalmasan tanulgattam.
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Kis-Sink (N. Küküllő m.) 1899 okt. 15.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Szabad legyen nekem is néhány szót ejtenem a 

községi csemetekertek fölállitásáról és azok miveléséről 
a saját tapasztalataim nyomán.

A múlt év őszén volt alkalmam három csemete- 
kertet telepíteni s valamennyit meglehetősen nagy 
területen, mint azt az itteni viszonyok meg is kí
vánták.

Az itteni kerület községeinek, névszerint Kis- 
Sink, Kálbor és Boholcz, ugyanis nagy kiterjedésű 
olyan területeik vannak, melyek sem szántóföldnek 
sem legelőnek nem alkalmasak s igy jó főnököm 
Craus Géza m. kir. erdész úr elhatározta azoknak be- 
erdősitését, minek következtében a községi intézkedési 
könyvekben előírta a kérdéses csemetekertek tele
pítését.

Ily módon létesült Kis-Sink községben 3 k. hold 
Kálboron 5 k. hold és Boholczon 3 k. hold területű 
csemetekert, melyekben tölgy, ákácz és fekete fenyő 
csemeték tenyésztetnek.

Kis-Sink község csemetekertjében elvetve lett 
70 hkt. tölgymakk, 12 klgr.ákácz és 5 klgr. fekete 
fenyő mag s a csemeték száma; 569.400 tölgy. 10.000 
ákácz és 10.000 fekete fenyő.

A kálboriba elvetettünk: 160 hktl, tölgymakkot, 
15 klgr. ákácz és 5 klgr. fekete fenyő magot, a csemeték 
száma pedig 2,576.200 tölgy és 48000 ákácz; a fenyő- 
mag vetés teljesen eredménytelen maradt.

A boholczi csemetekertbe elvetésre került 60 hktl.

A példabeszédet többé soha sem felejtettem el, 
hanem annak tanulságát követem ma is; haszontalan- 
ságra nem fecsérelem el a pénzt, mert a szegény 
embernek jól meg kell néznie minden krajczárt, mi
előtt kiadja és azt is, hogy mire adja.

Mindezeket pedig azok okulására hoztam élő, a 
kik azt hangoztatják, hogy ha megalakul a nyugdij és 
segély egyesületünk, sok lesz majd fizetni a tagsági 
dijat. Hát én csak azt mondom, hogy hosszú az az 
egy esztendő, sok napja van annak s ha mindegyiken 
félre teszünk egy pár krajczárt, melyet gyakran haszon- 
talanságra is kidobunk, a sok krajczárból megnöve
kednek a forintok s észre sem vesszük, hogy mikép 
szereztük össze az évi járulékot, sőt még kedves lapunk 
előfizetési dija is kikerül a megtakarított fillérekből. 
Hej! pedig de jó lesz, ha majd ennek a véleményünknek 
a gyümölcseit majd egyszer élvezhetjük!

Pol cz  Józsefné  Lá ng  J u l i á n n á .  |

tölgymakk, 20 klgr. ákácz és 5 klgr. fekete fenyő mag 
s kaptunk ebből 340.400 tölgy, 52.400 ákácz és 67.200 
fenyő csemetét.

Itt még megjegyzem, hogy az itteni éghajlat nem 
kedvez a fenyő csemetéknek s ennek tulajdonitható 
az, hogy ezek csak részben sikerültek.

A tölgymakkot minden egyes község a saját 
csemetekertjében gyűjtötte, mig az ákácz és fekete 
fenyő magot Leitner János körmendi magkereskedőtől 
szereztük be.

A csemetekerteket felügyeletem alatt az illető 
községek lakossága művelte s a következő mennyiségű 
napszámokat használtuk föl: Kis-Sinken 835, Kálboron 
961, Boholczon 643 napszámot.

A kálbori csemetekertből egy millió csemete 
kerül eladásra, mi a községnek pár ezer forint jöve
delmet biztosit.

Mindezeket pedig azért közlöm, mert hangoztatva 
lett, hogy a községi csemetekertek gondozása, a taní
tókra, a megmunkálása pedig a tanulókra bizassék. En 
ezt határozottan kárhoztatom, mert a tanítók legnagyobb 
része csak annyit ért az erdei facsemeték neveléséhez, 
minta hajdú a harangöntéshez, a tanuló gyermekek pedig 
az ilyen terhes munka végzésére már csak zsenge koruk
nál és gyenge testi erejüknél fogva sem alkalmasak. A 
csemetekertek fenntartásához okvetlenül szükséges a 
megfelelő szakértelem és munkaerő; ezek híjával minden 
fáradság kárba vész.

Itt még meg kell jegyeznem, hogy az erdőőrnek 
valóban sok fáradságába kerül a csemetekertek gon
dozása, miért is jogos és méltányos lenne, hogy ezért 
némi mellék javadalmazásban részesüljön, de hát úgy 
látszik, hogy nincs még olyan, a ki ezt méltányolni 
tudná.

Ha már a csemetekerteket a tanitókra akarják 
bízni és őket ezért javadalmazásban részesíteni, vájjon 
nem tehetik ugyanezt az erdőőröknél? Hiszen ezekre 
is ráfér az a kis mellékereset mostani szerény java
dalmazásuk mellett.

Soraim közlését kérve tisztelettel vagyok a szer
kesztő urnák igaz hive

L á s z l ó  I s t v á n  
járási erdőőr.

Hegyköz-Csatár (Bihar m.) 1899 október 14.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Bocsánatot kérek, hogy soraimmal terhelem, de 

nem állhatom meg, hogy ne értesítsem arról a ritka
ságszámba menő dologról, mely a nagyváradi püspökség 
tulajdonát képező csatári erdőben nyiladék tisztítás 
alkalmával történt s mely élő bizonysága annak, hogy 
az emberek nem okulva számomos elriasztó példán még 
mindig milyen könnyelműséget tanúsítanak élelmük 
megválogatásánál. Munkásaim ugyanis a megszokott 

• időben reggelijük elköltése végett letelepedtek, én pedig 
| ezt az időt sem akarván tétlenséggel elpazarolni,
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puskával kezemben megindultam kissé körülnézni a 
környéken. Alig negyed órai ide-oda járás után vissza
felé vettem utamat, midőn már jó távolról átható 
jajgatást hallottam s a hangok különféleségéből mind
járt észrevettem, hogy azok nem egy, de több em
bertől erednek.

Rosszat sejtve futó lépésben rohantam munkásaim 
felé s közel érve elszörnyedve láttam, hogy azok közül 
hárman már szinte félholtan hevernek s rettenetes 
haláltusájukban rugdalóznak, a negyedik pedig egy 
tuskó mellé kuporodva keservesen nyöszörög s erős 
hideg rázza. Hosszas kérdezősködésemre ez tudta csak 
nagy nehezen kinyögni, hogy az erdőben gyűjtött 
gombából lakmároztak. Elszörnyedtem arra a gondolatra, 
hogy itt négy ember élete essék a könnyelműség áldo
zatává, míg végre hosszas vergődés után három munkás 
magához tért, a negyedik azonban, az öreg Tarpai 
Imre aligha fog többé gombát enni, mert ez a mérges 
eledelből hét darabot evett meg s midőn soraimat 
Írom, még mindig a halállal vivődik és életben mara
dásához nincs remény.

Valóban itt lenne az ideje, hogy az emberek 
megtanulnák a mérges gombának a jótól való meg
különböztetését és óvatosak lennének annak meg
választásában

Tisztelettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive Sz é l i  J ó z s e f

püspöki erdöör.

Figyelm eztetés. Mindazokat kiknek előfizetésük 
már régebben lejárt vagy a folyó hó végével lejár, a 
czimszalagon figyelmeztettük s reméljük, hogy az elő
fizetési dijak beküldésével ettől a sok időt rabló 
munkától meg fognak kimélni. A röpirat szétküldése 
a jövő elsején veszi kezdetét, kérjük tehát az érdek
lődőket, hogy azt addig rendezni szíveskedjenek.

Betörés a csendőrkaszárnyába. Szolnokon 
a minap vakmerő betörés történt. Két ismeretlen jóma
dár betört a csendőrkaszárnyába, ahol vagy 20—40 
csendőr aludt. A  betörők feltörték az irodát; a pénztárt 
kivitték az udvarra, ott kényelmesen kinyitották a vas
szekrényt s elvittek belőle ötszáz forintot. Hajnalban, 
amikor az őrsparancsnok betért az irodába, nem találta 
ott a pénzszekrényt. Riadót fuvatott, a csendőrök ál
mosan összegyülekeztek, de a betörök akkor már elmene
kültek a kaszárnyából.

A  papír. Emilé Gautier a Libertében azt a kér
dést tárgyalja, hogy mi lesz a régi újságokból. Ismeretes, 
hogy a régi papírból uj papirt is csinálnak. De az még 
nem minden. A papírból aztán nemcsak újságokat, folyó
iratokat, könyveket, szerelmes leveleket, idézéseket 
jegyzőkönyveket, bankjegyeket, cigaretteket és választási 
blankettákat csinálnak. Az újabb időkben a papirból 
már bútorokat is készítenek, azonkívül padlókat, tetőket 
kocsikerekeket, vasúti, kerekeketk palackokat és hordóat,

csőveket és pipákat, ágyukat, szöveteket (selymet, gyapjút), 
cukrot, alkoholt és robbantó anyagokat. A  sor még nem 
teljes. A  régi újságokból kikerül még egyéb is, Müaszta- 
losok, esztergályosok és más mesteremberek rengeteg 
sok papirost használnak el kefékre, fésűkre, kézi tükrökre, 
dohányszelencékre, különböző skatulyákra, erszényekre, 
cigaretta tárcákra, késnyelekre és esernyőkre. Készítenek 
papirból korall-, borostyán-, malakit-, kagyló-, elefánt- 
csont-, gyöngyház- és egyéb utánzatokat. Felhasználják 
a papirost billiárdgolyók, zongorabillentyük, lószerszám, 
labdák, művirágok készítésére, Szóval, a papiros nem 
vész el. Hát még a jövőbeli! Bizonyos, hogy utódaink 
cipője, ruhája papirból lesz.

Ö ngyilkosság puskaporral. A  miskolci tü- 
zérlaktanyába egy öngyilkos embert vittek be a katonák. 
Valami szegény munkásember volt — a nevét máig se 
tudják — aki egy eddig még ismeretlen módon vetett 
véget az életének. Egy marék puskaport gyömöszölt a 
szájába, s meggyujtotta. A  por fölrobbant, és szétvetette 
a szerencsétlen ember fejét

A világ  legnagyobb orgonája. Sidneyben 
van. Kétszázezer forintba került és három esztendő telt 
bele készítésébe. Az orgonának öt klaviatúrája van, száz
negyvennégy regisztere és 8—9000 sípja, a melyek közül 
a legnagyobb hatvannégy láb hosszú. A  fúvókat nyolc 
lóerejü gázmotor látja el levegővel, A  teremben, a melyben 
az orgona föl van állítva, hatezer ember fér el.

L eégett gőzfürész. Turócz-Turánban a báró 
Popper gőzfürészében tűz ütött ki, a mely az egész 
gyárat elemésztette. A  száraz faanyagban a tűz roha
mosan terjedt és rövid idő alatt a gyárral együtt az 
egész faanyag hamuvá lett. Mentésre természetesen gon
dolni sem lehetett. A tűz számos munkáscsaládot tett 
keresetképtelenné. A  kár jelentékeny.

H alott-élesztő készülék. Tudvalevőleg a viz- 
befulladtakat úgy éleszthetjük a legsikeresebben, hogy a 
nyelvüket húzogatjuk s gyakran, bizony hosszasan kell a 
műtétet folytatni, hogy eredményhez juszunk. Tiz percig 
fél óráig, olyik esetben két sőt három óráig. Ha 
a mentő nem csügged, néha csudákat mivelhet, de ren
desen elfárad, mielőtt bizonyossá lehetett volna, 
hogy a páciense menteden. A  mentők munkáját kívánná 
megkönnyíteni Laborde orvos, ki a múlt héten mutatta 
be a francia orvosi akadémiában két nyelv húzogató 
találmányát; az egyik óraműre jár, a másikat villamos
ság hajtja.

Cigányok. Eddig mindig elrabolták a gyerekeket 
a cigányok — a Hoffmann-féle mesés könyvekben. Most 
kitűnik, hogy Hoffmann tudta, hogy mit beszél. A  bara- 
nyavári Lucs nevű községből ekünt egy nyolc éves 
fiúcska, Sched Ferenc. Talán sohasem találják meg a 
gyereket, ha a napokban a boszniai Bjelmában állomásozó 
csendőrség előtt az időközben legénynyé fejlett gyerek 
meg nem jelenik. Sched Ferencj elmondta, hogy az 
uts/élen játszott, mikor a cigányok ellopták s sebes vág- 
tatással vitték ki a faluból. Két nappal a szöktetés után 
összetörték a jobb lábát és tüzes vassal égették össze
vissza a kezét, a karját. Utóbb még a szemét is kiégették. 
Egy kis cigányleány segítségével most megszököttt Sched 
Ferenc kínzói közül s az éppen Bjelmában tartózkodó 
csendőröknél jelentkezett.

Emberismeret. Állítólag nem csupán barátjai 
révén ismerhetjük meg felebarátunkat, de jellemzi a 
dohányos embert az is, hogy miképp szívja a szivart. Az
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ki keményen fogai közé szorítja a szivart s le nem teszi 
akár ég, akár kialudt: rósz májú, követelő, kapzsi ember 
s jó óvakodnunk tőle. Az, a ki könnyedén eregeti a 
lüstöt s gyakran ki-kikapja a szivart a szájából, hogy 
gyönyörűséggel szemlélgesse a karikázó füstöt: az jó fiú, 
bizalmas természetű, nyílt, szivét a tenyerén hordja. Az, 
a ki szivarozás közben, nagy óvatosan arra ügyel, 
hogy szivarján mentül tovább éppen maradjon a hamu: 
gőgös, hiú, frivol ember. Tessék körültekinteni s ki-ki 
megfigyelheti szivarozó felebarátait . . .

V ége a v ilág n ak . Muszka mankáskötőkben 
némely helyen, különösen pedig a charkovi kerületben 
egyre jobban terjed az a hit, hogy a világ nemsokára 
el fog pusztulni. És készülnek is már a nagy eseményre 
Csapatosan hagyják oda a szántóföldeket és a gyárakat 
és mennek haza a falujokba, hogy otthon haljanak meg. 
Egy ipartelepnek a gazdái, hogy tönkre ne jussanak vég
képpen, a hatóság segítségét kérték, hogy a népet fel
világosítsák és a szökevényeket visszatérésre bírjak.

G yorsaság  n em  boszorkányság . Az ameri
kaiak oly villamos vasutat terveznek, mely óránként 
legalább 160 kilométernyi sebességgel rohanna. Már 
megalakult e czélra egy társaság. Ha a kísérlet sikerül, 
oly vasút építését próbálják meg majd Filadelfia és New- 
York között, mely perczenként 3 kilométert, azaz órán
ként 180 kilorázkódás és zörgés mérséklése végett a 
kerekekre kaucsuk gyűrűket fognak alkalmazni.

A  legöregebb  házaspár. Stansley Péter és 
Stansley Zsuzsánna, Ohio-államban, Sanduskyban, házas
ságuk nyolcvanadik évfordulóját ünnepelték. Származá
sukra négerek és kora gyermekségüktől fogva ^ugyanott 
laktak. 1818-ban keltek egybe és tizenkét gyermekük 
közül csak a négy legifjabbb van életben. Péter bácsi százkét, 
a felesége kilencvennégy éves. A  vén pár viruló egész
ségnek örvend, eszükágában sincs a halál és remélik, 
hogy még látnak szép napokat és éveket.

T izen h a t éve alszik . Párisban, mint onnan 
Írják, él egy leány, a kinek sajátságosán beteges álla
pota már régen foglalkoztatja az orvosok figyelmét

Egy hete múlt tizenhat éve annak, hogy a harminczöt 
éves leány, Boyenval Margit, mélységes álomba merült 
a melyből azóta sem ébredt föl. Mint ideges és iszákos 
szülők gyermeke, már egészen fiatal korában sokat 
szenvedett hisztérikus bántalmakban. Tizenkilenc éves 
korában, 1883-ban, egy este nagyon kimerítették szen
vedései, úgy, hogy elvesztette eszméletét és elaludt. 
Ettől a naptól kezdve folyvást egyhuzamban alszik és 
az orvosok azt hiszik, hogy már föl sem fog ébredni, 
hanam egész életét álomban tölti. A különös teremtést 
tápláló cső segítségével tejjel, huskivonattal és pep- 
tonnal táplálják s noha mindezekből csak igen keveset 
kap, az alvó leány még alig veszített teste súlyából. 
Az orvosok ezt azzal magyarázzák ki, hogy az ember 
szervezetének minden letargikus álomban és egy
általán minden hisztérikus állapotban csak nagyon kevés 
táplálékra van szüksége, mert a többékevésbbé meg
merevedett testrészek funkciója igen meglassul, s a 
szervezetet megkíméli. így példánl ebben az esetben 
is a lány folyton mozdulatlanul fekszik és szivmüködése 
is olyan csöndes, hogy csak orvosi műszerrel lehet 
észrevenni halk kopogását.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Állás csérélés.
Egy éves nőtlen fiatal ember, ki az erdőőri 

szakiskolát végezte, az erdőőri szakvizsgát kitűnő ered
ménynyel letette, most egy nagyobb uradalomnál a 
gazdászattal is foglalkozik, az erdészetnél 7 évi gya
korlata van, beszél magyarul, németül, tótul, kevéssé 
románul is, állását változtatni, esetleg elcserélni óhajtja. 
Kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik. Czime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.
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hasznos és káros vadak szaporodási helyeiről, a vemhesség vagy költés idejének tar
tamáról, a szaporulat mennyiségéről, valamint azok testnagyságáról tájékozva legyenek 
s egyeseknek, kivált a kártékonyaknak nyomait ismerjék.

Mindezeket egy pillanat alatt megmutatja a
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Különösenmely hasznossága mellett még minden vadászszoba falának valódi hiszét is képezi, 

jelemzi ezt a naptárt könnyű áttekinthetése.
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magyar renyomag rergeio iniezei
és erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt l e g ma g a s s a b b  c s i r aké p e s s é g ü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen ezég akáez, juhar, kőris  

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik. 2 — 6

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T
a

L U M  É S  T Á R S A
udvari egyenruha szállítók

l egújabb árjegyzéke .
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 magas intézkedésével,

czeg ü n lt  ú jó lag  megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

_______ hivatalos utón részletfizetésre________
megrendelhetők.

^ P O L G Á R I  R U H Á K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

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

régi vevőinket félrevezetni. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLU M  é s  T A R SA
Sütő utcza 2, Szervitatór sarkán. 6 csto

Szerb kir. udvari szállitók. A. földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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Szászsebes, 1899. Október 31. 5-ik számIV. évfolyam.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Eimefuttatások.
(Levél  a szerkesz t őhöz . )

Kecskemét 1899 október 15_

Az Erdészeti Újság IV-ik évfolyamának 
2-ik számában megjelent vezérczikk, mely az 
erdészeti altisztek ébredezése folytán némely 
tisztviselőknél tamásztott hatásról értekezik, 
nem igen lepett meg azt hiszem csak egyet 
is kartársaink között, mert az országos gyű
lésünk megtartásánál több helyen láthatták a 
féltékenység lázát kitörni, ez azonban csak 
olyan helyeken adta és adja elő magát, hol 
az altiszti szémélyzet teljesen ki van szolgál
tatva közvetlen elüljárója önkényének, vagy 
a hol a sors méltatlanra pazarolta a felsőbbség 
szép és nemes hivatását, pedig híjába, korunk 
a szabadság és nem a rabszolgaság kora s a 
rabszolgaság közfalát nem lehet immár a föllebb- 
való és altiszt közzé állítani a hasznos együtt- 
munkálkodás eredményének veszélyeztetése 
nélkül. Ma már kedves hazánknak szabad fiai 
vagyunk mindannyian kivétel nélkül, legyünk 
bár gazdagok vagy szegények, magas vagy 
alacsony állásúak s nem kufároktól pénzen 
vásárolt rabszolgák, kiknek egyetlen szavunk 
sem lehetne a magunk jóvolta é boldogulása 
érdekében.

Őszintén megvallom, hogy a mióta kedves 
lapunkat olvasom, annak minden számában 
lestem az október 10-iki czikket, mert jól tud
tam, hogy annak elöbb-utóbb biztosan jönnie 
kell s most annyival inkább örvendek a meg

jelenésén, mert ha a szép szó nem birt ébredést 
kelteni a holtakban, talán most az önérzet 
mégis csak föl fog ébredni és nem fogja tűrni 
az olyan méltatlanságokat, melyek már a leg
alsóbb fokig lealázók és a kinél még ez sem 
használ, az nem érdemes arra, hogy egy erkölcsi 
testület tagjának tekintessék.

Hiszen tagadhatlan az, hogy a tisztviselői 
kar túlnyomóan nagy része méltányos és igaz
ságos altisztjeivel szemben, mert ha ez nem 
igy lenne, akkor már a viszonyok egészen 
másként alakultak volna. Hála Istennek, vannak 
fölös számmal tisztviselőink, kik nem csak 
megérdemlik, de teljes mértékben bírják is 
altisztjeik szeretetét és vonzalmát, az ilyen 
szerencsés helyzetben levőknek pedig annál 
inkább kell a rósz sorsban vergödőknek segít
ségére sietni, mert ez által nem csak hogy 
nem vesztenek erkölcsi súlyukból, hanem inkább 
megnövekednek abban és azért az ilyenek 
nem cselekesznek helyesen, ha pártot ütnek a 
tömörülés ellen, mely hivatva lenne számos 
rósz sorsban levő bajtárs búskomorságának 
okait eloszlatni.

Nehogy pedig bárki is azt higyje, hogy 
a magam részére szeretném a gesztenyét ki
kapartatni; Istennek hála, olyan helyzetben 
vagyok sorsom jóvoltából, hogy annak meg
változtatását nincs okom kivánui. Főnökeim 
minden tekintetben csak a legnagyobb tiszteletet 
és ragaszkodást érdemlik részemről és itteni 
kartársaim részéről s vétkeznénk Isten és ember 
ellen, ha ezekkel nekik nem adóznánk. ÉQ 
az erdészeti altiszti általános érdekekért száll -
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tani síkra s harczolok és fel is kérem az 
összes kartársakat, hogy ebben a tekintetben 
kövessék az én példámat s a közös érdekek 
kivívásáért ne sajnáljanak egy kis fáradságot 
s különösen tehetősebb részük nemi anyagi 
áldozatot sem. A kit a sors kegyelme jobb 
helyzetbe juttatott, annak erkölcsi kötelessége 
a nálánál szerencsétlenebb bajtárs segítségére 
sietni.

Miután pedig a segítés eszméjéhez értünk, 
nem mulaszthatom el egy pár szóval megem
lékezni arról a hatásról, melyet reám és a 
velem volt két kartársamra a pünkösdi gyű
lésünk lefolyása gyakorolt. Sajnálattal kell itt 
kijelentenünk, hogy nem találtuk meg ott egyes 
kartársakban a komoly vitatkozáshoz annyira 
szükséges higgadtságot, ugyanannyira, hogy 
egyes fontosabb dolgokat nem is lehetett tel
jesen megvitatni, ezzel azonban korán sem 
mondom azt, hogy az alakítandó egyesület 
jövőjében való hitet és bizodalmát elveszteni 
kelljen, mert az esetleges és tapasztalandó 
hiányokon idővel lehet segíteni. Mi itt szép 
és biztos nyugdíjjal vagyunk biztosítva s igy 
nem látjuk a magunk részéről szükségesnek 
a kétfelé való költekezést, mert az is meg
történhetnék, hogy fizetnénk kétfelé is, a sors 
pedig úgy hozhatná magával, hogy a nyugdijat 
egyik helyről sem lesz alkalmunk élvezni.

Különben véleményem szerint egy nyug
díj egyesületnél nem is föltétlenül szükséges, 
hogy a tagok ezreit zárja kebelébe; vegyünk 
példát egyes városokról, hol nincs olyan sok 
tag és a nyugdíj alap idővel mégis szépen 
megnövekszik s megerősödik, természetesen 
nem olyan kifizetések mellett, mint a hogy 
azt a mi egyesületünk tervezi.

Mi azt óhajtanok, hogy a nyugdíj alap a 
segély alaptól elkülönítessék s e szerint tör
ténjenek a befizetések is, szabályozva mindkettő 
külön-külön alapszabályokkal, mint midőn egy 
szobában két lakó lakik, teljesen függetlenül 
egymástól. A segélyegylet kisebb s vissza nem 
követelhető tétek befizetése mellett lenne meg
alakítandó, melynek létesítéséhez a most nyug
díjjal biztosítottak is szívesen hozzájárulnának 
sőt többet mondok: lehetnének tagjai bármily 
hivatásu vadászat kedvelők, mert úgy tudom, 
hogy méltatlan elemek nem vegyülnének az 
olyan egyesületbe, melytől semmiféle anyagi 
hasznot nem várhatnak, mi magunk azonban 
várhatnánk tőle hasznot, mert az lehetne egy
úttal állást szerző és közvetítő intézet is, mi
után pedig kiadásai alig lennének, idővel 
vagyona megnövekednék s módja lenne ré
szünkre az ország székesfővárosában otthont 
teremteni, saját könyvtárt berendezni, saját 
szaklapot teremteni s azt a tagoknak vagy

Egy öreg vadász kalandja.
Egy őszi reggel, — hogy hol, nem mondom meg — 
így szól a vén vadász az erdőlegénynek: 
„Kedvező idő lesz ma a vadászatra 
S nyálra van szükségem, nem ötre, de hatra, 
Készítse csak öcsém a töltényt szaporán,
Mert vadászni menni soh’ sincs elég korán.
Én addig megtöltöm az öblös kulacsot 
S rakok a táskába sonkát és kalácsot. 
Diannának is — régen pihen már —
Nem árt, ha látja, milyen a határi 
Rövid a szó, de velős, érthető 
8 mig a tarisznyát pakkolja ő,
Addig a töltényeknél serény

A virgoncz erdőlegény 
8 alig múlik perez kettő — három,
Már kint vannak a nagy határon.
A kutya szüköl; hej de menne,
Ha nyakán a póráz nem lenne!
„Ha eleresztem ezt a dögöt,
— Szól az öreg — úgy minden rögöt 
Befutkos az innen úgy mint túl 
S elriad mind, a hány csak van itt nyúl, 
Jobb lesz, ha kötöm tarisznyámhoz, 
így tán nyakamba nagy bajt nem hoz. 
Maga menjen a dombra, öcsém,
A szántásban bogarászok majd én.“
A szónak van is foganatja,
A jó íiu azt megfogadja 
8 gyors léptekkel ballag előre 
A dombtetőre.
Az öreg áll még, van is arra ok:
Bárkin történik emberi dolog 
8 jó megtenni azt, mit a szükség rendel,
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csak a tagsági díj fejében, vagy pedig csekély 
ráfizetés mellett kiadni.

A nyugdíj egyesület is csinálná a maga 
sorát s ennek bizonyára lennének fölös számmal 
tagjai azok sorából, kik most a nyugdíj élve
zetéből szolgálati viszonyaikból kifolyólag ki 
vannak zárva, sőt lennének elegen a kik mindkét 
egyesületbe örömmel belépnének.

Ilyen módon mindenkinek meg lenne a 
módja választani, hogy melyik egyesületnek 
lehet tagjává. Magát a segélyezést még akkor 
sem tartom mindig indokoltnak, ha maga a 
családfő betegeskedik, vagy meghal, mert hát 
csak addig szabad nyújtózkodnunk, a meddig 
a takaró ér. Nálunk például egy temetést 500, 
de 5 forintból is meg lehet tenni.

Könnyebb lenne az általam javasolt mód 
mellett az elszámolás és ellenőrzés is, kölönben 
mindez csak az én saját egyéni nézetem s 
maguk az érdekeltek vannak hivatva azt az 
utat követnia melyet czélszerübbnek és jobb
nak találnak.

A gyűlések könnyebb megtarthatása czél- 
jából czélszerünek vélném az országnak kerü
letekre való felosztását, mely kerületek azután 
éppen úgy, mint az országgyűlésre, kiküldenék 
választott képviselőiket a központi közgyűlé
sekre. A kerületek nagysága természetesen a 
tagok számához arányitva lenne meghatározandó.

A kiküldött képviselők azután kiküldőiknek 
beszámolnának a gyűlés eredményéről s igy 
pár nap leforgása alatt arról minden tag ér
tesülne. A kerületi elnökségek lennének hivatva 
a központtal érintkezni, mi által az adminis- 
tratió megkönnyittetnék és olcsóvá tétetnék.

A közérdek jóvoltáért felkérem a tisztelt 
kartársakat, hogy nyilvánítsák az általam elő
adottakra vonatkozó véleményüket.

Sá n d o r  Györ gy
főerdővéd.

V etőm agvak beszerzése.
Az tartja a magyar példabeszéd, hogy a ki mint 

vet, úgy arat s ennek az állitásnak az igazságát egy 
jóravaló gazda sem téveszti szem elől, hanem vető 
magnak mindig termése legszebb és legegészségesebb 
részét teszi félre s veti el annak idején földjébe. A 
jól megérett és kifejlett, teljes csírázó képességei biró 
mag azután meg is hozza a gyümölcseit, ha csak 
ebben vagy a talaj helytelen megválasztása vagy egyéb 
természeti külbefolyások nem akadályozzák, mig az, 
ki silány, rósz magot tett a földjébe, oktalanságának 
bizonyára csak kárát jogja látni a várt haszon helyett.

A mezőgazda a szükséges vetőmagot madjnem 
kivétel nélkül a saját terményeiből nyeri és csak ritkán 
szorul más beszerzési kútforrásokra, bár ez is jól 
teszi, ha az elfajzás elkerülése végett fölfrissiti a vető
magját, valamint hogy az állattenyésztésnél is szük
séges a gyakori vérfölfrissités idegen és nemesebb

Mert máskép nem jutsz haza renddel. 
Az öreg is, hogy elkerüljön bajt,
A szükség előtt térdet hajt,
De nem gondol meg mindent jó előre 
A vén dőre.
Az erdőlegény a dombról látja 
Hogy mit mivel a vén barátja 
S lévén pajzán, vig, körmönfont, 
Roszban töri fejét a rósz csont,
Kapja a puskát s csak úgy vaktába 
Durrant egyet a nagy világba.
Hej, veszedelem lett nagy erre: 
Megugrik a Diánna egyszerre.
A táska szíja szakad,
A vadász esik hányát 
S mire föl tud a lábára állni,
A kutya amott szalad már, n i!
Hiába a szó, a fütyty, meg nem áll,
A táska meg a nyomába ugrál. 
„Zsámfuter adta! Ezer kartács, bomba!

Jösz vissza rögtön?! Vagy leszek goromba! 
0! hogy szakadnál meg, gonosz, beste lélek, 
Vinne el az ördög, de csak attól félek,
Hogy elvész a kulacs, el a finom sonka 
S otthon még megcsúfol a gonosz pesztonka. 
Öcsém, maga hozta reám ezt a nagy bajt!“ 
Utóbbi szól pedig az erdőlegénynek,
Bár ennek nem gyászos, de vig volt az ének. 
„Mi ördögért lödöz csak amúgy potyára, 
Miből nincsen haszna s másnak esik kára?“ 
Kaczajt alig rejtve szól az iju: „Bátya,
Nem bírtam megállni, maga is belátja;
Mint egy rúgott borjú, bizon volt akkora 
A nyúl, mely kiugrott, csak nem jött kapóra!” 
„Isten neki, már csak szót ne ejtsen öcsém 
Erről a dologról, mert bizon Isten én 
Rögtön a föld alá búvok szégyenemben,
Ily csúfság nem esett velem életemben.”
„No ne féljen semmit, legyen nyugodt, bátya, 
Nem szólok senkinek, Isten lelkem látja,
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fajok alkalmazása által Egészen másként van ezzel 
az erdőgazda, ki igen gyakran jön abba a helyzetbe, 
hogy a vetényezéshez szükséges magvait idegen 
helyekről kénytelen beszerezni s ilyen esetben gyakran 
megesik vele. hogy tájékozatlanság folytán nem ismer
vén a beszerzési források minémüségét, a vételnél 
csalódik s a jó mag helyett silány minőséget szerezvén, 
földje a várt csemeték helyett hitvány gyomot és 
burjánt terem, vagy pedig a beszerzés alkalmas idejéről 
nem lévén kellően tájékozva, maghoz a készletek ki
fogyása folytán vagy éppen nem, vagy pedig csak 
aránytalanul magás ár mellett jut,

Pedig az erdőgazdánál fölötte nagy baj, ha a 
veteményezéssel elmarad, mert mig a mezőgazdának 
abban az esetben, ha valamely veteménye vagy éppen 
nem, vagy csak rosszul sikerült, rendesen módjában 
van földjét más nemű vetemény alkalmazásával értéke
síteni, addig az erdőgazda vigázatlansága vagy gondat
lansága következtében egy teljes évet vészit területének 
beerdősitésénél, már pedig a rövidre szabott emberi 
életnél egy év is nagy idő.

Föltétlenül szükséges tehát, hogy az okszerűen 
gazdálkodó erdőgazda ne csak a saját megtermését 
kisérje figyelemmel, hanem gondja legyen arra is, hogy 
idejében szerezzen kellő tájékozást az ország más 
vidékeinek magterméséről, kiváltkép pedig szüksége 
van arra, hogy megismerje azokat a forrásokat, melyek
ből saját termés vagy a kívánt minőség hiányában 
szükségletét a siker reményében s megnyugvással 
beszerezheti.

Szerény lapunknak legfőbb czélja az erdészet 
érdekeit minden vonalon csekély tehetsége szerint 
előmozdítani s igy ezt a fontos kérdést sem mellőz
hetvén, igyekezett minden tekintetben megbízható mag

kereskedő czéggel érintkezésbe lépni s ennek révén a 
folyó évi magtermésről kellő tájékozást szerezni, hogy 
igy módjában álljon ezt olvasóival is megismertetni és 
a magvak beszerzési módozataira figyelmüket fölhívni.

Anélkül, hogy ez által más hasonló czégek értéké
ből bármit ,és levonni akarnánk, ki kell emelnünk 
ebben a tekintetben Faragó Béla úr magpergető inté
zetét Zala-Egerszegen, mely czégnek megbízhatóságáról, 
minden tekintetben kifogástalan voltáról nem csak az 
általa nekünk bemutatott, de a hozzánk is több hely
ről beérkezett elismerő nyilatkozatokból meggyőződ
tünk. Eme jeles tulajdonságai mellett első sorban még 
annak hazai volta is ajánlja a nevezett czéget. A 
külföldi magkereskedő czégek úgy tavaszszal mint 
őszszel szinte elárasztják hazánkat ajánlataikkal és 
nagy hangú, reklámos hirdetéseikkel, de minek menjünk 
mi a szomszédba olyanért, mit a saját édes otthonunkban 
is hasonló vagy még jobb minőségben megkaphatunk? 
Egyébként ne téveszszük szemünk elöl azt sem, hogy 
nagyon gyakran kapunk a külföldi czégeknél olyan 
árukat, melyeket azok hazánkból szereztek, kapjuk 
tehát a második kézből.

Faragó Béla ur, a zala-egerszegi magpergető 
intézet tulajdonosa volt szives beküldeni a hazánk 
idei magtermése fölött tartott szemléjének eredményét, 
mely szól a következőképen:

Er de i  fenyő,  a tűlevelű fák legfontosabbja az 
idén jó toboz termést adott és ha a gyűjtésnek kedvez 
az idő, olcsó árakra számíthatunk. A f e k e t e  f e n y ő  
szintén jó eredményt mutat, de nem ilyet a v e r e s  
és l ucz  fenyő,  a melyek olyan csekély termést 
hoztak, hogy a toboz szedéssel nem érdemes vesződni 
s igy a szükséglet kizárólag csak a múlt évről maradt 
készletből lesz fedezhető, mely körülmény eme mag-

Szászsebesre fogom csak a szerkesztőnek 
Megirni, a dolog hogy miként történt meg, 
Titoktartó ember ott a lapszerkesztő,
Csak a lapba teszi, de máskép nem szól ő.
Egy haszna mégis van, okulhat is azon:
Nem mindig jó, ha van a kutya pórázon!“

Kisalföldy.

Állatok a vádlottak padján.
A középkor csodálatraméltó tudatlanságának bi

zonyítékai között előkelő helyet foglalnak el azok a 
pörök, amelyeket állatok ellen folytattak. Egész komoly 
pörök voltak azok, minden alakiság megtartásával. 
Összeültek a bírák, az elnök meg a szavazók, meg
jelent a vádló s a védő is és letárgyalták az állat- 
vádlottal a port annak rendje és módja szerint.

Leggyakrabban sertések kerültek a vádlottak pad
jára, amint azt régi krónikák regélik. Páris közelében 
ma is mutogatnak egy helyet, ahol egy sertést fel

akasztottak, mert megölt egy gyermeket. Francia- 
országban vagy húsz ilyen állatpörnek a teljes irat
csomóját is őrzik. A folaisi kupaktanács 1386-ban 
kegyetlen Ítéletet hozott egy sertés ellen. Vágassék le 
az orra és a bal elsőlába s azután kössék fel egy fára. 
Azért büntették igy, mert egy kis fiúnak az arcából 
húst harapott ki és egyik karját is fölfalta. A sertést 
előbb női ruhába bujtatták s azután a vásártéren nagy- 
nyilvánosság előtt kivégezték. A hóhér jutalma tiz 
sous volt, meg egy pár vadonatúj — keztyü.

1313-ban történt, hogy Maisy nevű falucskában 
egy bika megölt egy embert. És Károly, Valois grófja 
törvényszék elé állíttatta a bikát. A bírák ki is mond
ták a halálos Ítéletet, amely ellen a János-rend feleb- 
bezett a parlamenthez s ez helyet is adott a feleb- 
bezésnek.

Wormsban máglyahalálra Ítéltek egy méhkast a 
krónika adatai szerint amiért méhei egy kis gyermeket 
halálra csíptek. A bűnös méhek gazdája semmi kár
pótlást sem kapott.
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árait valószínűleg 50—60 százalékkal emelni fogja. 
J e g e n y e  f e n y ő  mag egyáltalában semmi sem ter
mett, de mivel a múlt évben jó termés volt és ebből 
elég készlet maradt, igy a kínálat nem fog elmaradni; 
miután azonban minden szakember előtt ismeretes, 
hogy ez a mag csiroképességét csak egy évig tartja 
meg, ebből csak a kikötött esirakópessóg szavatolása 
mellett fog vásárolni.

A l ombf ák  maghozama általában véve gyenge 
s itt kivételt csak a k o c s á n y o s  t ö l gy  makk képez, 
mely úgy mennyiség mint minőség tekintetében kitünően 
sikerülvén, 85—90% csirgképességel jön forgalomba. 
Ezen makk iránt a kereslet tekintettel arra, hogy 
k o c s á n y t a l a n  csak kevés, c s e r m a k k  pedig semmi 
sem termett, oly nagy és élénk, hogy a készletek 
csakhamar megritkulnak s kérdés, marad-e még vala
mi a tavaszi vetésre s igy nem lehet eléggé ajánlani 
minden erdőbirtokosnak, hogy tölgymakk szükségletét 
még most Ősszel szerezze be.

íme eddig terjed a kiváló czég jelentése, mely 
mindenekre nézve kellő tájékozást nyújt azoknak, kik 
magszükségletüket idegen helyről kénytelenek besze
rezni s ezek saját javukon fognak munkálkodni, ha 
sorainkat, melyek az ő érdekükben Írattak, figyel
mükre méltatják.

i LEVELEZES. i

Rajecz (Trencsén megye) 
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ű r !  

Bosszúságom lecsiilapultával becses lapjának újra 
előfizetőjévé lettem. Megvallva az igazat, az előfizetők

sorából történi: kilépésem óta folytonosan érdeklődtem 
lapunk iránt. Mintha csak sejtelmem lett volna, hogy a 
már-már kialvófélben levő s önmagáról és családja bol 
dogitásáról megfeledkezett s teljesen közömbössé lett 
altiszti személyzet öntudata lángra fog lobbanni.

Az előfizetők sorából a kővetkező okból léptem 
k i: A tisztelt kartárs urak talán szíveskednek még vissza
emlékezni ama szerény fölhívásomra, mely kedves lapunk 
hasábjain 1897 tavaszán látott napvilágot. Felhívásom 
követők hiányában sikertelen maradt s így magam is 
gyávává lettem s elhagytam a harczmezőt.

Belátom hibámat; hiszen nem egészen illő dolog 
egy huzamosabb ideig a katonaságnál, majd a csend- 
őrségnél szolgált vén obsitosnak a gyávaság bűnébe esni 
Most kipihent és ujult erővel óhajtok a küzdők sorába 
lépni s teljes elismeréssel adózok azoknak, kik a küzdelem 
kezdői voltak s abban eddig is kitartottak. Jól tudom, 
hogy minden kezdet milyen nehézséggel jár, kivált a sors 
által az ország minden részében szétszórt, minden támo
gatás nélkül álló és saját erejére kárhoztatott, a saját 
és családja jövőjével eddig alig törődött erdészeti és vadá
szati altiszti személyzetnél. Itt bizon szívós kitartással es 
hangya szorgalommal kell munkálkodni.

Igaz hálával tartozom azoknak a tisztelt szaktárs 
uraknak is, kik egyesülésünk magasztos eszméjét magúkévá, 
téve, annak keresztülvitelében ma is fáradoznak. Fogadják 
el baráti jobbomat és szíveskedjenek befogadni küzdő 
soraikba zászlójuk alá mint szerény közharczost s enged
jék meg, hogy velük vállvetve küzdhessek mindaddig, 
mig fontos feladatunkat nem teljesítettük. Nem mulaszt
hatom el hálám adóját leróni a szerkesztő úr irányában 
sem, ki oly lankadatlan erővel és kitartással törekszik 
szilárd alapokat rakni jövőnk alá; ha czélunkat érjük, 
első sorban öt illeti a babér.

Egy baseli krónikás igy ir: „Elégettek vala pedig 
egy fekete kakast és ezt jól tévék, mert már Vicentius 
is megírta vala Speculum Naturale cimü könyvének 
Vl-ik részében, hogy az ördög szállja meg a kakast, 
amely fekete, és amely tojik. Ez pedig tojást tojt vala.“

Az állatigazságszolgáltatás terén is érvényesült a 
régi igazság, hogy a nagy bűnösöket futni engedik s 
a kicsiket elcsípik. A krónikák is csupa apró állat- 
bűnöst emlegetnek leginkább. Egeret, patkányt, méhet, 
rovarokat sokat pusztítottak el Ítélet alapján a króni
kák adatai szerint, mig az álatvilág nagyobb alakjai 
kevésbé szerepelnek a vádlottak között.

A híres történetiró, De Thou említi, hogy Chas- 
seneuz, a 16. század előkelő jogtudósa hírnevét főleg 
annak a sikeres védöbeszédnek köszönheti, amelyet az 
antuni patkányok érdekében tartott. A patkányok 
ugyanis nagy pusztítást vittek végbe a vidéken s a 
püspök-helyettes elrendelte, hogy a patkányokat idézzék 
meg, hadd számoljanak be bűneikről. Chasseneuz ekkor 
azt indítványozta, hogy az idézést hirdessék ki minden

egyházkerületben, hogy a legtávolabb eső patkányok 
is tudomást vehessenek az ellenük indított eljárásról. 
És mikor a patkányok nem jelentek meg a kitűzött 
határidőben, ékes szavával védte őket s felhívta a 
bíróság figyelmét az ut veszedelmeire s különösen a 
sok macskára, amely a bíróság székhelyére vezető 
utón tanyázik. így halogatta a jeles védő jó ideig az 
Ítélethozatalt, mig végre a bíróság — makacssági 
Ítéletet hozott a meg nem jelent patkányok ellen. 8 
ekkor tartotta Chasseneuz híres védőbeszédét és köve
telte, hogy minden egyes patkányt hallgassanak meg, 
mert a tömegesen elitéltek között ártatlanok is lehet
nek. Később emlékébe is hozták ezt a beszédet, mikor 
mint parlamenti elnök a tömegüldözéseket elrendelte. 
Szemére vetették, hogy amit a patkányokra nézve üdvös
nek tartott, azt az emberekre nem akarja alkalmazni 

Még 1731-ből is akadtunk egy hangya-pörre. A 
san-antonioi francskánus barátokat nagyon kínozták a 
hangyák. Föl is jelentették kínzóikat, akiket mint 
Isten teremtményeit állandóan „testvéreink, a hangyák”
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Végül kérem mindnyájukat, hogy tovább is kitartóak 
legyenek, utóvégre mégis csak feltámadunk a hosszas 
tétlenségből.

Szívélyes üdvözlettel vagyok a szerkesztő urnák 
igaz híve B e d e  K á r o l y .

Nyék (Sopron m.) 1899 október 22.

T e k i n t e t e s  s z e k e s z t ő  úr!

Mégis csak igaz az, hogy a vadászat csak az ahoz 
értő embernek való; szolgáljon ennek bizonyságául alábbi 
két hírem.

A  napokban történt, hogy a Kabold községi vadá
szat bérlők egyike, Bauer N. fiatal ember szántani men- 
vén a határba, puskáját is magával vitte, hogy kissé 
vadászhasson is s fegyverét megtöltve egy bokor mellé 
támasztotta. A szántás végeztével úri passiójának akart 
élni s a fegyvert csővénél megragadva maga felé emelte, 
miközben ez elsült és a 4-es sörétes töltés a torkába 
fúródott. A  szerencsétlen rögtön kilehelte lelkét.

Ugyancsak sopronmegyei Ritzíng községben, mely 
védkerületemhez tartozik, a vadászat bérlője, Horváth 
pékmester az előbbi eset után két nappal társaival a 
mezőn vadászott, miközben vigyázatlanságból egy sekély 
árokba lépvén elesett. Esése közben a szinte 4-es söréttel 
töltött fegyvere elsült és az egész — mintegy 60—70 
sörétből álló — töltés bal czombjába fúródott. A  sőrétek 
még ma is testében vannak, az orvos azonban reményű, 
hogy életben fog maradni.

Hiába, igaz az, hogy paraszté az eke, péké a 
lapát, katonáé a puska, a vadászat pedig úri ember
nek való,

Tisztelettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive K o l o s  I s t v á n  

kerületi erdőör.

Különös term észeti jelenség. A  Mátra hegy
ség déli lejtőjén elterülő uradalmi erdőségnek u. n. 
csöklényesí határában lévő erdészlakban egy, a maga 
nemében különös, sőt mondhatni csodálatos eset adta

néven neveztek. A szentszék védőt rendelt a hangyáknak 
aki védenceiért nagy beszédet mondott a bíróság előtt. 
Kifejtette, hogy a hangyák Istennek tetsző állatkák, 
akik jó példát mutatnak az embernek. Egyetértő, 
békés és rendszerető állatok és jámborok is, mert 
gallottaikat ellemetik. Szorgalmas, munkás tömeg, 
amely nehezebb terhet visz, mint a saját súlya. Hosszas 
tárgyalás után a bírák kimondták az Ítéletet, hogy a 
hangyák kötelesek egy kijelölendő helyre elvonulni, 
amelyet a barátok nekik örök tulajdonul átengednek. 
Ezt az Ítéletet minden hangyafések előtt fölolvasták 
es ime — igy zárul a naiv krónika — „csoda történt; 
a hangyák milliói vándoroltak át a kijelölt helyre s a 
jámbor szerzetesek hálát adtak Istennek jóságáért”.

elő magát. Ugyanis az uradalmi erdész cserkészés közben 
egy kicsi őzgidát fogott, melyet haza vitt. Alig látta 
ezt meg az erdész házi macskája, melynek előző napon 
világra hozott kölykeit elpusztították volt, — rögtön barát
ságot kötött vele, sőt az árván maradt gidácskát még 
emlőivel is megkínálta, melyeket az készséggel el is fogadót. 
Idilli jelenetekben gazdag, komikus anyai szerepe a házi 
cziczának hetekig tartott, mig nem egy — mindkettőjökre 
nézve szomorú inczidens egy csapással véget vetett a 
különös szoptatási rendszernek, mert az erdész egy szép 
napon sógora gyermekeinek oda ajándékozta a gidácskát. 
A macska-mama rettentő haragra lobkant. Aki esik 
megközelítette, azt karmolta, harapta vagy az illetőre 
ugorva, ruháját tépte és szakgatta Majd fülsik etitő nyivá- 
kolással a házat többször körülszaladgálva, össze-víssza 
kutatta annak minden zege-zugát, persze mostoha gyermekét 
a gidácskát nem találhatta meg sehol Az előbb oly 
vidor és fürge czicza egészen búskomorságnak adta 
magát oly annyira, hogy minden kinálgatás és dédelgetés 
mellett sem lehetett őt rá venni, hogy csak egy falatot 
is egyék. így tartott ez négy napig, mig az ötödik 
napon eltűnt és teljesen nyoma veszett a cziczának. 
Alkalmasint anyai fájdalmában öngyilkossá lett, a sürü 
erdő valamelyik elhagyott sötét zugába vonulva éhhalállal 
lett néhai a cziczák anyai szeretetének eme szerencsétlen 
áldozata

Furcsa esküvő Hogy a szerelem vak, az régi 
közmondás. De annyira vak seholsetn volc, mint egy 
esküvőn, amelyet a múlt héten tartottak Clevelandban. 
George W. de Wheese, a Blind People’s Association 
titkára, aki vak, elvett egy vak leányt Az esküvőt 
Palmer lelkész áldotta meg, ő is vak Az ötven meghivott 
vendég mind vak volt. A  lakodalmon vakok zenekara 
játszott.

M eggy lkolta anyját és gyerm ekét. Békésen 
Zsiga Lajos hevesen összezördült az anyjával. Veszekedés 
kö'ben annyira dühbe jött, hogy agyonütötte anyját 
és utána leányának, aki tanúja volt a gyilkosságnak, 
elmetszette torkát. Felesége, kis fiával elmenekült s rend
őrökért futott. A gyilkos, miután látta, hogy a feleségét 
már nem éri utói, egy késsel elmetszette a torkát. Mire 
a rendőrök megérkeztek, a gyilkos és két áldozata meg 
voltak halva.

A  boszuálló szerető. Orsován egy Kurics Illés 
nevű legény a Dunába akarta fojtani kedvesét, Petrovics 
Magdolnát, egy feltűnően szép lányt, aki utóbb elhidegült 
tőle és máshoz akart férjhez menni. A  szerelmes legény 
odavonszolta a lányt a Dunapart egyik magányos helyére 
s végre is hajtotta volna szörnyű tettét, ha két munkás 
véletetlenül arra nem jő s a lányt ki nem szabadítja.

A madagaszkáriak. Mióta a franciák meghó
dították Madagaszkárt, a francia etnográfusok szorgalmasan 
tanulmányozzák ott a népet. A mahafali-törzs szokásai 
például ugyancsak furcsák. A többek közt, csütörtöki 
napon az anya nem szülhet gyermeket, legalább is tilos 
és ha megszegi e tilalmat, az újszülöttet megölik; viszont 
az asszony, ki két évi házasság után gyermeket nem szül, 
pellengérre kerül.

Ötödfélezer esztendős kenyér. A berlini 
királyi múzeumban egy darab négyezerörszáz éves kenyér 
látható üvegszekrény alatt. Az őskori kenyeret Mentu 
egyptomi királyné szarkofágjában találták, aki Krisztus 
előtt huszonöt évszázaddal élt. A több mint négyezer 
éves kenyér formátlan, kemény mint a kő, fekete és
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olyan likacsos, mint a koksz. Bár gabonaszemeket és 
mandulát találtak benne az ize nem valami különös 
lehetett.

K u ty ah ü ség  Igazán megható, hogy az emberek 
a kutyahüség hány példájáról tudnak szép kis történet
kéket elmesélni. A kutyák öngyilkossága, a kutyák 
elhervadása egészen természetes dolog, ha a gazdájuk 
meghal. A megnősülő ifjú kutyájának elbujdosása sem 
tartozik a ritkaságok közé. Most egy német újságban 
olvassuk a következő kutyahistóriát:

Nemrég öngyilkos lett Neusiedl városka tanítója. 
Kutyáját, egy kedves kis borzebet a tanító hálála után 
a halottas szobából nem tudták kikergetni. Hűségesen 
ott maradt a ravatal mellett. Amikor a halottat ki
vitték a temetőbe, a kíséretben ott volt a kis kutya is, 
amely folyton a halottat vivő kocsi mellett szaladt, 
Erőszakkal kellett a sirtó) elvinni és akkor is kétség- 
beejtően vonított. Napokon át a városon kívül folytou 
azokon az utakon bolyongott, ahol a gazdája szeretett 
életében sétálni. Becsalogatták házakba, de sehogysem 
tudták a kutyát rábírni, hogy betérjen. Amikor a tanító 
egyik fivére Neusiedlbe jött, hogy a bútorokat más 
városba vigye, magával vitte a kutyát is. A következő 
napok egyikén a kutya megint megszökött Neusiedlbe. 
Néhány nap előtt egyik lakos a kutyát a temetőben a 
gajdája sírján látta feküdni. A hü kutya nem akart 
onnan elmenni. Most a lakosság elhatározta, hogy a 
kutyát megmérgezni, hogy lelki szenvedéseitől meg
szabadítsa.

T örvényes következm ény . A hivatalok kuri- 
ális irmodorát nem igen érti meg a nép. Békésen az 
ottani főszolgabiróság meg idézte Tóth Molnár Istvánt 
valamelyes kihágási sorban és a törvényes követ
kezmények terhe alatt. És a tárgyalásra nem ö, hanem 
a fia jött el.

— Maga az a Tóth Molnár István,? — szól hozzá 
a szolgabiró.

— Nem a. Én csak a törvényes következménye 
vagyok.

— Micsoda?
- -  Hát Molnár Istvánnak a fia
— De hiszen nem magát idéztük.
— Dehogy is nem. Hiszen itt van: törvényes 

következmény. Már pedig csak senki el nem vitatja, 
hogy az apámnak én vagyok a törvényes következ
ménye.

Hogy mit csináltak az okvetetlenkedő törvényes 
következménynyel, arról nem értesít levelezőnk.

K ét község pusztu lása . Bogártelke kolozs- 
megyei tősgyökeres magyar községben tűz volt, mely 
a fél falut elhamvasztotta. Negyven ház hamvadt el, 
minden fölszereléssel és kétszáz magyar ember lett, 
koldussá. Bogártelke a megye legszorgalmasabb községe 
már négy évvel ezelőtt leégett és akkor a lakosok adós
ságra építkeztek. Biztosítva alig volt valami. A tüzet, 
mint kiderült, egy öt éves kis gyerek okozta. A csűrben 
játszadozott, a honnan egyszerre csak szülőihez futott 
és mosolyogva jelentette:

— Nézzék csak milyen szép tüzet csináltam egy 
szál gyújtóval a csűrben!

A következő pillanatban kicsapot a láng és nem
sokára rommá lett Bógártelke községe. — Nagy 
tüzveszedelein pusztított e hónap huszonötödikén a 
zalamegyei Pula községben. A tűz. ismeretlen okból 
alkonyattájbau ütött ki a falu egyik házában s mire a

községi tűzoltók az oltáshoz foghattak, a nagy szél
vihar, mely akkortájt keletkezett, mint valami nagy 
fújtató, pár perc alatt szikrát élesztett a kicsiny köz
ség minden nádfödeles viskójában és egy óra eltelte 
alatt az egész falut lángba borította. Ötvenegy házat 
és ötvenhárom melléképületet teljesen elhamvasztott, 
a többit jórészt hasznavehetetlenné tette. Sokaknak a 
rajtuk levő ruhán kivül semmijük sem maradt: gabo
nájuk, élelmi szereik, takarmányuk is mind a tűzben 
veszett. A község szerencsétlensége öt emberének éle
tébe került és ötvenegy családot juttatott koldusbotra. 
Az adományokat Paulics János plébánosnak Petendre, 
u. p. Kapoles. Zalamegye) kell küldeni.

Szerkesztői üzenetek .
Unger Mihály urnák, Lakocsa. A közalapítványi ura

dalmaknál alkalmazott erdészeti altiszti személyzet létszámáról 
legnagyobb sajnálatunkra nem szolgálhatunk biztos számada
tokkal, gondnoksága irodájában azonban mindenesetre meg lesz 
az állami költségvetés vonaikozó része, mely erre nézve meg
adja a szükséges fölvilágositást. — Jo b b  A ntal úrnak. Petro- 
sény. Az erdőőri szakiskolába való felvételért csak minden év
ben egyszer, július hó végéig lehet folyamodni a földmivelési 
ministeriumnál. A pályázati feltételeket lapunk mindig idejekorán 
közli s igy jó̂  lesz, ha a júniusi, számokat ügyelemmel fogja 
kisérni Martinkovics Ján os urnák. Lapunkat minden hét 
keddi napján tesszük föl a postára, hiába csak az ottani postán 
lehet. A röpirat *— mint múlt számunkban jeleztük már teljesen 
kész s most van fűzés alatt. A szétküldés a jövő hó elején — 
midőn az egyesület érdekében Budapestre teendő utazásomból 
visszatérek — veszi kezdetét; addig a megrendelők szives 
türelmét kérjük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdouos 
P o d . h r a d s z . k y  E mi  1.
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavatol t  l e g ma g a s s a b b  c s i r aké pe s s égü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen czég akáez, juhar, kőris 

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kívánatra bérm entve küldetik. 3 — 6

M E G JE L E N T

B L Ü M  E S  TA
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 m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
CKégünü újólag megtoizatott

a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

_______ hivatalos utón részletfizetésre________
megrendelhetők.

fcW POLGÁRI RUHAR TBR
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 ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLUM  é s  T A R SA
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. 6 ^  f & K & S S ,  ’S S X X S X *  « n m .

Szerb kir. udvari szállítók. A földm. ra. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. November 6. 6-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
s Előfizetési árak :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Eól é v r e .................................4 kor. — fii.
Vegyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez „ 
B küldendők. »

M e g je le n ik  
m in d en  Kedden

ita.r

($Ssr
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 

60 fii. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mór- 

;* sékelt dijak egyzsége szerint.v® SEg®̂s.___________________________

Vippad máp!
„Megvirrad még valaha, 
Nem lesz mindig éjszaka 1“

Ezzel a dallal biztatja magát a búval, 
gonddal terhelt magyar ember s az ebben ki
fejezett remény és az abba helyezett szent hit 
volt az, mely nem engedte csüggedni a leg
súlyosabb, testet, lelket egyaránt leverő meg
próbáltatásoknak közepette, hanem adott neki 
erőt, kitartást a további küzdelemre s bizodalmát 
egy szebb jövőben.

Valóban csak a remény az, mely az embert 
gyakran terhes, gondokkal teljes földi pálya
futásában megtartja az életnek s ott, a hol 
már megszűnt minden remény, nincs többé 
élet, hanem csak élösködés. A reménynek 
föladásával bár nem is szűnik meg az ember 
testi élete, de szellemi világa kihalt s a földön 
való pályafutása csak hitvány tengődés és 
vergődés.

Az államkincstári erdészeti altisztek — 
kivált az alantasabb rangfokozatokban levők 
— élete is eddigelé nem volt egyéb a kínos 
vergődésnél, a nyomorral való folytonos küz
delemnél. Ez előtt négy évvel kezdett ugyan 
némi fény derengeni egük látóhatárán, midőn 
a magas kormány a IV. osztályú erdőőrök 
fizetését 200 forintról 240-re, a III. osztályuakét 
pedig 250 forintról 270-re emelte s már akkor 
föléledt bennük a szunnyadó remény, hogy ez 
csak kezdete egy szebb jövőnek, elmúlt azonban 
négy év — magában véve hosszú idő ugyan, 
de kevés az ember rövidre szabott életében

— s a várva várt javulás csak mindig késett. 
Csodálatos módon akkoriban teljesen megfeled
keztek az intézők a III. és IV. osztályú faraktár- 
őrökröl, kiknek nem csak fizetésük volt azonos 
hasonrangu erdőőr társaikéval, hanem minő
sítésük minden, — szolgálatuk pedig a legtöbb 
esetben azonos volt ezekével.

Most végre megvirradt nem csak az erdőő
röknek, de a faraktárőröknek is egy szebb 
jövő hajnala. Biztos értesülésünk szerint ugyanis 
az államkincstári erdészeti altisztek fizetései a 
jövő év elejétől kezdve újból lesznek szabá
lyozva s az eddigi hét erdőőri fokozat öt uj 
fizetési fokozatba beosztva 300, 350, 400, 
450 és 500 forint évi készpénz javadalmazással, 
mig a lakpénz a lakbér osztályok szerint to
vábbra is 50, 60 forint lesz, illetve Budapesten 
100 és 120 forint.

Arról, hogy kik és mily módon lesznek 
majd ezekbe a fizetési fokozatokba beosztva, 
még nincs biztos tudomásunk, de a fent elő
adottakból nyilvánvaló, hogy a javulás ott állott 
be, hol arra a legégetőbb szükség volt, az 
alsó rangfokozatoknál s megelégedéssel fogadj uk, 
hogy ez az üdvös intézkedés végre az eddig 
mellőzött faraktárőrökre is kiterjedt. Az eddigi 
felsőbb rangfokozatuak bár nem is valami 
sokat, de hát szinte nyernek, különben ezeknek 
eddig is jobban meg volt a tisztességes meg
élhetés módja.

Mi soha sem vontuk kétségbe azt, hogy 
a magas kormány és általában az intéző körök 
atyai szeretettel és jóindulattal voltak eltelve 
a kezük alá rendelt altiszti személyzet irá
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nyában s bizonyára nem egyszer fájdalomtól 
sajgott a szivük, hogy szomorú helyzetükön 
nem segíthettek, de hát az ország pénzügyi 
viszonyai sokáig kötve tartották kezeiket, már 
pedig el kell ismernünk mint hü flaknak azt, 
hogy: „a Haza minden előtt!“ Most, hogy végre 
megjött a várva várt javulás, hálás szivvel 
rebegünk köszönetét azoknak, kik ennek létre
jöttén fáradoztak, biztositván őket egyúttal 
arról, hogy az erdészeti altiszti személyzet nem 
lesz háládatlan a neki juttatott jótéteményért, 
hanem fokozott buzgósággal teljesítvén szol
gálatát, minden igyekezete arra lesz irányítva, 
hogy annak, ki az ő javát előmozdította, minél 
hasznosabb munkásává legyen.

A mi föladatunk azonban nem csak az, hogy 
elismeréssel adózzunk az érdemnek, hanem 
kivált az, hogy rámutassunk a meglevő bajokra 
és hiányokra, módot nyújtván ez által azoknak 
orvoslására s igy most sem hallgathatjuk el, 
hogy a mű még mindig nem teljes, hanem 
sürgős pótlást igényel.

Az államerdészetnél ugyanis fölös számmal 
találunk olyan alkalmazottakat, kiknél minden 
a réginél maradván, ezután is nyomorogni 
fognak. Értjük pedig itt az erdőlegényeket és 
a még ezeknél is rosszabb sorsban levő 
erdőszolgákat s ezeknél is kivált az alantasabb 
ranguakat.

A sors.
Mesét mondok ugyan, de talán még sem mese 

az, hanem való igazság,
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két testvér, 

édes testvérek, egy apának, egy anyának a szülöttjei.
A testvérek egyike, bár alig dolgozott valamit, 

alig törődött valamivel, nyakig úszott a boldogságban. 
Bár mibe is fogott, minden sikerült neki; még aj kő 
is aranynyá vált a kezében s korpából is kalácsot tudott 
sütni. A másik bár reggeltől estig dolgozott, fáradott, 
törődött, földhöz ragadt szegónyj maradt s folyton küz
dött a nyomorúsággal. Semmi vállalkozása, semmi 
munkája sem sikerült s annyira üldözte ja ,'szerencsét- 
lenség, hogy még akkor |is az orrát törte be, mikor

A III. osztályú erdölegény évi javadal
mazása 150 forint, 12 ürköbméter tűzifa és 
szabad lakás, vagy pedig az ennek ellenérté
kéül meghatározott lakpénz. Ebből a javadalma
zásból kell magát fenntartania egy duzzadó 
egészségű fiatal embernek s viselnie nem csak 
élelmezési, de ruházkodási költségeit is, mert 
hiszen az erdészeti altiszti pályára leginkább 
szegény sorsú szülők gyermekei lépnek s 
kevés olyan akad, ki otthonról is némi segít
séget kapna. A fiatal embernél — ugyan az 
öregebbnél is — első sorban megkívánjuk, 
hogy csinosan és tisztességesen ruházkodjék 
s ennek a külső látszatnak hódolnia kell min
denkinek egyaránt, ha csak nem akarja em
bertársai lenézését és megvetését magára 
vonni. Ha már most az a fiatal erdőlegény 
tisztességesen akar ruházkodni, abból a 150 
forintból bizon nagyon kevés jut az élelmezésre 
s igy a külső látszat megóvása a gyomornak 
s igy az annyira szükséges testi épságnek 
rovására megy.

Még ennél is szomorúbb a hasonrangu 
erdőszolga sorsa, ki pusztán csak 120 forint 
évi bért kap, egyebet pedig semmit. Ott, hol 
az erdőszolgai állást olyan ember tölti be, 
kinek magának is van némi vagyon a vagy bármily 
mellékkeresete s erdöszolgai bérét csak mellék- 
jövedelemnek tekinti, ez még csak megjárná

hányát esett. A testvére sokszor megsegítette ugyan, 
de minden hiábavaló volt, nem fogott rajta a segítség.

A szegény ember végre is megunta a folytonos 
küzdödést és elhatározta, hogy elmegy a nagy világba 
megkeresni az ő szerencséjét. Soká ment, mende- 
gélt, ;mig egyszer elérkezett egy rengeteg nagy 
erdőbe. Napokig bolyongott, nem látva más élő lényt 
s holmi gombával, gyökérrel táplálkozott. Már egészen 
belefáradt a sok barangolásba, lábait már alig birta 
maga után vonszolni, mikor végre a rengeteg mélyén 
egy házikóra bukkant. Nem sokat tétováoztt, ha
nem bátran bement az amúgy is csak betett, de nem 
zárt ajtón.

A ház teljesen üres volt, nem volt abban egyéb 
egy terített asztalnál, melyen ételek is voltak és a 
sarokban egy vetett ágy. Az éhes ember ha ételt lát, 
nem sokat teketóriázik s igy a mi emberünk is — se 
szó, se beszéd — minden kínálás nélkül oda telepedett 
a terített asztalhoz s a fóltálalt ételekből jóizün fala
tozott. Már be is esteledett, mikor végre egy hosszú
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valahogy, de más kérdés azután az, hogy az 
olyan ember, kinek a kincstári szolgálat csak 
mellékes foglalkozása, megfelelhet-e az ezen 
a téren irányában támasztot követelményeknek.

A mi szerény vélememényünk szerint az 
erdőlegényi állás, mint olyan, mely az erdőőrinek 
mintegy előkészítő iskolája s csak átmenetet 
képez, fönntartandó, annyival inkább, mert a 
törvény az altiszti állásoknál a 24 éves élet
kort megköveteli s igy eltörlésével számos 
fiatal embernek éveken át állás nélkül kellene 
bolyongnia, a javadalmazás azonban legalább 
olyan mértékben lenne javítandó, hogy a leg
szerényebb megélhetést biztosítsa. Az erdő
szolgai állások azonban föltétlenül törlendők s 
e helyett az altiszti állomások szaporitandók 
lennének, mert hiszen az erdőszolgák legna
gyobb része önálló védkerületeket lát el.

Igaz, hogy ez uj és nem csekély áldozatot 
követelne a magas kincstártól, de kérdés, 
hogy vájjon nem több hasznot hajtana-e, mint 
kárt.

Egyelőre azonban elégedjünk meg azzal, 
a mit a mostani fizetésrendezéssel elérnek az 
altisztek s türelemmel várjunk addig, mig a 
fokozatosság révén újabb átalakulások fognak 
bekövetkezhetni, melyek ideig-óráig késhetnek 
ugyan, de el nem maradhatnak.

A csillaghullás.
A csillaghullás bizonyára egyike a legszebb és 

legérdekesebb természeti tüneményeknek s bizon szám
talan olyan természetbarátot ösmerünk, ki órák hosszat 
képes bámulni a csillagos égboltra, csak hogy egy-két 
csillaghullást megláthasson. A babonás nép azt hiszi, 
hogy valahányszor egy csillag hull le, mindig egy 
emb1 Álét alszik ki, mert hogy a hány ember csak él 
a íöldön, annak valamennyinek megvan a maga csillaga 
az égen. Ha a csillagok megszámlálhatlan mennyi
ségét vesszük tekintetbe, ez nem is lenne talán lehe- 
telen, mert a föld másfélezer milliónyi lakosságának 
mindegyikére juthatna talán belőlük egy-egy. A csilla
gok számát az emberiség talán soha sem fogja meg
tudhatni, mert hiszen még mindig feltűnnek újak az 
ég boltozatán, melyeket azelőtt emberi szem nem látott, 
nem ugyan azért, mintha korábban nem lettek volna 
már meg, hanem egyszerűen azért, mert véghetlen 
nagy távolságuk [miatt a fény nem hatolt még le 
hozzánk, daczára annak, hogy másodperezenkint mint
egy háromszázezer kilométernyi távolságot fut be. 
Lehetnek tehát még a nagy világűrben mindig olyan 
égi testek, melyeknek fénye csak akkor jut le föl
dünkig s azon láthatóvá leend, midőn ez már kihűl s 
megszűnik rajta minden élet.

Csillaghullást szórványosan minden este lát
hatunk s a tudós csillagizsgálók állítása szerint órán- 
kint átlag 5 hulló csillagot lehet megfigyelni, vannak 
azonban bizonyos időközök, melyeken a csillaghullás 
sokkal sűrűbb. A természetnek ezt a szép tüneményét 
már évezredekkel ez előtt is megfigyelték, miről egyéb

ősz szakállú öreg ember jelent meg a szobában s 
megszólította:

— Ki vagy, ismeretlen vándor?
A szegény ember elmondta életének szomorú 

sorát és azt is, hogy a szerencséjét keresi.
— Maradj itt három nap és három éjjel, az asztalt 

mindig terítve fogod találni s ott az ágy, a melyen 
megpihenhetsz, azután pedig figyelj arra, a mi itt 
történni fog.

így szólt az öreg és eltűnt.
A szegény ember hogy már jóllakott, lehevert a 

kényelmes ágyra, de álom nem jött a szemeire, ha
nem eszében tartván a rejtélyes öreg beszédjét, várta, 
hogy mi fog bekövetkezni.

Mly csönd volt köröskörül s emberünket már 
szinte elnyomta az álom, mikor egyszerre — éppen 
éjfélkor — megrengett a ház s megjeleu az öreg a 
szobában és kinyitva az ablakot, azon egy marék 
aranyat dobott ki, miközben harsány hangon kiáltotta:

— Oh sors! az éjjel ezer gyermek született!

legyen nekik életük a szerint, mint a hogy én most 
cselekedtem!

Ezzel az öreg a mint hirtelen jött, olyan hirtelen 
eltűnt,

A szegény ember egy darabig csodálkozott a 
látottakon és hallottakon, de azután elnyomta a fárad
ság s elaludt. Mikor fölébredett, már a nap magasan 
járt az égen; azt hitte, hogy az, a mit az éjjel tapasz
talt, csak puszta álom volt, de miután az asztalt is
mét terítve találta, elhatározta, hogy itt marad és 
tovább figyel.

Egész nap nem történt semmi, éjfélkor azonban 
ismét megjelent az öreg s az ablakon egy marék 
ezüstpénzt kiszórva kiáltotta:

— Óh sors! az éjjel tízezer gyermek született; 
legyen nekik életük a szerint, mint a hogy én most 
cselekedtem!

Emberünk már most látta, hogy ez nem álom s 
kíváncsian várta a harmadik éjjelt.
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régi irók mellett a Mahabharatta ó-indus költemény is 
tanúskodik, megemlékezvén egy éjszakáról, melyen 
ezrivel hullottak a csillagok.

Ez a tömeges csillaghullás minden 33-ik évben 
ismétlődik s századunkban 1833 és 1866 években 
figyelték meg. A esilaghullás eme tömeges megjele
nésének ideje rendszerint november hónap 10—14 napjai 
közé esik s igy az ideitől immár csak néhány nap 
választ el.

Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
életének javarészét a szabad természetben tölti, mi által 
alkalma nyílik azt megszeretni, csodáit megbámulni s 
igy jó szolgálatot vélünk tenni tisztelt olvasóinknak az 
által, hogy figyelmüket a pár nap múlva bekövetkező 
eme gyönyörű természeti tüneményre fölhívjuk s ez 
által alkalmat nyújtunk nekik annak megfigyelésére.

Magára a csillaghullásra nézve némi tájékozásul 
ide iktatjuk a Budapesti Hírlap vonatkozó közleményét, 
mely szól a következőképen:

November i  csillaghullás. Az idei novemberi 
csillaghullás a legszebb természeti látványosságok egyi
kének Ígérkezik. A csillagvizsgálók már régen meg
állapították, hogy a novemberi csillaghullás minden 
harmincharmadik esztendőben éri el legnagyobb fokát 
és miután ez a csúcspont legutoljára 1866-ban állott 
be, ennélfogva az idén várható ismét a hulló csillagok 
maximuma. Miként 1866-ban, úgy most is erősen 
készülnek a csillagvizsgálók e gyönyörű látványosság 
megfigyelésére s könnyen meglehet, hogy most sikerülni 
fog valamit megtudniok a természetnek eme titokzatos 
parányáiról. 1833. novemberben, a mikor szintén elérte 
a csillaghullás a maximumát, még sokkal kevésbbé 
voltak a tudósok fölfegyverkezve pontos csillagászati 
szerszámokkal, semhogy megfigyelésükkel a tudo

mánynak hasznot hozhattak volna, 1866. novemberben 
pedig inkább a természeti szépségben való gyönyör
ködéssel voltak elfoglalva, semmint tudományos kuta
tással. De most már a csillagászati tudomány annyira 
előrehaladt, hogy remélheti, hogy a világ minden 
részében, de különösen Indiában és Brazíliában résen 
álló tudósok előbbre fogják vinni a csillagászati tudo
mánynak ezt a részét, Ma még fogalmunk sem lehet 
arról, hogy tulajdonképpen micsoda a hulló csillag. A 
csillagászok sokáig a mellett az elmélet mellett kardos
kodtak, hogy a hulló csillagok elpusztult üstökösök 
maradványai; de ennek az elméletnek ellene mondott 
az a megfigyelés, hogy a csillagok minden esztendőnek 
bizonyos szakaiban mutatkoznak, azt pedig nem lehet 
föltennni, hogy az elpusztult üstökös nyugodtan be
várja minden esztendőben, hogy földünk az ő pályájába 
kerüljön. Azután azt az elméletet állították föl, hogy 
a hulló csillagok a Biela-féle üstökösből kerülnek. Ez 
az üstökös tudvalevőleg néhány évtized előtt össze
ütközött a mi földünkkel, a minek az volt a követ
kezése, hogy az üstökös ketté vált és azóta mindegyik 
fele más-más irányban csatangol a világűrben. E szerint 
ebből az összeütközésből maradtak vissza a hulló 
csillagok, a melyek valahányszor a föld visszakerül a 
Biela-féle üstökös pályájába, özönivel esnek le a földre. 
De ez az elmélet sem állhat meg, mert úgy az augusztusi, 
mint a novemberi csillaghullást már évezredek óta 
ismerik. Az idén talán több szerencséjük lesz a csillagá
szoknak s jobban sikerül nekik megfejteni ezt a 
problémát, a mely évezredek óta foglalkoztatja az 
emberiséget,

Jött az éjfél s az öreg ismét ott termett az ablak
nál s azon át egy réz krajczárt kidobva kiáltotta:

— Óh sors! az éjjel százezer gyermek született; 
legyen nekik életük a szerint, mint a hogy én most 
cselekedtem!

Most az egyszer azonban nem tünk el az öreg, 
hanem oda fordulván a szegény emberhez igy szólt:

— Vándor, láttad most három éjszakán, hogy 
mi törtéut itt s ebből láthatod a saját sorsodat. A te 
bátyád olyan éjszakán született, mikor aranyat szórtam, 
mig te akkor, midőn a réz krajczárt dobtam ki. Amaz 
égész életén át mindig szerecsés lesz, mig te folyton 
szegény maradsz, ezen azonban még segíthetsz. A 
bátyád leánya éppen olyan szerencsés időben született, 
mint az atyja; menj haza s kérd meg feleségül, nem 
fogja azt tőled megtagadni, azonban ha majd sorsod 
jobbra fordul, ügyelj és soha se mondjad, hogy az, a 
mid van, a tied, hanem mindig csak azt. hogy a 
feleségedé.

Ezeket mondva ismét eltűnt az öreg, a szegény

ember pedig miután reggelig kipihente volna magát, 
némi élelmet véve magához elindult hazafelé.

Haza érve első dolga volt fölkeresni bátyját s 
megkérte tőle a leánya kezét s az készségesen oda 
is adta neki.

Hej! hogy megváltozott egyszerre a szegény 
ember sora! Pár év múlva már szerit-számát sem 
tudta vagyonának, jószágának, Négyes fogaton járt s 
bár hogy szórta is a pénzt, az nem hogy fogyott volna, 
de mindig szaporodott.

Történt azonban egyszer, hogy kedves vendéget 
látott házánál s miután étellel-itallal jól tartotta, meg
hívta őt egy kis kocsikázásra s kihajtatott a birtokára. 
Gabonaérés ideje volt s a gazdag vetések csak úgy 
konyitották lefelé dús kalászaikat. Egyszerre megszólal 
a vendég:

— Ugyan kié ez a gyönyörű vetés?
— Az enyim! — felelt büszkén a mi emberünk, 

de bezzeg lett erre a mi még nem volt! A gyönyörű
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Újbánya (Bars m.) 1899 október 29. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Két év óta vagyok kedvelt lapunknak buzgó 

pártolója és szorgalmas olvasója s ez idő alatt több
ször volt alkalman egyes tisztelt kartársak panaszát 
olvasni, hogy durva bánásmódban részesülnek. Elisme
rem, hogy sok ez a panasz, de ismerve a helyzetet 
bátran állíthatom, hogy az, a mi föl lett panaszolva, 
még csak tizedrésze sem a valóságnak s midőn ezt 
állítom, nem levegőből, de a saját tapsztalásombój 
beszélek. Lenne itt panaszkodó több is, de azt hiszem , 
hogy a legnagyobb rész alkalmazkodik a közmondás
hoz: Ne szólj szám, nem fáj fejem.“

A keményebb bánásmódot az ember bár nem szívesen 
de mégis csak eltűri valahogy ott, a hol abban nálánál 
magasabb fokú műveltséggel birótól kell elszenvednie 
(bár a durva bánásmód és a műveltség nem igen 
férnek össze) mit mondjunk azonban az olyan esetek
hez, hol egyes képzettebbek közönséges, minden művelt
séget nélkülöző egyéneknek lesznek alárendelve s ezek 
kényekedvére bízva?

Ilyen fonák helyzetbe jutottam jómagam is erdészi 
pályám kezdetén, melyre pedig nem mint 16 éves ifjú, 
hanem mint kiszolgált szakaszvezető léptem.

Megpályáztam ugyanis egy magán uradalomnál 
üresedésben volt állást s kérvényemre levelező lapon 
lettem értesítve, hogy ekkor és ekkor kell az uradalmi 
erdőtisztnél jelentkeznem. Mint rendhez szokott ember 
a kitűzött időben pontosan megjelentem s ekkor uta
sítva lettem, hogy csak foglaljam el állásomat s alkal
mazkodjam ahoz, a mit az erdővéd (a másik) tesz, 
kölönben a többit ez fogja megmondani. Az ihlető 
erdővéd urat meglátogatva, az egyszerűen utasított, 
hogy másnap reggel jelentkezzem nála.

vetés egyszerre csak kigyulladt s égett, hogy csak úgy 
ropogott bele.

— Jaj, nem az enyim — kiáltott most kétség- 
beesetten a szegény ember — hanem a feleségemé!

És óh, csodák csodája! A tűz egyszerre kialudott 
s még csak nyom sem maradt utánna.

Sokáig élt még azután a már most gazdag sze
gény ember boldogan, de bezzeg vigyázott is a nyel
vére s többé a világért sem mondta volna semmire, 
hogy az az övé.

Eddig volt a mese. Ugyan nyájas olvasó, nem 
tudnád nekem megmondani, hogy az erdészeti és vadá
szati altisztek velem együtt a három közül melyik éj
szakában szüllettek?

Sebes-Szász

Másnap reggel csakugyan jókor megjelentem az 
erdővéd úr lakásán, itt azonban csak a felesége jött 
elém az utczaajtóba s azt mondta, hogy várakozzam, 
mert az úr még alszik. Mit volt mit tennem, órák 
hosszat ácsorogtam az udvaron a favágók mellett, de 
végre is megunva a fagyoskodást haza mentem 
lakásomra fölmelegeni és csak félóra múlva tértem 
ismét vissza. Ekkor az erdővéd úr 12 éves leánykája 
jött elém ezekkel a szavakkal: — Maga nagyon nagy 
úr, pedig tudhatná, hogy az én atyám jáger úr, maga 
meg csak „hajnik” (kerülő); különben atyám már ki
ment az erdőbe.

Egy óra múlva tapasztaltam, hogy a kis fruska 
nem mondott igazat, mert a lakásomból megláttam a 
jáger urat egy kupieza pálinkára menni. Természtesen 
nem mulasztottam el neki tiszteletteljesen jó reggelt 
kívánni. Tehát csak meg akart várakoztatni, hogy meg
mutassa uraságát és fölöttem való fölényét, mit más 
alkalommal is tapasztaltam, midőn reggeli parancsra 
megjelenvén, saját füleimmel hallottam üzenetét, hogy 
már kimet az erdőbe.

Egykor — talán azért, hogy a magyar nyelvben 
való jártasságomat kitapasztalja — egy birósági vég
zést adott kezembe, hogy annak tartalmát magyarázzam 
meg neki, midőn azonban abból azt olvastam ki, hogy 
a miért egy fegyvert az utczán jogtalanul elkobzott, 
a törvényszék hivatalos hatalommal való visszaélés 
miatt 8 napi fogházra és 15 írt pénzbírságra Ítélte, 
leszamarazott. Mint később megtudtam, a végzést azután 
a tanítóval olvastatta el, miből bátor voltam követ
keztetni, hogy a jáger úr az olvasás mesterségében 
teljesen járatlan, mi nem is csoda, hiszen a számokat 
is a „zolstoek“-ról rajzolta le. Egyszer ismét töltött 
fegyverét fogta rám s azt mondta, hogy azt hitte, 
vadorzó vagyok és le akart lőni, a vadorzót tehát a 
nélkül, hogy ismerné, felszóllitás nélkül lelőné.

íme egy eset a sok közül, mely bizonyítja, hogy 
sokszor milyen embereknek van az erdészeti személyzet 
alávetve és kénytelen azok durvaságát és önkényeS- 
kedését elszenvedni. És még akadnak olyanok, kik rósz 
néven veszik, ha közülünk valaki panaszra meri nyitni 
ajkait.

Panaszkodunk, mindig csak panaszkodunk, de 
nincsenek fülek, a melyek megnyílnának jogos panaszaink 
előtt s nincs olyan, a ki bajainkat megorvosolná.

Tisztelettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive Du b a  S á n d o r  

városi erdővéd.

Vajdahunyad 1899 október 31.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Tegnap a délutáni órákban védkerületemnek a 

város felőli részén őrködtem, hogy a cserjések közt 
virágot, örökzöldet és folyondárt szedő nép a tilosba 
ne tévedhessen s miután számosakat kiutasítottam, 
utamat a város felé vettem. Utamban oly esemény
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adta elő magát, mely lelkem mélyéig megrázott s em
lékét soká fogom eszemben tartani.

Az egyik utczasarkon ugyanis a nélkül, hogy 
előbb észrevettem volna, elém toppant a nemrég elhunyt 
kartarsunk Butyka Béla özvegye s zokogva borult 
nyakamba és sirt soká keservesen. Csillapító szavaimra 
csak nagysokára tudta keserve okát elrebegni, hogy 
boldogult férjét és öt gyermekét külön-k'ilön vidékeken 
takarja a sir s még csak a legkedvesebbjeinek sírjára 
egy virágocskát sem tehet most, midőn mindenki ke
gy eletes szívvel megemlékezik szeretett hallottjairól.

Hogy az özvegyet némikép megvigasztaljam, de 
meg hogy bajtársi szent kötelességemet is teljesítsem, 
magam gyűjtöttem neki örökzöldet és fenyőágokat, 
melyekből a bajtársak családtagjainak segítségével öt 
koszorút font s elvitte Roskányba, hol öt kedves ha
lottja fekszik.

Bizon szomorú a sorsa azoknak, kiket életük 
folyása hol ide, hol oda hajt s kénytelenek kedves 
halottjaikat a szélrózsa minden irányában el-elhagyo- 
gatni.

A kartársaknak lenne szent kötelességük elődjeik 
sírja fölött őrködni s azokon a távollévők helyett a 
kegyelet adóját leróni, mi nagy megnyugvására lenne 
azoknak, kik azt maguk a távolság miatt meg nem 
cselekedhetik.

Isten kegyelme maradjon mindnyájunkkal!
Vagyok a szerkesztő urnák

igaz hive K o p p á n d y  Mi há l y  
ra. kir. erdőőr.

Kü l ö n f é l é k .

Isten Vele! A szászsebesi m. kir. erdőhivatal 
személyzetét a múlt hó végén súlyos csapás érte. 
Ekkor távozott el ugyanis a hivatal éléről szeretett 
hivatalfőnöke Marosi Ferencz úr, ki erdőtanácsossá 
léptettetvón elő a magas ministerium által a kolozsvári 
m. kir, erdőigazgatóság vezetésével lett megbizva. 
Rövid két évi főnökösködése alatt csak szeretni és 
tisztelni tanultuk az erdőtanácsos urat, ki nem is 
főnöke, de valósággal szerető atyja volt alárendeltjeinek. 
Fájdalmunkat enyhíti a méltán megérdemelt előlép
tetése volt szeretett főnökünknek. A kolozsvári kar
társaknak csak szerencsét kívánhatunk uj főnökükhöz, 
kinek itt is nyilvános kösznetet mondunk ama szives 
jóindulatáért, melyben mindig és mindnyájunkat része
sített. Isten tartsa meg még sokáig szeretett családjával 
egy üt!

A dohányzás. Árt-e használ-e a dohányzás, sokat 
vitatják. Legújabban a franciák foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel, sőt törvényt sürgetnek, mely a lő éveseknél 
fiatalabbaknak megtiltaná a dohányzást. Különösen a 
cigarettázást tartják ártalmasnak, pedig éppen a cigaret- 
tázás terjed mindinkább. Némelyek óvó hatást tulaj
donítanak a dohányzásnak némely fertőző betegségekkel

szemben, továbbá a fogak romlását akadályozná a 
dohányfüst.

E g y  bátor leány. Hegyköz-Kovácsiban nagy 
bátorságnak adta dicséretes tanujelét egy ünnepelt báli 
szépség, Zathureczky Paula, Zathureczky Albert föld- 
birtokos leánya. Varga János földműves ugyanis felesé
gével együtt munkába ment és három gyermekére rázárta 
az ajtót. Mig a szülők oda voltak, a ház kigyulladt és 
a bezárt gyermekek a legnagyobb veszedelemben voltak. 
Zathureczky Paula, a ki éppen szemben lakik, a vesze
delem láttára nagy erőfeszitéssel föltörte az ajtót, behatolt 
a lángban álló házba és kimentette a gyermekeket. A  
lezuhanó gerendák csaknem agyonütötték a bátor leányt 
a ki aztán a jajveszékelve haza futó anyának átadta a 
gyermekeket.

Szerencsétlenség vadászaton. Oberedenoerg- 
ben Wilflingseder plébános vadászatra ment Stamberger 
József parasztgazdával. Útközben a gazdaember puskája 
véletlenül elsült és a golyó a plébános fejébe fúródott. 
Welflingseder szörnyet halt. A  parasztgazda kétségbeesé
sében főbelőtte magát.

Lakodalmi dráma. Egy Popov Dusán nevű 
szerbpádéi gyenge elméjű fiatal ember beleszeretett Havev 
Danica földbirtokos szép leányába, akit máshoz adtak 
férjhez. Popov lesbe állt a pádéi komphoz és mikor a 
lakodalmas menet arra haladt, rálőtt a mennyasszonyra, 
aki súlyosan megsebesült. A  násznép erre leugrált a 
kocsikról, félholtra verte Popovot, s ott hagyták az ország
úton. A törvényszék megindította a vizsgálatot.

A ki korán kel — nem  nyer aranyat.
Vannak tudósok, a kik rácáfolnak a régi közmondásra, 
azt állitván, hogy a korai fölkelés valami elfajulás követ
kezménye s nincs benne semmi dicséretes. A  koránkelés 
rendszerint idősebb emberek erénye, a mely inkább testi 
mintsem erkölcsi alapon nyugszik. Este hamar elálmosodni 
s a tyúkokkal lefeküdni, kora hajnalban pedig fölébredni : 
az öregség jele volna s magyarázatát a vérkeringés 
lassúbb folyamában lehet megtalálni. Ez a fölfogás elő
ször a British Medical Journalban nyilvánult s nagy fel
tűnést keltett; de számos tekintélyes tudós megerősítette 
ezt a véleményt. Az elfajulás jele nemcsak öreg embe
reken, hanem az ős-régi népfajokon is mutatkozik. Sehol 
sem tartják meg olyan szigorúan a koránkelés szokását 
mint Kínában, úgy hogy a kinaik európai hatás alatt 
sem tesznek le erről a szokásról. A  kínai császár hajnali 
két órakor ád audienciát, a ministeri tanácskozások ideje 
hajnali három óra. S Kina közismert elfajult nép, ennél
fogva ez a példa megerősíti a teóriát a korai fölkelés 
ellen. Mert elmélet találkozik e földön minden bolondság 
igazolására.

A  m illiom os végrendelete. Még a múlt hó
napban hozták nyilvánosságra Vanderbilt Koinéliusz dús
gazdag amerikai milliomosnak végrendeletét. Vanderbilt 
összesen hetven millió dollárt hagyott hátra. Ebből 
másodszülött fiára ötven millió esik, a harmadszülött húsz 
milliót kap. A  legidősebbnek semmi sem jut, mert az 
apa őt kitagadta. De azért senki sem aggódik az ő 
sorsa miatt és senkise higyje, hogy gyűjtést kell javára 
rendezni. Megkapja a köteles részt, azaz másfél millió 
dollárt és ha a fiatalember kissé összehúzza magát, elég 
tisztességesen megélhet belőle, sőt a másodszülött fiú 
kikerekitette ezt az összeget öt millió dollárra. A  ki
tagadott Vanderbilt sorsa tehát még némiképpen irigylésre 
méltó is. Vanderbilt eredetileg tizenöt millió dollár
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akart hagyni legidó'sebbik fiának, de a viszony különösen 
az utóbbi években oly feszült lett közöttük, hogy az 
öreg elhatározta, hogy nagy vagyonából semmit sem 
hagy neki. Be is kellett volna érnie a köteles részszel, 
ha nemesszivü öcscse meg nem szánja és nem mond le 
javára vagyonának jelentékeny részéről.

A tenger sava. Tévedés volna azt hinni, hogy 
a tenger vize mindenütt egyformán sós. Az atlanti 
tenger vizében jóval több só van, mint például a föld
közi tengerében. Hogy miért sós a tenger vize, azt egy 
bászk legenda következőképen magyarázza meg: Amina, 
a legyszebb tündér, egy napon rosszkedvű volt: férje, 
a pátriárka, megharagitotta, mert azt találta, hogy a 
leves nagyon meg volt sózva. A tündér, megragadta 
a leveses fazekat s egy óriás sziklához vágta, a mely 
éppen a tenger közepén állott; ettől fogva sós a 
tenger vize.

M ennyi pezsgő fogy évenként? Angol sta
tisztikusok, a kik mindent rovásba vesznek, kiszámí
tották, hogy a világon egy év alatt több pezsgő fogy 
el, mint a mennyi két év alatt terem Champagne vidékén. 
Ennek a magyarázata nem más, mint hogy a pezsgőt 
még sokkal könnyebben lehet fabrikálni, mint az egy
szerű boritalt. Lám, a budai hegyeken már mióta 
nem terem szőlő, azért még javában és bőviben 
fogyasztjuk a budai sas hegyit. Champagneból tavaly 
19, 680.000 liter pezsgőt exportáltak a külföldre. 
Ennek több mint felét Angliába vitték. Belgiumba és 
Németalföldre 2,778-000 litert Németországba 1.859.000 
litert, Észak-Amerikába 1,419.400 liiert, Oroszországba 
498,000 litert. Hogy Magyarországon mennyi francia 
pezsgő fogy évenkint: arról nem szól az angol krónika. 
Nyilván azért, mert itt az említett gazdag országokhoz 
képest aránylag kevés franczia terméket isznak az 
emberek, de a mi szegénységünkhöz képest bizonyára 
egészen eleget.

A  hitves büntetése. Két esztendővel ezelőtt 
történt, hogy Németh József baranyavármegyei napidijas 
tízezer forintot örökölt a nagynénjétől. Ettől kezdve 
vége lett a családi boldogságának. A  felesége ugyanis 
folytonosan azért gyötörte, hogy Írassa rá azt a házat, 
a melyet az örökölt pénzért vett. A férj végre teljesítette 
kérését, aztán a felesége egyszerűen kidobta a lakásából. 
A  minap Német megint bekopogtatott a feleségéhez, 
hogy fogadja vissza. Az asszony újra kiutasította, a mi 
annyira elszomorította a szegény embert, hogy az utcán, 
a saját háza küszöbén agyonlőtte magát. A  felesége 
kiment az ura holttestéhez, de az összegyűlt nép meg 
akarta verni. A  rendőrség védte meg az asszonyt, a kinek 
hamarosan sikerült a házába zárkózni. A  temetőben talpig 
gyászban jelent meg az özvegy. A  mikor leeresztették az 
ura koporsóját, sírni kezdett, de az összegyűlt gyásznép 
mint Pécsről Írják, rátámadt s meg akarta verni. Már 
gyászfátyolos kalapját is leütötték. A  megyei huszárok 
és a fáklyavivő tememetési szolgák védték meg az asszonyt, 
a kinek távoznia kellett a temetőből.

Szerkesztői üzenetek.
Szevinszky István nrnak. Hajbak kartárs előfizetését 

bejegyeztük; lakásául Aranyág van megnevezve, mig eddig 
Draucz volt; melyik a helyes? Stift G yörgy urnák. Kapu
vár. 2 frt beérkezett. Köszönet! K. M. urnák A. Telek. A 
tárczát addig nem közölhetjük, mig a befejezést nem kapjuk, 
mert Ítéletet csak akkor formálhatunk magunknak róla. Nemes 
Gyula urnák, Szász-Régen. Az Ígért közleményt bármikor 
szívesen fogadjuk. Üdvözlet!

Szám 1622/99 b.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A puji járási főszolgabíró urnák idei szeptember 

hó 25-ik napján 4999 közig. sz. alatti megbízó rendelete 
folytán a puji járásban Felső-Szálláspatak székhelylyel 
rendszeresített IV. osztályú erdőőri állás betöltése czél- 
jából pályázatot hirdetek. — Ezen 18-ik őrjáráshoz 
tartoznak; Bajesd, Fehérviz, Felső-Száláspatak, Koro- 
jesd, Kőalja-Ohába, Maczesd, Malajesd, Nuksára, Páros- 
Pestere és Vajdej község területén fekvő-közös erdőőr 
tartására kötelezett — erdőbirtokosok erdőségei. —

Évi javadalmazás 250 forint az erdőbirtokosok 
részéről.

Felhivatnak mindazok, a kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy kellően felszerelt pályázati kérvényükét 
— a szakvizsgálat letételét igazoló okmányokkal — 
folyó évi november hó 14-ik napjáig bezárólag a puji 
járás-főszolgabirójához nyújtsák be, mert a később 
beérkező kérvények figyelmen kívül hagyatnak.

A választás helye és határnapja Felső-Szálláspatak 
községébe 1899. évi november hó 16-ik napjának, déle
lőtti 9. órájára a körjegyzőség hivatali helyiségébe 
tűzetik ki.

A körjegyzőségtől
Felső-Szálláspatakon, 1899. november hó 1-én.

Br á z o v a y  Zol t án  
körjegyző.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m ii.
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Magyar Fenyömag Pergető Intézet
ós erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zaia-Egepszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt l e g ma g a s s a b b  c s i r aké pe s s égü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen ezég akáez, juhar, kőris 

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kívánatra bérm entve küldetik. 4 -6

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

legújabb á r je 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 magas intézkedésével,

oasógünls. újó lag  m egb izato tt
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállitásával.

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 ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetn i, Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLU M  é s  T A R SA
Sütő utcza 2. Szervi tatér sarkán. 6 c3isI „smwi.

Szerb kir. udvari szállitók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. November 14. 7-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
gíg’T T-ggi
® Előfizetési á r a k :
’ Egész é v r e ...........................8 kor. — fii. |

Fél é v r e .................................4 kor. — fii.
begyed évre .......................2 kor. — fii. |

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
g) küldendők. @j

___ ,______________ ____________

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos gai'mond sor vagy annak 

helye 20 fll. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fll. bélyegdíj fizetendő.

| Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
p sékelt dijak egyzsóge szerint.

___________________ :______ __±S§

Kik legyenek erdőőrők,
Az erdészeti újság f. évi 48-ik számának 

vezér czikkében szó volt az erdőőri szakvizs
gákról. hogy t. i. ott dönt a bizottság a vizsga- 
jelöltek felett, hogy kik ütik meg a mértéket 
arra nézve, hogy a jövőben az erdőt nem csak 
mint közönséges kerülők bejárják, de a már 
kihasznált területen annak újra telepítése is 
reájok bizható legyen s azt a kellő szakkép
zettséggel foganatosíthassák is.

Tény, hogy ezen tárgy felett kell és van 
hivatva a bizottság dönteni, de még mindig 
sajnosán kell tapasztalnunk, hogy sok oly 
egyén találtatik az erdőőri pályára alkalmasnak
— kik nem csak írni, de még csak olvasni 
vagy magyarul beszélni is alig tudnak valamit
— kikre a szakvizsga letétele után, — melyhez 
eléggé sajnos, még mindig nem kívántatik 
meg más előtanulmány, mint hogy a 4 elemi 
osztályról s 3 évi gyakorlati szolgálatról bizo
nyítványa legyen, hogy osztán volt-e a gyakor
latban alkalmazásban, s mily minőségben? az 
már mellékes, ha mindjárt erdei munkás volt 
is — nem csak az erdő újjá telepítése nem 
bizható, hanem azt sem tudják, hogyan kell 
egy 3—4 éves lombfa csemetét gyökerestől a 
földből kiemelni.

Mig azon ifjaknál, kik 2 évig valamelyik 
erdőőri szakiskolában szerzik meg előtanul
mányaikat, hol már az első félévben több 
képzettséget s talán több gyakorlottságot is 
szereznek, mint sok — tisztelet a kivételeknek

— 10 évi gyakorlattal biró magán tanuló, mégis 
megkivántatik hogy 9 havi gyakorlati szolgá
latuk is legyen, s igy csupán 3 havi kedvez
ményben részesülnek a gyakorlati téren a 
talán alig valamit gyakorló magán tanulókkal 
szemben.

A kívánt 9 havi gyakorlati tapasztalat
helyes fogalom, de helytelen az, hogy az erdőőri 
vizsgára bocsáttatik sok oly egyén, kik talán 
csak is a 4 elemi osztályt végezték ha ugyan 
végezék, hol alig tanulták meg a betűket ismerni 
és leírni s aztán legnagyobb része favágó, 
hetes, lovász, csősz még talán csizmadia is 
lett, megunva a fejszét, kapát, ekeszarvát,
ostort vagy kaptafát, úr akar lenni! de hát 
milyen úr? erdőőr, mert ehez nem kell semmi 
magasabb képzettség. Egy jó ismerősének
protektiója folytán vagy talán egy pár forintért 
megszerzi a 3 évi gyakorlatról szóló bizonyítványt 
s azután 2—3 hónapig olvasgatja az „Erdőőr* 
cimü könyvet s valamelyik jó ismerősétől
megtanulja a közönséges összeadást, kivonást, 
szorzást s talán még az osztást is, azután 
folyamodik vizsgára, melyre persze az engedély 
meg is adatik és a legnagyobb részének sikerül 
is a vizsga letétele, illetve vizsgabizonyitvány 
megszerzése, melylyel aztán az életbe lépve — 
mindig tisztelet a kivételeknek — az erdőőri 
nevet úgy szólván bitorolják és a kellő szak- 
képzettségű elől a legtöbbször persze protekció 
utján a jobb javadalmazásé állást elharácsolják, 
magukat hasonló értelemmel bíróknak nyil
vánítják.

Mert azok az erdőbirtokosok, kiknek az
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50 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

erdőőri szakiskolákról, az erdőőri pályáról 
való készültségről talán fogalmuk sincs, azt 
hiszik, hogy az a szakképzett ember sem tud 
többet, mint talán az urasági hetes, inas, 
béres vagy kocsisból lett vizsgázott erdőőrök 
kik aztán alerdész, erdész meg főerdésznek is 
hivatják magukat s ugyancsak kérkednek tudo
mányukkal, persze azzal a mi nincs.

Ha azonban valamelyiknek nem sikerül 
talán volt gazdájához erdész úrnak kerülni 
de hogy mégis úr legyen, szívesen elfoglal 
még napszámos vagy éjjeli őrnek is csekély 
bérrel javadalmazott erdőőri állást.

Mert némely birtokos, tisztelet a kiételeknek, 
nem tesz külömbséget az erdőőr és erdőőr 
közt, csak a bizonyítványa meg legyen az 
illetőnek s minél kevesebb javadalmazással 
beérje, mert azt tartja, hogy akad kutya, csak 
korpa legyen.

íme egy példa:
Egy földbirtokos hirdetett egy erdőőri 

állásra pályázatot, mely évi 200 frt bér, s 
talán hogy fogpiszkálónak legyen, — csak hogy 
a 200 írtból nem’igen lesz mitől a fogát piszkálni 
— 4 ürm3 tűzifa, 1 hold föld használata, 
szabad lakás és a befolyt erdőkár esetek 50%-a 
s lődijak élvezetével van egybe kötve.

Ily pályázat már több is látott napvilágot. 
Megkivántatik a 38 §-ban előirt szakképzettség

s a magyar és tót nyelv bírása. Ugyan ezen 
birtokos szomszédja parádés kocsisát dédelgette 
magához, kinek 30 frt fizetést, lakást és ruhá
zatot ígért de persze nem oly komisz darócz 
ruhát, mint a milyen az erdőőri egyenruha, mert 
az a parádés kocsis fel se öltené magára, 
hanem 60—-70 frtos parádés posztó ruhát.

S hozzá az ily parádés kocsis még ostor 
pénzt is sokszor többet kap egy év alatt, mint 
a mennyi az ugyanazon uraságnál szolgáló 
szakviszgázott erdőőr évi bére.

Már most kérdem, hol itt az arány és az 
igaz méltányosság.

Erre már érdemes volna a szakkörök 
figyelmét felhívni, és ha máskép nem, hát egy 
országosan körözött s minél többek által aláirt 
kérvény utján, melyet ügyünket szivén viselő 
igen tisztelt szerkesztő ur talán volna is szives 
megszerkeszteni, hogy ezen a mostoha állapoton 
már valahára segítsenek.

Ez úgy volna leghatnarább elérhető, ha 
törvény vagy rendelet utján kimondatnék, hogy 
erdőőri szakvizsgára csak is oly egyének lesznek 
bocsáthatók, kik valamelyik erdőőri szakiskolát 
jó sikerrel elvégezték s ezt igazolni is tudják 
(mint pl. a néptanítóknál, hogy tanító csak is 
az lehet, ki valamelyik tanító képezdét elvégezte), 
vagy legalább 3—4 közép iskolát végeztek. 
Mert arra is kellene gondolni, hogy mi lesz
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A világ pusztulása novemberben.
(A Budapesti Hírlap után.)

Oroszországban — Írták a lapok, — a nép alsóbb 
rétegeit elfogta a világ végétől való félelem. Sokan, 
imádságokat és zsolozsmákat mormolva, naphosszat a 
templomban ülnek, mások vad tivornyázás közben készül
nek az utolsó órára. Az istenfélők a kolostorba vonulnak 
vissza, vagyonukat a szegények között szétosztván.

A világ vége november tizenharmadikán — mily 
rettenetes jóslat! És hányán bíznak a Falbok, Harrisok 
és Corriganok jövendöléseiben és várják az Ítélet napját!

— Még mielőtt az uj század pirkadni kezd — 
mondja Falb Rudolf, — igen könnyen megeshetik, hogy 
egy, novemberben a földdel összeütköző üstökös egy

csapással véget vet azoknak a tarthatlan állapotoknak, 
a mik ezen a világon uralkodnak.

Az az üstökös tehát el fogja söpörni az egész 
emberi civilizációt, darabokra fog zúzni országokat 
városokat és elperzseli majd a föld egész fölületét, 
kontinenseket, szigeteket egyaránt. Az Óceán mérhe
tetlen víztömegei gőzzé válnak, elhagyják a rendes 
medert és óriás gőz- meg ködburokkal fogják borítani 
az egész világot.

A mire a ködfelleg szétfoszlik, a diadalmasan 
előtörő napsugár már csak egy elperzselt, elpusztított 
világot fog találni, egy végtelen fekete pusztaságot 
melyen csak romok vannak, de életnek semmiféle 
nyoma nem található. Nem lesznek többé hatalmas, 
versengő nemzetek, angolok, franciák, németek, magya
rok vagy oroszok, a fényes világvárosok, Budapest, 
Berlin, Páris, Newyork palotasoraiból, múzeumaiból, 
műkincseiből nem marad egyéb, mint egy porhalmaz, 
melyet a vihar széthord a szélrózsa minden irányában.

Egy-egy megmaradt magból, megmenekült bar-
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idővel az erdőöri szakiskolásokkal, honnan 
évenként 40—45 jól képzett növendék kerül 
ki s ezek mellett évenként 2—3 száz magán 
tanuló tesz vizsgát, vagy pedig az erdőőri 
szakiskolákat kell bezárni, mert ily körülmények 
között nem sok értelme van létezésüknek, 
mert csak nevelik a szakképzett erdőőröket, 
de jövőjükről még az arra hivatottak sem 
gondoskodnak.

Igaz, hogy egyes a szakiskolákból kikerülő 
ifjak — ha ezért folyamodnak, — elhelyezést 
nyernek valamely kincstári erdőhatóságnál több
nyire mint erdőszolgák vagy napibéresek és 
csak ritkábban mint erdőlegények, de ezek az 
állások alig képezhetik a végzett tanulmányok 
jutalmát, mert nem egyebek a nyomorúság 
iskolájánál. Az igaz, hogy az erdőőri javadal
mazások nagy része mellett az ilyen iskolára 
is nagy szükség van.

Már a fizetés rendezés is elodázhatlan 
tényező, mert pl. a hivatalszolgai és pálya őri 
állásokra ma már 300—400 frt közt váltakozva 
nevezik ki az arra pályázókat a ruha és lakbér 
járandóságon kívül, pedig ezektől az írás és 
kevés olvasáson kívül más szakismeret nem 
kívántatik, s mégis legtöbbjének jobb fizetése 
van, mint a vizsgával biró s altisztnek nevezett 
erdőőröknek.

Törvényileg kellene megszabni, hogy mind

azok az erdőbirtokosok, kik szakképzett erdő
őröket kötelesek tartani, kötelesek az állam 
kincstárnál a Xl.-ik rangosztályban lévő alkal
mazottak fizetését adni vagy legalább is 500 frt 
minimumot, ezt persze 10 évenkint 50—50 frttal 
fokozva, mig csak eléri a fizetés a 600 frt 
maximumot s ezen kívül a most is érvényben 
álló raellékilletményeket, u.|m. legeltetés, mak- 
koltatás, szántó föld, a szükséges mennyiségű 
pl. 30 ürm. tűzifát és lakást vagy ennek 
hiányában a megfelelő s nem 15—30 frt — 
lakbért biztosítani s ott, a hol még nyugdíj 
nincs, az országos erdészeti altiszti nyugdíj 
egyesületnél azt legalább fele részben bizto
sítani.

Ily feltételek mellett azután megszűnnék az 
erdészeti altisztek ellen s viszont ezeknek a 
birtokosok ellen felmerült panaszok hosszú 
sorozata, mert mindkettőnél megvolna az, a mit 
egyik a másikától méltán megkövetelhet: a 
kellő szakismeret és az ennek inegfelő java
dalmazás és az ezek révén önként bekövetkező 
egymással való kölcsönös megelégedés.

A birtokosoknak pedig több hasznot haj
tanának, az erdő kultúrát pedig emelnék a 
terhes szolgálatuknak kellő szakértelemmel 
való teljesítésével, különösen pedig, ha még 
az annyira kívánt egyenruházat és cim is vala- 
hára módositattnék.

langi gilisztából majd egy más, uj élet fog keletkezni 
a földön, mely azonban sehogysem fog hasonlítani 
ahhoz, a mely azon az emlékezetes november tizen
harmadikán elpusztult.

Érzelgő poéta-lelkek előre is megírják majd a 
föld époszát, a mint megírták már az ezredik évben 
Krisztus születése után, meg a mint megírták most 
több mint hatvan esztendeje. Mert, mondjuk meg mind
járt, sok millió aranyból való földgolyót lehet tenni 
egy krajcár ellen, hogy még november tizennegyedikén 
is megleszünk, sőt, hogy még sok, sok százezer év 
fog eltelem, mig a föld bármely okból nem lesz többé 
képes azt az életét tovább fönntartani, mely méhében 
keletkezett.

Mind ez által a hiszékenység az emberek között 
ma sem kisebb, mint a babonás középkorban, mely az 
üstökösöktől úgy rettegett, vagy mint a fölvilágosodás 
százada közepén 1832-ben.

Akkor is az a hit terjedt el, hogy a föld pályá
jában a nap körül, egy üstökössel fog összeütközni. 
A csillagászok ugyanis kiszámították, hogy az 1826-ban 
fölfedezett Biela-féle üstökös 1832 november 27-én 
igen közel fog jönni a földhöz. A sajtónak még nem 
volt az az általános elterjedése mint mostanában, mind

a mellett lehet mondani egész Európa és Észak- 
Amerika óriás izgatottságban volt.

— Ha egy kis hiba van a számításban — mondták, 
— vagy ha az üstökös bizonyos oknál fogva véletlenül 
lassabban mozogna, akkor okvetetlenül világkatasztrófa 
lesz és a föld ezer meg ezer darabra törik, mintha 
üvegből volna!

Tény az. hogy az öngyilkosságok száma a világ 
végétől való félelem miatt ijesztő arányban szaporodott 
és, hogy a műveltség központjában Párisban a lakos
ság nagy része a kritikus napot a pincékben töltötte. 
Az üstökös pedig elhaladt a föld mellett 11 millió 
mértföldnyi távolságban.

A félelem különben Falb Rudolf hívői körében ma sem 
kisebb, mint akkor volt, bár most nincs ok az ijedtségre.

Hatvanhét esztendeje hírneves tudósok, Arago 
és Littrow nyugtatták meg tudós Írásaikkal a közön
séget, a huszadik század virradatán pedig a Newyork 
Héráid távirati utón kért cikket Flammarion Kamilltól, 
hogy olvasóit megnyugtassa. És itt Magyarországon 
hány ajakról lebbent el mostanság ez az inkább talán 
kiváncsi, mint félő kérdés: összeütközünk?

Az idén hét, esetleg még több üstökös fog nap
közeibe jutni és igy ha pályájuk zavarást nem szenved,
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Mert pl. a vasutaknál alkalmazott altisz
teket nem nevezik pályaőrnek (csakis a szolgákat) 
miért ne lehetne ezt az erdészeti altiszteknél 
is valahára módosítani.

Mindezek keresztülvitele után bátran mond
hatnék, hogy hullik a férgese, de annál erő
teljesebb lesz a megmaradott.

Egy s z a k i s ko l á z o t t .

Kit pártoljunk?
Az ember bár legtökéletesebbje a teremtmények

nek, önállóság tekintetében mondhatni a legutolsó 
helyen áll. Az állatvilágnak talán kivétel nélkül minden 
tagja meg tud élni —- hogy úgy mondjuk — a maga 
emberségéből, mig az ember más társaitól magára 
hagyva csakhamar elzüllene, elállatiasodnék, sőt vég
képen el is pusztulna. Annyi mindenféle igénye van 
az embernek, még a legigénytelenebbnek is, hogy 
ezermester számba kellene venni azt, ki a saját igényeit 
mind önmaga tudná kielégíteni. Ez a gyámoltalansága 
kényszeritette az emberiséget a társadalmi életre, mely 
azután mai fejlettségében felül helyezi őt minden egyéb 
teremtményeknek, mert bár társadalmi életet az állat
világban is elég sűrűn találunk, mint például a méheknél 
vagy a hangyánál, ez a szellemi tehetség hiánya miatt 
messze marad a mienk mögött.

Az életben tehát egymásra vagyunk utalva s 
különféle szükségeinkben kénytelenek vagyunk más

embertársainkhoz fordulni, hogy azokat kielégíthessük, 
mi által érvényre jut az ismert példabeszéd igazsága, 
hogy: „kéz kezet mos és mindkettő tiszta",

Az az embertársunk, ki bármely bajunkból leg
jobban kisegít, ki szükségünkben segítségünkre siet, 
méltán megérdemli részünkről a pártolást és csak 
erkölcsi kötelességet teljesítünk, ha őt ebben része
sítjük, mig ellenkezőleg cselekedvén, a háládatlanság 
ocsmány hibájába esnénk.

Olyan egyedei az emberiségnek, melyek a sors 
mostohasága következtében szegénységgel, nélkülö
zésekkel kénytelenek küzdeni, sokkal jobban vannak 
ráutalva embertársaik segítő kezére, mintsem az olyanok, 
kik a sors jóvoltából földi javakkal jobban vannak 
megáldva s igy függetlenségüket is inkább megőrizhetik,

Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet élete 
mostani mostoha helyzetében nem egyéb a küzdelmek 
hosszú lánczolatánál s hogy ezeket sikeresen megvív
hassa, első sorban okvetlenül a tömörülésre és igy az 
egymást támogatásra van szüksége. Ennek az érzett 
szükségnek a kifolyása az a küzdelem, melyet évek 
óta folytatunk a tömörülés érdekében s melynek majdan 
áldást hozó gyümölcse lenne az országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesület.

Ne áltassuk azonban magunkat azzal, hogy majd 
akkor, ha sikerült saját erőnkből és igyekezetünkkel 
ezt a nagy müvet megalkotni, idegen segítségre nem 
fogunk szorulni, sőt ellenkezőleg egyesületünk csak akkor 
fog igazán fölvirágozhatni és kitűzött nemes czéljainak 
megfelelhetni, ha mások részéről is nem csak erkölcsi, 
de főleg anyagi támogatásban is részesülend.

Az erkölcsi támogatás tekintetében biztosan számít
hatunk nem csak a magas kormányra és annak egyes

eléggé közel jönnek a földhöz is. Az az üstökös, a 
melyre Falb gondolt, mikor baljóslatát világgá bocsá
totta, 1866. I, üstökös, melyet Tembel fedezett föl 
Marseilleben 1865 december 19-én. Pályáját a nap 
körül mintegy 88 év alatt futja be és futása retrográd 
irányú, azaz a főiddel szemközt jön. Ez utóbbi tulaj
donsága következtében, ha velünk összeütköznék, másod- 
percenkénti majd negyven kilométernyi sebességgel 
rohanna a földnek. Ez a sebbesség több mint százszor 
akkora, mint egy Uchácius-ágyu kilőtt golyójának a 
gyorsasága. Egy ilyen összeütközés tehát igen könnyen 
végzetessé válhatnék, ha — egyáltalában megtörténik. 
De ebben az esetben csak akkor, ha az üstökös magja 
szilárd anyagból áll, a mi nem valószinnü, mert isme
retes, hogy ezek az égi testek apró meteorokból és 
gázokból állanak.

Tyndall, a hírneves angol fizikus, azt állította, 
hogy egy ilyen összeütközés következtében az üstökös 
anyaga levegőnket mérges gázokkal telítené, úgy, hogy 
az összeütközés veszélyétől megmenekülve, megfullad
nánk. Ezt az állítást sem lehet komolyan venni. Hiszen 
már megtörtént, hogy egy üstökös farkával legyintette 
a földet, és az emberiség nyugodtan aludt azon az éjjelen.

1861 junius 30-án volt. A föld egy óriási üstö

köshöz jött közel, a melynek több mint millió mért- 
földnyi nagyságú csiráján keresztül ment. Az emberek 
semmit sem tudtak a dologról; csak egy angol csillagász 
jegyezte föl naplójába: „ma reggel, kora hajnalban, 
titokzatos, sárgás szinü fény derengett a láthatáron. 
A kísérteties világosság majd az egész égboltot töltötte 
be és nagyon hasonlított az északi fényhez, de bizonyos, 
hogy nem lehetett az“, Ennyi volt az egész.

Mások meg azt mondják, hogy az üstökös testét 
alkotó meterok oly tüzes kö-esőt fognak produkálni, 
hogy alig menekülhet meg élő lény. Az avatott ember 
ezen is mosolyogni kénytelen, bár tagadhatatlan hogy 
az égből hulló meteorkövek nem mindig veszélytelenek. 
A különböző korszakok krónikái több esetet említenek 
meg, hogy égból hulló kövek embereket és állatokat 
elpusztítottak volna. Kínában 616-ban egy meteorkő 
egy kocsira esett és tiz embert ütött agyon.

Az Annales fuldenses cimü krónika szerint 823-ban 
egy tüz-eső Szászországban 35 falut pusztított el. A 
lehulló meteorok tüzes zápora kiterjedt területet árasz
tott el, meggyujtotta a házakat, agyonverte az embe
reket. Nem sokkal kisebb katasztrófa történt Frodoárd 
szerint 944-ben is. Még számos esetet említhetünk meg.

Egy meteorkő 1647-ben a tengeren utazó két
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tagjaira, de egyáltalán az összes föllebbvalókra, kik 
belátva küzdelmünk igazságos voltát és nemes czélját, 
nem fogják tőlünk megvonni hathatós pártfogásukat.

Maga az erkölcsi támogatás azonban — bár nagy 
súlyt fog kölcsönözni törekvéseinknek, — még egy
magában nem elegendő ama nagy czélok eléréséhez, 
melyeket magunk elé tűztünk s melyekért a végső 
lehelletünkig kitartóan harczolni eltökélve vagyunk, 
hanem szükségünk leend még anyagi támogatásra is.

Az anyagiak dolgában számítunk minden egyes 
embertársunkra, kit a sors földi javakkal megáldott, 
számítunk pedig első sorban az erdőbirtokosokra s 
ezeknek kivált arra a részére, kik alkalmazottjaikat 
bármely körülmények miatt nyugdíjban nem részesítik 
vagy nem is részesíthetik s kiknél a kötelesség egy 
terhét egyesületünk lesz hivatva vállaikról leemelni.

Van azonban még egy része embertársainknak, 
kiknek hathatós támogatásában kételkednünk egy pilla
natig sem szabad s ezek az erdészet és vadászat 
ágazatánál foglalatoskodó különféle vállalkozók és szállí
tók. Hogy ezeknél csalódni nem fogunk, arra nézve 
biztosítékot nyújt nekünk az a készség, melylyel annak 
idején az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését 
segélyező alap létesítéséhez hozzájárultak s melynek 
gyarapítására járulékaikat nem csak minden zúgolódás 
nélkül, de mondhatni lelki gyönyörűséggel fizetik.

Arra nézve, hogy ebben a számításunkban sem 
fogunk csalódni, kecsegtető előjelül szolgál a Bilim és 
társa egyenruházati czég, melynek minden tekintetben 
kiváló és előkelő voltát fölismerve, lapunk hirdetési 
rovatában is készséggel helyet adtunk. Ez a derék 
czég már abban az időben, midőn az országon erdé
szeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesület

eszméjét első Ízben megpendítettük, tehát 1895-ik évben 
sietett a kezdett nehézségeiből a maga részét kivenni 
s a földmivelésügyi ministeriumnál 200 koronát aján
lott fel alapítványul. Az első kísérlet nem sikerülvén, 
most, midőn több sikerrel kecsegtető újabb mozgal
munkat megindítottuk, ismét elsőnek jelentkezett abbeli 
ajánlatával, hogy nem csak mint alapitó tag fog egye
sületünkbe belépni, de annak továbbra is támogatója 
marad s már most is, midőn még csak az előkészületek 
stádiumában vagyunk 20 forintot juttatott hozzánk az 
előleges költségek fedezésére.

Az ilyen czég, valamint valamennyi olyan, mely 
a mi bajainkat szivén viseli, azokon segíteni kész, 
méltán megérdemli, hogy a mi részünkről is pártfogás
ban és támogatásban részesüljön s fölibe helyezendő 
az olyanoknak, melyek csak addig jók. mig és a 
meddig ők vannak reánk utalva, de nem törődnek 
velünk a mi Ínségünkben.

Erkölcsi kötelességünk nekünk mindazokat pártol
nunk, kik viszont a mi segítségünkre sietnek akkor, 
midőn erre szükségünk van, kiváltkép ha különben is 
áruikban megkapjuk az igényeinknek megfelelőt és 
minden tekintetben kielégítőt s a legnagyobb háladat- 
lanság lenne az tőlünk, ha irányunkban tanúsított 
jóindulatukat nem viszonoznánk.

Biztosra vesszük, hogy már a legközelebbi jövőben 
lesz alkalmunk többekre is rámutatni és az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet figyelmét felhívni 
olyanokra, kik a mi érdekeink előmozdítását szivükön 
viselvén, a részünkről való pártolást is méltán meg
érdemlik.

embert sújtott agyon. Lilanóban 1654. március 30-án 
egy apró holid egy ferencrendi szerzetest ütött agyon. 
1618 március 7-én egy az égből hulló kő meggyujtotta 
a párisi Palais de Justice-t 1749-ben egy meteorkő 
ismét egy hajóra zuhant az Atlanti-Óceánban; össze
törte a főárbocot és megölt öt matrózt.

Franciaországban Roquefort közelében 1790 julius 
24-én kőeső volt, melynek egy juhász esett áldozatául.

A mi századunkban 1810 julius havában Sahabad- 
ban egy nagy tüzes golyó esett le a fellegekből, mely 
óriás robajjal szétpattant, öt helységet megégetett, 
elpusztította az aratást és megölt számos embert. 
Végül 1879-ben Kanasas-City-ben egy meteorkő egy 
parasztot sújtott agyon.

Ezek a példák mutatják, mily ritkán okoznak 
pusztítást az égből hulló kövek. Más természeti tüne
mények mint például földrengés, villámcsapás sokkal 
több áldozatot követelnek maguknak.

A francia hivatalos statisztika szerint egyedül Fran
ciaországban a villám hatvan év alatt, 1835-től 1895-ig, 
6198 embert ölt meg. Az évi átlag meghaladja a százat.

Newcomb szerint naponkint tiz millió meteor esik 
a földre, de kárt nem tehet, mert a földnek páncélja 
van, mely megóv bennünket a folytonos kőesőtől.

Ne tessék gondolni, hogy nagy magasban valami 
láthatatlan acél-rosta veszi körül a földet; a meteorok 
folytonos bombázása az évezredik folyamán már rég 
összeroncsolta volna a legerősebb páncélt is. De a mi 
páncélunk — a levegő, melynek védelme eddig még 
mindig hatásosnak bizonyult. A sebesröptü meteorok 
ugyanis a föld légkörébe érve a súrlódás következtében 
annyira fölhevülnek, hogy izzókká lesznek és szétrob
bannak, elégnek még mielőtt a földet elérhetnék. Csak 
finom, láthatatlan vaspor ülepszik le, mely idővel 
hatalmas rétegeket fog alkotni világunk felületén.

Az összeütközés a Tempel-féle üstökössel tehát 
nem lehet veszélyes még ha megtörténnék is; alapos 
okunk van azonban hinni, hogy ez a rettegett össze
ütközés egyáltalában nem fog megtörténni.

Oppolzer, a korán elhunyt bécsi matematikus szá
mítása szerint a Tempel-féle üstökös napkörüli pálya
futását 31'6 és 34'8 év között végzi közepes számítás sze
rint 33T8 év alatt. így legnagyobb valószínűség szerint 
az üstökösnek a folyó év március havában kellett volna 
napközeibe jutnia, de eddig nem látták. Perzine amerikai 
csillagász, a világnak csaknem leghatalmasabb messze- 
látójával eddigelé hiába kereste. Lehet, hogy még az
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LEVELEZÉS.
ZJ71T*.

Dobrest (Bihar m.) 1899 november 4.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Nem mulaszthatom el, hogy kedvelt lapunk utján 

ne értesítsem tisztelt kartársaimat arról a rablásról és 
gyilkossági kísérletről, melynek szeretett nőm majd 
hogy áldozatává nem lett.

Múlt hó 29-én ugyanis Dobresten jártam, hogy 
az ott székelő fölöttes erdőgondnokságomnál hivatalos 
jelentést tegyek s miután ebbeli teendőmet végeztem, 
siettem vissza a vadonban levő lakásomba. Már közel 
voltam otthonomhoz, midőn jó feleségem sírva rohant 
elém s elpanaszolta, hogy hazulról történt elmenetelem 
után alig fél órával, tehát körülbelül reggel 7 óra tájt 
két 20—22 évesnek látszó ifjú betyár betörvén az 
erdőőri lak külső ablakait, majd az előszoba ajtaját is, 
a lakásba rontottak s feleségemre késekkel támadván 
fenyegették, hogy ha nem ád nekik 100 forintot, fél 
szalonnát és egy kenyeret, meggyilkolják. Szegény nőm 
könyörgött a gazoknak s váltig erősitgette, hogy a 
kívántak nincsenek házunknál, de csak hogy szaba
duljon tőlük s életét megmentse, odaadta nekik az 
egy év alatt nehezen összekuporgatott összes pénzünket, 
10 forintot, mire ezek eltávoztak s teljesen nyomuk 
veszett.

Bizon sok bajnak vagyunk mi kitéve, kiket sor
sunk kizárt az emberi társaságból!

Tisztelettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive D u p e z a  Mi kl ós

m. kir. erdőőr,

Felhívás a jövő évben tartandó erdőőri szak
vizsgára készülő szaktársakhoz

illetve tanulókhoz.
( Levé l  a s z e r k e s z t ő h ö z )

Debreczen 1899 november 4.

Nem mulaszthatom el, hogy b tudomására ne 
juttassam a í. év őszén Debreczen városában megtar
tott erdőőri szakvizsga eredményét, — mivel a leg
nagyobb sajnálatomat kell nyilvánítanom akkor, a 
midőn az erdőőri szakvizsgán megjelent 12 egyén 
között 1 jól alkalmasnak, 9 kielégítően alkalmasnak, 
2 pedig elégtelennek találtatott, a minek oka nézetem 
és tapasztalatom szerint az, hogy az illetők, erdőtisztjeik 
által, — saját bevallásuk szerint, — nem hogy kevés, 
de némi részben éppen semmi oktatásban nem része
sülnek, ennélfogva kénytelenek a jövőjök szerzése végett 
vagy tanárhoz, vagy valami ügyvédbojtárhoz folyamodni 
oktatásért; a kik egy kevés kis mutatásért (az is ugyan 
ha helyes alapon történnék mivel ezeknek az erdészeti 
teendőkben semmi gyakorlatok vagy tapasztalatok nem 
lehet) jól meg veszik azon kevés, de helytelen okta 
tásért a fáradság diját, mint mostan is fordult elő 
olyan, a ki nállam kijelentette, hogy 50 frtot, fizetett 
egy tanárnak, és még is elégtelennek találtatott, tehát 
hogy az ily alaptalan, illetve hasztalan kiadások elő 
ne fordúljanak azon szaktársak között, a kik jövőre 
nézve az erdöőri szakvizsgát szándékoznak letenni a 
jövőjök biztosítása végett, felhívom őket (a kiknek 
ugyan szükéges a helyes erdészeti műszaki segéd
szolgálati oktatás) hogy a jövő évben tartandó erdőőri 
szakvizsga előtt 6 héttel, de legkevesebb 4 héttel 
nállam jelentkezni el ne mulasszák, az erdőőri könyvet 
pedig tavasztól-őszig, — illetve a hozzám való eljövetelig 
tanulmányozzák s én biztosítani fogom, hogy 6 vagy 4 
hét utáni tanulmányozásukat a vizsgán siker fogja

idén föltűnik a szemhatáron, hogy a könnyen hivő lel
keket megijeszsze, lehet azonban az is, hogy észrevétlenül 
surrant tova az űr végtelenjében.

A  nyomában halladó hulló csilagrajon — melynek 
keringési ideje szintén kerülbelül 33 év — azonban földünk 
ez idén is november 14-én okvetlenül keresztül fog hatolni.

Egy gyönyörű égi tűzijáték, csillaghullás, a milyent 
csak ritkán látunk, fog a világ pusztulása helyett elkö
vetkezni.

Ez a csillaghullás, melyet minden év novemker hó
napban lehet látni, minden 33 es/tendőben kiváló inten
zitással lép löl.

Most száz esztendeje, 1799 november 12-én a hír
neves Humboldt Sándor és barátja Boupland észlelték a 
ritka szépségű tüneményt Cumanában Dél-Amerikában. 
Hajnali két óra tájban havazáshoz hasonló csillaghullásnak 
voltak szemtanúi, az egész égbolton keresztül cikkáztak a 
ragyogó, sokszínű meteorok és a kép egy fényes tün
döklő tűzijátékra emlékeztetett. A  nagynevű természet
búvár azonban nem volt tisztában a tünemény termé
szetével és azt hitte, hogy ezek a ragyogó, röpke égitestek 
a légkör magasabb régióiban keletkeznek és onnan 
hullanak alá.

Akkoriban persze még nem tudták, milyjmagasban

villannak föl először a hullócsillagok, sem pedig, hogy 
mily hallatlan sebességgel futják be a tért. Ma már tudjuk, 
hegy ezek az apró világtestecskék néha 42 OOO métert 
futnak be minden másodpercben és miután szabadon eső 
test, pusztán a föld vonzóerejének engedelmeskedve ily 
gyorsaságot nem érhet el, bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a hullócsillagok a világűr végtelen messzeségéből 
származnak hozzánk, hogy levegőnkben fölhevülve, mint 
már említettem, porrá égjenek, elpusztuljanak.

Hogy tényleg honnan jönnek, hogyan keletkeznek 
azt biztossággal nem tudjuk. Az üstökösöknek szétmállott, 
szétfoszlott, elzüllött részei, mert a legtöbb hullócsillagraj 
pályája csaknem azonos egy üstökös pályájával, igy a 
november 14-iki hullócsillagok mint láttuk a Tempel I. 
üstökös nyomában haladnak.

Látszólag ezek a hullócsillagok az oroszlán csillag
képéből sugároznak ki, a miért is általánosan Leonidák- 
nak nevezik. Az 1799 után következő években a tünemény 
nem igen volt látható, mig 1733 november 12-én különös 
pompában jelentkezett. Olmstedt, a ki aznap Bosztonban 
észlelt, több mint egy negyedmillióra becsüli a város 
környékén lehullott csillagok számát és bízvást el lehet 
mondani, hogy akkor töhb millió meteor mutatkozott a 
föld kerekségén,~a 'nélkül, hogy valakinek csak a hajaszála
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koronázni, a mely esetben az érdemelt dijat, minden 
vizsgára készülő egyén saját tehetsége szerint nyújthat 
- -  a fentebb jelzett kiadásoktól pedig minden körül
mények között magokat kíméljék meg, mivel nállam 
biztosítást szerezhetnek maguknak, — nehogy tehát vala
mi helytelen és alaptalan oktatásért költséget és kiadáso
kat tegyenek s még is eredménytelenül térjenek vissza 
erdótisztjeikhez, — illetve szolgálat adójukhoz, a mi 
reájok, de tanárjokra nézve is szégyent hozna. Reményiem 
hogy a ki nállam szerez magának erdészeti tudományt, 
eredménytelenül nem fog szolgálat adója elé állani, a 
mit már az is bizonyít hogy én Debreezen sz. kir. város 
erdőhivatalánál 5 év óta vagyok alkalmazva, mely idő 
alatt úgy Debreezen városánál alkalmazottat, — vala
mint egyes magán tanulókat bocsátottam vizsgára, a 
kik a vizsgán dicséretet nyertek. — Örömmel hozom 
tudomásokra a vizsgára készülőknek, hogy a f. évben 
tartott erdőőri szakvizsgán is az én magán taulóm a 
ki nállam 4 heti foglalkozás után az összes vizgázsók 
között a legjobbnak találtatott, mivel a jól alkalmas 
bizonyítványt csak egyedül ő nyerte el, — mivel minden 
törekvésem oda irányul, hogy a nállam oktatásban 
részesült erdőőrnek megszégyenülve vissza térni a 
vizsgáról nem szabad, a mi ugyan is ha megtörténnék 
(de még ez ideig elő nem fordult) semmi legkevesebb 
költséget, — illetve oktatási dijat tőlle el nem fogadok.

Felhívom tehát mind azokat, kik jövőre nállam 
oktatásban részesülni akarnak, — illetve a vizsgát 
Debreezen városában szándékoznak letenni, hogy enge- 
met erről értesíteni szíveskedjenek, — hogy addig is 
felvilágosítással szolgálhassak, —

Maradok a tekintetes szerkesztő úrhoz valamint 
az összes kartársakhoz a legjobb akarattal továbbra is

Szatmáry Sándor
irodai erdőőr mint s. erdész.

Debreezen sz. kir. város erdőhivatalánál.

Sikerült vadászat. A nagyváradi görög-katho- 
likus püspöki uradalom remetei erdőgondnokságához 
tartozó szohodol — lazúri vágásaiban Oláh Ferencz 
kartársunk az ottani földmivesek segítségével múlt hó 
15-én vadászatot rendezett, melynél kedvezett is neki 
a Szerencs,e a mennyiben egy szépen kifejlett barna 
medvét sikerült biztos kezével elejtenie.

Em berhalál kártyázás közben. Margitán 
kegyetlen vérengzésre ragadott egy szerencsétlen embert 
a kárryaszenvedély. A  sárándi korcsmában huszonegyezett 
egy társaság. Varga Ferencz egyre vesztett s végül 
tizenöt krajczárral adós maradt a bankárnak. Játék után 
a bankár, Kis Lajos kérte a tizenöt krajezárt, amin 
Varga annyira dühbe jött, hogy a csizmaszárából kirántott 
egy kést és a bankárt ezekkel a szavakkal :

— Nesze, kvittek vagyunk! — leszúrta, Vargát a 
csendőrök letartóztatták.

H erkulesi erejű ember. Amerikában nagy 
feltűnést kelt most egy Edwin Fulton Morisson nevű óriási 
termetű ember, ki a nagyobb városokban bámulatos 
mutatványokkal mutogatja herkulesi erejét. Legkedvesebb 
mutatványa, hogy felállít tizenhat embert egy óriási 
asztalra, melyet azután a hátára vesz. Az amerikai Herkules 
könnyűszerrel felkap a földről egyik kezével egy száz
ötvenként kilós vasdarabot, melyet hosszú ideig tart a 
feje lölött. Két kezével egy háromszázharmincz kilós 
vasdarabot is könnyen fölemel a földről s visz egyik 
helyről a másikra. Érdekes, hogy Morisson kevésre 
becsüli az erejét és inkább szellemi erőre vágyik s tudá
sával akar tündökölni. Szinte habzsolja a tudományokat 
s már eddig is sikerrel tett le egy nehéz egyetemi vizsgát 
s nemsokára a doktori czim elnyerését kísérli meg. Annál 
feltűnőbb jelenség ez, mert az eddigi tapasztalatok szerint a 
rendkívüli erejű emberekkel lelkituiajdonságok dolgában 
rendesen mostohán bánik el a természet mintha sokallná a 
szellemi és testi kivalóságnak egy emberben való egyesülését.

K ü l ö n f é l é k . vgj

Hova pályázzunk? Az ungvári m. kir, főerdő- 
hivatal két IV-ed oszt. erdőóri, illetve előléptetés esetén 
egy I-ső osztályú, esetleg két Il-od vagy Ill-ad osztályú 
erdőlegényi állásra hirdet pályázatot. A szabályszerűen 
felszerelt kérvények f. é. november 22-ig terjeszten- 
dők be. Az erdőlegényi állásoknál a törvényszerű 
minősítés mellőzhető.

görbült volna meg. így volt 1866-ban is és igy lesz való
színűleg ez idén is a november 12 és lő közötti éjszakákon.

Tavaly a Leonidák itt Budapesten és másutt is 
csak kis számmal voltak láthatók; a raj zömén a föld 
úgy látszik csak az idén fog keresztülhatolni. Miután az 
oroszlán csillágképe későn kel föl, a tünemény a mi 
vidékünkön csak az éjfél utáni órákban lesz látható. ,

Miután bizonyos, hogy a Leonidák a világ pusztu
lását nem okozhatják, kiváuatos volna, hogy a szép és 
ritka érdekű tüneményt, hazánkban is minél többen figyel
jék meg. Hozzá nem értő emberek igénytelen megfigye
lései már sok esetben nagy hasznára voltak a tudománynak 
és éppen Magyarország ebben a tekintetben még nagyon 
kevés követ szolgáltatott az ég tudományának fönséges 
épületéhez H o f f m a n n  Ottó.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Állomás cserélés.
Egy uradalomnál Iíl.-ad osztályú erdőőri minőség

ben alkalmazásban álló 33 éves szakvizsgázott erdőőr, 
ki jó bizonyítványokkal rendelkezik, nem csak az 
erdészeti, de a vadászati tenndőkben is teljesen jártás, 
a magyar és tót nyelvet tökéletesen birja, állását 
elcserélni óhajtja. Czime megtudható az Erdészeti 
Újság szerkesztőségénél.

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
A  Kendeffy uradalom Malomvizi erdőhivatalánál be

töltendő három erdőőri állás, melyekkel 264 frt készpénz, 
természetbeni lakás konyha kerttel, házhoz állított 16 km, 
tűzifa, két k. h. szántóföld, két drb. szarvas marha részére 
nyári legelő, egy öltözet ruha és czipó, kártételek 1 / a  és 
esetleg lődij javadalmazás van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a sajátkezüleg 
irt kérvényeiket, melyekben korukat, eddigi szolgálatukat, 
és nyelvismereteiket, továbbá erős és egészséges test
alkatukat, igazolni tartoznak, az alólirt hivatalhoz leg
később 1899 év Deczember hó végéig beterjesszék.

Pályázók kötelesek kívánatra önköltségükön be
mutatkozni,

Malomviz u. p Hátszeg 1899 November hó 5.
K e n d e f f y  urad. e r dő h i v a t a la.
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Magyar Fenyőmag Pergető Intézet
ós erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt l e g ma g a s s a b b  c s i r aké pe s s égü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen ezég akáez, juhar, kőris 

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Á rjegyzék és szám os e rdészeti h a tó ság  elism erő  n y ila tk o z a tá n a k  
g y ű jtem én y e  k iv á n a tra  b é rm en tv e  k ü ld e tik . 5—6

M E G JE L E N T

L U M  E 8

udvari egyenruha szállítók

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 rm m n ak  1894 évi au g usz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,
cziDgiinK újólag megtolzatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

_______hivatalos utón részletfizetésre________
megrendelhetők.

POLGÁRI R U H Á K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközö ltetnek .
Ó vakodjék m in d e n k i oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a r ják  

rég i vevő inket fé lrev eze tn i, - f Wl Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLUM  é s  T A R SA
Sütő u tcza  2, Szervi ta té r  sa rk án . 6 ^  uérna.

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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IV. évfolyam . Szászsebes, 1899. N ovem ber 21. 8-ik szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

P ályázati m izériák.
Lapunk több tisztelt olvasójától kaptunk 

már panaszos sorokat arra nézve, hogy az üre
sedésbe jövő erdészeti altiszti állások — kivéve 
a kincstári és néhány magán uradalmi hivatalokat 
— a nyilvános pályázat kiírásának és kihir
detésének megkerülésével töltetnek be s igy 
azoknak, kik idejük és pénzük föláldozásával 
az erdészeti altiszti pályára elkészültek, a szük
séges és törvény által körvanolozott vizsgálatot 
megállották, az erre vonatkozó bizonyítványt 
maguknak megszerezték, nem nyílik alkalmuk 
szakképzettségüknek megfelelő állást szerezni 
hanem vagy szüleik nyakán kénytelenek élös- 
ködni, vagy pedig más pályán keresni boldo
gulásukat.

A másik és szinte nem ritka panasz ismét 
az, hogy az olyan hatóságoknál, melyek a 
pályázatokat kiírják, a benyújtott kérvények 
nem csak hónapokon, de számos esetben éven 
át elintézetlenül hevernek s igy az a szegény 
vizsgázott egyén, ki szegénysége folytán kér
vényéhez nem csatolhatta okmányainak hiteles 
másolatát, hanem azokat eredetben volt kény
telen mellékelni, meg van ez idő alatt fosztva 
annak a lehetőségétől, hogy másfelé keressen 
magának alkalmazást.

Nem is panaszok ezek, hanem vádak, és 
súlyos vádak ama rendszer ellen, mely az 
erdészeti altiszti állomások betöltésénél dívik 
és sajnálkozva bár, de nyíltan be kell ismer

nünk, hogy ezek a vádak a valóságnak teljesen 
megfelelnek.

A pályázatok, — értjük itt az erdészeti 
állásokra kiírtakat — felvételére majdnem ki
zárólag az országos erdészeti egyesület kiadá
sában megjelenő Erdészeti Lapok czimü, havon- 
kint egyszer megjelenő folyóirat látszott eddigelé 
alkalmasnak mint olyan, mely hébekorba az 
erdészeti altisztek egyeseinek kezén is meg
fordul, ezen kívül lehet látni — kizárólag kincs
tári hatóságok részéről kiirt — pályázatokat 
a hivatalos közlönyben és a Földművelési 
Értesítő czimü hivatalos heti kiadványban, 
végül nagyon ritka esetekben találkozunk még 
pályázatokkal egyes jelentéktelen s olvasó 
közönséggel alig biró, kis környéken elterjedt 
helyi lapokban, hol azonban a pályázatok is 
leginkább csa& helyi érdeküek.

A pályázatok kiírása arra való, hogy ez 
által mód nyujtassék a kiirt állomásokra al
kalmas egyéneknek azok elnyerése végett ver
senyezni, más részről pedig a szolgálatadónak 
alkalma nyíljék magának a pályázók közül kedve 
szerint való egyént kiválasztani, miből nyil
vánvaló, hogy a pályázatok első és fő kelléke 
az, hogy azok olyan helyen jelenjenek meg, 
a hol az érdeklődőknek módjukban van róluk 
tudomást szerezni, szükséges kivált az, hogy 
a pályázatok idejekorán tétessenek közzé s igy 
az érdeklődőknek elég idejük legyen okmánya
ikat rendbe szedni és kérvényeiket még a 
határidőn belül rendeltési helyükre juttatni.

Az erdészeti és vadászati altiszti állásokra 
kiirtpályázatok felvételére ennél fogvaafenntebb
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említett három lap illetve folyóirat alig mond
ható alkalmasnak, mert bár az Erdészeti Lapok 
néha-néha az erdészeti és vadászati altisztek 
kezébe is kerülnek, mégis a nagy időközökben 
történő megjelenésük folytán csak némely 
bennük megjelent pályázatnak van gyakorlati 
értéke, a mennyiben a legtöbb már csak akkor 
kerül az érdeklődő szemei elé, midőn a pályá
zati határidő már lejárt, vagy pedig annyira 
közel van, hogy a szükséges okmányok beszer
zésére és rendezésére a pályázni óhajtónak 
alig marad ideje.

A hivatalos közlönyről ebben a tekintet
ben szólni is alig érdemes, mert hiszen köz
tudomású dolog, hogy ezt a hivatalbeli embereket 
és az árverési hiénákat kivéve széles e hazában 
alig olvassa valaki s igy az ott erdészeti altiszti 
állásokra kiirt pályázatért fizetett hirdetési dij 
kidobott pénz.

A Földmivelési Értesítő utóbbi időkben 
csak a legritkább esetben hoz pályázatot er
dészeti vagy vadászati állásokra s ha akadnak 
is ilyenek, ezek is legnagyobbrészt olvasatlanul 
kerülnek bele az archívumokba táplálékul a 
reájuk mohón várakozó molyoknak.

Ilyen helyeken lesznek tehát leggyakrabban 
közzétéve a pályázatok, de mint már fentebb 
említettük majdnem kizárólag kincstári ható
ságok és csak a legritkább esetben magán ura
dalmak részéről.

Nem említve mást, hazánkban a főpapi, 
káptalani, apátsági és más hasonló uradalmak 
erdeinél sok száz altisztnek kell alkalmazva 
lennie s igy nyilvánvaló, hogy üresedések elég 
gyakran előfordulnak, mégis e sorok írója, ki 
már közel egy évtizeden át figyelemmel kiséri 
az ilyen állásokra kiirt pályázatokat, az elősorolt 
uradalmak erre vonatkozó pályázatát csak egy 
esetben volt szerencsés olvashatni. Ugyanez 
áll a községekre és közbirtokosságokra, főleg 
pedig a számos nagy kiterjedésű magán ura
dalmakra nézve.

Hazánkban az összes erdőbirtokoknál 
alkalmazásban álló altiszti személyzet számát 
megközelítőleg harminczezerre tehetjük s igy 
a halálozás és nyugdíjazás következtében a 
természetszerű fogyást 10 százalékkal számitva, 
évenkint átlag háromszáz megüresedett állomás 
kerül betöltésre, mégis figyelemmel kisérve a 
nyilvános pályázatokat, alig egy harmadát 
fogjuk versenyre bocsátva találni.

Ennek az abnormitásnak okát kutatva arra 
a meggyőződésre kell jutnunk, hogy az erdő- 
birtokosok legnagyobb része készakarva kerüli 
a nyilvánosságot, vagy azért, mert a nyújtott 
nyomorúságos javadalmazással restell az elé 
lépni, vagy pedig azért, mert igy jobban van 
módjában kénye-kedve szerint a szakképzett
séget nélkülöző egyéneket is alkalmazni, kik

A világ vége.
— Azután úgy gondolkozzál, hogy még a cselédnek 

is fog kelleni egy csomó pénz a vinczi vásárra, meg 
a kis üu sem járhat czipőben a télen át.

Ilyen szerelmes szavakkal búcsúztatott az én 
kedves feleségem november 13-án reggel, mikor éppen 
indulóba voltam az irodába.

Már a konyhaajtóban voltam ugyan, de ezekre a 
szavakra |nemes elhatározással visszafordultam. Szo
kásom ellenére egyszerre rémitő adakozási kedv szált 
meg s nem állhattam, hogy ennek kifejezést ne adjak.

— A kis leánynak is talán akkor lehetne téli 
kabátot venni — szóltam jóakaróan.

— Bizon nem ártana, ha jutna arra is; ott a

zsidóknál mégis csak olcsóbban lehetne megvenni, 
mint az itteni kereskedésekben.

— Hát legyen úgy, de ha már átmegyünk, egy
úttal te is vehetnél magadnak olyan prémes bundát, 
mint a milyen a patikáriusnénak van; tudod, olyat, a 
milyet a minap emlegettél.

— Hiszen kellene az is, de inkább csak a gyere
keknek jusson a mi kell; én utoljára megleszek még 
a régivel is ; most megelégszem, ha téli kalapot vehet
nék magamnak.

— Ne félj, jut arra is, erre is. Minek krájzleros- 
kodjunk, ha egyszerre meg lehet mindent vásárolni. 
Ha már egyszer elmegyünk a vásárra, ne fizessük a 
fuvart hiába. Jegyezz te csak föl mindent,.a mire szük
ség van a háznál. Szervusztok!

Meg voltam magammal elégedve. íme, egyszerre 
egy egész háznépet vidámmá, boldoggá tettem az 
ígéreteimmel. Ezek most egész nap egyebet sem fognak 
tenni, csak tanácskozni, divatlapokat forgatni, jegyez- 
getni s túlliczitálják egymást az örömben.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 59

azután természetesen a kisebb díjazással is 
megelégednek. Tehetik ezt annál könnyebben, 
mivel ebben a tekintetben semmiféle ellenőr
zésnek sincsenek alávetve. Bátran hivatkoz
hatunk ebben a tekintetben arra, hogy bár az 
1879 évi erdőtörvény minden félretnagyaráz- 
hatás kizárásával határozottan kimoudja, hogy 
hatóságilag csak azok az erdőtisztek és altisz
tek eskethetők fel, kik a törvényben körvona
lazott szakképzettséggel bírván, az erre vonat
kozó bizonyítványokkal rendelkeznek, mégis 
számtalan olyan altiszti állást betöltő ■ egyén 
lesz az esküre bocsátva, kinek nincs meg a 
szakvizsgái bizonyítványa.

Itt lenne már az ideje, hogy ezen a téren 
is történjék valami. Azokat az erdőbirtokosokat, 
kik kötelezve vannak az erdőtörvény 87 §-ában 
körülirt minősitéssel biró altiszti személyzetet 
alkalmazni, arra is kötelezni kellene, hogy a 
megüresedett állomásokat mindig idejekorán 
közzétett nyilvános pályázatok utján töltsék be, 
ennek szigorú ellenőrzésével vagy az illetékes 
erdőfelügyelőség, vagy pedig aszolgabirói hivatal 
bizatván meg.

Az Erdészeti Újság, mely hetenkint egyszer 
történő, tehát aránylag gyakori megjelenésénél, 
kiváltkép pedig annálfogva, mert olvasói ki
zárólag az erdészeti és vadászati pályán mun
kálkodó vagy arra készülő egyénekből állanak

kiválóan alkalmas az altiszti állásokra kiirt 
pályázatok közzétételére s miután az erdészet 
ügyének ezen a téren is hasznos szolgálatot 
óhajt tenni, a beiktatás diját a lehető legala
csonyabban szabta meg, erre vonatkozó köröz- 
vényét az összes közigazgatási erdészeti ható
ságoknak már évekkel ez előtt megküldötte 
de az eredmény azt látszik mutatni, hogy ezek 
sem vetnek nagy súlyt az altiszti állásoknak 
miként való betöltésére.

Nem lesz rend ezen a téren, mig a magas 
kormány vas kezével nem nyúl bele ebbe a 
rendszertelenségbe s szigorú rendszabályokkal 
nem vet véget az eddigi nembánomságnak vagy 
önkényességnek,

Mi hivatásunkból kifolyólag igyekszünk 
feltárni a fájó részeket, hallatjuk figyelmez
tető szavunkat, csak azután legyen olyan is, a 
ki emezt meghallva, amazokat gyógyítani fogja.

Összetartás.
Közel egy negyed század óta szolgálom az erdé

szetet a magas erdőkincstárnál s ezen hosszú idő 
alatt számos különféle megfigyelést volt alkalmam 
tehetni, annyival inkább, hogy ezt a hosszú időt nem 
egy, hanem hat különböző helyen, tehát mindig más 
és más környezetben töltöttem. Tapasztalataim közt a 
legszomorubb s engem mélyen lesújtó az a közöny,

Az irodáig rendesen hosszú utat szoktam tenni, 
mert nem megyek egyenesen a nagy utczán, meg a 
piaczon át, hanem kikerülök a kertek közé s meg
kerülve a fél várost, a régi sétatéren át jutok el oda. 
A világ előtt azt mondom, hogy ezt a mozgásk edveért 
teszem, no meg azért is, mert ember legyen a talpán, 
a ki városunk kövezetén tyukszemes lábbal szisz- 
szenés nélkül át tud vergődni. Hát kifogásnak ez 
nagyon is elfogadható, de, magamban őszintén meg
vallom, hogy a szabad természet és a kövezetlen közök 
felé a suszter, szabó, kereskedő, patikus stb. kíváncsi
sága kerget. Ezek az emberek ugyanis soha sem 
kérdik tőlem azt, bogy hogy aludtam, hogy — mikép 
szolgál drága egészségem, mit csinál a kedves családom, 
hanem mindig arrra kíváncsiskodnak, hogy mikor 
fogom kielégíteni azt a „csekélységet". Már pedig 
előttem nincs rútabb dolog, mint ha a férfi kiváncsi.

Most nemes elhatározás fogott el. Egye tatár 
azt a kis szenvedést, a mit a tyúknak a szemei érezni 
fognak; csak azért is a piaczon át fogok menni.

Megjelenésem valódi csődületet idézett elő ; még 
az oláh tejes asszonyok is bámulva tekintgettek 
utánnam s mondogatták egymásnak, hogy ott megy a 
„domnu ku ináre barba, si ku máre pipa" (az úr a 
nagy szakállal és a nagy pipával), mint a melyik két 
jeles tulajdonságomnál fogva itt legjobban ismernek.

Elsőnek a város derék rendőrbiztosával talál
koztam, ki titokzatosan magához intett s még titok
zatosabban súgta a fülembe:

— Jó lenne, ha Sebes-Szász úr beszélne a 
„Tudós ökör" vendéglőssel azért a kis tartozásért, 
mert különben ki kell tűznöm a tárgyalást.

— Köszönöm a figyelmeztetést s hasonlatos jókat 
kívánok. Ne tessék fáradni; holnapután kifizetem.

Jött azután sorba a suszter, a snájder; ezekre 
már messziről hetykén oda szóltam, hogy készítsék elő 
a számlát, mert holnapután számolunk. A kereskedőhöz 
olyan szemtelen vakmerőséggel rontottam be, akár 
egy vigécz; még azt is megengedte ma bámuló ember-
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a kollegialitás és igaz barátság teljes hiánya volt, 
melylyel társaim egymás irányában viselkedtek. Az, a 
mi itt-ott barátságként mutatkozott is, csak arra volt 
jő, hogy a külvilág előtt a látszat megóvassék.

Annál inkább fölburjánzott az egymás iránt való 
irigykedés és gyűlölködés, némely esetben annyira, 
hogy annak láttára valósággal megborzadtam. Az egy
másra való árulkodás, gáncsoskodás már fel sem tűnő, 
mindennapi dolgok voltak.

Évek során át kutattam ennek a szerencsétlen 
helyzetnek az okát s miután sok mindent megfigyeltem, 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy a tulajdonképeni 
ok valamelyes öszzetartó kapocsnak teljes hiánya.

Megfigyeléseimnek tetőfokán áltam éppen, midőn 
egy szerény lapocska mutatványszámát kaptam kezeim
be, mely az „Erdőőr“ címet viselte.

Mohón fogtam neki az olvasásnak s nagy volt 
az én lelki gyönyörűségem, midőn annak szinte minden 
sorából láttam, hogy első és fő czélja összetartó kap
csot képezni az országban szanaszét, szétszórtan élő 
erdészeti altisztek közt, tehát ugyanaz a czél, a mely
nek eléréséért én már évek hosszú során át hasztalanul 
fáradoztam.

Természetes, hogy első teendőm volt a postára 
sietni és a lapot, melyben magamnak hasznos munka
társat váltén találni, azonnal megrendeltem. Itt azon
ban még nem álltam meg, hanem a még közelemben 
lakó nyolcz bajtársamnak is megmutattam a kapott 
példányt s rábeszélésemnek, melynek talán belső ösz
tönük is segítségére volt, sikerült még három társat 
szerezni, kik a lapot szinte megrendelték.

Ilyen módon immár négyen voltunk, kiket bizonyos 
közös érdek egybefűzött s mig azelőtt összejövete- 
leinknel csak a szolgálát rideg hátárai közt mozogva

nek, hogy három pohárkával Írjon föl a többihez, majd 
holnapután számolunk.

Határtalan volt az adakozási kedvem holnaputánra. 
A hivatalfőnök úrnak ünnepélyesen megígértem, hogy 
holnaputánra befejezem az irattár és a nyomtatványok 
rendezését, megcsinálom az időszaki beadványok ki
mutatását (héj, de régen nyakgat már ezekért!), elin
tézem összes beosztottt darabjaimat. Olyan buzgóságot 
fejtettem ki, hogy nyomban megígérte elintézni két év 
óta pihenő kérvényeimet, melyekben fizetés javítást 
kérek. Azt mondta, ez is meg lesz adva — holnapután.

Köszönöm szépen! A főnök úr úgy látszik a saját 
pénzemmel fizet ki.

Holnapután! Köszönöm szépen a biztatást! Hát 
azért tettem én ezt a sok szép Ígéretet, hogy még 
holnaputánra szükségem legyen fizetés javításra?

Furcsa egy város is ez a mienk. Nyilván csak 
mi ketten, én meg a főnök úr tudjuk, hogy holnapután 
nem fog már a fejünk fájni. Megmondta azt Falb úr, 
a csalhatatlan próféta, hogy a november 13-ról 14-re

társalogtunk, most lassacskán azoknak a dolgoknak 
megvitatására tértünk át, melyeket a lapból olvastunk. 
Nem kerültük többé egymást, hanem éppen ellen
kezőleg. kerestük egymás társaságát, megvolt tehát 
az köztünk, a mire olyan régen vágytam: az összetartás.

Ez a közeledésünk azonban nem szorítkozott 
csupán társadalmi életünkre, hanem lassacskán átment, 
— mintegy beszivódott — hivatalos működésünkbe is. 
Az itt tapasztalt eredmény azután valóban meglepő 
volt. Minden dolgunk sokkal simábban folyt, mindenütt 
szebb sikert értünk el, mint azelőtt, mikor a hányán 
voltunk, annyifelé húztunk. A lapunk megtanított minket 
arra, hogy nem elég az, ha szolgálatunkat csak pusztán 
kenyérkeresetnek tekintjük, hanem szükséges, hogy 
hivatásunknak teljes odaadással, igaz lelkesedéssel 
éljünk, mert csak igy tölthetjük be igazán helyünket 
s lehetünk hasznos tagjai az emberiségnek, méltó 
munkásai és fiai szeretett hazánknak.

Ilyen tapasztalatok után természetesen nem volt 
szorgosabb teendőm, mint az Erdőőrt, majd később 
ennek utódját, az Erdészeti Újságot tágasabb körben 
is terjeszteni. A közelebb lakó bajtársakat személyesen, 
a távolabb lakókat levélben kerestem fel s igy sikerült 
ezekkel nem csak szorosabb összeköttetésbe lépni s 
őket, vagy legalább nagy részüket közös ügyünknek 
megnyerni. Nem mondhatnám, hogy ez valami könnyen 
ment volna, sőt ellenkezőleg az ellenvetések egész 
halmazát kellett leküzdenem, mégis számosán maradtak 
olyanok a társak közt, kiknél minden igyekezetem 
kárba veszett. Egyik szegénységével, másik nem tudom 
mi mindennel takaródzott; ott, hol az ember valamit 
nem akar, könnyű kifogást találni. Annyit azonban 
tapasztaltam, hogy a legtöbbnél nem a tudásvágy és 
kíváncsiság hiánya volt oka a tartózkodásnak, mert ha

menő éjjel vége lesz ennek a rongyos világnak. Egy 
bolond nagy üstökös neki rohan a mi golyóbisunknak 
s palacsintává lapít mindnyájunkat. Érzi ezt az én 
pugyellárisom is, mert már régóta előre lapul.

Meghalunk, elpusztulunk tehát mindnyájan. Por 
és hamu leszünk. Nem is sajnálok mást, csak azt, 
hogy már annyit befizettem a temetkezési egyletbe; 
bizon jobb lett volna azon a pénzen egy jót mulatni; 
most majd úgy sem kerül pénzbe a temetésünk.

Bizon nem rendeztem én irattárt, sem más egyebet 
nem dolgoztam, hanem fölültem az asztalra s lábaim
mal harangozva adomákkal mulattattam az irodai 
személyzetet. Ha már el kell pusztulni, legalább vig 
orczával menjünk az Ítélő biró széke elé.

Ebédkor már ott találtam a tányérom mellett egy 
hosszú jegyzéket a bevásárlandókról, a feleségem azon
ban — nyilván óvatosságból — még nem zárta le; 
nem akartam kedvét szegni, hát csak biztattam, hogy 
délután még gondolkozzék, nem felejtett-e el valamit?

Este meséltem családomnak a csillaghullásról,
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csak módját ejthették, ezek is szerettek lapunkba 
bepillantani, kerestem tehát a módját, hogy legalább 
ezt megtehessék és végre megtaláltam.

Mikor heti jelentéseink megtételére a gondnok
ságunk székhelyén megjelentünk, rendesen egy vendé
glőbe mentünk közös étkezésre s igy annak mintegy 
törzsvendégeivé lettünk. Fogtam magam s rábeszéltem 
a vendéglőst, hogy fizessen elő a mi lapunkra, mit az 
nagyon szivesen meg is tett, mivel kettős czélt is 
elértem, egyiket, hogy lapunk anyagi megizmosodásá
hoz némileg hozzájárultam, másikat pedig, hogy igy 
azoknak is módjában van azt olvasni, kik maguk 
bármely oknál fogva nem járatjak. Tegyen hasonló 
próbát lapunk minden barátja s meg fogja látni, hogy 
az eredmény nem marad el.

Az összetartás államokat alkotott, a visszavonás 
és széthúzás megbomlasztotta a leghatalmasabbakat 
is, Nekünk, ha czélt akarrnk érni, szoros összetartásra 
vao szükségünk s igy első teendőnk, hogy a kapcsot, 
mely minket összetart, minél erősebbé tegyük; ha 
ezt mindnyájan szivükön viseljük s némi áldoztot is 
készek vagyunk hozni a közügynek, boldogulásunk 
késhet ugyan, de nem maradhat el!

E gy ö r e g  k i n c s t á r i

Rácz-Töttös (Baranya ni) 1899 nov. 8' 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Hosszas hallgatás után legyen szabad ismét fel

keresnem soraimmal kedvelt lapunkat most, midőn 
több olyan tárgy akadt, a mely Írásra ösztönöz.

Az első dolog, miről Írni akarok, egy vadorzó 
halála.

Frigyes királyi herczeg ő fensége itteni uradal
mának Mais nevű védkeriiletében ugyanis már több 
év óta garázdálkodott Radics Pája nevű veszedelmes 
orvvadász. A csendőrség már eddig 4 darab vadász- 
fegyvert kobozott el tőle, de mindezen nem okult az 
elvetemült gonosz ember, hanem ismét vásárolt egy 
kétcsövű vadászfegyvert s már előre fenyegetődzött, 
hogy az, ki ezt tőle elvenni akarná, halál fia. Az 
ottani erdőőrök is többször figyelmeztették, hogy hagy
jon fel végre oesmány mesterségével, mert utóvégre is 
rósz vége lesz a dolognak, ő azonban az ilyen jó
akarata figyelmeztetésre mindig csak hetyke isten- 
káromlással felelt.

A múlt hó vége felé volt itt a szerbek búcsúja 
s bizon furcsa dolog lett volna, ha ekkor a híres orv
vadász asztalára vadpecsenye nem kerül, fogta tehá^ 
fegyverét, kiballagott az uradalmi erdőbe lesre. Jól 
sejtették ezt azonban a maisi erdőőrök is és ők is 
lesbe álltak. Az eredmény mindannyiukra nézve nem 
sokáig váratott magára, mert csakhamar eldördült az 
orvvadász fegyvere s nem sokára rá ő maga is 
föltűnt ott, hol az erdőőr, és segédje lesben álltak.

Földvári Dániel azonnal fölszóllitotta a gonoszt, 
hogy adja át fegyverét, ez azonban ezekkel a szavakkal: 
„majd oda adom én neked mindjárt, te vén kutya“ 
lekapta válláról a fegyvert s az erdőőr mellének sze
gezve elhúzta a ravaszt. Az isteni gondviselés azonban 
nem engedte meg, hogy bűnös szándéka sikerüljön 
mert a fegyver nem sült el; valószínű, hogy a már 
előbb kilőtt cső vet használta sebtiben, mielőtt pedig 
még a másikat használhatta volna, előugrott Dopler 
Pál segédőr és megelőzve az atyafit, mellbe lőtte, úgy 
hogy azonnal szörnyet halt. Ha Dopler csak egy pilla-

annak okairól, a hulló csillagok mivoltáról, a miről 
még a legtudósabb csillagászok sem tudnak semmit, 
csak arról nem szóltam egy kukkot sem, hogy a reggelt 
már nem érjük meg. Nem jó az embernek előre tudni 
halála óráját.

Ejfél...............
Csöndesen fölkeltem ágyamról, hogy az alvókat 

ne ébresszem föl, de igyekezetem kárba veszett. Tudja 
Isten, honnan van az, hogy a férj nem tud olyan 
vigyázva fölkelni, hogy a felesége észre ne vegye,

— Hova mégy? — kérdezte anyjukom.
— Lemegyek az udvarra megnézni, hullanak-e 

már a csillagok.
— Bizon majd még a fejedre esik valamelyik s 

agyonüt.
— Ugyan ne bolondozz, anyjuk, a hulló csillag 

ha már leesik a földre, még a levegőben meg ég s 
csak a hamnja hullik le; a tudósok legalább ezt állít
ják. Nem vártam több ellenvetést, hanem csak úgy 
kabát és kalap nélkül mentem le az udvarra s meg

állva a nagy eperfa alatt, kíváncsian néztem a keleti 
égboltozatot. Volt ott csillag elég, de biz az mind 
olyan feszesen állt a helyén akár csak csirizzel ragasz
tották volna oda. Nem esett le abból egy fia sem. De 
mégis: mintha valami a fejemre esett volna. Nem jó 
lesz itt állni.

— No hát hullnak-e a csillagok? — kérdezte a 
feleségem, a mint beléptem a szobába.

— Látni ugyan nem láttam egyet se, de éreztem, 
hogy egynek a hamuja rá hullott a fejemre. Nézd 
csak meg, még ott lesz, azt majd szépen fölküldjük a 
pesti múzeumba.

— Föl ám az ördögbe! kiáltott kaczagva a fele
ségem — csak adj ide egy darab papirost, hadd 
törüllek meg, máskor pedig ne állj oda a tyúkok alá 
csillagot vizsgálni.

— Oh, hogy a mónkü üssön bele! De az ördög 
is látta a tyúkokat az eperfára soktatai! Te anyjuk, 
nehogy elbeszeld valakinek a csilagvizsgálásomat, mert 
még világ csúfjává leszek. Most pedig ne kaczagjatok
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natig késik, Földvári erdőőr okvetlenül áldozatává lett 
volna a vadorzó gonoszságnak.

Sándor György tisztelt kartársunknak lapunk 5-ik 
számában megjelent ama javaslatához, hogy a segély
egyesület a nyugdíj egyesülettől elkülönittessók, nem 
járulhatok, mert az ilyen ingadozás több kartársunk
nak kedvét szegné a csatlakozáshoz és könnyen úgy 
járhatnánk, mint az egyszeri tanulatlan kovács, ki ekét 
akart kovácsolni, miután pedig ez nem sikerült neki, 
azt mondta, hogy nem baj, majd lesz belőle fejsze 
s ez sem sikerülvén, baltát akart csinálni s addig-addig 
kalapálta a darab vasat, hogy végre még csak egy 
szög sem került ki belőle. így járhatnánk mi is a 
folytonos változtatásokkal, legjobban tesszük tehát, ha 
megmaradunk a mellett, a mit a gyűlésen határoztunk. 
Azt a nézetét azonban, hogy majdan kerületek alakít
tassanak, magam is osztom.

Bede Károly kedves kartársunk ama nemes el
határozását, hogy ismét zászlónk alá állt, nagy örömmel 
vettem tudomásus s azt hiszem valamenyien szívesen 
nyújtjuk neki baráti jobbjainkat s reméljük is hogy 
jövőben mi sem fogja tőlünk, elszakítani, hiszen tudni 
kell. hogy az élet nem egyéb mint örökös küzdelem! 
Vájjon mi lenne belőlünk, ha az első legkisebb aka
dálynál bátorságunkat vesztve, föladnánk a harczot s 
abba hagynók a küzdést? az erős kitartás és az 
Istenbe vetett bizodalom azok a tényezők, melyek 
hivatvák a sikert biztosítani! Mindenesetre szép vonás 
kartársunk ama önmegtagadása, hogy nyíltan bevallja 
hibáját, mert a hibát bevallani soha sem szégyen, 
ha azt azután a javulás követi. Bár követnék többen 
is példáját olyanok, kik már eddig kitűzött zászlónk 
alól gyáván megfutottak, mert meg vagyon Írva, hogy 
nagyobb az őröm egy megtért bűnös, mint kilenczven- 
kilencz igaz fölött.

Egyébként az összes szaktársakat szívélyesen 
üdvözölve vagyok a szerkesztő urnák

igaz hive Pol cz  J ó z s e f
herczegi erdőőr.

Vaskoh (Bihar m.) 1899 november 9. 

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

Az erdőkárositások megakadályozásánál lelmerülő 
hiányokat élénken megvilágítja az alábbi példa:

A  vaskohi szolgabirói járás 7 községében múlt hó 
23 -27, 30 és 31 napján 443 eset került végrehajtás alá,

tovább, hanem tudjátok meg, hogy ilyen csillaghullás 
után nem lesz a vinczi vásárból semmi!

Nem is nevettek tovább, hanem annál jobban 
pityeregtek.

A világ nem pusztult el, én megint a kertek 
mögött járok az irodába, irattáram rendetlen, időszaki 
beadvány meg fizetés emelés nincs, a „tudós ökör" 
pedig pörbe ’ idéz. Bizon ha tudós lenne, tudhatná, 
hogy ez sem használ semmit.

Sebes-Szász.

melyet Gelcz Endre szolgabirósági Írnok teljesített. Az 
eredmény a következő volt:

foglalás történt . . . 208 kártevőnél 
meghalt időközben . . 13 kártevő
szegénység miatt leíratott 55 káreset 
elintézést nyert tehát . 276 „

Nem lett tehát foglalás eszközölve 167 esetnél, bár 
itt is helye lett volna a végrehajtásnak, de hát az erdő
károknál az a szokás dívik, hogy az atyát gyermekéért, 
gardát cselédjéért, férjet nejéért és viszont nem vonják fele
lősségre, bár ezek közös háztartásban élnek s az ellopott 
erdei termékeket is legnagyobb részben közösen használják 
fel, már pedig az a jó módú gazda nem megy maga az 
erdőre fát lopni vagy marháit a tilosban legeltetni, hanem 
vagy a fiát, vagy pedig a szolgáját küldi oda. Gyakori 
az olyan eset, hogy a kártevő lovat, tehenet vagy ökröt 
legeltet, mig neki magának legföllebb egy pár juha vagy 
kecskéje van; természetes azután, hogy furcsa ezeket 
amazokért lefoglalni.

Nyilvánvaló, hogy a végrehajtó közegek nem tartják 
be kellően az 1879 évi erdőtörvéuy 84-ik szakaszát, vagy 
pedig kell még lenni valamely más törvénynek vagy 
rendeletnek, mely ezzel összeütközésbe jön, miért is kérem 
a szerkesztő urat s lapunk tisztelt olvasóit, hogy ha 
ilyenről tudomásuk lenne, azt közölni szíveskedjenek.

A  felületességnek és vétkes könnyelműségnek szo
morú következménye lett a vaskohi márvány és kőipar 
vállalat „Gizella" nevű bányájában f. hó 8-án a délutáni 
órákban, midőn kőfejtés közben egy óriás márvány tömb 
lezuhanva, az útjában levő Szurdu Mengyi 17 éves román 
suhanczot összezúzta s ez egy jajszó uélkül meghalt, 
ezután pedig Rekhati Tóni 40 éves olasz kőfaragót, 2 
gyermek atyját egy kiálló márvány sziklához nyomta, 
honnán csak az oda szállított két emeltyű és az összes 
munkások vasrúdjainak segítségével lehetett kiszabadítani. 
A  szerencsétlent, ki csípőig tejesen össze van zúzva, 
hordágyon szállították Vaskohra, felgyógyulásához azon
ban nincs remény. A  kérdéses bányát Bach Károly 
budapesti lakos bérli.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive Z i m á n y i  K á r o l y  

püspöki urad. vadász.

Vaskoh (Bihar m.) 1899 nov. 14.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
A  nagyváradi latin szertartásu püspöki uradalom 

egyik főerdésze, tek. Győry Géza úr pagonyának be
járása közben egészen véletlenül négy medvére bukkant. 
A  kiváló vadász nem vesztette el lelekjelenlétét, hanem 
oda lőtt közéjük s postás töltényével az egyiket szeren
csésen le is terítette. Egy másik medvére Nyika Lukács 
erdőőr és Triff Juon kerülő lőttek golyóval; a lövések 
közül a kerülőé a medve első jobb lábát felső részén 
zúzta össze, mire a vad elmenekült, de véres nyomán 
követték a sziklák közt, hol Triff csakhamar rá is bukkant. 
A súlyosan sebesült vad mintegy 12 lépésnyiről neki
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rontott s ekkor utolsó sörétes töltényével lőtt a szemei 
közé s egyik szemét csakugyan ki is lőtte. A  kegyelem
lövést azután Nyika erdőőr adta meg a medvének. Az 
előbbi 152 cm, hosszú szürke, az uóbbi pedig 186 cm. 
hosszú, 270 klgr. súlyú fekete medve volt.

Üdvözlettel vagyok
igaz híve Z i m á n y i  K á r o l y  

urad. erdőőr.

Kü l ö n f é l é k .  S

K iir t  pályázatok. Az E. L. X. füzetében a 
következő pályázatokat találjuk:

Kuhinka Gyula földbirtokosnál (Podrecsány, u. p. 
Lónyabánya, Nógrád megye) erdőőri állás. Fizetés 200 
frt. 4 m. tűzifa, 1 magyar hold felszántott föld használata, 
természetbeni lakás, zálogolás, illetve büntetésből be
folyt összeg fele és a szokásos lődijak.

Nagy-Rőcze, városnál erdőőri állás Fizetés: kész
pénz 240 frt., lakás, ruházat. 20 m. tűzifa, 10 m. 
mázsa széna, fél holdas föld használata. Kérvények 
december 15-ig a polgármesteri hivatalhoz küldendők.

Gr. Eszterházy Mihály hitbizományi uradalmában 
két vadászsegédi állás 180 illetve 120 forint fizetéssel, 
lakással, teljes ellátással és dijakkal. Kívánalmak: erdő
őri szakiskola, szakvizsga, német és tót nyelv szóban 
bírása, Előnyben részesülnek, kik a térképrajzolásban 
jártasak és katonakötelezettségüknek eleget tettek. 
Kérvények az uradalmi erdőhivatalhoz intézendők 
(Cseklész). —
Gr. Lónyay farkadini uradalmában erdőőri állás. Fizetés: 
240 frt., erdei lakás konyhakerttel, 10 szekér szénát 
termő kaszáló, 6 darab szarvasmarhának és 6 darab 
sertésnek nyári legelő, tüzelő és a büntetéspénzek 1j3 
része. Magyarul és románul kell tudni. Pályázatok 
decemcer 31-ig küldendők Dr. Gortvay Bertalan 
czimóre, Budapest IV. Ferencz-József rakpart 12 sz.

Szenzációs házasság. Az ilyesmi is csak Ame
rikában eshetik meg. Egy Smith Károly nevű százhuszon
három éves aggastyán, aki még a múlt század végén 
szerezte meg a doktori diplomát és éppen száz év óta 
lakik Atlantik Cityben, New-Jerseyben, ezelőtt két héttel 
oltárhoz vezetett egy May Sallie nevű huszonkét éves 
csinos fiatal leányt. A  házasság könnyen elképzelhető 
szenzációt keltett az Egyesült-Államokban.

Tetszhalál az állatoknál. A tetszhalál esetek 
az embereknél eléggé gyakoriak s akár hány ember él 
örökös rettegésben, azon gondolat által gyötörve, hogy 
nem-e fogják öt élve eltemetni? Az állatok között a 
tetszhalál esetek a legritkább kivételek közé tartoznak, 
tán azért is, mivel az állatokat nem igen vizsgálják meg, 
vájjon teljesen elmúlt belőlük az élet vagy sem. hanem 
egyszerűen vagy ellássák, vagy a vízbe dobják. Párisban 
történt a napokban, hogy a piacé de la Bourse egyik 
kávéházában a tulajdonos kis 6 hónapos kutyája megdög
lött. A  kávés egy rongyszedőt bízott meg, hogy a kis 
kutyát elvigye. A  rongyszedő lakására vitte a kutyát 
azon szándékkal, hogy az est beálltával majd a Szajnába 
dobja. Néhány óra múlva a rongyszedő felesége észre
vette, hogy a kis állat lábai alig észrevehetöleg megremeg
tek. A rongyszedő egy közeli állatorvost hivott, a ki 
konstatálta, hogy a kutya tetszhalott. Másnap a kis

kutya, mely Yvette névre hallgat, teljesen magához tért 
és a rongyszedő vissza vitte gazdájának, hol most vígan 
ugrál, a kávéshoz pedig tömérdek vendég jár, meg
bámulni a feltámadt kutyácskát.

Szerkesztői üzenetek.
Zim ányi K ároly urnák, Vaskoh. A közleményért fo

gadja köszönetünket. Az előfizetésre vonatkozó kérdése kissé 
homályos; a mi feljegyzéseink szerint a lejárat napja szeptem
ber 30., ha tévedtünk volna, kérjük szives felvilágosítását, hogy 
a hibát helyrehozhassuk, Üdvözlet! Gonda Jó z se f urnák, 
Gyöngyös-Oroszi. Ha ön a czimét mindjárt eleivel helyesen adta 
volna meg biztosíthatjuk róla, hogy azt úgy irtuk volna teljesen 
mindegy lévén nekünk akár az egyik, akár a másik név Írása, 
hivatkozott négy levelei közül csodálatos módon egyet sem 
kaptunk meg, talán a föladásukat rósz kezekre bizta ? A hiányzó 
számokat most utólag küldjük. Ebből láthatja, hogy a levele 
végén nyilvánított fenyegetés teljesen fölösleges volt. Kémén- 
yzy Mihály urnák, Bezdán. H. K. kartársunk lakása Lippa, 
383 sz. Hasonló tudakozódásokra tehetségünk szerint szívesen 
felelünk. Üdvözlet! Papp Imre urnák, Mike Pércs. 3 frt. beér
kezett. Január végéig rendezve van.

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

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
A  Kendeffy uradalom Malomvizi erdőhivatalánál be

töltendő három erdőőri állás, melyekkel 264 frt készpénz, 
természetbeni lakás konyha kerttel, házhoz állított 16 km, 
tűzifa, két k. h. szántóföld, két drb. szarvas marha részére 
nyári legelő, egy öltözet ruha és czipó, kártételek 73 és 
esetleg lődij javadalmazás van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a sajátkezüleg 
irt kérvényeiket, melyekben korukat, eddigi szolgálatukat, 
és nyelvismereteiket, továbbá erős és egészséges test
alkatukat, igazolni tartoznak, az alólirt hivatalhoz leg
később 1899 év Deczember hó végéig beterjesszék.

Pályázók kötelesek kívánatra önköltségükön be
mutatkozni,

Malomviz u. p. Hátszeg 1899 November hó 5.

K e n d e f f y  urad. e r d ő h i v a t a la.

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 pon t os  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdőőr
Alsó-Rákos N. Kiküllő megye
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64 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Magyar Fenyömag Pergető Intézet
és erdészeti magkereskedés

FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen,
kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel, 

ajánl mindennemű hazai és külföldi szavato lt l e g ma g a s s a b b  c s i r aké pe s s égü

ERDÉSZETI MAGVAKAT, TÖLGYMAKKOT.
Ezen ezég akáez, juhar, kőris  

és jegenyefenyő m agot óhajt venni és m intával 
ellátott ajánlatokat kér.

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elism erő nyilatkozatának  
gyűjtem énye kivánatra bérm entve küldetik. 6—6

M E G J E L E N T
a

L Ü M  É S  TÁ
udvari egyenruha szállítók

egu ja b b  árjegyzéke .
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 m agas intézkedésével,

casógünls. 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.
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. BLUM  é s  T A R S A
Sütő Utcza 2 ,  Szervitatér sarkán. * . elsőrangú egyenruha.készítő intézete.

0 csász. es kir. Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földni. m. kir. minisztérium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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& m

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

Egész é v r e ............................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .....................................4 kor. — ül.
.Vegyed évre ...........................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez , 

küldendők. <3
£______ __________ ,___________________________________________________________________

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

| helye 20 fii. Ezen kiviil minden hirdetésnél 
GO fii. bélyegdíj fizetendő, 

j Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mór- 
LJ sékelt dijak egyzsége szerint.
É&A____________1_______________ lÁ

Két pad között.
Most, midőn az alakítandó országos erdészeti 

és vadászati altiszti nyugdíj és segélyegyesület 
alapszabályainak jóváhagyása küszöbön áll és 
már csak rövid idő kérdése, nem lesz érdek 
nélkül való dolog kissé föleleveniteni az ügyet. 
Szükségesnek tartjuk ezt annál inkább, mert 
tudvalévő dolog, hogy a legtisztább viz is ha 
sokáig csöndesen, mozdulatlanul áll, végre 
elposványosodik, már pedig nekünk ha kitűzött 
nemes czélunkat elérni óhajtjuk, nem szabad 
magunkat átadnunk a gondtalan pihenésnek és 
semmittevésnek, hanem folyton ébren és résen 
kell állanunk s virasztanunk, nehogy kísérteibe 
essünk.

A gyűlés óta eltelt félév alatt ügyünk 
pihenni látszott, legalább a nyilvánosság elé 
csak kevés hir került arról, hogy folyik-e még 
tovább is a munkálkodás az ügy érdekében. 
Az érdeklődők megnyugtatására ki kell jelen
tenünk, hogy lapunk szerkesztője, ki a gyűlésen 
résztvettek bizalmából az előkészítés nehéz 
munkájával megbizatott s ideiglenes elnökké 
lett megválasztva, a látszólagos tétlenség idejé
ben sem pihent, hanem az ügy érdekében 
fokozott munkálkodást fejtett ki, híveket tobor
zott, az érdeklődőknek fölvilágositással szolgált 
s nem egyszer szerény anyagi viszonyait túl
haladó áldozatokat hozott, összeköttetéseket 
keresett és talált, melyek hivatva vannak a 
sikert biztosítani, szóval mindent megtett, a mi 
egyes ember erejéből tellett.

Egyébként újabb fölszóllalásunkra még más 
is ösztönöz, nevezetesen nem hagyhatjuk felelet 
nélkül Sándor György igen tisztelt kartársunk
nak az alakítandó egyesületre vonatkozó ama 
sorait, melyeket lapunk 5-ik számába vezérczikk 
gyanánt iktattunk be, nem azért, mintha az ott 
foglaltakkal egyetértenénk, hanem mivel igy 
módot akartunk nyújtani másoknak — talán 
nálunknál hivatottabbaknak a fölvetett eszme 
megvitatására.

Nem akarjuk talán az ébredező közöny 
tünetének venni azt, hogy a dolog érdemére 
Polcz József tisztelt kartársunkat kivéve senki 
sem nyilatkozott, hanem azt hisszük, hogy ez 
tisztán azért történt, mert mindenki — talán 
méltán — az ideiglenes elnökség tiltakozó 
szavára várt, mely késhetett bár, de utóvégre 
is el nem maradhatott.

Az egyesületre vonatkozólag azt mondja 
igen tisztelt kartársunk, hogy czélszerünek 
vélné két egymástól teljesen független, külön
álló, nevezetesen nyugdij és segély egyesület 
alakítását, melyek egymás mellett mint két közös 
szobát biró lakó békességben megférhetnének 
s mig a nyugdij egyesület tagjait megfelelő 
nyugdíjban részesítené, addig a másik egyelőre 
mit sem nyújtana tagjainak, hanem idővel 
vagyona megnövekedvén, hazánk székesfővá
rosában otthont és könyvtárt rendezne be, 
melyeket a fölrándulók annak idején igénybe 
vehetnének. Indokolja ezt az indítványát azzal, 
hogy a szolgálatuk után már nyugdíjban része
sülőknek alig lesz kedvük kétfelé is fizetni a 
nyugdíjalapokra szolgáló járulékokat, mig a
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segélyegyesület csekélyebb járulékait — bár 
minden ellenszolgálmány nélkül — ezek is 
szivesen fizetendik.

Mi, kik az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet helyzetét már évek óta a legnagyobb 
figyelemmel tanulmányozzuk, azt — minden 
dicsekvés nélkül szólva — minden izibeu (is
merjük, egészen más álláspontot vallunk ma
gunkénak az országos nyugdíj és segélyegyesület 
megalakításánál.

Jól tudjuk azt mi is, hogy az erdészeti és 
vadászati altisztek egy bizonyos, de sajnos, 
elenyészöleg csekély része, azok családtagjai 
nyugdíjjal el vannak látva a szolgálatadó ré
széről, de hát azzal is számot kell vetnünk, 
hogy vájjon ez a nyugdíj vau-e olyan, mely 
teljes megnyugvást biztosit a jövőre nézve? 
Őszinte sajnálattal kell kijelentenünk, hogy 
az, ki tisztán a szolgálata után nyerendő nyug
díjra alapítja jövendőjét, nagyon gyönge alapra 
épit. A nyugdij ugyanis a nyert fizetés és a 
szolgálati évek arányában növekszik s igy hogy 
a legszerényebb megélhetést is csak némikép 
biztosítsa, már a magasabb fizetésű rangot és 
szolgálati időt kell elérni, mert a kisebb java
dalmazással és kevés szolgálati idővel bírók 
nyugdija minden egyébre alkalmas, csak a 
megélhetésre nem. Ilyen körülmények közt bizon 
majdnem minden egyes olyanra is ráfér még

az egyesületünk által majdan nyújtandó nyugdij, 
ki külön nyugdíjra is igényt tarthat. Különben 
hányán voltak és vaunak már most is olyanok 
kik azt. mit a mi egyesületünk lesz hivatva 
nyújtani, a sokkalta költségesebb élet — és 
járadék biztosításával igyekeztek elérni. Soha 
sem megvetendő az olyan igyekezet, mely a 
meglevő jó helyett a jobbnak elérésére irányul.

A tisztán segélyegyesület, mely különben 
kartársunk javaslata szerint semminemű segélyt 
nem nyújtana tagjainak s igy természetesen 
nevét sem érdemelné, szerény véleményünk 
szerint csak nagyon kevés pártolóra akadna, 
mert az a biztatás, hogy majdan a fővárosban 
otthont és könyvtár trendezend be tagjai számára, 
alig lehet eléggé kecsegtető az olyanokra 
nézve, kiknek legnagyobb része hazánk székes- 
fővárosát csak hírből ismeri s egész életén 
át alig jut abba a szerencsés helyzetbe, hogy 
föl is kereshesse. Ez legföllebb csak a főváros 
környékén lakók részére lenne előnyös, ezek 
azonban vajmi kevesen vannak arra, hogy 
még ilyen szerény egyesületet is alakíthas
sanak.

Ha megjő az ideje és körülményeink engedni 
fogják, mi is igyekezni fogunk a nyugdij és 
segély egyesület keretében otthont alapítani, 
de nem a kirándulók és esetleg csak tisztán 
mulatni vágy ok számára, hanem igenis az

A vén  törvényszegő.
A Független Újság után 

— Irta ; Bársony István. —

Bakar bácsi a legtisztességesebb, legderekabb 
ember a világon, de van egy gyöngéje (kinek is ne 
volna?), a mi miatt sok kellemetlenség érte már [éle
tében.

Gyöngéjét íéligmeddig rögeszmének lehetne ne
vezni. Abban a véleményben nyivánul az, hogy a va
dásztörvény elejétől végig nem egyéb, mint égbekiáltó 
méltatlanság, a mi sok előnyt ad a gazdag embernek 
a szegény ember rovására, a nélkül, hogy főfeladatát, 
a hasznos vad szaporodásának a biztosítását," csak 
meg is közelitené.

Ebből a vélekedésből már körülbelül ki lehet 
találni, hogyan viselkedik Bakar bácsi a vadásztörvény- 
nyel szemben Ahogyan ő azzal a (szerinte) haszontalan 
törvénynyel elbánik, az nemélyek szerint gyöngeség; 
de vannak szigorúbb úri emberek is, a kik már inkor
rektségnek hajlandók ezt a bánásmódot nyilvánítani.

Bakar bácsi például a lejébe vette, hogy ő fel
tétlenül meglövi a maga első nyulát minden évben 
agusztus 15-ike — előtt. Pedig nem valami nagyon 
rajong a nyulpecsenyéért; azt meg éppenséggel jól 
tudja, hogy augusztus közepén erői még tilos a nyúl; 
— hisz ahány nőstény, az mind poczakos akkor. 
Hanem, úgymond, meg kell azt mutatni, hogy nem 
respektál az ember ilyen haszontalan törvényt. Mert 
vájjon lehet-e vadász észszel helyesnek elfogadni nyulra 
az augusztus 15-ikét? Éppoly kevéssé, mint az augusztus 
elsejét. Augusztusban még java szaporodása van a 
nyúlnak; sőt ha jó a tavasz, akkorra már a márcziusi 
süldő is szaporít. A legtöbb kárt tehát éppen augusztus 
folyamán lehet tenni a nyulállomáuyban, annál inkább,
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erdészeti és vadászati altiszti elhagyatott öz
vegyek és árvák részére, mely otthonban ezek 
első része meuedéket és ellátást, második része 
pedig ezeken kivül még oktatást is nyerhessen 
s erősen meg vagyunk győződve arról, hogy 
ilyen nemes czél elérésére az egész társadalom 
támogatását sikerülend majd megnyernünk.

Azoknak a tisztelt kartársaknak, kik nyug
díjjal el lévén látva, a másiknak elnyerését 
nem óhajtják, módjukban lesz alakítandó egye
sületünkbe pártoló tagokul belépni s ily módon 
csekély anyagi áldozattal hozzájárulni társaik 
s azok családtagjai helyzetének javításához.

Nekünk biztosan és öntudatosan kell a 
kitűzött czél felé haladnunk, mert a habozás, 
ide-oda kapkodás nem csak hogy nem viszi 
ügyünket előbbre, de alkalmas lenne még 
annak a kevésnek a lerombolására is, a mit 
eddig annyi fáradozás és áldozat árán épí
tettünk.

Első és fő igyekezete legyen az embernek 
szilárd alapra helyezkedni s az olyan, ki na
gyobb kényelem czéljából két padra akar ülni, 
rendesen azok alá kerül. Vigyázzunk, nehogy 
mi is hasonlókép járjunk s kényelmes és biztos 
ülőhely helyett két pad közé essünk, mert ha 
még most is elbukunk, kérdés, vájjon fog-e 
akadni olyan, ki fáradságot vegyen magának 
fölemelésünkre.

mert az augusztusi hőségben az ember majdhogy rá 
nem lép a gaz közt heverő hütőző poczakos nyulra; 
azt, ha kiugrik, még elhibázni is nehéz. Aztán meg az 
augusztus második felében, meg a szeptember első 
felében született nyulfiak még éppen elég jókor jönnek 
a világra, hogy nyugodtan várhassák a telet, mert a 
mikorra az első hó leesik, ezek a késői ivadékok is eléggé 
felcserepedtek már. Halálos vétek tehát megfosztani 
az állományt az utolsó jó, hasznavehetó szaporulattól. 
Ellenben az októberi szaporulatért már nem nagy kár, 
ha az anyjában vész is. Az már úgyis a ragadozóké, 
a rókáké, a vándorhéjjáké, sólymoké s ha korán jön 
a tél, ha november közepén hó esik, s ha jól fagy, 
akkor ez a gyámoltalan fiatal nép úgyis elpusztul.

Ezt kellet volna tudniok azoknak, akik a vadász
törvényt csinálták. Hajh, de mikor azok az urak eleven 
vadat sosem láttak! . . . (Ezt Bakar bácsi mondja 
nem én).

Ezért aztán tele van Bakar bácsi sötét vágyával 
a bosszuállásnak s könnyebb a lelkének, ha kijátsz-

Pihennünk azoban most sem szabad, hanem 
bár csöndesen, föltünés nélkül, de folyton kell 
munkálkodnunk, kivált a kedélyeknek élénkség
ben való tartásán, hogy majdan nemsokára, 
midőn ütni fog a nyilvános cselekvés órája, 
mint egy ember, valamennyien talpra állhassunk 
s megmutathassuk a világnak, hogy uem csak 
voltunk és vagyuuk, hanem leszünk is !

A furcsa sértés.
Arra nézve, hogy milyen kényes és nehéz hely

zete van egy olyan szegény lapszerkesztőnek, ki minden 
idegen segítség híjával egyedül a saját gyönge erejére 
és olvasói támogatására van utalava, élénk fényt vet 
egy folyó hó 17-én kelt s a szerkesztőséghez érkezett 
levél, melynek beveztő sorait érdekességénél fogva 
jónak látjuk némely tisztelt olvasóink mulatságára, 
másoknak pedig okulására ide iktatni.

A fura levél szól ilyeténképen:
„Tekintetes szerkesztő ú r ! Kérem ne tessék 

engemet s értegetni azzal, hogy a czimszalagra irta, 
hogy az előfizetés lefárt, miután én rendesen fizetem 
az újság dijat utálagos negyedévi részletekben" stb.

A levél íróját, kit különben az ügyünk érdekében 
kifejtett rendkívüli tevékenységéért s buzgóságáért, 
a nagygyűlésen történt személyestalálkozásunk alkal
mával pedig egyéb jeles egyéni tulajdonságainál fogva 
csak tisztelni és szeretni tanultunk, nem akarjuk meg
nevezni, mert hiszen itt a név teljesen mellékes, ha
nem jellemző arra nézve a levél, hogy milyen nehéz

hatja a „haszontalan" törvényt, igy duplázván rá az 
amúgy is rossz dologra, a miért dicséret persze uem 
érheti.

A múlt esztendőben is kiment augusztus elsején 
a b—i határba, ahol állítólag éppen annyi a folgoly, 
ahány puskásember lakik a faluban.

Kiment — mondom — de nem vadászni. Ó, a 
világért sem. 0 tudniillik a foglyot nem tartja igazi 
vadász-észszel felszabadithatónak augusztus elsejére. 
Ritka esztendő az, amikor a fogolycsapatok augusztus 
elsejére már oly kifejlettek, hogy az esetleg árván 
maradt fiókokat nem kell félteni a teljes elzülléstől. 
Már pedig az tapasztalt dolog, hogy ahány koczapuskás, 
az mind belelő a legfejletlenebb csapatba is, sőt meg
lövi a szegény vén fogoiytyukot, amint sikogó csirregéssel 
röppen fel előtte meg újra le-leszálldos, alig emelkedvén 
pár arasznyira a gazos fölé. Pedig ez biztos jel arra, 
hogy a kis csirkék ott futnak vagy lapulnak valahol 
s épp azért riadozik az öreg, hogy elvonja a kis 
tehetetlenekről a figyelmet. Ha aztán a véneket ellövi
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ségekkel vagyunk kénytelenek megküzdeni az ilyen 
indokolatlan érzékenység mellett.

Eltekintve attól, hogy a lapok majdnem kivétel 
nélkül rávezetik a czimszalagra az előfizetés lejártának 
idejét s ebben a tekintetben nem tesznek kivételt 
olvasóik közt, mégis azonk egyikének sem jut eszébe 
ezt sértésnek venni, rá kell itt mutatnunk arra a fonák 
fölfogásra, hogy az előfizetésből utófizetés is lehet, 
vagy pedig hogy az előfizetés akkor is csak előfizetés 
marad, ha azt utólagosan küldik be, a mi pedig semmi 
sem egyéb, mint fából csinált vaskarika.

Már több Ízben volt alkalmunk rámutatni arra, 
hogy egy olyan lapnak, melynek fönntartására és támo
gatására semmiféle tőke vagy idegen segítség sem áll 
rendelkezésre, tisztán olvasói pártolására kell támasz
kodnia s igy föltétlenül szükséges, hogy ezek ne csak 
igényeket támasszanak a lappal szemben, hanem igye
kezzenek azt olyan módba juttatni, hogy a hozzá fűzött 
követelményeknek meg is felelhessen.

Vájjon mit szólna ahhoz a nyomdász, ha mi is 
évnegyedenkint, avagy — a mint azt velünk szemben 
már eddig is számos olvasónk megtette — évenkint 
utólagosan vagy éppen sehogy sem flzetnők meg ki
érdemelt munkadiját? Kérdés továbbá, hogy azt a nagy 
mennyiségű papirost, melyre évenkint szükségünk van, 
szolgáltathatná-e bizonytalan idejű várakozásra a papir- 
kedö? Arról talán szólnunk sem kell, hogy a posta
kincstár bélyeget nem ad hitelbe és ha adónkat leg
később minden évnegyed közepén pontosan nem fizet
jük be, az adóvégrehajtó nem mulasztja el megtenni 
éppen nem kellemes és kedves látogatását.

Nekünk tehát folyton és megszakítás nélkül meg
vannak a folyó kiadásaink, melyeket okvetlenül fedez
nünk kell, ha csak egész vállalatunkat, melyet inkább

a közjó, mintsem a magunk java érdekében indítottunk 
meg, nem akarjuk megbuktatni. Mert nehogy valaki 
azt higyje, hogy nekünk a lap kényelmet és jólétet 
biztositó jövedelmet hajt; bizon nem egy falatot vettek 
el szájunktól azok, kik nem csak hogy utólagosan, de 
éppen sehogy sem fizettek s igy talajdoukép meg
fosztottak attól, mi kiérdemelt munkadijunk lett volna,

Azt mondja az irás, hogy érdemes a munkás az 
ő bérére. Nylván lapunk szerkesztője is megérdemli, 
hogy azért a sok éjszakai munkáért, melyben folyton 
fáradoznia, egészségét rontania és életét megrövidítenie 
kell, némi anyagi jutalomban részesüljön, mert hiába, 
maga a dicsőség olyan sovány koszt, melyen még 
eddig senki sem hízott meg, de igen sokan éhen hal
tak, kiknek a sors ezen kívül mást nem juttatott.

Olvasóinknak évnegyedenkint csak két koronát 
kell bfizetniök, mig nekünk ugyanannyi idő alatt ezer
szer annyit kiadnunk, kérdés már most, hogy ki visel
heti el könnyebben a reá eső kiadást? Most, midőn 
az év végétől csak néhány hét választ el, még mindig 
közel háromszáz a száma azoknak, kik egész, — 
háromnegyed. — fél, — vagy negyedévi dijaikat ki 
nem egyenlítették, melyek összegét bátran tehetjük 
500 forintra. Kérdjük már most, lehetséges lett volna-e 
eddig is fönntartani lapunkat, ha több lelkes híveink 
nem előlegesen fizették volna be a dijakat, hanem 
szinte az utólagosság elvének hódoltak volna, mint 
azt tisztelt levélíró kartársunk teszi? Hiszen készséggel 
elismerjük mi azt, hogy tisztelt olvasóink legnagyobb 
részz szegény ember, kiknek küzdeniők kell létfön
tartásukért és valóban nagy önmegtagadás kell ahoz, 
hogy még ezt a magában csekélynek látszó áldozatot 
is meghozzák, de hát lapunk kiadója és szerkesztője 
vájjon nem osztályrészese az ő sorsunknak?

a szeles vádász, akkor a fióksereg vezető hiján tönkre 
megy. Egy pár fogolyért feláldoz a vandál koczapuskás 
tizenkét-tizenöt foglyoeskát, esetleg többet is.

Tehát Bakar bácsi nem vadászni ment ki, hanem 
csak azért, hogy szinről-szinre lássa, hogyan garázdál
kodnak odakint a barbárok, akiket már rászabadított 
a szegény éretlen vadra a - -  törvény.

Hajh, hogy mondja ő ki ezt a szót: törvény !
A hütlenül elhagyott férj ejtheti ki ilyformán 

csapodár felesége nevét.
Ment a vadászók után, (akiket igy nevezett, csak 

vadászoknak, nem pedig vadászoknak) és szörnyen nyug
talanította őket a közelségével, mert ösmerték már s 
tudták, hogy minden gondolatával szidja a koczapus- 
kásokat.

Bérlőtag lévén, nem tilthatták el, hát csak hagyták 
az öreg különczködőt s igyekeztek minél távolabb 
esni tőle.

Egyszer csak, egy bozótosban nagyot pukkan az 
öreg ur puskája. A vadászok hátra nézegetnek, de

nem veszik észre, hogy valamit lőtt volna az öreg, 
pedig nem igen szokott püffre lövöldözni,

Kiki ment tovább; csak X. pénzügyi fogalmazó 
vált ki a társaságból, a kit jobban bántott a kíván
csiság, meg azután régen fenekedett már, hogy majd 
tetten éri ő egyszer a konok törvényszegőt, a ki a 
törvény hü követőit lépten-nyomon szidja.

Oda oldalgott abba a bozótba, de már nem találta 
ott az öreg Bakart. Ellenben talált a tüskés fii közt 
egy csomó friss nyúlszőrt. A íü is véres volt azon 
a tájon.

A fogalmazó úr lázongott: .Szörnyűség, igazán 
ez már csakugyan sok. Még őneki jár a szája s ime 
ő az, a ki nyulat lő ilyenkor.*

Kereste tekintetével a bűnöst, de ez már messze 
járt. A falu irányában tűnt fel csöndesen haladó 
alakja.

„Most vagy soha* — gondolta a pénzügyi fogal
mazó s vágtatva igyekezett az öreg ur után. Most 
elcsípi, tetten éri.
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Bizonyára nekünk nagy lelki gyönyörűségünkre 
szolgálna, ha nem lennénk ráutalva mások anyagi 
segítségére, de módunkban lenne saját erőnkből küzdeni 
azokért az eszmékért, melyeknek harczosáva szegődtünk.

Ne legyünk tehát ilyen dolgokban túlságosan 
érzekenykedők, hanem igyekezzék mindenki teljes ere
jével munkálkodni a közjó elérésének érdekében. A 
fő dolog az, hogy mindenki teljes odaadással, még 
áldozatok árán is teljesítse kötelességét s ha ezt meg
tettük, nyugodt lélekkel és teljes bizalommal tekint
hettünk a jövőbe, mely akkor a múltnál és a jelennél 
bizonyára szebb lesz.

Végül arra kérjük lapunk igen tisztelt olvasóit, 
hogy az ilyen csekélységet ne vegyék sértésnek, mert 
az nem egyéb jóakaratu figyelmeztetésnél a pontos
ságra, mely pedig az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetnél a legfőbb erények egyike.

Nagy-Láz (Ung. in.) 1899 nov. 19.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Bocsásson meg, hogy soraimmal alkalmatlankodom : 

már régen szándékoztam ugyan Írni, de nem volt meg 
ehez a bátorságom, a két tisztelt kartársnő sorai azon
ban némi merészséget csöpögtettek belém, legyen 
szabad tehát nekem is arról való szerény véleményemet 
nyilvánítani, hogy a sok helyütt tapasztalt vissza
húzódás az Országos erdészeti és vadászati altiszti 
nyugdij és segély egyesület nemes eszméjétől miben 
leli legjobban magyarázatát.

Bakar bácsit tán bántotta a rósz lelkiösmeret, 
mert hátra nézegetett. A mint észrevette, hogy lohol 
utána valaki, ő is szorítani kezdte a „csikókat." (A 
saját két lábszárát nevezte igy.)

Nagy előnyben volt. Legalább is ezer lépés
nyire lépdelt a fogalmazó előtt, a ki alig bírta kö
vetni, gyakorlatlan gyalogló lévén. A távolság ennél
fogva nem apadt köztük, sőt inkább növekedett. De 
a fogalmazó csak annál dühösebb lett. Most már csak 
azért is, most már addig megy, ha kell, a inig leszakad 
a lába. Ha előbb nem, a korcsmánál bizonyosan utoléri 
a szigorú törvényszegőt.

A mikor a fogalmazó ur a korcsmába belépett. 
Bakar bácsi már a második félliter borocskát itta.

Nyugodtan ült a fenyőía-asztal mellett; fölötte 
egy szögön lógott a tarisznája. Egyik oldalon két 
nyulláb kandikált ki belőle. A fogalmazó ezt rögtön 
megpillantó s igy szólott magában: „no, vén kujon, 
most végre megcsiptelek !“

Mielőtt teljes diadalát élvezné, kínozni akarta

Valóban igaz az, hogy — mióta csak a világ 
fönnáll — a nő kisegítő társa a férfinek, de sajnos, 
hogy mint mindenben, itt is némelykor annak az 
ellenkezőjét tapasztaljuk, az ilyen kivételes helyzetnek 
oka leginkább az össze nem illésben rejlik. Sok olyan 
erdőőrt ismerek, ki jó családnak a sarja s képzett
sége sem hiányos és valóban csak egy müveit lelkü
letű nőre lenne szüksége, hogy a szolgálatából meg
maradt csekély szabad idejét boldogan eltölthesse. Az 
ilyeu idő legalkalmasabb nemes és szép eszmék ki
cserélésére, hasznos olvasmányok utján való tovább 
művelődésre, mert nem hiszem én azt, hogy a nőt 
annyira elfoglalnák a házi teendők, hogy némi időt ne 
szentelhessen kedves férjének. Én Istenem! hiszen milyen 
jól esik a fáradtan, éhesen, szomjasan haza érkezőnek, 
ha a szerény vacsora elköltése után pipaszó mellett 
vagy anélkül ülve hallgathatja felesége fölolvasását s jó 
dolgok fölött véleményt cserélhet vele.

E helyett azonban sok erdőőri lakás a cziva- 
kodás tanyája.

Oka ennek szerény véleményem szerint a mai 
fiatalságban mind jobban jelentkező és fejlődő önzés 
és pénzvágy. Az ifjak ma már csak ritkán vannak 
figyelemmel élettársuk megválasztásánál annak ielkü- 
letére, műveltségének fokára, hanem inkább csak azt 
tekintik, hogy mennyi a hozománya s ha ez mentül 
nagyobb, szemet hunynak a müveletlenség és egyéb 
rósz tulajdonságok fölött. Az ilyen nők azután termé
szetesen nem sokat adnak a nemesebb szórakozásra, 
sőt határozott ellenségei a tovább művelődésnek; a 
hasznos és lelket nemesitő, magasabb szárnyalásu 
olvasmányok nekik nem nyújtanak élvezetet, mert nem 
értik meg, hanem gyönyörködve hallgatják a ponyva- 
irodalom rémes meséit, trágárságait s a biblia helyett

az öreget, a ki mintha megdöbbent volna a láttára. 
Leült szemközt Bakarral s elkezdte fixirozni,

Bakar csak egyre kapkodta a fejét, mintha rös. 
telne valalamit. Utoljára is megszólalt.

„Mit néz rajtam az ur? Úgy mered rám, mintha 
apját-anyját megöltem volna. Nem illik az, hallja-e ?“

A fogalmazó a magas c-n kezdte. Éles kappan
hangon válaszolt; Váu mit néznem az ilyen megátal
kodott emberen. Hallja-e az ur, én az urat nyomban 
feljelentem.

Bakar jámbor arezot vágott.
— Fel-e? oszt’ vájjon miért?
A fogalmazó felugrott, nagyot lépett a falig. Ott 

színpadi mozdulattal rántotta fel a Bakar tarisznyájának 
boritóját s kirántotta a nyulat. Diadalmasan lóbálván 
a szegény kimúlt állatot, kiabálta: „ezért-e, lássa ? no 
tudja-e már, hogy miért ?!"

A korcsmáros előjött a lármára a sőntésből, oda 
állott a fogalmazó mögé, úgy nevetett, „Az én szegény 
házi nyulamért?" kérdezte.
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álmoskönyvet és csíziót torgatnak kezükben. Ilyen 
életmód mellett azután természetesen sokkal gyakoribb 
a czivakodás, mint a szép egyetértés,

A müveit lelkű nő még maga ösztönzi férjét 
hasznos olvasmányok szerzésére, nemes czélokért való 
küzdelemre s igy nekünk, az erdészeti és vadászati 
altisztek élettársnőinek igen szép és nemes föladat 
jut a nyugdíj és segélyegyesület megalakításánál s az 
ezért kitartóan küzdő lapunk felvirágoztatásánál.

Akkor, midőn férjeinket ilyen értelemben buzdít
juk, nem csak azoknak, de legelső sorban önmagunk
nak teszünk jó szolgálatot, mert ha már semmit mást 
sem érnénk el ez által, elérjük azt, hogy elvonjuk 
őket más léha mulatozásoktól s megszerezzük nekik 
és magunknak a családi tűzhely boldogságát, a mi 
pedig nem egyéb, mint üdvösség már itt a földön.

Szívleljék ezt meg tisztelt kartársnőim mindnyájan 
s higyék meg, hogy nem fogják megbánni, ha kővetik 
intő szózatomat. J a c z k o v i c s  Miklósné .

Kü l ö n f é l é k .

F igye lm eztetés . Lapunkkan második csikké 
alkalmat ad arra, hogy még egyszer felkérjük mind
azokat, kiknek előfizetésük lejárt, hátralékaik kiegyen
lítésére, annyival inkább, mert az évet nem szeretnők 
hátralékokkal lezárni. Megkönnyítésül az illetők lapjához 
előnyomott utalványlapot csatolunk, a negyedéven túl 
adósokat pedig külön is figyelmeztetni fogjuk az év

A fogalmazó ur meghökkenve pillantott a nyulra. 
Biz az iromba házinyul volt. Örvös vala a nyaka; szép 
fehér esik húzódott rajta köröskörül.

A korcsmáros vihogott s elkezdte a dolgot ma
gyarázni: „Bakar ténsur kérte el tőlem a nagy füles 
baglyának. Úgyis sorvadt az árva, hát biz én tarkón 
ütöttem s adaadtam“.

A fogalmazó ötölt-hatolt, irult-pirult, úgy kért 
bocsánatot. Bakar bácsi csöndes nyugalommal, szót
lanul gyömöszölte vissza a nyulat a tarisznyájába.

Az állami pénzügyek derék őre alig várta, hogy 
kint legyen az utczán.

A mikor már jól elhaladt, odasunyit Bakarhoz 
a korcsmáros.

— No ténsurkám, hát jól csináltuk-e?
Nagyszerűen volt Mátyás gazda! Hát csak oda

kell adni ezt az örvöst a „sátorosoknak" (kidobta 
tarisznyájából a házinyulat) azt a másikat meg fogyassza 
el kelmed jó étvágygyal.

— A másikat éppen most nyúzza a feleségem, 
ott van a pinezében, súgta a korcsmáros, ravasz mo
solygó ábrázattal.

végéig beküldendő összeg nagyságára. Az ilyen figyel
meztetések sokat elrabolnak jobban is fölhasználható 
drága időnkből, kérjük tehát összes barátainkat, hogy 
jövőben az előfizetés pontos küldésével minket a fölös
leges időpazarlástól megmenteni szíveskedjenek.

A föld és az Üstökös. Egy buenosayresi távirat 
azt jelenti, hogy Biela üstököse föltűnt a fold szem
határán és rohamos gyorsasággal közeledik hozzánk. A  
csillagászok már ki is számították, hogy november 13-án, 
Szent Szaniszló napján, éjjel két és három óra között 
fog a földdel összeütközni, a miből a babonás emberek 
bizonyosan azt következtetik, hogy a föld fogja a rövideb- 
bet huzni, elpusztul, az üstökös pedig diadalmasan folytatja 
útját a mindenségben. Csakhogy ez a félelem nagyon 
alaptalan, mert az ilyen összekoccanásnak mindig az 
üstökös adja meg az árát; az ilyen összekoccanástól az 
üstökös szokott elpusztulni, a föld pedig megmarad annak, 
a mi volt és nem törrénik semmi baja.

Eklatáns példáját látták ennek az emberek 1845-ben, 
a mikor ugyanaz az üstökös, a mely most egyenesen 
nekünk rohan, szintén összeütközött a földdel. Ennek az 
összeütközésnek az lett a következménye, hogy a föld 
keresztül ment az üstökösön, mintha semmi sem állott 
volna az útjában, az üstökös pedig kettészakadt és kettő 
lett belőle, a melyek mindegyike most más-más irány
ban csatangol a mindenségben. Az 1845- *ki összeütközésnek 
látható nyoma is volt. A kettészakadt üstökös részei 
millió és millió hulló csillag alakjában estek le a íöldre 
és bolygónk lakóinak oly látványosság kínálkozott a 
melyhez foghatót a mai nemzedék el sem tud képzelni. 
Mihelyt az est beállott, úgy hullottak a csillagok, mint 
tél derekán a hó és a merre a szem nézett, szakadatlanul 
rohantak felénk a fényes sugarak. Magyarországon is sok 
megfigyelője akadt ennek a ragyogó csillagesőnek és 
megtörtént, hogy egy vidéki városban egy cseléd azzal 
rohant be az udvarról gazdájához:

-  Tekintetes ur, ég a meny boltozat!
Ez az ütökős, jobban mondva ennek az üstökösnek 

a felerésze kerül most vissza hozzánk és miután egyenesen 
nekünk jön, valószínű, hogy az 1845-iki égi látványosság 
néhány nap múlva ugyanazzal a fénynyel fog ismétlődni. 
Most még néhány millió kilométer távolságban van tőlünk, 
de már egy-két nap múlva elérkeznek hozzánk az első 
hírnökök, az első hulló csillagok, a melyeknek száma 
napról-napra szaporodni fog, a mig végre november 13-án 
elérik a maximumot. Ez a maximum minden harminc- 
harmadik évben szokott bekövetkezni s éppen most 
vagyunk ebben a harmincharmadik évben. A  hulló csilla
gok és az üstökösök közt nagyon szoros összefüggés van. 
A  hulló csillagok, miként Schiaparelli kimutatta, nem 
egyebek, mint az üstökösök részei a melyek szétválnak 
az üstökös testétől és mihelyt a mi légkörünkbe érnek, 
meggyuladnak és vakító fénynyel elégnek. Valahányszor 
földünk egy üstökös közelébe jut, mindannyiszor meg
szaporodik a hulló csillagok száma. Falb, a ki már hónapok 
előtt megjövendölte Biela üstökösének visszaérkezését, 
november 13-ikáia elsőrendű kritikus napot jósol, de 
reméljük, hogy a válság e'úttal is nem a mi földünket, 
hanem a hozzánk tolakodó üstököst fogja érni.

Szárnyas kutya a Városmajorban. Furcsa 
állatot fogott a Városmajorban Varvák Imre gimnáziumi 
tanuló. Rugólapdával játszadozott s egyszerre észrevette, 
hogy egy nagyon különös állat röpült föl elüle a fára. 
Csaknem félméter hosszú kutyafejü barna állat, a minek 
két szárnya van. Az ügyetlen állatot megfogta s haza
vitte, de mársnapra kimúlt. Elvitte a szárnyas kutyát
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Lendl Adolf professzorhoz, a ki legnagyobb meglepe
tésére egy olyan állatra ismert benne, a mely csak a 
keletindiai szigeteken é l : a denevérek fájához tartozó 
repülő kutyára. Hogyan került ide, nem tudja megfejteni.

V alláso k  s ta tisz tik á ja . Dr. Mirbt-Marburg 
statisztikája szerint a 19. század folyamán a különböző 
vállások fejlődése ekként történt,Kiszámította hogy 555 
millió keresztény, 9 millió, zsidó, 245 millió izlamita, 425 
millió buddhista, 171 millió hindu és 122 millió pogány 
vallásu van a földön. A  kereszténység tehát egy harmadát 
teszi a világ összes lakosságának.

B iró  u ram . Mihóca Istán kövesdi biró nagyot 
mulatott a vásáron, Széles jókedvében valami zokszó 
miatt leharapta a polgár a korcsmáros orrát, A bírót be 
akarták csukni, de a kárvallott jó pajtás, kinek időköz
ben visszavárták az orrát, maga ment el a rendőr- 
kapitányhoz s megkövette alássan, hogy ne bántsák az 
ő jó pajtását. A  kapitányt meghatotta ez a nagy barát
ság és szabadon bocsátotta a bírót, ami nagy ügyetlenség 
volt tőle, mert mikor a kövesdi biró haza érkezett, nagy 
bolondságot tett. Egy pár legény ugyanis gúnyt űzött 
belőle, mire Mihóca uram kést rántott s az egyik legény
nek Gangéi Jánosnak felhasitotta a gyomrát. Ezért aztán 
már nem kapott pardont, becsukták kegyetlenül.

H o g y an  fe k ü d jü k  ? Gyakorta esett már szó 
arról, hogy alvásközben melyik a legegészségesebb fek
vés. Mert tudvalévő, hogy az emberek különféleképpen 
fekszenek, amibe belejátszik a szokás is.

Kétségtelenül a mellen való fekés a legegészség
telenebb nemcsak a mellkasra, hanem a gyomorra gyako
rolt nyomás végett is, Természetesen vannak olyan 
emberek, akik csak ebben a helyzetben tudnak aludni. 
Kerülendő a bal oldalon való fekvés is, mert az meg
akadályozza a szív szabályos működését. Nemcsak kelle
metlen álmok, hanem tartós szervi elváltozások is követ
kezményei a baloldalon való fekvésnek. Egy német orvos 
állítása szerint a hanyattfekvés a legegészségesebb és 
legtermészetesebb.

R övid  az élet. J. Holl Schooling szerint van egy 
régi szabály, amelylyel minden 12—90 éves kor között 
élő embernek a még hátralévő éveit ki lehet számítani. 
Az életkor éveinek számát ugyanis le kell vonnunk a 
86-ból, a maradékot elosztjuk 2-vel s a fennmaradt szám 
adja meg a még hátralévő évek számát. Ezt a régi 
szabályt De Moivre hires francia mathematikus találta ki. 
Schooling grafikai táblázatokat is készített, amelyek egyike 
azt jelöli, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a férfi 
jelenlégi korán túl még egy évig éljen. Születésekor ez 
a lehetőség olyan, mint az 5-nek az i-hez való aránya 
öt éves korában mint 119, tizedik évében 512, tizen
ötödik évében mint 347, húsz éves korában mint 207, 
a huszonötödikben mint 97. negyven éves korában mint 
78,az 1-hez stb. Schooling számításai alapján allitja, hogy 
1000 hatvanéves egyén közül 599 túléli a hetvenet, 120 
a nyolcvanat és 17 a kilencvenet, végve 1000 kilencven 
éves ember közül csak 4 éri el a századik évet. A  
hatvanéves embereit tiz évi tovább élésének való
színűsége v3.

Hát érdemes sokáig élni, ha az embernek ennyi 
számítást kell tenni, hogy meddig éljen ?

D élafrik a i gyém án tto lv a jo k . Újabban már 
vesztegzár alá helyezik a délafrikai gyémáutbányákban 
dolgozó szereesen munkásokat, hogy megakadályozzák j

a rendkívül gyakori gyémántlopásokat. Magas palánkkal 
elkerített helyen élnek a szerencsének, mig a három 
hónapos szerződésük tart s senki hozzájuk be nem 
juthat. Italt és ételt ide adnak be nekik s a kijárást 
erősen őrzik. Ha vége a munkának, minden holmijukat 
kikutatják s mivel a tolvajlás leggyakoribb módja az, 
hogy a szereesen a gyémántot elnyeli, bizony néha radi
kális hajtószerrel kell visszaszerezni azt, a mi a bányáé. 
Nemrég megesett, hogy egy Szerencsen ökörháton szö
kött meg s nagy csomó apró gyémántot vitt magával. 
Mikor érezte, hogy üldözői elérik, lelőtte az ökört s 
azután bevárta a bánya embereit. Kikutatták minden
képpen s a gyémánt nem került elő. Azután meg
verték és otthagyták az ökör mellett. A Szerencsen 
ekkor odalépett az ökörhöz s sebéből kiszedte a gyé
mántokat, a melyeket a végső percben a puskájából 
az ökör oldalába lőtt. Ilyen és száz más ravasz módon 
tűnik el a délafrikai gyémánttermésnek évenkint husz- 
harminc százaléka.

A babona. A délvidéken, a románok között még 
mindig mélyen gyökerezik a nép gondolkodásában a 
babona, a mely mindenféle csodaszert tud a belegség ellen, 
varázsigékkel csodát tud tenni és sokszor a legnagyobb 
lelketlenségeí követi el. Krassova krassószörénymegyei 
községben a babonás románok éjjelenkint ellepték a 
temetőt, a bizonyos napokon elhunyt halottak sírját föi- 
bontották, a halottakat kiásták, fejszével összeapritották, 
azután ismét elhantolták. Tették gedíg ezt azért, hogy a 
faluban dühöngő disznóvésznek véget vessenek. A  csend
őrök tizenhat parasztot elfogtak és megvasalva Oravicára 
szállították.

Szerkesztői üzenetek .
P á lf i  J á n o s  urnák. Ó-Ruzsin. A kívánt lapszámokat új

ból megküldtük. Nem értjük, hogy az előbbiek hol tévedhettek el?
Porubszky Ferencz urnák. Hetónyi puszta. Önnek 

van igazsága: bocsánat a tévedésért. Az Ígért dolgozatot — ha 
megfelel — szívesen fogadjuk s közöljük. Tárczaczikknél leg
jobban ajánlhatók vadászkalandok s más hasonlók, mert az 
ilyenek kidolgozása is legkönnyebb

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d l i r a d s z k y  E  mi  1.

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
A  Kendeffy uradalom Malomvizi erdőhivataiánál be

töltendő három erdőőri állás, melyekkel 264 frt készpénz, 
természetbeni lakás konyha kerttel, házhoz állított 16 km, 
tűzifa, két k. h. szántóföld, két drb. szarvas marha részére 
nyári legelő, egy öltözet ruha és czipó, kártételek 1/3 és 
esetleg lődij javadalmazás van egybekötve.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a sajátkezüleg 
irt kérvényeiket, melyekben korukat, eddigi szolgálatukat, 
és nyelvismereteiket, továbbá erős és egészséges test
alkatukat, igazolni tartoznak, az alólirt hivatalhoz leg
később 1899 év Deczember hó végéig beterjesszék.

Pályázók kötelesek kívánatra önköltségükön be
mutatkozni,

Malotnviz u. p. Hátszeg 1899 November hó 5̂.
K e n d e f f y  urad. e r d ő h i v a t a l a -
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MA6YABH0N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ T r AUZLETE.'

RESZLETFIZETESRE
Képes árjegyzék tiérmeiitvBl 'iavitásoMontosan eszkazoltebiskT

envuha szállítói;

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 intézkedésével,
csftégiinK újó lag m eg b iza to tt

a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

IV* polg -Aí í i  r u h ák .
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 aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. Kiváló tisztelettel

B U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2 ,  Szervitatér sarkán elsőrangú egyenruha készitő intézete.

Ó esász. és kir. Fensége József főherczeg 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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IV. évfolyam . Szászsebes, 1899. D eczem ber 5. 10. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

A lakás hiány.
Az időjárás változásai és különféle viszon

tagságai arra kényszerítenek minden elő lényt, 
hogy magának ezek ellen menhelyet és védelmet 
találjon s igy természetes, hogy ez alul az 
ember sem vonhatta ki magát, sőt kiváló 
lelki tulajdonainál fogva tovább ment ebben a 
tekintetben, mint a többi teremtmények s nem 
elégedvén meg a tisztán csak lakást és némi 
menedéket nyújtó helyekkel, a kényelmet is 
kereste magának.

Sok ezer esztendőnek kellett leperegnie 
az időnek folyton forgó kerekén, mig az első 
barlanglakásoktól, kunyhóktól és viskóktól az 
emberiség a teljes kényelmet nyújtó lakó
házakhoz ért, mégis a történelem azt mutatja, 
hogy minden emberi tudományok között az 
építészet volt az, mely leggyorsabban fejlődött 
s már az ó korban ezen a téren olyan alko
tásokkal találkozunk, milyeneket minden téren 
rohamosan haladó korunk alig képes fölmutatni.

Mi azonban itt nem magával az építészettel 
akarunk foglalkozni, mert ez nem is tartozik 
lapunk keretébe, hanem inkább rámutatunk 
azokra a hiányokra, melyek lakás dolgában 
az erdészeti altiszti személyzetnél tapasztalhatók.

Az erdészeti altisztnek nem csak a saját 
és családja kényelmének biztosítására van szük
sége tisztességes lakásra, hanem kivált azért 
is, mert gyakran van alkalma szerény hajlékában 
elüljáróit, nem ritkán magas állású tisztvise
lőket, előkelő kirándulókat vendégül látni.

Nyilván ez az utóbbi ok készteti az erdőbir
tokosok egy részét arra, hogy ott, a hol ezt 
teszik, altisztjeik részére is tisztességes lakó
házakat építenek.

Ha valaki, úgy első sorban az erdészeti 
altiszt az, kinek lakással való ellátására a 
legnagyobb szüksége van, mert ő lakóhelyét 
nem választhatja meg saját kénye és kedve 
szerint, hanem ott kénytelen sátrát fölütni, 
hová szolgálata rendeli s igy mindenesetre 
annak az erdőségnek közelében, mely gondo
zására és őrizetére van bizva. Ebből kifolyólag 
olyan helyeken, hol az erdőbirtokos alkalma
zottjai részére nem építkezett, az erdészeti 
altiszt arra van utalva, hogy magának és család
jának a legközelebb fekvő községben keressen 
lakást, már csak azért is, hogy a közelség 
segítségével a reá bizott birtokot jobban őriz
hesse s bármely időben minden nagyobb fáradság 
nélkül fölkereshesse, de éppen ilyen lakásnak 
a föltalálásában rejlik a legnagyobb nehézség.

A kisebb községekben lakó nép ugyanis 
csak a maga szükségéhez mért lakásokat épit, 
a mi természetes is, mert rendes bérlők hiá
nyában bérházat nem is építhet, ez azonban 
magában véve nem lenne olyan nagy baj, mert 
még igy is akadna vagy haláleset, vagy el
költözés folytán egy-egy üres lakás. Sokkal 
nagyobb baj ennél az, hogy az erdők közelében 
lakó nép bárki másnak is szívesebben ád 
lakást, mint az erdő őrének, mert ez az, ki 
mindig szálka az ő szemében s ki ellen a 
legnagyobb ellenszenvet érzi.

Ennek az ellenszenvnek a forrása könnyen
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föltalálható. Az úgynevezett régi jó időkben 
ugyanis az erdők mentén lakó nép kénye-kedve 
szerint garázdálkodhatott, szerszám és tűzifa 
szükségletét akadálytalanul beszerezhette, mar
háit az erdőségben korlátlanul legeltethette, 
sőt a kinek kedve volt hozzá, a vadállományból 
is szabadon kivehette a vámot, szóval valóságos 
gyöngyéletet élt s mindennek egyszerre végit 
szakította az erdőtörvény.

Természetes, hogy a viszonyoknak ez a 
változása nem lehetett a nép Ínyére s ellenszenve 
nem maga a törvény és annak megalkotói, 
hanem inkább a végrehajtói és őrei ellen 
fordult. A köznép nem szívesen hagyja el a 
régi szokásokat, nem kivált ott, hol ez által 
még szabadságában is korlátozva látja magát 
s igy a régi nyilvános fatolvajok és vadorzók 
a szigorú tilalinazás következtében titkos fa
tolvajokká és vadorzókká vedlettek át s leg
nagyobb ellenségüknek azt tekintik, ki őket 
ebben a mesterségükben megakadályozni tö
rekszik. A nyilvános erőszak veszedelmes, 
mert ezt a törvény szigorún megtorolja s igy 
szívesen folytatnak aknamunkát, csak hogy a 
gyűlölt egyént közelükből és az erdő közeléből 
eltávolítsák. Legkényelmesebb módja ennek 
az, hogy a közéjük jövő erdöőrnek nem adnak 
lakást, ha pedig valaki ezt mégis megteszi, 
úgy olyan borsos haszonbért követel érte,

mely a rongyos viskóval semmiféle arányban 
nem áll. Van ennek a vonakodásnak még 
egyéb oka is, még pedig az, hogy a sok helyütt 
még mindig vad erkölcsű nép boszuját legszí
vesebben gyújtogatással elégíti ki s ennek 
legjobban az erdőőr van kitéve.

Az erdőbirtokosok nagy része jól ismeri 
ezt az állapotot s igyekszik a dolgon úgy 
segíteni, hogy alkalmazottja részére megfelelő 
helyen lakóhelyet épit s itt talán első helyen 
állnak ebben a tekintetben a magán uradalmak 
melyeknél szinte minden egyes alkalmazottnak 
megvan a saját természetbeni lakása. Ezek 
után jön az államkincstár, mely szinte minden 
lehetőt elkövet arra nézve, hogy a lakáshiányon 
segítsen, de hát itt mindig az ország pénzügyi 
helyzetére kelletvén figyelemmel lenni, a régi 
hiányokat csak lassacskán és fokozatosan tün
tetheti el.

Lakás dolgában legrosszabbul állanak a 
községi és közbirtokossági erdészeti altisztek, 
mert ezeknél a legnagyobb ritkaság számba 
megy a természetbeni lakás, e mellett pedig 
még talán több az ellenségük, mint többi kar
társaiknak, mert a fizetésüket is a község 
lakossága kénytelen fizetni.

Az államkincstár alkalmazottjai ha már 
lakással ellátva nincsenek, legalább bizonyos 
— bár sok esetben nem elegendő — lakpénz-
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A vadorzó halála.
(A Bp. Napló után).

Hol annyi vért ontott ki éltiben,
Halálos sebbel mostan ő pihen,
Hunyt szemmel, nem kínlódva s nem kiáltva 
Az erdőőr golyója jól találta.
Bár elbukott, puskáját nem veté el,
8 idáig kúszott végső erejével.
Halálos ágyát itt találta végre,
Fejét lehajtván a vadon füvére.
8 előosonnak a nyulak s az őzek 
8 az iszalag rásimul szemfödőnek.
Misét mondó papok helyett komoly 
Búcsúztatót mond egy öreg bagoly.

8 a csalogányok fújják szerteszét
A De Profundis gyászos énekét . . .★
. . . Ámbár kiátkozták az emberek,
De befogadta őt a rengeteg.
8 ha volt is éltében mit gyónia,
Ő volt az erdő leghívebb fia.
Itt élt s itt halt meg. Mint a mély vadon:
Magára hagyva, büszkén s szabadon.

Martos Ferenc.

S zaras vadászataim .
Midőn az idei szarvas vadászataim eredményét 

lehetőleg röviden leírni iparkodom, nem tartom fölös
legesnek — bár csak kis vonásokban — azok szín
helyét is leírni.

A terület a vallás alap tulajdonát képezi, a 
vadászatot benne pedig József királyi herczeg ő fen
sége kis — tapolcsányi uradalma bérli. Az egész 
erdőterület 6000 kát. holdon felüli s tölgy és bükk
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ben részesülnek rendes fizetésükön kívül, a 
községi és közbirtokossági erdőőröknél azonban 
ez szinte ismeretlen valami, e mellett pedig 
javadalmazásuk is legnagyobb részben olyan 
csekély, hogy miután ebből még a rendszerint 
aránytalanul magas lakpénzt kell kifizetniük, 
az élelemre és ruházatra alig marad valami. 
A nyilvánosságra kerülő pályázatokból gyakran 
volt alkalmunk meggyőződni, hogy a községi 
és közbirtokossági erdőőrök fizetése rendszerint 
200—250 forint között váltakozik, nagyobbrészt 
minden egyéb mellékjövedelem nélkül; tessék 
már most ebből a fizetésből tiszteségesen meg
élni, ruházkodni és még a leirt nehéz viszonyok 
mellett lakást is fizetni.

A községi és közbirtokossági erdőknek 
állami kezelésbe való vételéről szóló törvény 
életbeléptetése alkalmával el lett rendelve az 
az altiszti személyzet szolgálati és fegyelmi 
szabályainak a rendezése s itt első sorban 
óhajtandó lett volna arról gondoskodni, hogy 
a kötelességeknek megfelelően a személyzet 
jogai is megfelelő méltánylásban részesüljenek. 
A vonatkozó szabályrendeletek még eddig 
nagyobbrészt ismeretlenek s igy mindenesetre 
óhajtandó lenne, hogy életbeléptük alkalmával 
azokat lapunk barátjai ismertetés végett be- 
küldjék, hogy igy az uj helyzetnek hű tükrét 
mutathassuk be az olvasó közönségnek s ott, a

hol valamelyes hiányokat fölfedezünk, azokra 
az irányadó körök figyelmét is fölhivassuk.

Erdősítés Balaton vidékén.
A vetényezés és cseineteültetés, szóval az erdősítés 

mérvének és eredményének közlésére vonatkozó s 
lapunkban megjelent felhívásnak eleget tenni óhajtván, 
legyen szabad nekem is a balaton-füredi védkerületben 
folyó évben ezen a téren tapasztaltakat nyilvánosságra 
hozni, miellött azoüban ezt tenném, egy kis kitérést 
engedek meg magamnak magára a közlés érdemere 
nézve.

A szerkesztőség ama véleményét, hogy az ilyen 
közlések íölötte hasznosak s nagyban hozzájárulnak 
erdészetünk fejlesztéséhez és fölvirágoztatásához, tel
jesen osztom s magamévá teszem. Már maga az a 
tény, hogy ha a fölhívásnak megfelelni óhajtunk,nagyohb 
gondosságra, utánnézésre, megfigyelésre ösztönöz, mert 
hiszen mindenki igyekszik saját munkájának lehetőleg 
szép eredményét föltüntetni, hivatva van a szolgálati 
buzgóságnak nagy mértékben való emelésére, nem meg
vetendő azonban az a körülmény sem, hogy igy mó
dunkban van megismerkedni a jó vetőmagvak beszerzési 
forásával. Ezeken az előnyökön kívül jól esik az 
embernek mások tapasztalatait is figyelemmel kisérni 
s azokból tanulságot meríteni, mert hiszen több 
szem többet lát, a tanulás pedip soha sem szégyen.

Csodálatos dolog, hogy az ilyen kézzel fogható 
előnyök mellett a fölhívásnak eddig csak nagyon 
csekély volt az eredménye. Bizon sajnos dolog, hogy 
az ilyen közhasznú munkálkodásra is még unszolni és

szálerdőből áll; előhegység sok szép völgygyei, melyek 
mindegyikében kis patak csörgedez, átszelve az erdőbe 
messzire benyúló réteket. A szakértő kedves olvasó 
ezekből mindjárt kitalálhatja, hogy ilyen helyeken 
bőviben szokott lenni a vad. Van is minden fajta: 
szarvas, dámvad, őz, mufflon, nyúl, fácpán és császár- 
madár a hasznosak közül, mig a kártékonyak, a róka, 
vadmacska, borz, nyest stb. a folytonos pusztításuk 
következtében elenyészőleg csekély számban vannak.

A mint említettem, az egész terület vadászati 
jogát a kis — tapolcsányi uradalom bírja, de azért 
nekünk is maradt egy darabka vadászható területünk, 
a mennyiben szeretett főnököm, tek. Gerő Virgil fő
erdész úrnak lett egy kis terület kizonyos évi bérért 
meghagyva. Ennek a kedvezménynek a révén jutottam 
én is ahoz a szerencséhez, hogy az idei szarvas 
cserkészeteken részt vehettem, mi különben is nagy 
kegy és csak a kifogástalan magaviselet és szolgálati 
buzgóság jutalma az erdőőröknél, mert különben a 
szarvasvadászatot a főerdész úr a maga és vendégei

részére tartja fönn, az idén azonban sokoldalú nagy 
elfoglaltsága s talán a rósz bőgési idény miatt sem ő, 
sem vendégei nem jöttek ki a bizonytalan eredmény 
kedvéért, mit különben eléggé sajnálok, mert nem 
volt alkalmam gyönyörködni abban a szép látványban, 
mikor a harczolni vágyó bika belép a csalhangra, mit 
az előbbi években szeretett főnököm oldalán mindig 
láthattam.

A múlt évben egyszerre három szép bika lépett 
be a csalhangra s a legerősebb le is lett lőve, miután 
azonban jómagam sem csigán, sem tülkön (de még 
máskép sem) csalni nem tudok, kénytelen voltam a 
belopás módjához fordulni. A vadászatnak ez a módja 
azt hiszen mindenki előtt ösmeretes és tudni való, hogy 
az, ki jól ismeri az erdőterületet, könnyen boldogul. 
Magam is igy voltam vele, mert a kapott engedély 
után hamarosan leteritettem egy szép hatost. Nem 
sokára ezután ki lettem küldve egy bika lelövésére.

A megbízást nagy örömmel fogadtam s természetes, 
hogy ki akartam tenni magamért egy szép példány
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ösztönözni kellessék az erdészeti altiszti személyzetet 
s az vagy annak legalább nagy része még mindig nem 
érett arra, hopy a saját érdekeit íölfogja s azokat elő
mozdítani törekedjék.

Eme rövid kitérés után, melyre csak a közjó 
érdekének előmozdítása ösztönzött, rátérek rövid czik- 
kem tulajdonképpeni tárgyára.

A folyó év tavaszán a következő magvakat ren
deltem meg a kezelésem alatt álló csemetekertek be
vetéséhez :

Feketefenyő magot:
1. A b.-füredi két birtokosság számára 51/* klgr.

2Ví 
5 V2 
27*
3

2. Csopaki volt úrbéresek
3. Poloznaki volt úrbéresek ,
4. F. Körsi volt úrbéresek ,
5. Balaton-kis-szőllősi volt urb.
6. N.- pécselyi úrbéri birtokosság „ 2V2 „
7. N.-pécselyi úrbéri birtokosság „ 3
8. Tihanyi v. úrbéri közbirtokosság , 4

A tapolczai m. kir. erdőgondnokság rendelt ezen 
kívül államköltségen a tihanyi birtokosság számára 2 
klgr., a lovasi volt úrbéri birtokosság számára pedig 
szinte 2 klgr. ákácz magot. Ezek szerint beszerezve 
lett összesen 2572 klgr. feketefenyő mag, mely a 
csomagolás és szállítás költségeit is beszámítva kilo
grammonként 3 frt 06 krba került és 4 kilgr. ákácz mag.

Ezeken kivül még a kis-szőllősi és nemes-pécseli 
csemetekertekben el lett vetve 1/30 hektoliter kocsán- 
talan tölgymakk, melyet a nagyméltóságu ministerium 
a nagy — bocskói m. kir. erdőgondnokságnál utal
ványozott ki a birtokosság részére. Tulajdonkép 2 
hktlt. kaptak, a fölöseges 0'70 hektolitert azonban a 
múlt évi vágásban rakattam ki. Mondhatom, hogy a 
makk nem csak kifogástalan, de sőt kitűnő volt, mégis

a vágásban alig 40% eredményt adott, mi az egerek 
nagy mennyiségének tudható be.

A mi a fenyő magnál elért eredményt illeti, 
erről a legnagyobb örömmel számolhatok be a tisztelt 
olvasó közönségnek. Már közel 30 éve működöm az 
erdészeti pályán s eddig öt külömféle magkererkedőtől 
rendeltem magvakat, de mondhatom, hogy olyan jó 
eredményt, mint a most F a rag ó  B éla  zala-egerszegi 
magkereskedőtől rendelt fenyő magnál, még eddig 
nem értem el, mert az árjegyzékben szavatolt 85—90% 
teljesen igazolva lett.

Természetes, hogy az ilyen dús vetés láttára 
buzgalmam csak fokozódott s nem csak hogy magam 
gyakrabban néztem utánna, de erdőszolgáimat is a 
legszigorúbban utasítottam kötelességük pontos telje
sítésére s kivált ott. hol ennek szüségét láttam, a gondos 
öntözésre.

Augusztus 21-én jelent meg kerületemben szere
tett főnököm a csemetekertek és a vetések megvizsgá
lására s mondhatom, hogy örömtől duzadó kebellel 
vezettem őt körül sikerült munkálkodásaimnál. Az 
ákácz mag is 95% eredményt mutatott s kifogása a 
főnök úrnak csak a tölymakk rossz eredménye ellen 
volt, de maga is belátta, hogy itt a hiány csak az egerek 
pusztításának róhátó föl s igy bizon nem fukarkodott 
dicsérettel és megelégedésének kifejezésével.

A közbirtokosság figyemét már számtalanszor fel
hívtam azokra a károkra, melyeket az egerek kivált 
a csemetekertekben azoknak s unszoltam őket az ezek 
ellen való védkezésre, de hiába; vagy nem fogják föl, 
vagy nem akarják fölfogni azokat a hátrányokat, 
melyek a csemeték elpusztulásában rejlenek, vagy 
végre sajnálják azt a csekély kiadást, mibe az egerek 
pusztítása kerülne s inkább veszni hagyják a drága

leteritésével, kimentem tehát az általam már ismert 
rendes bőgési helyére s ott a közelben meglapulva 
szorongó szívvel vártam az 5 órát, mint bőgősének 
már kitapasztalt rendes idejét. Sokáig várakoztam, 
midőn végre hangot adott a bika, de legnagyob bámu
latomra legalább ezer lépésnyire megszokott helyétől.

Nem tétováztam soká, hanem megindultam egye
nest a hang irányában, a mi kissé merész vállalkozás, 
mert sürü fiatal tölgyesben, hol folyton kerülgetni kell 
az útba eső ágakat, az alom pedig recseg-ropog minden 
lépés után, nem csekély föladat észrevétlenül belopni 
az óvatos vadat, ez alkalommal azonban jó segít
ségemre volt az erős szél, mely a csak ritkán hangot 
adó bikától felém fújt erős sivitással.

Hosszas fáradozás után végre közelébe értem a 
vadnak, de a nagy sűrűség miatt, mely közénk esett, 
nem láthattam meg, a bika pedig nagy boszuságomra 
megindult tovább, itt-ott hangot adva s igy nem maradt 
más hátra, mint őt követni. Már mintegy órahosszat 
vezetett ide-oda, mikor végre megpillantottam az egyik

lábát, éppen akkor, midőn megállt és figyelni látszott 
az általam okozott zajra. Úgy látszik, hogy valamely 
vetélytársát sejtette a zaj okozójában, mert hirtelen 
megfordulva egyenest felém fordult s nekem tartott. 
Födve egy boróka bokor által letérdeltem, hogy czél- 
zásom biztosabb legyen, igy azonban semmit sem lát
hattam testéből, hát csak ismét fölemelkedtem s szem
közt néztünk egymással. Ilyen állásban nagyon két
séges volt lövésem eredménye, de mert félnem lehetett 
az észrevevéstől, nem habozhattam soká czélba vettem 
tehát nemes homlokát s elhúztam a ravaszt.

Egy durranás és az én bikám ott fetrengett a 
földön. Rögtön oda rohantam, a mintegy 150 lépésnyi 
távolságot alig ötven ugrással átszelve. Gyönyörű tizen- 
négyes volt és még nem lehelte ki páráját, mikor 
hozzá értem; kerestem rajta a sebet, de nem lát
hattam meg. Nagy örömömben hátára ültem, akár csak 
valami hegyi lóra.

De jaj, uramfia! mi történt most! A szarvas 
hirtelen fölemelkedett velem s érezve hátán a szokatlan 
terhet, erősen kezdett csapkodni hátrafelé hatalmas
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csemetéket. Kell hogy ezen a téren is a hatóságok j 
lépjenek fel a legnagyobb szigorúsággal, mert hiába, 
a közbirtokosságok szemében nincs nagyobb szálka, 
mint a csemetekert, az ültetés, no meg a mit talán 
első helyen kellett volna említenem, az — erdőőr A 
két előbbivel, ha már a papiroson megvan, csak még 
megbékélnének, de az utolsóval már csakugyan nem 
tudnak kibékülni, mert ez egyebet sem tud szerintük, 
csak mindig Öntöztetni, kapáltatni s minden egyebet 
tesz, csak a sok favágást és a legeltetést nem engedi 
és még azt is megteszi, hogy az ezek ellen vétőket 
törvény elé idézteti és büntetteti, szóval rosszabb még 
a fináncznál meg a végrehajtónál is. Üttetik is a 
menykővel nem csak az erdőőrt, de a törvényt és 
annak megalkotóit is, a kik őket annak tartására kény
szerítik.

A csemeték ültetéséről és az ültetés eredményéről 
lapunk jövő számában fogok beszámolni, itt még csak 
a magvak beszerzésére nézve akarok pár szót ejteni.

Még mindig sokan vannak abban a tévhitben, 
hogy jó magvakat csak a külföldi régi hírneves czégek- 
nél kaphatnak s nem veszik észre azt a nagy fejlődést 
melyet saját hazai magkereskedőink pár év óta föl
mutathatnak s a szomszédba mennek keresni azt, a 
mit itthon bőven találhatnak, már pedig minden igaz 
hazafinak első és fő kötelessége mindenekelőtt a hazai 
ipart és kereskedést pártolni és támogatni s csak olyan 
czikkekért menni a külföldre, melyek itthon még 
egyáltalán nem kaphatók. Az általam tapasztaltak alapján 
Faragó Béla ur zala-egerszegi magkereskedését minden
kinek a legmelegebben ajánlhatom s midőn ezt teszem, 
távol van tőlem a hizelkedés vágya, ellenkezőleg csak 
az érdemnek akarom a köteles adót leróni, valamint- 
hogy egyeneslelküségen az esetleg tapasztalt hiányokat 
sem engedné meg elhallgatni.

(folytatása következik)

agancsaival s megindult velem, de hátrafelé, mint a 
rák. Miután pedig én lovagolni csak gyalog tudok, 
hamarosan lehordtám róla az irhámat s vagy 10 lépés
nyi távolságban meghúzódva vártam a tovább törté- 
nendőkre. A bika hamarosan észrevette, hogy hol állok 
s most egyenest nekem indult; természetesen nem 
vártam be tisztelgését, hanem még egy golyót röpí
tettem a nyakába, mire rögtön megcsinálta vég
rendeletét.

Két szarvason tehát már volt s mondhatom, hogy 
elég könnyű szerrel jutottam hozzájuk, szerettem volna 
azonban még egyet lesózni. már csak azért is, hogy 
teljesedjék a közmondás: „háromszor iszik a magyar/

Már jól benyúltunk Októberbe, hát bizon korán 
kellett elhagynom az amúgy sem sok örömet nyújtó 
legény-ágyamat. Hétfő reggel volt, mi elég kecsegtető 
az eredményre, gyorsau kapkodtam hát magamra 
ruháimat s hosszú lépésekkel igyekeztem az erdő felé, 
hát a mint kiérek a falu végire, kivel találkozom? 
Egy olyan csúf vén banyával, hogy 77 országon alig

A rókamórgezésről.
A tél küszöbén vagyunk, Egyes helyeken már 

magára húzta a föld fehér takaróját, hogy le ne vesse 
addig, a mig erre a tavasz első meleg sugarai nem 
kényszerítik. Itt a vadászok öröme és a vadak vesze
delme. Ropog a puska mindenfelé s a szegény állatok 
vére pirosra festi tápláló anyjuknak, a földnek fehér 
lepedőjét. De ez még mind hagyján, hiszen utóvégre 
is mindennek, a mi született, el is kell pusztulnia; 
ma a szegény nyulacska leheli ki gyönge páráját s 
lehet, hogy már holnap az életét kioltott kéz is meg 
fog merevedni. Csak már egyéb veszély ne fenyegetné 
a szegény védtelen üldözötteket. Itt van azonban a 
legnagyobb ellenség, a ravaszságában, fortélyaiban 
felülmulhatlan róka, Ez az a gonosz ellenség, mely 
apró vadunkban százszorta nagyobb pusztítást visz végbe, 
mint a vadász az ő fegyverével.

Még alig hogy világra jött a kicsiny nyulacska, 
alig hogy lehullott a tojás héja az apró foglyocska 
hátáról, már veszedelem fenyegeti mindenfelől. A 
levegő és a föld ragadozói lépten-nyomon fenyegetik 
a szegény fiókákat s nagyon kicsiny százalék az, mely 
a szaporulatból felnövekszik, hogy faját tovább plán
tálja. A róka bizon kiveszi dúsan a maga vámját.

Jön azután a tél, mikor a gonosz ragadozó kegyet
lenül hajszolja a hidegtől és élelem hiányától amúgy 
is elcsigázott s gyakran a menekülésre is tehetetlen 
állatkákat. De hát mindig az volt a világ sora és az 
is marad örökké, hogy az erősebb eltiporja a gyöngébbet.

A vadász föladata az, hogy megmentse a maga

lehetett volna párját találni, de mégis! Mérgesen vissza
fordultam s itt egyszerre még vénebbel és csúfabbal 
találtam magamat szemközt.

No már most mindegy - -  gondoltam, —, már 
most ha csupa ilyen vén banyák potyognak is az égről, 
mégis csak megyek kifelé s nem is tettem hiába, 
mert hamarosan ráakadtam egy bikára, melyre azután 
hatszor lőttem s a hat közül ötször találtam. Négy 
lövés a kamaráján áthatolva ment ki a túlsó oldalán, 
az egyik pedig — a második — az egész álkapcsát 
szétroncsolta. Még ennyi lövés után sem adta be a 
kulcsot s ekkor mérgemben jól fejbe kólintottám 
fegyverem agyával (de azért most is egész a kis 
Werudl agy) s mikor az ütéstől elkábult, akkor leszúrtam 
a szuronnyal, de úgy, hogy szinte az egész nyakát 
átmetszettem. Nem vagyok éppen babonás, de azért 
biztosra veszem, hogy ennek a nehéz kimúlásnak a 
két vén banya volt az oka, annyival inkább, mert ezen 
kivül még mindkettő anyós is. Nekem ugyan magam
nak még nincs anyósom, de nem is kérek még egy-
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részét ádáz ellenségének vérszomjas fogaitól s erre 
ismét a téli időszak a legalkalmasabb.

A vadászatok során nem egy ravaszfi beszámol 
meleg bundájával, de ez még korán sem elég kipuszti- 
tására, bár elvitatni nem lehet, hogy pusztításának ez 
a legszebb és legkellemesebb módja. A hasznos vad
jának szaporodását szivén viselő vadásznak még más 
eszközökhöz is kell nyúlnia, hogy megmenekedjék ádáz 
ellenségétől s ezek közt leghathatósabb a mérgezés, 
melynek ismét legjobb segítője a tél.

A mérgezést azonban csak akkor végezhetjük 
sikeresen, ha kellő szakértelemmel látunk a dologhoz, 
mert különben nem csak hogy czélt nem érünk, ha
nem még saját egészségünket, sőt életünket is koczkára 
tehetjük, szükséges tehát, hogy mielőtt a róka mér
gezéséhez fognánk, kellő előtanulmányt tegyünk s 
csak igy elkészülve lépjünk a tettek mezejére. Szak- 
irodalmunk ezen a téren még fölötte szegény s igy 
annál jobban kell méltányolnunk Matter Rezső ura
dalmi pagony-főerdész ur munkáját a rókmérgezésről, 
melyet még a millennáris esztendőben irt meg s 
bocsátott közre, szolgálatot óhajtván tenni ez által 
hazájának, kivált pedig az erdészeti és vadászati 
személyzetnek.

A kis füzetke, melyet már annak idején röviden 
ismertettünk és méltattunk, útmutatással szolgál a 
róka mérgezésénél követendő eljárás minden esinyjára 
és binyjára s oly érthetően van megírva, hogy azt 
bárki is könnyen megértheti.

Nem ajánlhatjuk ennélfogva eléggé mindazoknak, 
kik a róka mérgezésével foglalkozni szándékoznak, 
ennek a füzetkének, mely magyar és német nyelven 
jelent meg, a megszerzését és gondos tanulmányozását.

„A róka mérgezésről" szóló füzet a szerzőnél 
kapható (lakik Trencsén-Makón) s ára 60 kr.

Végül fölkérjük mindazokat, kik a dúvadak mér. 
gezésével foglalkoznak, hogy az ezen a téren szerzett 
tapasztalataikat lapunkban közölni szíveskedjenek.

hamar belőle. Nagy buzgóságomban szinte elfeledtem 
volna megmondani, hogy a szegény áldozat jó 8-as volt.

Pár nap múlva hajtókkal vadásztunk s ekkor 
lőttem az idén negyedik szarvasomat, mely 10-es volt 
és roppantul vén kamasz. Ez már mintegy két hónap 
óta golyót hordott a beleiben, melyek oda voltak nőve 
bal oldalának külső sebéhez, de azért olyan vágta- 
tással tört vissza a hajtó vonalon, mint ha semmi 
baja sem lett volna, azonban — mint már említettem 
— vesztére.

íme ezekben leírtam volna ide szarvasvadászatai
mat, okosodjék rajta Sebes-Szász úr, a hogy tud.

S z l i má k  J á n o s  
közalap, kir. erdőör.

K ü l ö n f é l é k .

N áp o ly i jővendőm ondó. Nápolyból Írják : Ne
hány hét óta egy jövendőmondó leány tartja izgatott
ságban Nápoly lakosságát. De nemcsak a nápolyiak, hanem 
gazdag idegenek is gyakran fölkeresik a vén leányt, a 
kiről azt beszélik,hogy jövendőmondásai rendesen beválnak. 
Nagy hire még onnan százmazik, hogy 1896-ban állítólag 
egy héttel előre megmondta, hogy az olaszokat március 
elsején Aduánál Afrikában megverik. Azóta hallgatott s 
csak most tűnt föl ismét Nápolyban. Most már magános 
embereknek is megjósolja a jövendőt. A leány iparos 
családból származik s meglehetősen jómódú. Sokszor 
nem is fogad el ajándékot a jövendőmondásért. Azt mondja, 
hogy misén az áldozás alatt látomásai vannak s ilyenkor 
mondja meg neki a Madonna az emberek jövendő sorsát.

T erm észeti csodák. A Linus II nevű amerikai 
lóról, mint természeti ritkaságról nemrég sokat írtak a 
lapok, elmondván, hogy ennek a lónak sörénye 334 centi
méter, farka pedig 486 centiméter hosszú Mint egy szak
lap Írja, a paripa ezt a kiváló tulajdonságát apjától Linus 
I.-től örökölte, melynek szintén impozáns sörénye és farka 
volt. Az előtt az ilyen lovat nagy urak használták, külö
nösen ünnepies alkalmakkor. így Oreste kaggi elbeszélése 
szerint a római Kolonna hercegi családnak egy fehér 
lova volt, melynek három ölnyi sörénye és ugyan olyan 
hosszú farka volt. Ennek a lónak festett képét 1844-ben 
még látni lehetett a Kolonna család marinói kastélyában. 
A  hosszú szőrű lovakkal ellentétben, teljesen szőrtelen 
lovakat is ismerünk és a lipcsei képes újság 1892. márczius 
5-iki számában látni lehet ilyen teljesen szőrtelen tapir- 
hoz hasonló lónak a képét. Ez a ló nyugati Amerikában 
született és még a farkán sem volt szőre: láttak ilyet 
Ausztráliában is. Miklucho-Maclay orosz természetbúvár 
Queemlandban oly családot talált, melynek tagjai teljesen 
kopaszok és szőrtelenek voltak, csak a szemöldökük volt 
kevés szőrrel fedve. Viszont az ajnók — írja Krause — 
oly szőrösök, hogy a hátuk vadállatokéhoz hasonlít, a mi 
különben Európában sem ismeretlen. A  történelem tanú
bizonysága szerint a meroivingi dinasztia tagjainak, oly 
sörényük volt a hátukon, hogy lónak vagy vadkannak sem 
külömb, mint egy kövépkori költemény el is dicse
kedik vele.

M ennyit utazik  egy  vasúti kalauz ? Igen 
érdekes és statisztikai szempontból is becses az a napló, 
a melyet egy Tannenberg nevű osztrák vasúti kalauz 
hivatalbalépésének napjától kezdve huszonkilencz éven át 
vezetett munkaidejéről. Tannenberg 1870 nov. 24-től 1898 
szeptember 22-ig volt szlogálatban. Ez idő alat — 27 év 
9 hónap 29 nap — 1 és fél millió kilométer utat tett 
meg. Az állomásokon töltött idő 1688 napot tett, tény
leg tehát 7696 napon át utazott. Másfél millió kilométert 
7696 nap alatt megtenni, az megfelel az egyenlítő 37 és 
egyfélszer való körülutazásának. 930.402-5 kilométer 
személyvonatokon, 78.765-8 kilométert egyéb vonatokon 
és 5385 kilométert a bécsi városi vasúton tett meg. Könnyű 
neki, mert mindig vasúton utazik, de érdekes lenne meg
tudni, menyit kell egész életén át járnia egy erdőőrnek 
— gyalog?

A rendőrség titkaiból. Egy párisi rendőrtiszt
viselő érdekes dolgokat mond el a Le Journal hasábjain 
a rendőrség apró fogásairól. Az itt következő apróság
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is ebből a cikkből való Amikor valami üldözött gonosz
tevő a rendőr elől szalad, üldözői csakhamar elves/ifenék 
szem elől az utcák tömkelelegében, ha nem tudnák, hogy 
a szökevény rendesen jobbra fordul. Osztönszerüleg a 
jobbkeze felől eső utcákba szalad s csak igen ritka eset, 
hogy az erre számitó rendőr cselvetése nem sikerül. 
Érdekes analógiája van ennek a megfigyelésnek a hajtó
vadászatokon: mint mondják, az üldözött vad is jobbfelé 
rohan a hajtok elől Ugyanezt a jobboldal felé való 
gravitálást utcán elszabadult lovaknál és kutyáknál 
is látni.

P erzsa  házasságok. Egy angol folyóirat a 
Perzsiában divó házasságokról érdekekes dolgokat tesz 
közzé. A perzsák, Írja az angol lap, már rájöttek, hogy 
jobb ha az ember egy feleséget tart rövid időre, mint 
sokat örökre. Hónapokra, hetekre, sőt napokra s kötnek 
házasságot azóta s e változatosság ugyancsak tetszik 
nekik. A nomád perzsa, ha törzsével egy faluba ér, 
szertenéz az asszonynép között. Ha szivét valamelyik 
leány lángra lobbantja, üzen papnak és a leány apjának. 
Ezek a sátorba jönnek és azután hárman megalkusznak. 
A pap megírja a házassági szerződést, a legény és az 
apa eláirja, azután a nélkül, hogy egy szóval is meg
kérdeznék a szándékát, átadják a piruló menyasszonyt 
a vőlegénynek Most csilingelő szerszámú öszvért haj
tanak elő, azon indul nászutra az ifjú pár. Mikor 
letelik az idő, a meddig a szerződés szerint a házasság 
érvényes, a legény visszahozza a fiatal asszonyt. Ilyen
kor megszűnik a házásság föl is bomlik A menyecske 
visszatér a szülői házhoz s magával viszi az első urától 
kapott móringot. Mint gazdag özvegy szerepel ezután, 
a mig újra férjhez nem megy valamelyik falujabeli 
legényhez, de ez a frigy már rendesen örök időre szól. 
Azonban megesik, hogy az első férj nagyon megszereti 
a hitvesét s addig prolongálja az első szerződést, a 
mig végre összetörődik s együtt vénül meg az első 
asszonynyal. Az a pompás jog azonban mindig meg
marad a számára, hogy az asszonytól, ha hárpiává 
öregszik, könnyen megszabadulhat.

V ég reh a jtó k  a  pm czében . A  „zsákban a fináncz"- 
nak méltó párja akadt most Gyula-Varsán dón. Egy 
ottani snájdig úri ember kapta magát és becsukta a 
a pincébe a végrehajtókat. Ráska Sándornak hívják a 
radikális férfiút, akihez Csomós György esküdt és Dittrich 
János végrehajtó annak rendje-módja szerint beállítottak, 
hogy foglaljanak. A  gazda nem gorombáskodott, nem tett 
ellenvetést, hanem mikor a foglalók lementek a pinczébe, 
hogy az ott levő borokat zár alá vegyék, rájuk záita az 
ajtót. Hiába dörömböltek, nem jött a házbeliek közül 
segítségükre senki, mig nagysokára az utczán járók figyel
mesek lettek a zajra a kieresztették a tömlöczükből az 
esküdtet és a végehajtót. Azóta úgy módosult a „zsák
ba fináncz“ Gyula-Varsándon: „pinczében a végrehajtó."

A v én ü lés  e lh á rítá sa . Az Egészség-bői vesz- 
szük at: Ha az ember el akarja kerülni a korai meg- 
vénülést, dolgozzék és mértékletes legyen. Mozogjon eleget, 
lovagoljon, evezzen, kerékpározzon, gyakorolja a lélegzést 
rendszeresen. Hetenként egyszer szánjon egy egész napot 
sétára, évenkint egyszer-kétszer tegyen nagyobb hegyi 
kirándulást. Azonban ügyeljen rá, hogy tétlenség után ne 
feszítse meg hirtelen az erejét s mozgásban se szertelen- 
kedjék. A  mértékletességre különösen annak kell vigyáznia, 
a ki már elmúlt 50 esztendős. A részegeskedés megrontja 
a test egészségét, az elme épségét. De az évest is meg kell 
szorítani. Az öreg ember ne alugyék sokat, 5—6 órai alvás

elég neki. Bánat, tétlenség előmozdítja a vénülést. A  
nyugalomba vonult ember keressen valami kellemes 
foglalkozást.

D rága tojás. Egy kihalt óriás madár, az Aepy- 
ormis maximus, tojását árverezték el a minap Londonban. 
A tojás kerülete csaknem egy méter és őseinknek ugyan 
jó étvágyuk lehetett, ha megbirtak enni egy ilyen tojást. 
Az árverésnek — mint a Natúré írja — igen kedvező 
eredménye volt, a mennyiben a tojásért negyvenkér 
guineát vettek be, a mi magyar pénzben körülbelül ezer 
koronának felel meg.

Szerkesztői üzenetek .
Já sz a i Je lin ek  B éla urnák, Torvaj. Ha azt kérdezi, 

ki régebben Kistádon volt, úgy annak lakása most Malomviz, u, 
p Hátszeg. Hunyad megye. Szlim ák Ján os urnák. Nyitra-Kolos. 
A röplrat már kész, de az egyesület ügyében utóbbi időben föl- 
hatalmozott sok munkám miatt osak mintegy egy hét múlva 
kerül szétküldésre. Előfizetése ez év végéig rendezve van. Pálfi 
János urnák. Ó-Ruzsin. Múlt számunkban levő szerkesztői üze
netünk és levelező lapja a postán találkoztak. W eiler Lajos  
urnák. Veresegyháza Állami adót minden erdőőr köteles fizetni 
s az útadó fizetése alól csak a kincstári szolgálatban állók vannak 
felmentve, természetesen csak a saját személyükre nézve ha 
azonban valamelyes birtokuk is van, ez után ezek is kötelesek 
megfizetni az útadót annak adójánoz mérve. Sípos Gyula 
urnák. Roskány. A hirdetési dij — beleértve a 30 kr. bélyeg
illetéket. 60 krt. tesz. A lapot mai számmal megindítottuk 
Üdvözlet!

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

Eladó tacskók.
Két darab V/2 éves tacskó, egyik kan, másik 

szuka, őzet, nyulat most kezdenek hajtani. Érdeklődők 
forduljanak Sípos Gyula m. kir. erdőőrhöz (lakik Ros
kány, u. p Hunyad-Dobra, Hunyad megye).

K eresek
azonnali megvételre egy 2 éves kan vagy szuka tiszta 
fajú tacskót. Ajánlatok mielőbb Zárva Mihály társulati 
erdővéd czimére küldendők: KrassoVa (Krassó-Szörény 
megye).

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

Ara: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél p o n t os  mérték beküldését kérem 

LENGYEL ALBERT, erdőőr 
Alsó-Rákos N. Kiküllő megye
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Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

E G J E L E N T

L Ü M  E 8  T A R B A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiidlve.
A n ag y m éltó ság u  fö ld m iv e lésü g y i m. k ir  M in is te rm m n ak  1894 évi au g u sz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedéséve l,
o zég ü n ü  újólag m eglaizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

P  O  J l ,  C 4  A I  jKL
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg ren d elések  k iv á ló  figyelem m el eszközö ltetnek . 
g^$a>> Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektő l, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r já k  

rég i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i, - p f  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLUM é s  T A R S A
Sütő u tcza  2, Szervi ta té r  sa rk án . 6 “ C r i

Szerb kir. udvari szállitók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói.

MA6YARH0N" ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE. ^

fllapillalotts s rc

DEM 184Z^C)

a r ---r
o r a k , Ék s z e r e k  10-év iáráiiássai

RESZLETFIZETESRE
Képes árjegyzék bérmentve. Javítások pontosan eszközöltetnek.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1899. D eczem ber 12. 11. szám

® Előfizetési árak :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................4 kor. — fit.
.Vegyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
s) küldendők. ,
SísLi_______________________ ■ '

®@3

M e g je le n ik  
m in d e n  Kedden

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

helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
?  sékelt dijak egyzsége szerint.
1®^__________ ________________ ^® 1

Néhány szó az erdőkárokról.
A világ minden teremtményének, legyen 

az a tökéletesség legalacsonyabb vagy leg
magasabb fokán, szerves vagy szervtelen meg
vannak a maga ellenségei s küzdelem nélkül 
egyiknek léte sem tartható fenn. Az állatvi
lághoz tartozó teremtmények szabad mozgásuk
ból kifolyólag kisebb-nagyobb mértékben képe
sítve vannak az önvédelemre, nem áll ez azon
ban igy a növényvilágra nézve, melynek minden 
egyes egyede helyhez van kötve s ellenségei 
ellen a természetadta ellenállási képességén 
kivül mivel sem képes védekezni s igy a 
védelem szembontjából kizárólag másokra, első 
sorban kivált az emberre van utalva. Az 
emberre háramlik tehát a kötelesség az ön
magukkal tehetetlen növényeket ellenségei ellen 
megvédeni s létüket fentartani, annyival inkább 
mert ezeknek legnagyabb részére neki magá
nak is szüksége van.

A gabonanemüek után, melyek táplálékunk 
nagy részét szolgáltatják, a különféle fák azok, 
melyeket nem nélkülözhetünk s igy azoknak 
fenntartásáról is gondoskodnunk kell, annyival 
inkább, mert ezeknek kipusztulásával a magunk 
léte is koczkára lenne téve. Ismeretes ugyanis 
a fáknak ama tulajdonsága, hogy a levegőnek 
tisztításához nagy mértékben hozzájárulnak, 
ezen kivül pedig a kiterjedt erdőségek azok, 
melyek az árvizek veszedelmét kevesbítik. 
Egyébként nem czélunk nekünk most az erdő
nek amúgy is általánosan ismert előnyeit és

hasznait leírni, hanem inkább azokról a bajokról 
akarunk néhány szót ejteni, melyek erdejüknek 
nem csak felvirágzását, de gyakran létét is 
fenyegetik s itt is' nem a termeszetadta, ha
nem inkább azokról a károkról, melyeket 
azokban maga az ember okoz.

Mi, kiket hivatásunk az erdészet szolgá
latába állított, igen jól tudjuk azt, hogy az 
erdőnek legádázabb ellensége maga az ember, 
kinek pusztításai annyira mentek, hogy azok
nak a törvény szigorával kellett gátat vetni.

Az erdőtörvény behozatalával jórészt sike
rült már elejét venni azoknak a bajoknak, 
melyek a rabló gazdálkodás szomorú követ
kezményei voltak s az okszerű erdőhasználat 
napról-napra nagyobb tért hódit, sikerült rész
ben mérsékelni az egyéb ember okozta erdö- 
kárositásokat is, az utóbbi téren azonban még 
nagyon messze állunk attól a czélponttól, mely
hez eljutni törekedünk. A falopás, erdei tüzek 
gerjesztése, kivált pedig a legeltetés által 
okozott veszedelem napirenden vannak még ma 
is, sőt bátran állíthatjuk, hogy sok helyütt 
jobban gyakorolvák, mint a törvény életbe 
lépte előtt.

Ennek a szomorú jelenségnek az okait 
kutatva, arra a következtetésre jutunk, hogy 
itt legnagyobb hiba részben a törvény enyhe 
voltában, részben pedig végrehajtásának nehéz
ségeiben rejlik. Már maga az erdőkárositónak 
a tetten érése vagy kipuhatolása is nagy nehéz
ségbe ütközik, mert rendszerint az erdővédelem 
egy emberre van csak hízva, ki tulajdonkép 
szinte csak olyan, mint más embertársa s igy
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pihenésre, nyugalomra is van szüksége, köte
lességének teljesítésére tehát idejének csak 
egy részét használhatja, az erdökárositóknak 
pedig az alatt, tűig ö fáradalmait kipiheni, 
szabad kezük van. Az erdők őreit kivéve minden 
igy péld’ául a katonai őrségek, csendőrök, 
pénzügyőrök, fogházörök stb. s mig az egyik 
kipiheni nehéz szolgálatának fáradalmait, addig 
a másik őrködik. Ennek ellenében az erdöőr 
többnyire egymaga köteles egy olyan nagy 
terület fölött őrködni, melyet még csak napon
kint bejárni sem képes.

Ez azonban még mind hagyján s bele 
kell törődnünk, mert hiszen az erdő jövedel
mezősége sok helyütt olyan csekély, hogy az 
ilyen védelmi rendszerrel kapcsolatos költ
ségek is súlyosan nehezednek a tulajdonosra, 
sokkal nagyobb nehézségek következnek azon
ban azután, ha az erdőkárositót megfogni vagy 
kinyomozni sikerült, mert itt következik gyakran 
a bizonyítás nehézsége. Már maga az a tény, 
hogy az erdőőr nem ismerheti a környék összes 
lakosságát, kivált ha még uj ember, nagyon 
megnehezíti a dolgát. A tetten ért erdőkárositó 
ugyanis minden lehető kibúvó ajtót felhasznál, 
hogy a büntetéstől menekülhessen s ezek közt 
legkényelmesebb az álnév bemondása. A zálog
vétel értéke ilyen esetben nagyon kétséges 
eredményű, mert hiszen a falopásra vete

medett emberek nem igen hordanak magukkal 
olyan tárgyakat, melyekről minden kétséget 
kizárólag be lehetne igazolni, hogy az övék, 
a letartóztatás és a személyazonosságnak meg
állapítása czéljából való bekisérés olyan vala
mi, a minek gyakorlati értéke alig van, mert 
nincs meg hozzá a megfelelő hatalom az erdöőr 
kezében. Az olyan tolvaj, ki elfogatásába ön
ként belenyugszik, ritkaság számba megy, e 
helyett azonban minden módon menekülni igyek
szik, mely esetben természetesen csak két 
módja lehet az erdőőrnek a kártevő szándékának 
meggátlására: vagy saját testi erejével le
győzni, vagy pedig a szökésben fegyverével 
megakadályozni. Ott, hol az erdőőr maga nagy 
testi erővel bir és csak egy ellenféllel van 
dolga, az első mód még megjárja, többek ellen 
azonban nem igen veheti hasznát, a másik 
módot pedig a fegverhasználat nagy korlátozása 
mellett nem alkalmazhatja a saját biztonságának 
koczkáztatása nélkül.

Tegyük túl azonban magunkat mindezeken 
a nehézségeken s nézzük meg, mi történik 
akkor, ha a kájtevő kilétét csakugyan sikerült 
megállapítani s ellene ennek alapján a panaszt 
megtenni. Ha a kártevő elismeri vétkességét 
vagy bűnös voltát, az igazságot szolgáltató 
hatóság rá méri a törvényszabta büntetést ha 
azonban tagadásban van, — s ilyen eset a

Zichy Jenő gráf levele szibériai útjáról,
A magyarok ős hazájának kikutatása körül annyi 

elóvülhetlen érdemeket szerzett Zichy Jenő gróf nyílt 
levelet intézett Bedő Albert volt államtitkár és országos 
főerdőmester úrhoz, melyből kivesszük azt a részt, 
mely hivatva van az erdészeti és vadászati személyzet 
érdeklődését fölébreszteni és figyelmét lekötni.

A levélnek eme része igy szól:
Európát elhagyva utuuk az Uralon át Jekaterin- 

burgba és Tjumenre vitt. Az Ural hegyláncz (a régiek 
Montes Riphai) nem valami óriás magasságú hegyláncz 
és lenyúlik egész a Kirgiz pusztákig, majd az Arai 
taváig, északnak pedig fölnyulik messze a Novaja- 
Semlja alá; a hegyláncz hossza tehát közeD]3.000 kilo

méter. Alapjában e hegység roppant széles, úgy, hogy 
nem valami nagy dolog volt a Perm-Tjumeni vonalnak 
Jekaterinburgon át való építése .A hol a vonal a hegy
séget átszeli, az csak 190 m. tengerfölötti magasságú. 
Hegycsuszamlás miatt a közlekedés beszüntettetvén, 
az átkelést gyalog kellett az Uralon megtenni. Az Ural 
teljes hosszában és szélességében remek fenyőkkel, 
luczfenyő (Pin. picea v. obovata), erdei fenyő, (P. 
silvestris), havasi fenyő, (P. Cembra) van benőve; közbe- 
közbe található a hárs (Til. parvf. v. sib.), a nyír 
(Bet pub.) és a vörösíenyö (P. Sibirica v. Larix) óriás 
példánya s a délibb részén szórványosan tölgy (Querc. 
ped.) is látható. Nevezetes még az is, hogy ott a havasi 
fenyőt (Cembra) mind czédrusnak nevezik. Bükkfát és 
kőrist egész szibériai utamban nem láttam.

Vadban is gazdag e vidék. Szarvas, iram (Elch), 
farkas, medve, róka s éa srürke evetke, hiuz, óriási 
fajdok (szürkések) vannak. Kár, hogy azon a vidéken, 
a hol a nagy ipartelepek vannak (vas, platina, arany, 
mész stb.) oly rémitő pusztítást visznek végbe az erdő-
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leggyakoribb —, akkor nincs más mód, mint 
rábizonyitani bűnét.

Egyszeri! erdei kihágásoknál, melyeknek 
elbirálása közigazgatási hatóságok hatáskörébe 
esik, az erdőőrnek, mint hatóságilag feles
ketett személynek a szavai hitelt érdemlők, 
egészen másként alakul azonban a dolog ott, 
hol lopásról van szó, melynek megtorlására a 
biróság van hivatva. Ez már nem elégszik meg 
magával a váddal és a felesketett erdőőrnek 
bizonyító és erősítő szavaival, hanem vagy 
tanukra, vagy kézzelfogható más bizonyíté
kokra van szükség s ha vagy az egyik, vagy 
a másik nincs meg, a tagadásban levő vád
lottat egyszerűen fölmenti. A legjobb bizonyíték 
mindenesetre az, ha a lopott tárgyat találjuk 
meg a tolvajnál, de ennek is csak akkor van 
haszna, ha rá tudjuk bizonyítani, hogy azt csak
ugyan nála, például az udvarán vagy házában 
találtuk meg, mire nézve legczélszerübb a 
hatóság igénybe vételével eszközölt házkutatás, 
a tolvaj furfangjának azonban a lopott tárgy 
eltitkolásánál vagy elrejtésénél igen tág tere 
nyílik s igy az ilyen bizonyiték beszerzés is 
gyakran igen nagy nehézségbe ütközik.

Még ennél is nehezebb a tanukkal való 
bizonyítás. A tolvaj ugyanis gonosz mester
ségét titokban űzi s ő maga bizonyára nem 
fog tanukat magával vinni, kik bűnös voltáról

ségekben; de legrettentőbbek mégis az Ural erdeiben 
épp úgy, mint az Altai hegységben, az óriási tüzek, 
melyek mérföldekre és mérföldekre pusztítják ezt a 
remek közvagyont. Megtörtént, hogy a Jenisein két 
napnál tovább is a legrémitőbb füstfellegekben haladt 
gőzhajónk, jobbról-balról, a láttávolságokon túl égett 
az erdő, és a mint mondták, már, hetek óta égett.

Az „Ural“-tól egész a Jenisei-ig egy óriási sík
ság terül, alig egypár 80—90 m. tengerfölötti magas
ságú dombbal, részben nedves, vizenyős rétekkel, 
részben óriási kiterjedésű erdőkkel, melyek itt is mint 
egyáltalában egész Oroszországban, minden rendszeres 
kezelést nélkülöznek; hiszen annyi az erdő, úgy mond
ják, ki lenne oly gyermekes, hogy azokat beoszsza 
üzemtervek szerint, vagy pláne újakat ültessen! és 
tart így a pusztítás a legrémitőbb mértékben, Isten 
tudja mióta. Hiszen még aWolga mentén, már Saratow, 
Samara és Wolga-Wolszk vidékén láttam az óriási 
mésztelepeket: egész Oroszország számára itt termelik 
a meszet, számtalan kezdetleges parasztkemenczében,

vallomást tegyenek s ezt a szolgálatát magá
ban teljesítő erdőőr sem teheti, igy tehát 
tanukat csak akkor állíthat, ha azok vélet
lenül vetődnek oda a tett színhelyére.

A bizonyítás tehát mindenkép nagyon meg 
van nehezítve, de ha inár sikerült, akkor a 
bűnös elitélése nem marad el, csak az a kérdés, 
hogy a büntetésnek meg lesz-e a kellő hatása 
s éppen ez az, miről néhány szót akarunk 
ejteni.

(folytatása következik)

Erdősítés Balaton vidéken.
(folytatás és vége).

A csemetekerti vetések mellett azonban a vágások
ban és kopár területeken való vetéssel sem maradtunk 
hátra, hanem igyekeztünk itt is a reánk bízott felada
toknak megfelelni, midőn azonban erről megemlékezem, 
nem mulaszthatom el egyúttal azt is megemlíteni, hogy 
ezen a téren nagy nehézségekkel kell megküzdenünk, 
mert — mint azt már mintegy két évvel ez előtt lapunk
ban megírtam — a balaton — füredi védkerületben 
az erdőtalaj a lehető legrosszabb, a mennyiben a 
nagyobbára mészkövet tartalmazó hegységeket csak 
igen vékony földréteg borítja. A csemeték ültetésénél 
tehát nagyon meg kell válogatnunk az ültetési helyeket 
s ügyelnünk kivált arra, hogy az ültető lyukak jó 
mélyre legyenek ásva, mert itt két heti forróság több 
kárt okoz, mint másutt egyszer annyi ideig tartó száraz
ság. Hála az ezen a téren eszközölt megfigyeléseink-

melyeket mind a legremekebb hárstaerdőkből szerzett 
anyaggal fütenek.

Pedig a Wolga mentén vannak az összes orosz 
arisztokráeziának nagy birtoktelepei, jószágai: ott van
nak a Steenbock grófoké, a Nesselrodek, aWoronzof- 
Dascshoff, az Orloff-awidoff-Bariatinszkiaké stb. Itt 
is, úgy mint az Ural vidékén, sok a vad. Főleg az 
őzekben igen is szép példányokat látni; a szarvasok 
nem oly erősek, agancsaik nem oly szépek, mint a 
kaukázusiak, ellenben az uráli őzek testre sokkal 
nagyobbak. Agancsaik nem annyi águak, hosszabbak, 
de azért jóval hosszabbak (a 40 cm. magasság őzaganes 
nem valami ritka dolog), mint a kaukázusiak, testre 
óriási termetüek. A Paltzin tavaknál, Steenbock grófné 
birtokán Jekaterinburg városától 70 werstre, három
nap vadásztam, hol Bjőrmel vállalkozó erdőőre mellet
tem egy olyan őzbakot lőtt, mely akkora volt, mint 
valami nagy dámszarvas, súlya pedig kizsigerelve 80 
kiló és agancsa hatágú volt, fejét kifőzve haza is 
hoztam. Több ur vadászkertjében láttam azt is, hogy
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nek és eddig szerzett tapasztalatainknak, a csemete 
ültetésünk évről-évre jobban sikerül s a folyó évben 
az idegen területről hozott fenyő csemetéknél 85, mig 
a saját csemetekertekből kiemelteknél egész 95 száza
lékos eredményt értünk el. Ez a fokozatosan elért jobb 
és jobb eredmény nagyon hozzájárul jó kedvünk és 
buzgóságunk emeléséhez, mert nincs leverőbb dolog, 
mint ha az ember nem láthatja fáradozásának gyümölcsét.

Itt még megemlítem, hogy a múlt év őszén 
kiültetett 150.000 darab feketefenyő csemete jól át
telelt s az idei nyarat is derekasan kiállotta, biztos 
reményt nyújtván arra, hogy fáradozásunkat idővel jól 
meg fogja jutalmazni.

A balaton-füredi védkerülethez összesen 18 bir
tokos erdőbirtoka tartozik, melyek a következők:

1. Balaton-füredi volt úrbéresek;
2. Balaton-füredi volt nemesség;
3. Csopaki volt úrbéresek;
4. Lovas-Varjas család;
5. Lovasi volt úrbéresek;
6. Lovasi magán erdőbirtokosok;
7. Paloznaki volt úrbéresek!
8. Alsó-eőrsi volt úrbéresek;
9. Alsó-eőrsi volt nemes birtokosok;

10. Felső-eőrsi volt úrbéresek;
11. Felső-eőrsi prépostság;
12. B. kis-szőllősi volt úrbéresek;
13. B. kis.szőllsői volt nemesség;
14. Nagy-péczelyi volt úrbéresek;
15. Nemes-péczelyi volt nemesség;
16. Nemes-péczelyi volt úrbéresek;
17. Aszófői volt úrbéresek;
18. Tihányi volt úrbéresek;

Ebben a tizennyolcz különféle erdőbirtokban a 
folyó év tavaszán összesen 192.500 csemete került 
kiültetésre, melyek közül 116500 darabot a tapolczai

az őzeknek mindjárt egy éves korukban 6-os agancsuk 
volt. Érdekes az is, a mit Björmei vállalkozó maga 
mondott nekem, t i. hogy a múlt évben 36.000 tuczat 
császármadarat küldött nyugati Európába. Igaz, hogy 
ez egy kissé bolondnak látszó szám, de ő mondotta s 
a többi tekintélyek Jekaterinburgban bizonyították. így 
tehát a szibériaiak vadászati szempontból csakugyan 
csinálnak és jövőre is csinálhatnak versenyt.

Déli Szibéria különben a tulajdonképpeni eldorá- 
dója volna a vadászembernek! Óriási mennyiségű és 
százféle fajta ott a vad, temérdek a fájd, a Tetrao 
urogallus, de azzal is úgy bánnak mint az erdejükkel; 
folyvást lövik, folyvást pusztítják!

Minuszinszken a postamester augusztus végével 
egyetlen délelőtt 68 drb. fajdot hozott haza; vizslája 
előtt lőtte azokat, a hogy nálunk régente juuniusban, 
a félig röpülő réczéket puskáztuk; apraját, nagyját, 
félig röpülő tyúkokat. Az igazi vadász ilyen pusztításokon 
bizony elszomorodik. A mit el nem pusztítanak, az a 
kártékony vad; a hiuzok, vadmacskák, az óriási sasok

m. kir. erdőgondnokság szolgálatott ki, mig a többi 
76.000 a saját csemetekertjeinből lett kiemelve.

Fajra nézve a kiültetett csemeték a következőleg 
oszolnak meg:

1. Fekete fenyő 66.000 darab
2. Virágos kőris . 5.000 „
3. Ákáez . . . 23.000
4. Tölgy . . . .  51.000

4 5. Nyárfa dugvány 2.500 ,,
6. Erdei fenyő . . 46.000 „

Az ültetvények az ősszel következő átlagos ered
ményt mutattak: fenyő 65, kőris 85, ákáez 95, nyárfa 
dugvány 95, tölgy 95 százalékot. Itt még nem mulaszt
hatom el megjegyezni, hogy a saját csemetekertjeinkból 
kiültetett fenyő csemetéknél az eredmény 85, a tölgy
nél és ákácznál pedig 98 százalékot mutatott, mi élő 
tnnubizonysága annak, hogy mennyire előnyös a saját 
csemetekertek telepítése és fenntartása, mert hiába, a 
talaj sajátságaihoz és az éghajlathoz már hozzászokott 
csemeték az átültetést is jobban tűrik meg s az ültetés 
eredménye bőven megtéríti a es'emetekertekre fordított 
költségeket. Igaz hogy ez szaporítja munkánkat és 
gondjainkat, de ezek dúsan meg lesznek jutalmazva 
az elért szép eredmények által.

Elvetettünk még ezen kívül négy birtokon összesen 
13 hektoliter tölgymakkot, de — mint már értesítésem 
első részében említettem — az egerek által okozott 
nagy pusztítások következtében az eredmény nem 
haladta meg a 40 százalékot.

Végre nem mulaszthatom el rámutatni arra a 
nehézségre, melylyel a kerületi erdőőröknek meg- 
küzdeniök kell, ha szolgálatukat buzgón és odaadással 
akarják teljesíteni. A nagy területen szétszórva fekvő 
erdők bejárása, felügyelete bizon nem csekély föladat,

mindenütt láthatók; vizivad, a mint az magától is 
képzelgető, e nagy vizeknél óriási mennyiségben van; 
hattyú, fekete gólya, a ludnak Isten tudja hány faja, 
szalonka, réeze, daru, ott is — pedig nagy mennyi
ségben — található.

De ki lőne ilyenekre, mikor ezek húsa nem oly 
jó, mint a császár-madár, vadfáczán, s a fiatal fájd 
pecsenyéje, ezeket pedig oly könnyű meközeliteni és 
„ sebes “-ültében vagy a földön szaladásközben lepus
kázni. Idejegyzem még, hogy a nálunk Mongolfáczánnak 
tartott fáczánt ott sehol se láttam, de láttam azt a 
valódi mongol-fáczánt, melyet Gueera és más vad- 
szállitók királyfáczánnak neveznek.

A nemes prémek vagy szőrmék már Szibériában 
is nagyon megfogytak, a nemes ezoboly, mely eddig 
milliókat adott, most már százezrekkel számitható; 
óriási ritkaság a fekete róka is, melynél a bársony- 
feketeszinü szőrme minden egyes szála fehérben vég
ződik, s melynek a frissen lőtt rókáról, az értékes bőr 
megsértésének mellőzése vegett, ugyszólva húsosán
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kivált az ültetések alkalmával, melyek az egész vonalon 
majdnem egy és ugyanabban az időben történnek s 
melyeknél a felügyelet hiánya gyakran a legszomorubb 
következményeket vonja maga után. itt nagy segít
ségre lehetne ugyan maguknak a közbirtokosságok 
tagjaiaak a jóindulata és a saját javuk iránt való 
érdeklődés, de sajnos, éppen ez az, a mivel csak a 
legritkább esetben találkozunk s az, a mit erdeik fen- 
tartása érdekében tesznek is, inkább csak a muszájnak, 
mint a jóakaratnak a kifolyása. Valóban nagy lelki 
erő és kitartás kell ahhoz, hogy ilyen viszonyok között 
lelkesedésünk le ne lohadjon s buzgóságunk ne csök
kenjen, hanem hivatáskörünket jól betöltve, Istennek 
és embernek tetsző munkát végezzünk.

Pa p p  J á n o s
hatósági erdöőr,

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

Az utóbbi időben kedvelt lapunkban több tisztelt 
kartárs részéről különféle tárgyú megnyilatkozásokat 
olvastam, melyek mind közös ügyeinket érintik s igy 
nem hagyhatom azokat egészen megjegyzés nélkül, 
hanem némely tekintetbe nyilvánítani óhajtom szerény
véleményemet.

Első sorban természetesen a legfontosabb közös 
ügyünkre, a megalakítandó országos egyesületünkre 
nézve kell nyilatkoznom s itt szükségesnek tartom 
hangoztatni, hogy — legalább egyelőre — maradjunk 
meg mi csak annál, a mit a gyűlésünkön elhatároztunk

s ne akarjuk a gyermeket megkeresztelni, mielőtt 
megszületett volna. Az élet iskolája, tehát a tapasztalás 
majd megmutatja nekünk idővel az esetleges hiányokat 
és szükségeket, mezeken segíteni mindig módunkban 
lesz. A hasonló egj’esületeknek majdnem mindegyikénél 
tapasztalhatjuk, hogy már rövid működésűk után vál
toztatásokat, módosításokat, pótlásokat tesznek alap
szabályaikon s ez bizonyára mindig a szerzett tapasz
talás folyománya. Nekünk most egyelőre nincs egyéb 
teendőnk, mint az egymás iránt való szeretetek a 
kölcsönös megbecsülést táplálni s az egyesülés nagy 
müvét előkészíteni.

A végpontból kifolyólag kitérek a szakiskolát 
végzett tisztelt kartárs úr által közzétett közleményre, 
előre is megjegyezvén, hogy én abban csak a hasznos 
törekvést és buzgoságot iparkodom felfedezni, nem 
pedig — mint talán sokan tenni fognák — a sértő 
szándékot. Abban a részben ugyanis, hogy az iskolai 
tanulmány nagy előnyt nyújt a magán tanulás fölött 
teljesen egyetértek a tisztelt czikkiróval, mert hiszen 
nagy külömbség az, valamely ismeretlen dolgokat 
tudós tanárok előadásából megérteni, vagy pedig tisztán 
magára hagyva, azok mellett átszenvedni a fejtörés 
minden kínjait s szerencsés az, ki azt teheti. Magam 
is szivesen mentem volna szakiskolába erdészeti pályám 
kezdetén, de akkor már családos ember lévén, ezt nem 
tehettem. A szakiskolát végző ifjú mindennel, a mire 
szüksége van eláttva s menten az anyági gondoktól 
tisztán tanulmányainak szentelheti magát, mig a magán
tanulónak a meilett, hogy a mindennapi kenyeréről is 
gondoskodnia kell, még a terhes és fárasztó szolgálat 
is a nyakában van s igy nem csekély az érdeme, ha 
ilyen terhes viszonyok között is kiállja a tüzpróbát s 
ugyanannak a vizsgának veti magát alá, melynek a

lenyúzott irhájáért magam fizettem, a helybeliek által 
is megbámult rendkívül olcsó ár mellett 240 rubelt.

A tigris szintén feljött délről egész Közép-Szi- 
bériáig s fajának bengáliai példányaitól abban külön
bözik. hogy szőrméje a fekete sávok elhalványulása 
miatt világosabb színűbe megy át és szőrmeszálai oly 
hosszúak, mint a legdusabb szőrméjü medvebőrnek 
leghosszabb szálai!

De még egy nevezetességről kell hogy szóljak, 
egy az alsó Taigán és Minussinszk vidékén előforduló 
állatról; és ez nem más, mint a Cervus Elaphus species 
Maral! Le a kalappal tisztelt vadásztársaim! mert ez 
a leghatalmasabb, legszebb szarvas-faj, mit valaha 
láttam és legmerészebb álmaimban képzeltem; — ha
nem — és most tisztelt vadásztársaim csodálkozzanak 
hogy ez állatot hogy kezelik? Körülbelül úgy, mint 
Eszak-Szibériában az ostyákok és a Kamchadalok az 
iramszarvast (Kennthier); háziállat, az istállóban és 
kisebb kerített helyeken tartják és pedig jól tartják,

mert hiszen érdemes, miután ez is egy fajtája az 
aranybányának; a mikor pedig a szarvas bogzik vagy 
bogot visel, a még puha és véres agancsát levágják 
fürészszel a tövénél. Ezért jönnek a határos Kínából 
a tevekaravánok és mázsaszámra szállítják el, fizetve 
a súlyát egyenértékű — nem, ez nem helyes kifejezés! 
— de egyenlő súlyú szinaranynyal. Erősítő orvosszer 
gyanánt, porrátört állapotban eszik ezt a gazdag manda
rinok, és nem egyszer volt alkalmam ilyen kínai nagy
urat láthatni, aki hiú kérkedéssel elővette zsebéből a 
szárított állapotban nála levő agancsmaradékot,

Pedig ezek a szarvasok még hatalmasabbak a 
wapitinél is, amelyhez különben hasonlitanak, lévén 
agancsaik nem nagyon sötétek szinre és nem is nagyon 
gyöngyösek, koronájuk is nem valami különös, ellen
ben egyes ágaik óriási méretűek; de leginkább azzal 
tűnnek fel, hogy a jégcsap 50—60 czm. és láttam 
olyant is egy lengyel számüzöttnél — Stepanovitseh 
korcsmárosuál Omszkon, - -  melynek jégcsapja 67 czm. 
szemcsapja 62 czm. hosszú volt! Az egyes agancs
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szakiskolázott. Különben a mennyire előbb vannak a 
szakiskolások az elméletben, a gyakorlatban annyival 
megelőzik őket a magántanulók s igy mindkettőre nézve 
legelőnyösebb, ha egymás tudását gyakori érintkezé
sekkel elsajátítani s igy a magukét kölcsönösen kiegé
szíteni iparkodnak, mert a legnagyobb bölcseség a 
saját tudatlanság beismerése és tanulni soha sem 
szégyen, hanem igen tiszteletreméltó dolog. Abban 
különben magam is egyetértek tisztelt czikkiró kar
társammal, hogy a magán tanulók közt számos közénk 
nem való egyén is akad s hogy a vizsgáló bizottsá
goknak figyelemmel kellene lenni az általános műveltségi 
fokra is.

Végül nem mulaszthatom el teljes elismeréssel 
adózni Répay Albert tisztelt kartársunk czikkének, 
mert való az, hogy csak a kölcsönös szeretet és tisz
telet az, melyre biztos alapot fektethetünk törekvése
inknél. Óvakodnunk kell tehát minden olyan nyilat
kozattól, mely alkalmas lenne köztünk a szép egyetértést 
megbolygatni, sőt mindent el kell követnünk annak 
megszilárdítására.

Mindezeket pedig nem a békének megbontása 
czéljából, hanem a feletti aggodalmamban mondtam el, 
hogy a köztünk felmerülhető villongások csak ártal
mára lehetnek olyan szépen megindult s nagy fárad
sággal előkészitett közös ügyünknek.

Egy s z a k v i z s g á z o t t  e rdőőr ,
az orsz. érd, egyesület rendes tagja.

S  Kü l ö n f é l é k .  S

A rö p ira t immár szétküldésre került s igy kérjük 
mindazokat, kik már megrendelték, illetve árát be- 
küldték, és esetleg még meg nem kapták, minket 
errő levelező lapon értesíteni. A röpirat 1 frt beküldése 
és a pontos czim közlése után azonnal postára lesz 
téve. Reméljük, hogy lapunk tisztelt olvasói kivétel 
nélkül valamennyien sietnj fognak ezt az érdekes 
munkát maguknak megszerezni. A röpirat ára a lap 
előfizetési dijával egyszerre is küldhető, ebben az 
esetben azonban ez a körülmény a szelvényen fel
jegyzendő.

Eljegyzés. Aczberger Imre m. kir. erdölegény a 
szászsebes! erdőhivatalnál a napokban eljegyezte magának 
hitestársul Illés László nagy-bocskói m. kir. erdőőr bájos

hossza pedig 119 ez. a rózsatő 80 czm. az agancs
távolság pedig 91 czm.-t. mutatott.

Mennyivel különb a Cervus Maral agancsa az 
Amur szarvasénál, mely körülbelül akkora, mint a kínai 
szarvasé és igy a miénkhez nem is hasonlítható; sokkal 
de sokkal rövidebb, körülbelül olyan az, mint az alsó 
ausztriai, ugynevezet berki szarvasé (Auhirsch).

és müveit leányát Erzsikét. A  szép frigyhez tartós és 
zavartalan boldogságot kívánunk a fiátal párnak.

A m eg szég y en íte tt E iffel-torony. Buffaloban, 
az Egyesült • Államokban, óriási vasszerkezetű torony 
épitését kezdték meg, amelynek magassága jóval nagyobb 
lesz a párisi Eiffel-torönyénál A  buffalói torony 346 m. 
magas lesz, alapjának minden oldala pedig 120 méter 
Az első emelete 71 méter magasságban lesz, a második 
155-ben, a harmadik 242-ben, a negyedik 300-ban, az 
ötödik pedig a csúcsán Az ötödik emeletnek a kiterjedése 
98 négyzetméter lesz. Harmincznégy villamos fölhúzó 
viszi a látogatókat az egyes emeletekre. Három mérnök 
és négy építész készítette az óriási torony tervét és 
vezeti a munkálatokat, amelyek egy millió dollárba 
kerülnek.

H osszú ka tonák . Olyan hosszú katonája talán 
egy hadseregnek sincs, mint a porosz hadseregnek. A  
potsdami gárdaezredhez vonult be most ősszel ez a Dabe- 
lenke nevű óriás. Főldmives és a hossza két méter és 
hét centiméter. Az utána következő óriás katona az első 
számú gyalogos gárdaezredben szolgál és a hossza két 
méter és 5 cm. Ugyanabban az ezredben van egy rekruta, 
aki két centiméter hijján két méter. A legelői említett 
Dabelenken kívül az idén egyetlen rekruta sem üti meg 
a két méteres nagyságot. A  német hadsereg leghosszabb 
katonája a királyi bajor gyalogságnál szolgál. Két méter 
és tizennégy centiméteres.

A csók m in t ism ere tlen  fogalom . Nem 
mindenütt a világon csókolóznak. így Khinában, Japán
ban, Indiában, Birmában egészen ismeretlen valami a 
csókolózás A  khinai és japáni leányoknak fogalmuk 
sincs a csók jelentőségéről, ámbár az ó' ajkuk is rózsás, 
s nekik is édes a mosolygásuk. A khinai, vagy az indus 
ifjú éppenséggel nem fejezi ki szerelmes érzéseit azzal, 
hogy megcsókolja az imádottját, s az anyák sem csókolják 
meg gyermeküket a fönt említett országokban, hanem 
csak egyszerűen a szivükhöz szorítják. (Nálunk sem ártana, 
ha a kis babák csókolása ismeretlen volna, legalább a sok 
idegen részéről). Különös, hogy e népek megegyeznek 
a csókolózásra nézve az éjszakiakal. így például az esz
kimók, ha szeretik egymást, s ezt ki is akarják fejezni, 
orruk egymáshoz való dörzsölésével cselekszik meg.

V adászn i csak kell. Ezt tartja a Kongómenti 
néger, még ha nincs is vad. De a néger segít magán. 
Ott vannak a patkányok, még pedig elegen, belőlük 
busás zsákmány kínálkozik. Húsz vagy harminc néger 
fölfegyverkezve puskával elindul egy olyan helyre, amely 
gazdag patkányban. Ott nagy tüzet rak a díszes vadász
trupp, a füst aztán megteszi a magáét, felhajtja a „vadat". 
Az pedig vagy neki szalad a lobogó lángoknak, vagy 
pedig ledurrantják a „vadászok", hogy haza vigyék az 
asszonynak, mint nálunk az urak a nyulat. Hogy pedig 
változatosság is legyen a vadászatban, hát mennek a 
négerek majomra is. Körülállják ismét nagyon sokan azt 
a fát, amelyre az üldözött fölmenekült s olyan pokoli 
zajt csapnak, hogy a boldogtalan majom Kábultan bukik 
le közéjük. Akkor őt is csak ledurrantják De az asz- 
szonynak azért tán még se viszik haza pecsenyének.

A szél sebessége. Porto-Rikóban nemrég hallat
lan erejű vihar dühöngött, mely több százezer dollárnyi 
kárt okozott a lakosságnak és a melynek emberélet is 
esett áldozatul. Elképzelhető, hogy a vihar óriási sebes
séggel haladt; legnagyobb gyorsaságát, a hatterasi mete- 
otológiai intézet jegyzése szerint, augusztus 17-én érte el,
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kevéssel délután. 16-án reggel, a mikor a vihar kezdődött, 
óránként való sebesség 60 -80 kilométer volt; másnap 
reggel ez a gyorsaság fokozódott és pedig 112 kilomé
terre, később azonban elérte a 150, 190 és 220 kilomé
ternyi sebességet, úgy, hogy az anémométerek nem mű
ködtek többé- A  barométer pedig 727 milliméterre sülyedt; 
ennél kisebb légnyomást még nem észleltek az Atlanti- 
Óceán partján.

A kasz tó fán  sze rze tt vő legény. Csókon szer
zett vőlegényt már láttunk — legalább a színpadon, 
akasztófán szerzetről most hallunk először Endrődön 
történt; Barinkó János, egy 73 éves jómódú parasztgazda 
szemet vetett egy szép 17 éves kedves leányra, de mikor 
kezét megkérte, a leány viszautasitolta. Az öreg szerelmes 
erre a leány szémeláttára kötelet kötött a mestergeren
dára, felállott egy székre és felakasztotta magát. A  
leány ijedten, a kenyérvágó késsel elmetszette a kötelet 
és Barinkó életben maradt. Azóta már ki is hirdette őket 
a pap.

A  csa ta  u tán . Egy angol szakaszvezető írja 
egyik hazaküldött levelében az elands-laagtei csatáról, 
mely csata tudvalevőleg az egyetlen olyan csata volt, 
melyben az angolok győztek: Mikor a harcnak vége 
volt, a sebesültek keresésére indultunk. Egy öreg, fehér
szakállas búr került utamba. Eleinte óvatosan közeledtem 
a vén legényhez. Néhány sebesült búr ugyanis fűben 
rejtezkedő kígyó módjára viselkedett. Az ember a leg
jobb szándékkal közeledett és egyszerre csak rálőttek. 
Ezért óvatos voltam. De csakhamar láthattam, hogy az 
öreg képtelen fölemelni fegyverét. Nehezen lélegzett és 
már nem ipen húzhatta sokáig. Mikor fölibe hajoltam, 
arra kért, nézzek szét, nincs-e a közelben a fia, egy 
tizenhárom éves fiú, a ki mellette harcolt. Megtettem 
kérését és a szegény fiút egy halom sebesült alatt holtan 
megtaláltam. Odavitttem apjához. Tudod, hogy nem 
vagyok lágyszívű. De mikor az öreg búr meglátta fiát, 
el kellet fordulnom. A  holttestet magához szorította és 
és úgy sóhajtozott, hogy a torkom összeszorult. Ebben 
a percben láttam csak meg, mily borzalmas a háború. 
Mikor visszafordultam, az öreg búr már meghalt, de 
görcsösen fogta élettelen fia hideg kezét.

A legszigorúbb  város. Ezt a címet talán a 
legtöbb joggal Jawa amerikai város (Egyesült-Államok) 
érdemli meg. Minden polgárának már tizenegy órakor a 
lakásán kell lennie, különben ötven dollár büntetést fizet, 
vagy húsz nap fogságra ítélik. A tizenegy órát böm
bölő hangú gőzkürt jelzi minden este. Az utcán való 
lármázás, papirosnak, gyümölcshéjnak elhajigálása 5—IOO d. 
bírsággal jár. Minden színházat, énekes kávéházat liz 
órakor csuknak, s a bálokat fél tizenegykor már be kell 
végezni. Végül: az utcán köpni oly mulatság, amely
tizenöt dollárba kerül.

H ázsza llitás  vonaton . A Burlingten and Mis
souri Riven vasúton nemrégiben egy egész udvarházat 
szállítottak húsz mértlöldnyi távolságra Hemingfordtól 
Alliancig. A  ház hossza ötven, szélessége negyven láb 
és két emelet magas. Súlya körülbelül száz tonna. A  
túlnyomóan fenyőfából épült házat előbb gerendákon 
fölemelték és négy, egyenkint ötven tonnás kocsira 
helyezték. A  vonat óránkint hat mértföldet haladt. A  ház 
teljes épségben érkezett meg.

V adászat A lm ássy  D énes g ró fnál. Almássy 
Dénes gróf békés- és biharmegyei birtokain 4 napig

tartó körvadászat volt. Részt vettek benne Tisza Kálmán 
Károlyi, Inkey, Wenckheim, Trauttenberg grófok, A 
vadászat eredményét, több szekér szép vadat, a bécsi 
piaczra küldték.

Tót m u n k áso k a t keresnek . Egy nagyobb 
erdélyi faüzlet a Székelyföldön, a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület utján, mintegy ötven tót munkást 
keres, kik közül 8 —10 lehet nős is. A  cég tiz évig 
állandó és tisztességes bérrel fizetett munkát biztosit, úgy 
hogy a munkások kellő szorgalommal hónaponkint 20—-24 
forint keresetre számíthatnának. Igaz, hogy fáradságos 
munkát kellene végezniök. ölfavágást, szénégetést, talpfa 
és rönkfaragást, hamuzsirfőzést A megbízhatóbb munkások 
a fűrésztelepnél mint gépmunkások kapnak alkalmazást. 
A  munkásokat a cég mindennemű baleset ellen biztosítja. 
Jelentkezni lehet Nyitrán, a fölvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesület központi irodájánál, mely esetleg szerző
désüket is szívesen közvetíti.

F a ló  jó s lása  a X X -ik századra. Falb Rudolf, 
a félelmes viharpróféta annyi siker és annyi balszerencse 
után kiadta jóslását a huszadik század első félesztendejére 
Enyhe tél és hűvös tavasz: ezt jósolja 1900-ra. Az év 
legkritikusabb napja március elseje lesz. A  részletes 
prognózis ez:

Január. Az első hét elég enyhe, a második hét ne
hány napja igen hideg, a harmadik a közepesnél melegebb, 
a negyedik hét normális.

Február. Száraz időjárás. Az első félhónap közepesnél 
melegebb A hónap végén már előre lehet érezni a 
március elseji kritikus időt s erős vihar várható.

Március. A kritikus napon túl normális lesz az időjárás. 
A hónap vége viharos lesz.

Április. A  hónap első felében süni havazás várható. 
A  harmadik és a negyedik héten igen erős hideg lesz. 
Utolsó nap azonban elég meleg lesz.

Május. A temparatura a közepesnél alacsonyabb. 
A  harmadik héten havazás lesz.

Junius. Sürü esőzés. A hőmérséklet a hónap két
harmadáig a közepesnél nagyobb lesz, azután hűvös, sőt 
hideg,

V Sióit
Szerkesztői üzene tek .

Potyondy Kálm án urnák, Ófalusi erdő. Beérkezett, az 
év végéig rendezve van. — Kinder Béla urnák, Feketepatak. 
Az egyesület megalakítása csuk az alapszabályok leérkezése 
után lesz lehetséges, ennek idejét azonban előre tudni nem 
lehet, azonban ha ez csak uj óv után történnék is, a közgyűlés ki
mondhatja, hogy a tagsági idő újévtől számítandó s igy jó lesz 
a belépni szándékozóknak a járulékokat apránkint gyűjteni s 
postatakarékban elhelyezni, hogy azután a pótlás könnyeben 
essék Különben lapunk szerkesztője legközelebb Budapestre 
utazik s személyesen meg fog győződni a dolog ügyállásáról- — 
Ja k u s János urnák, Esztergom. 4 frt beérkezett; év végéig 
rendezve van. — Horváth János urnák, Böhönye A kér
déses uradalom Hunyad vármegyében van, — jFehérváry  
János urnák, Kóka. Megfelelő dolgozatokat mindig szívesen 
fogadunk. — A pátfalvi előfizetőnek Ha figyelemmel kiséri 
lapunk IV. évfolyamának eddigi szerkesztői üzeneteit, ott kér
désére megkapja a választ, — Szabó M ariska urhölgynek. 
Az egyesületbe belépni óhajtók száma lassan bár, de folytonosan 
gyarapodik. Sajnos, hogy ugyanezt nem mondhatjuk lapunk 
híveiről. Előfizetésük csakugyan az év végével jár le.

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

L Ü M  S S '  T'i%  n  r> a
udvari egyenruha szállítok ★

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  n a gym éltó ságu  fö ldm űvelésügyi m. k ir M in isterium nak  1894 év i au gusztus

hó 11-én k e lt  m agas in tézk ed éséve l,
c z é g ü n ü  újó lag  megtoizatott

a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

_______ hivatalos utón részletfizetésre________
megrendelhetők.

W* POLGÁRI JEtTTH-Á. ü
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V id ék i m egrend elések  k ivá ló  fig y e lem m el eszk özöltetnek .
Ó vakodjék m in d en k i o ly  czégektő l, m ely ek  olcsóbb a ján la tta l akarják  

rég i v ev ő in k et fé lrev eze tn i, -“p $  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. BLUM é s  T A HS A
Sütő Utcza 2, Szervitatér sarkán. ,  . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

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

Nyomatott S t e g ma n u  János  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1Ö99. D eczem ber 19. 12. szám

m

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Néhány szó az erdőkárokról.
(folytatás és vége).

Az erdőkárositót elitéli az eljáró hatóság 
s kötelezi megfelelő kártérítést, büntetéspénzt, 
eljárási költséget s esetleg hajtópénzt az 
ítéletnek jogerőre való emelkedésétől számított 
záros határidő alatt megfizetni, nem fizetés 
esetében a büntetéspénz nagyságához mért 
bizonyos idejű szabadságvesztésre lévén át
változtatandó.

A tapasztalás azt mutatja, hogy az erdei 
károkat leginkább szegény sorsú emberek kö
vetik el s elég ritka eset az, hogy erre 
vagyonosabb ember is vetemedjék, mi termé
szetes is, mert hiszen az ilyen méltán fél a 
pénzbüntetéstől, mely rajta vagyonosságánál 
fogva felhajtható, de meg a szégyenyérzet is 
jobban van benne kifejlődve s restellené, ha 
elzáratnék, bár ez a legtöbbnél csak ál szégyen
érzet, ilyen viszonyok mellett tehát az erdő
károk legnagyobb része a birságnak szabadság 
vesztéssé való átváltoztatásával lesz megtorolva, 
miből azután a károsult erdőbirtokosnak nem 
hogy bármily haszna lenne, de éppen ellen
kezőleg a tárgyalásokkal kapcsolatos kiadások 
révén még anyagi kára is van. Az az egy
két napi elzárás pedig alig alkalmas arra, hogy 
a megrögzött erdőkárositót jó útra térítse, sőt 
ellenkezőleg, látván a könnyű menekvést, még 
vakmerőbb lesz gonoszságában.

Tág teret nyújt az erdőkárossitásoknak 
még az a körülmény is, hogy szülőt gyer

mekéért, férjet feleségéért és viszont, vagy 
pedig a gazdát cselédjéért felelősségre nem 
vonja a törvény s ezt már a köznép is tud
ván, nagyon természetes, hogy az erdőkárositást 
rendesen a családnak vagy a háztartásnak az 
a tagja követi el, mely teljesen vagyontalan s 
igy rajtakapás vagy kipuhatolás esetén olcsón 
—- pár napi elzárással — menekül meg a 
bajból. A mit büntető törvénykönyvünk orgazda
ság névvel jelöl meg, az az erdei kihágások
nál ismeretlen fogalom, pedig itt is a kár
tételből eredő hasznot élvező ugyanazt cselekszi, 
mit az tesz, ki a lopott tárgyakat elrejti vagy 
saját javára fordítja. Abból, hogy a cseléd a 
gazdája marháit vagy juhait a tilosban legel
teti, neki magának anyagi haszna csak abban 
az esetben van, ha erre maga a gazdája biz
tatja s ezért külön jutalomban részesíti, mig 
ellenkező esetben a saját legelő vagy takar- 

. mány megtakarítással csak a marha tulajdonosa 
jut némi haszonhoz, mégis ha Ítélkezésre és 
végrehajtásra kerül a dolog, a büntetés a 
cselédet éri s a tilosban legeltetett marha nem 
lesz végrehajtás tárgyává.

Igaz, hogy az ellenkező eljárás számos 
visszaélésre nyújthatna alkalmat a cselédeknek, 
mert bosszujokat könnyen kitölthetnék gazdá
jukon az által, hogy barmait készakarva hajtanák 
be a tilosba és még maguk igyekeznének arra, 
hogy tetten éressenek az erdő őrizője által, 
de hát a cselédjének megbízhatóságára, hű
ségére és becsületességére felügyelni a gazdája 
van hivatva és nem az erdőtörvény.

A törvény intézkedik arról, hogy a szülő
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gyermekének felmerült kórházi költségeit meg
térítse, de hogy annak kihágásaiért is szava
toljon, erre nem találunk paragrafus!!. Azt 
természetesen nem leht kívánni, hogy a szülő 
gyermekének minden bűnéért, felelősségre vonas
sák, mert hiszen arról, hogy ha az gonosztévő lett, 
ő rendesen alig tehet hanem igenis, ott, hol a 
gyermek vagy bármely családtag a lopott fát 
a házhoz hozza és azt ott fel is használják, 
csak jogos és méltányos, hogy az okozott 
károkért a háztartás minden tagja egyaránt 
szavatojon vagyonával.

A hajtópénznek megítélése körüli eljárás
hoz is sok szó fér, a menyiben ezt csak abban 
az esetben Ítéli meg az eljáró hatóság, ha a 
jószág tényleg be is lett hajtva, abban az 
esetben pedig, ha annak behajtása bármely 
körülmények folytán nem sikerült, az nem lesz 
megítélve. A mi szerény véleményünk szerint 
a hajtópénz minden olyan esetben megítélendő 
lenne, mikor a tilos legeltetés bebizonyul, mert 
hiszen nem a marhának a behajtása itt a dolog 
lényege, hanem maga a tilos legeltetés ténye 
és annak megtorlása. A tilos legeltetésen ért 
— kivált nagyobb számú — marhát behajtani 
különben is csak a legritkább esetekben sike
rül, mert eltekintve a beterelésével összekötött 
nehézségektől, az erdőörnek gyakran még a 
pásztorok és kutyáik támadásai ellen kell véde

keznie s a fegyver használatának túl szigorú 
megszorítása mellett szigorúbb rendszabályok
hoz nem nyúlhat, sőt nem egy esetben örülnie 
kell, ha ő maga ép bőrrel menekülhet.

Végre arra nézve is számos panasz merül 
fel, hogy egyes községi elöljáróságok akár 
könnyelműségből, akár pedig félrevezetés foly
tán (azt hogy rósz indulatból is, nem akarjuk 
hinni) olyanoknak is kiszolgáltatnak szegény
ségi bizonitványkat, kiknek vagyunk van, mi 
által módot és alkalmat nyújtanak az erdei 
kihágónak a reá nézve mindig súlyosabb pénz
bírságok elől való menekülésre sa nép szemében 
még mindig enyhébbnek talált elzárás el
szenvedésére. Igaz, hogy ez ellen van orvosság, 
mert a gyanakodónak módjában van a puha- 
tolódzásra s jogorvoslattal való élésre s ha be
bizonyul, hogy az elöljáróság roszhiszemüleg járt 
el s tudva hamis bizonyítványt állított ki, nem 
kerüli el méltó büntétését, de ehez a módhoz 
nagyon nehéz nyúlni, mert vajmi könnyen juthat 
a feljelentő rágalmazás bűnébe s ő maga kerül 
a csávába, legjobb esetben pedig ellenséges 
viszonyba jut az érdekelt elöljárókkal s magára 
zúdítja azok neheztelését sőt haragját, már 
pedig az erdőőrnek, ki gyakran van ráutalva 
az elöljáróság jóidulatára, igyekeznie kell ezt 
lehetőleg megtartani.

Húsz év múlt el azóta, hogy az erdő-

iMMÍiéáéáéáéMléJdMÁMéáMiéáéÁiM
T  A C Z J\-.

Az ón jó napom.
Hiába, az igazi vadászember, ha már elköltötte 

szerény ebédjét s a zsíros falatokat leöblítette egy 
pár busás korty saját termésűvel, nem szereti soká 
piszkálni a fogait, hanem már evés közben is mig egyik 
szemével a kanál felé sandit, nehogy szája helyett a 
fülébe öntse a levest, addig a másik szeme ott jár a 
szögön lógó puskán és tarisznyán s alig várja, hogy 
vége legyen az ebédnek.

így voltam én is egy szép verőfényes őszi napon. 
Türelmetlenül vártam az ebéd végét s szinte egész 
valóm bizsergett a nagy vadászhatnéktól, mintha csak 
sejtettem volna, hogy ez a napom sem fog hiába 
elmúlni. Az utolsó f^lat még alig szaladt le a torkomon,

már nyakamba akasztottam a vadásztarisznyát s vállra 
vettem a purkát, életemnek] ezt a két leghűségesebb 
kísérőjét s előfüttyentve a tacskókat és kopókat, meg
indultam a Maros mentén levő zfüesbe.

A Maros vize, a harcsáknak ez a kedvencz 
tanyája ott húzódik a község közvetlen közelében s igy 
csakhamar kiértem oda, hova szándékom volt menni, 
annyival hamarább, mert a község lakossága már jól 
ismeri szokásomat, hogy mindenkor szívesen szóbeszédbe 
elegyedem útközben, csak akkor nem, mikor vadászni 
szándékozom, mert azt tartom, hogy a vadászatra szánt 
időből csak egy perczet is elrabolni vétek.

Kiérve a füzesbe, egy kis vizér közelében álla
podtam meg s eleresztettem az eddig pórázon vezetett 
s máris nyugtalankodó kutyákat, melyek csakhamar 
el is széledtek a jókora füzes csalitjaiban keresni a 
prédát.

Mig a kutyák kötelességüket teljesítették, én 
magam elméláztam s a viz halk csobogása mellett 
elgondolkoztam mindenfeléről, kivált pedig arról, hogy
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törvény életbe lépett s így elegendő idő arra, 
hogy annak jó és rósz vagy hiányos oldalai a 
szerzett tapapasztalások utján felfedeztessenek, 
hasznos munkát végezne tehát az, ki ezeket 
a tapaszalatokat összegyüjtené s azokra az 
irányadó körök figyelmét felhívná, hogy igy 
ezeknek módjukban álljon a mutatkozó hiányos
ságokon segíteni.

Már magában véve az a körülmény, hogy 
egyes szolgabirósági kerületben éven át az erdő
károknak nem ezrei, de tízezrei kerülnek el
bírálás alá s ezeknek elintézése rendszerint 
egyes ember vállaira nehezül, kinek ezeken 
kívül még egyéb ügyekkel is kell bíbelődnie, 
nagyon alkalmas a felületes eljárás alkal
mazására s igy nem is csoda, hogy azután az 
erdőkár tárgyalások megtartása évekig is el
húzódik s ugyanez áll a már meghozott Ítéletek 
végrehajtásánál is. Igazolja ezt az időközben 
történt elhalálozások folytán leírásra kerülő 
erdőkárok szertelen nagy száma.

Hogy a mutatkozó bajokon segítve legyen, 
okvetenül szüséges lenne az erdőtörvény meg
felelő módosítása és az erdőkárokra kiszabandó 
büntetések szigorítása, legkivált pedig az egye
temlegesség megfelelő körvonalozása.

A tölgyek elterjedése és mostani állopota.
Közli: Krisán György.

Magyarországon az összes fanemek közül egyik 
sem volt az irtásnak és a túlságos, mértéket nem 
ismerő kihasználásnak annyira kitéve, mint a tölgy s 
mégis daczára ennek a vandalismussal határos pusz
tításnak, mely tölgyes állabainkat nagymértékben meg
apasztotta, hazánk az európai államok közt ezek gazdag
ságában mondhatni még mindig az első helyen áll. 
Tölgyfa készítményeink, a különféle fűrészelt áruk, 
dongák, vasúti talpfák jó minősége magára vonta 
nyugoti földrészünk figyelmét s ezek könnyen találtak 
az ottani piaczon elhelyezést.

Magyarországon a tölgyesek által elfoglalt összes 
terület mintegy 3, 714, 807 kát. holdat tesz ki 6,003, 
505 tömör köbméter évi fahozammal.

A nemes tölgyfajok és a cser közt ez a terület 
és fahozam a következőleg oszlik meg:

1. Tölgy szálerdő 1, 411, 549 kát. hold évi s 
holdankénti 1'75 tömör köbméter fahozammal s igy az 
összes termelés 2, 480, 970 tmkmt. tesz.

2. Tölgy sarjerdő 1, 403, 156 kát. hold, holdankint 
1'50 tmkbm.. összesen 2, 105, 935 tmkb. évi hozammal.

3. Cser szálerdő 434, 891 kát. hold, holdankint 
1‘74, öszsesen 758, 477 tm évi hozammal.

4. Cser sarjerdő 462, 237 kát. bőid, holdankint 
1'43, összesen 662, 997 tömör köbméter évi faterméssel.

A Magyarországon levő összes erdők 15, 957, 
587 katasztrális holdat foglalnak el, mely területben 
a Horvát-Slavon országi 2, 663, 095 kát. holdat kitevő 
erdőségek fanemek szerint a következőkép oszlanak 
meg; tölgy 22‘28, cser 5‘72, bükk 26:54, gyertyán 913, 
egyéb lombfák 7’24 és a fenyvesek 19‘09 százalék.

ime valamint ez a vizecske itt a lábam mellett lassú 
folyásával hogy igyekszik más társához, hogy ezzel 
egyesülve megnagyobbodjék s azzal együtt uj társat 
keresve siethessen segiteni a mérhetlen nagy tenger 
megteremtését, hazonlatosképen kellene sietniük az 
erdészeti és vadászati altiszteknek is az egyesülés és 
összetartás nemes eszméje felé. Tudja Isten, meddig 
tartott volna ez az én bölcselkedésem, ha egyszerre 
különös nesz ki nem riaszt mélázásomból.

A vizér egyik keskenyebb részén egy kis átjáró 
volt készítve füzkötésből s e mellett különös locsogás 
hallatszott. Alig hogy oda pillantok, hát csak láttam, 
hogy egy vidra surran át a keskeny átjárón. Egy 
durranás és a gonosz halpusztitó beadta a kulcsot.

Nagy örömmel vettem magamhoz a nem is várt 
szép prédát s gyönyörteljesen simogattam tiszta, fényes 
bundáját mikor egyszerre hallom a kutyáim csaholását 
Eleinte csak egy-egy csahintás, de csakamar teljes 
erejével megindult a vadász fülnek annyira kellemes 
konczert.

A hajtás egyenest felém tartott s nem kellett 
soká várnom, már megjelent a füzes szélin egy gyönyörű 
róka, No, ez sem fog több tyúkot enni, sem nyulat 
hajszolni életében! A másik pillanatban már ott vonag- 
lott a gonosz ragadozó végső haláltusájában.

A hajtás a füzesben azoban még egyre tart s igy mig 
fölszedem újabb zsákmányomat s porolom ki belőle 
a bolhákat, fél szemem mindig ott jár a hajtás irá
nyában s nem is hiába, mert ime nem messze tőlem 
kibukkan a második ravasz. Egy jól irányzott lövés 
ezt is leteriti.

Kopóim azonban még most sem bújnak elő, ha
nem keményen hajtanak tovább a csalitban s én nem 
tudván mire vélni a dolgot, neki indultam a sűrűség
ben, melynek minden zugát s igy egy pár kisebb 
nyiladékát és tisztását is igen jó ismerem. Nem is 
mentem be híjába, mert csakhamar megjelent az egyik 
nyíláson egy szépen kifejlett borz, mely természetesen 
szintén megcsinálta végrendeletét, nekem hagyva örök
ségül gyönyörű bundáját.
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Számtalan történelmi adat és szájhagyomány tesz 
arról tanúbizonyságot, hogy hazánknak olyan dombos 
és lapályos vidékein, hol most dús szántóföldek, rétek, 
kertek, szőllők és legelők terülnek el, hajdanában a 
legszebb tölgyesek diszlettek, sőt még verőfényesebb 
előhegységeinket is ezek foglalták el bükkel elegyítve, 
mig most már a tölgy eltűnt s helyét a bükk és egyéb 
lombfák foglalták el.

Szép tölgy szálerdőket találhatunk még a Béga 
és a Szamos mentén, a Rába lapályain és a Dráva 
és Száva s ezeknek mellékíolyamai vidékén, zeek mintegy 
jelképei a tölgyesek régi dicsőségének. A dunántúli 
megyék benujabban nagyobb mennyiségben mutatkoznak 
a részben kézből való vetés, részben természetes be- 
erdősülés által létrejött fiatal tölgyesek és sok helyütt 
a megkimélt sarjerdő szép szálerdővé alakult át.

A mezőgazdaság leginkább a tölgy rovására 
terjeszkedett és terjeszkedik még ma is, minek oka az, 
hogy éppen a tölgyesek azok, melyek a mezőgazda
ságra alkalmas jó talajú és lapályosabb helyeket fog
lalják el.

Ott, hol a tölgyesek talaja minden tekintetben 
megfelel a mezőgazdaság követelményeinek s termő 
képessége gondos művelés és trágyázás mellett be- 
láthatlan időkre fentartható, az ilyen irtásnak a nagyobb 
jövedelmezés szempontjából még van értelme és jogosult
sága, de mit mondjunk azokról az irtásokról, melyek 
egyes vidékeken, kivált Szolnok-Doboka, Alsó-Fehér és 
Hunyad vármegyékben eszközöltettek, hol a meredek 
dombok délnek fekvő részeit megkopárosittota a nép 
s miétán pár évig krumplit, kukoriczát termelt azokon, 
az esőzések vígan végezték romboló munkájukat s 
lemosván a termő talajt, óriás területek lettek haszna- 
vetlenekké. Az ilyen gazdálkodás méltán nevezhető

Már szinte megelégeltem a sok szerencsét, mert 
magam is azt tartom, hogy a sok a jóból is megárt 
de nem igy gondolkoztak derék kutyáim, mert ezek 
ismét szétszáguldoztak újabb zsákmány keresésére.

Nem sok- gondot vetve a tovább folyó hajtásra 
neki gyürkőztem a rókák buudájának lefejtéséhez, de 
a sors könyvében — melynek szerencsés lapjára voltam 
ma bejegyezve — az volt megírva, hogy ezt a munkát 
se végezhessem háboritlanul, mert mig az egyik 
rókát nyúztam, egy nyulat hozott gonosz sorsa puskám 
csőve elé s ugyanígy járta  másik róka nyúzása közben 
egy második nyúl.

Szinte féltem már tovább is kint maradni, mert 
hiszen ha ez tovább is igy megy, holnapra meg azutánra 
semmi sem marad, hát csak fölszedtem gazdag zsák
mányomat s vigabban mint akármikor megindultam 
hazafelé.

Utam a községen át szerény hajlékomig valóságos 
diadalmenet volt, kisért azon engem a község apraja- 
nagyja. A minapába komédiások jártak nálunk s hangos

rabló gazdaságnak, hivatva arra, hogy egész nemze
dékeket nyomorba ejtsen.

Nagy hátránynyal jár tölgyeseink felújítására az 
azokon és a beültetendő helyeken való oktalan legel
tetés, mert a talajnak keményre taposása nagyban 
hozzájárul az ültetés eredményének meghiúsításához 
s kivált a köves, dombos oldalokon a görgetegeket 
elősegíti, okozván ez által a termő talaj pusztulását. 
Az ilyen helyek azután teljesen elvesznek a tölgyekre 
nézve s az erdész kénytelen a siláuyabbb talajjal is 
megelégedő alárendelt fanemek ültetéséhez folyamodni.

Vasúti és táviró hálózatunk rohamos fejlődése 
fölötte igénybe veszi tölgyeseinket, mert mig egyrészt 
a vasúti talpfák és távirda póznák rengeteg faanyagot 
nyelnek el, addig másrészt a szállítás könnyűsége 
hozzáférhetővé teszi a fogyasztó piaczokat a különféle 
tölgy épületfának, dongáknak és fűrészáruknak.

Bedő Albert nyug. államtitkár s volt országos 
főerdőmesternek 1885 évben megjelent „A magyar 
állam erdőségeinek leírása czimü munkájában meg
emlékezik arról, hogy vasutaink 1882—1884 években 
átlagosan évenkint mintegy 1.356,956, darab talpfát 
használtak fel 107,073 tm. tartalommal, ezenkívül még 
17800 köbméter egyéb épületfát, melyeknek előállí
tásához mintegy 245 630 köbm. gömbölyű fára volt 
szükség, miután pedig az említett mű szerint az erdei 
fának csak 25--40 százaléka használható fel épület 
és müfának, mig a többi csak tűzi és szénfára alkal
mas, vagy pedig mint csúcs és ágfa az erdőn marad, 
ennélfogva a kitüntetett szükséglet fedezéséhez éven
kint mintegy 7—8 százezer köbm. évi fatermés szük
séges, mi tölgyeseink évi fahozamának 28—33 % -át teszi.

A vasúti hálózat terjeszkedésévéi nagy lendületet 
nyert a tölgyfának kivitele is, igy a hivatkozott munka

dob és trombitaszóval járták be az utczákat nem 
csekély csődületet idézve elő, de azért bizton állít
hatom, hogy ezeknek sem akadt több bámulójuk, mint 
nekem és elejtett vadjaimnak.

Az idei vadászévad különben sikeresnek mutat
kozik, mert a minapába ugyancsak azon a tájon, hol 
ez a hallatlanul szerencsés napom volt, kutyáim egy 
rókát erősen szorongattak, de mielőtt puskám csőve 
elé hozhatták volna, az szerencsésen bemenekült egy 
lyukba abban a hitben, hogy itt majd biztonságban 
marad. De nem oda Buda, pajtás! Itt vannak az én 
derék tacskóim, majd kiszorítanak azok téged onnan.

Nem is kellett a kis kajsza lábuaknak sok biz
tatás; csakhamar benyomultak az idegen hajlékba s 
megindult a föld allatti hajsza. Rövidebb idő alatt, 
mint a mennyi ennek leírására szükséges, már kibújt 
a ravasz a lyuk száján, nyilván csak azért, hogy bizony
ságot tegyen szemeim és kezem biztosságáról. A föld 
gyomrában azonban tovább folyik a viaskodás és kis 
idő múlva a második róka is ott fekszik szerencsétlenül
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299— 321 lapjain olvashatjuk, hogy az említett években 
kivitt s csekély kivétellel tölgyből álló erdei keményfa 
áruk értéke az 52 millió forintot meghaladta, mig az 
ugyanazon idő allatt kivitt cserkéreg értéke 16, 623, 
032 forintot tett, mely összegekből tehát egy évre 
átlagos számítással 23 millió forint esik.

Grell Mór nyugalmazott vasúti főmérnök kimu
tatta, hogy Ausztria- Magyarország már meglevő és 
újból épülő vasutai évenkint 2,506000 darab talpfát 
szükségeinek, mely mennyiségből hazánk két milliót 
szolgáltat s szakszerűen kimutatja, hogy ezt a szűk 
ségletet Magyarország összes tölgy erdei csak mint
egy 10—12 évig lesznek még képesek fedezni a 
vasúti talpfák árának emelkedése és az erdők tulhasz- 
nálata mellett.

Nyilvánvaló ezekből, hogy a bekövetkezhető baj
nak csak meglevő tölgyeseink gondos ápolásával és 
újaknak telepítésével vehetjük elejét s szükséges, hogy 
ez a tudat minden egyes erdész embert hasson át s 
erre irányult munkálkodásában lelkesítse és fáradhat- 
lanná tegye.

Alsó-Köröskény (Nyitra m.) 1899 deczember 8.

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

Alakítandó egyesületünkkel foglalkozó s lapunk 
9-ik számában foglalt vezérczikket közöltem környékbeli 
kartársaimmal s azok megbízásából köszönetét mondok 
szerkesztő urnák az abban foglaltakért, mert mi meg 
vagyunk győződve, hogy ezek után mindenki, a ki 
csak hive ügyünknek, ezzel a vitát befejezettnek fogja

járt társa mellett. Az egyik tacskó is kijött már, de a 
másik még mindig nem tágít, hanem tovább küzköd 
— eredménytelenül, mert a gonosz ellensége csak nem 
akar kitörni.

A jó szerencse hozott arra egy atyafit ásóval a 
vállán. No csak gyorsan neki az ásásnak, itt, az ugatás 
hangjának irányában. Fáradságos és verejtékes munka 
után végre előkerült a harmadik róka is és talán 
mondanom sem kell, hogy az is két társának sorsára 
jutott.

Mire ezeket a sorokat irom, már tizennégy rókának 
húztam le a bundáját s nem tettem le a reményről, 
hogy ez a szára a tél folyamán meg fog kétszereződni. 
Ha minden vadász hasonló kitartással és szerencsével 
pusztítaná a gonosz ragadozókat, biztos reményünk 
lehetne hasznos vadunk szaporodására.

Zudor  J a k a b  
piisp. ur, fóerdöőr.

tartani. Különben nyilvánítsa véleményét mindenki 
szabadon.

Hosszú hallgatásom után legyen most szabad a 
szerkesztő úrhoz, mint mozgalmunk vezetőjéhez és 
ideiglenes elnökéhez pár kérdést intézni, kérve azokra 
vonatkozó szives válaszát. Kérdéseim a következők:

1. Nagy figyelemmel kisérem lapunk minden 
sorát, de feddig azt, mit leginkább óhajtok, nem talál
tam meg, nevezetesen értesítést alapszabályainak jóvá
hagyásáról. Vájjon mi oka annak, hogy a jóváhagyás 
még mindig késik s nem lenne-e czélszerü az ügy 
lebonyolításának gyorsítására valamelyes lépéseket meg
tenni s talán valamely országgyűlési képviselő úrhoz is 
fordulni s megkérni őt a jóváhagyás szorgalmazására, 
hogy igy egyesületünk már a jövő év elején meg
kezdhesse áldásos működését? Magamnak is lenne alkal
mam egy magas rangú és nagy tekintélynek^ örvendő 
férfiéval ebben a tekintben értekezni, de fölhatalmazás 
nélkül nem merek semmi lépést tenni.

2. Szaporodott-e gyűlés után a jelentkező tagok 
száma, vagy csak a réginél vagyunk még ? Ha a tagok 
száma nem szaporodott, annak okát’abban látom, hogy 
az alapszabályok még mindig nincsenek a hazánkban 
divó összes nyelvekre lefordítva s szétküldve, mint a 
hogy az a gyűlésen jelezve volt. Nekem magamnak 
is sikerült 20 kartársunkat megnyerni az ügynek, de 
hogy ezek végleg megerősödjenek és megállapodjanak, 
szükségem lenne 10 magyar, 5 tót és 5 német szövegű 
alapszabályra. Kérek szives felvilágosítást arra nézve, 
mi akadályozza az alapszabályok lefordítását és külön
féle nyelveken való sokszorosítását?

Végül köszönöm szives figyelmeztetését az elő
fizetés lejártára nézve s Ígérem, hogy azt még e hó 
folyamán rendezni fogom. Addig is honfiúi tisztelettel 
maradok a szerkesztő úrnak

igaz hive P i r c h a n n  Fr i do l i n  
kerületi erdőőr.

Hálás köszönettel tartozunk igen tisztelt levelező 
úrnak kérdései felvetéséért, mert ez által módot nyertünk 
sók kétség eloszlatására s igy természetes, hogy a választ 
nem csak a legnagyobb készséggel, de azonnal is meg
adjuk.

Az alapszabályok — mint már többször említve 
volt lapunkban, a belügyministeriumnál vannak, hol egy 
igen nagy tekintélynek örvendő s alulirt által igaz ügyünk
nek és nemes törekvéseinknek^ megnyert országgyűlési 
képviselő nyújtotta be s kikérte — mint hozzám 
intézett levelében írja — ott a szükséges jóindulatot. Arra 
nézve, hogy ügyünk támogatására -.tisztelt kartársunk 
vagy bárki más befolyásos egyének pártfogását ’j kikérje, 
nem szükséges külön meghatalmazás vagy megbízás, sőt 
ellenkezőleg nagy érdemeket szerez magánakjazt ki be
folyásos ismerőse utján szorgalmazza az alapszabályok 
jóváhagyását.
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A  mi a második kérdést illeti, arra feleletem a 
következő:

Gyűlésünk óta igenis számos uj tag jelentkezett, de 
ezek száma még megközelítőleg sem olyan, mely vágya
kozásunkat kielégítené. Igaz, hogy nagyot lendítene 
ügyünkön az, ha az alapszabályokat, minden honi nyelven 
szétküldhetnők, de sajnos, ezt nem tehetjük, egyszerűen 
azért, mert nincs meg erre a hozzá való költségünk. Az 
eddig begyült néhány forint még a magyar alapszabályok, 
felhívások, nyilatkozatok kinyomatása és szétküldése, az 
alapszabályok fölterjesztése, az ügy érdekében tett uta
zások körül felmerült költségeimet is csak részben fedezte 
s azokat bizon nagy önmegtagadással szerény jövedel
memből kellett pótolnom, mi annál nehezebbemre esett, 
hogy számos olvasója lapomnak füle mellet ereszti el a 
felhívásokat, kéréseket s minden egyebet megtesz, csak 
a köteles előfizetési díjat nem küldi be. Bizon nehéz 
dolog az, mikor nem csak a szellemi munka de a tekin
télyes anyagi kiadás is egyetlen s egyébként is szegény 
ember már-már roskadozó vállait nyomja s csak az ügy 
nemes volta az, mely őt még a küzdelem folytatására 
serkenti. Most is — csak hogy ne kelljen a harczot föladni 
— kérnem kell összes híveimet, hogy előfizetéseiket 
lehetőleg meg az év végéig újítsák meg s igy segítsenek 
betömni azt a léket, melyet viharhányta hajónkon sokak 
egykedvűsége sőt számosnál talán a rossz indulat is 
ütött.

Egyben értesítem, hogy 20 darab magyai szövegű 
alapszabályt postára tettem; akad majd mindenütt arra 
való ember, ki azokat a magyar nyelvet nem bíróknak 
megmagyarázza.

Végül fogadja hálás köszönetemet fáradhatlan buzgó-
ságáért. P o d h ra d s z k y  Em il

ideigl. elnök.

K ü l ö n f é l é k .  | | |

Hova pályázzunk ? Az E. L . XI. füzetében a 
következő pályázatokat találjuk: Gróf Lónyay farkadini 
uradalmában erdő-őri állásra pályázat hirdettetik.

Javadalma: 240 forint fizetés, erdei lakás, konyha
kerttel, 10 szekér szénát termő kaszáló, 6 drb. szarvas- 
marhának és 6 drb. sertésnek nyári legelő és a büntetés 
pénzek '/'„-ad része. Magyarul és románul kell tudnia. 
Pályázatok deczember hó 31-ig alulírotthoz nyújtandók 
be. Dr. Gortvay Bertalan, Budapest IV., Ferencz-József 
rakpart 12.

Csanádi székeskáptalan Saágh-paráczi uradalmában 
egy erdőőri állás jött üresedésbe, melylyel következő 
illetmények vannak egybekötve :

Egy|évi fizetés készpénz 300 frt, búza 8 hektoliter, 
egy darab tehéntartás, egy darab kocza és öt malacz 
legeltetés, tűzifa szükség szerint, szabad lakás.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §- 
ában előirt minősitésöket, ép és egészséges testalkatukat 
jó látó és hallóképességüket, élntkorukat, illetőségüket és 
eddigi szolgálataikat, valamint a magyar nyelvnek szóban 
és írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
sajátkezüleg irt kérvényüket a Csanádi főtisztelendő Székes
káptalanhoz czimezve alulirt uradalmi tiszttartóságnál 1900. 
évi január hó i.-éig nyújtsák be. Megjegyeztetik, hogy 
csak róm. kath. egyének folyamodványai vétetnek figye
lembe. Az erdőőri állás már 1900 évi január i.-én betölt
hető. — Megkivántatik, hogy a pályázók jó lövők 
legyenek.

Hirlap-biztositó társaság. Nem nálunk hanem 
Finnországban alakul egy ilyen részvénytársaság. Acenzura 
ugyanis egy idő óta nagyon szigorú; a kormány műkö
dését megbírálni egyáltalában nem szabad s a főkormány
zónak joga van a tilalom ellen vétő lapokat ideiglenesen 
vagy akár véglegesen is beszüntetni. Már is számos hírlap 
kapott két-három hónapi szilenciumot s néhányat végleg 
betiltottak. Ez által természetesen sok ember megkárosodott. 
Minthogy ez az eljárás a mostani kormányzati rendszer 
alatt valószínűleg igen gyakori dolog lesz, hirlap-biztositó 
társaság alapítását tervezik Helsingforsban. A  terv igen 
életre való, de szomorú dolog, hogy ilyesmire szük
ség van.

Száztizenőt év börtönben. Furcsa múltú 
emberrel ismertet meg a Bp. N. A  derék urat Garnot- 
nak hívják, s minap hat hónapi fogságra ítélték, 
mert koldult. Garnot joggal nevezhetné magát a vissza
esők királyának, mert különböző visszaesései révén 1859- 
től a mai napig, tehát negyven év alatt nem kevesebb, 
mint száztizenöt esztendei börtönt — kellett volna leülnie. 
Negyvenszer ítélték el, amely negyven Ítélet közül huszon
kettőt a katonai törvényszék, tizennyolcat a polgári 
bíróság mondott ki rá. Katonai bűnei közt van : szökés, 
lopás, verekedés, sikkasztás, engedetlenség stb. Ezekért a 
fennálló törvények szerint összesen 105 évi börtön jár.

V izbefulladt násznép. A szlavóniai Ilok köz
ségben a minap nagy szerencsétlenség történt. Mang- 
lovics Szieván jómódú parasztgazda tartotta esküvőjét 
Stanovics Máriával s a lakodalom után szánon vitte 
haza fiatal feleségét. Az uj párt három szánon kisérte 
a násznép. Hogy a hófúvást elkerüljék, nem mentek 
az országúton, hanem a Dunapartra tértek, a hol köze
lebb érhettek haza. Az egyik kanyarodónál az első 
szán, a melyben a vőlegény és menyasszony volt, le
csúszott a partról s a benne ülők a Dunába estek. A 
második szán, a mely nyomon követte az elsőt, ugyan
így járt. A násznép többi tagjai segíteni akartak 
rokonaikon, de közülök hárman szintén elvesztek a 
habokban. Összesen tizenkét ember fulladt a Dunába 
s a mint a vizsgálat megállapította, a szerencsétlen
séget az okozta, hogy a kocsisok részegek voltak s őrült 
vágtatással hajtottak a veszélyes utón.

Fehér róka. A  tiszta fehér állatok általában 
igen ritkák a szabad természetben. Veréb, fecske, fogoly, 
fácán vagy más, az emberi lakok közelében élő vagy 
emberi gondozásban részesülő állatok inkább mutatnak 
hajlandóságot az albinizmusra, mint á vadállatok. Éppen
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ezért meglepő ritkaságnak tekinthető az a fehér róka, a 
melyet egy bátfai vadász minap Lendl Adolf dr. intéze
tébe küldött kitömés végett. Bundájában egy színes 
szőrszála sincs; körme, szeme szintén tiszta fehérek, csak 
a szemebogara vérvörös, a mi az emberi albínókat jel
lemzi A  szerencsés vadász, a ki ezt a szép állatot most 
kitömeti, 300 forintért sem akarta eladni, pedig ennyit 
kínált a bundájáért egy külföldi muzeum.

A  besózott gyáros. Már ilyenek az emberek. 
Haláluk után sem akarnak egyforma bánásmódban része
sülni. Az egyik kemencében akar megégni, a másik 
megelégszik a rendes temetéssel Egy cincinatii gyáros 
most még furcsább módon óhajtott elköltözni e földi 
világból. Végrendeletének egy passzusa igy hangzik;

Amerikai polgár vagyok s halbesózásból gazda
godtam meg. Tehát nincs kedvem ahhoz, hogy közön
séges módon temessenek el. Kívánom, hogy sózzanak 
be s besózva konzerváljanak.

Engedelmes örökösei nagy bádog dobozt csinál
tattak s miután a pap beszentelte az elköltözöttet, eleget 
tettek utolsó kívánságának. A  gyár legrégibb munkásai 
követelték a maguk számára ezt a megtisztelő munkát, 
amely szakemberek kijelentése szerint pompásan sikerült. 
Aztán fölállítottak a gyár udvarán egy kis mauzóleumot 
s abba helyezték el egykori gazdájukat.

Felrobbantotta önm agát. Borzalmas módon 
pusztította el magát a minap Gál Zsigmond udvarhelyi 
23 éves bognár segéd. A  Stefánia-ut 2-ik szám alatt 
lakott fiatal feleségével. Egy reggel dynamitpatront tett a 
szájába és azt meggyujtotta, A  töltény hatalmas dörre
néssel felrobbant és a szerencsétlen embernek fejét szét
vetette, a mellét és vállát pedig teljesen összeron
csolta. A  robbanás oly heves volt, hogy még az épü
letet is megrázkódtatta. Az emberek ijedten futottak össze 
és a rendőrséget értesítették a borzalmas öngyilkosságról. 
Gál holttestét beszállították a törvényszéki orvostani 
intézetbe. Az öngyilkos szerencsétlen fiatal felesége nem 
is sejti, hogy miért követte el férje a rémes öngyil
kosságot.

L előtte a saját leányát. Debrecenből meg
döbbentő szerencsétlenséget jelent a Bp. H. Engi Sándor 
majoros, egy reggel vadászatra akart indulni. Távozófélben 
szokás szerint csókkal szokott búcsúzni egyetlen leányától, 
a harmadféléves Emmától. Most is kereste a gyereket s 
e végből a belső szobából a pitvarba ment. A  puska a 
vállán volt, a ravasza azonban valami módon beleakadt 
az alacsony ajtó kilincsébe, úgy hogy föl és lecsattant, 
mire eldördült a lövés és a golyó szétroncsolta a pitvarban 
álló gyermek fejét annyira, hogy vére az apára fröcscsent. 
Engi rohant azonnal a rendőrkapitányhoz és zokogva 
panaszolta:

Megöltem a lelkem, életem, ártatlan kis leányom !

A november 13-iki világesem ény. A
tudósok szerint egészen bizonyos, hogy november 13-án 
a mikor a világ végének kellet volna lenni, nagyon sok 
jelenség történt a világűrben, a melyet a sürü köd miatt 
nem lehetett a mi földünkről látni.Bacon, az angol csil
lagászati társaságnak tagja november 13-án elég jókor 
szállt föl léghajón s oly magasra jutott, hogy a köd 
aláje került s nem zavarhatta meg kilátását. Bacon azt 
tapasztalta, hogy n Sziriusz ezen a napon nagyon hala- 
vány volt, a holdnak pedig rézszine volt A  világűrből 
mindenféle zaj hatott a füléhez, hol erősebben, hol gyön
gébben, és Bacon sehogy sem tudta magának megma
gyarázni ennek a zajnak az eredetét. Az égboltozat 
szinte hihetetlen gyorsasággal váltogatta színét; előbb a 
legintenzivebb vörös színben ragyogott, aztán egyszerre 
szürke, majd fekete lett és végül zöldes-fehér szint 
öltött. Ezek a megfigyelések annál valószínűbbek, mert 
Bacon azon az estén húslevesnél egyebet nem ivott.

Szerkesztői üzenetek.
B ak k ay Ignácz urnák, Kőrösmezőn. Lehet, hogy az 

utalványszelvény elkallódott s a bejegyzés elmaradt, miután pedig 
távol áll tőlünk állításának igazságát kétségbe vonni, előfizetését 
1900 júni 30-ig rendezve vezettük be. — Boér Jó z se f urnák, 
Sarkaieza. Kívánságának legnagyobb sajnálatunkra nem tehe
tünk eleget, mert a hirdetések fizetve vannak s ezek képezik 
nagy részét ama csekély jövedelemnek, mely a sok hátralék 
leírása után még számunkra marad. — Góczi Kálmán urnák, 
Nagy-Zsám. A küldött nyúl ha nem is a maga lábán, de szeren
csésen megérkezett s itt az a nem várt szerencse érte, hogy 
lapunk szerkesztője és családja jó étvágygyal elfogyasztotta, 
nem feledkezvén meg az áldomásnál a derék küldőről sem. Az, 
hogy nem saját lövés volt, — mit különben őszintén sajnálunk 
— nem von le semmit a dolog érdeméből Ennél a nyúlnál 
csak a kéz nem volt az, mely az előző években, de a jóságos 
szív, az még mindig a régi. Köszönet és üdvözlet! — E g y  
öreg- jágern ek. A közleményekben foglalt igazságokat lapunk 
jövő számában méltatni fogjuk.

Görög László urnák, Szatmár. Ha a lapot nem kapja 
pontosan, csak önmagát okozhatja, mert nem közölt velünk 
pontos czimet s a városban úgy látszik még nem ismerik. írja 
meg pontosan, hogy a IV. évfolyam melyik számai hiányoznak 
s pótlólag küldjük. — Bögözy G yárfás úrnak, Miskolcz. 
Előfizetése múlt óv október végével járt le s erre küldött az 
idén 3 forintot, igy tehát nekünk van igazunk, midőn előüzetése 
lejártát augusztus végére tettük.

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

Zendülés az adóvégrehajtás miatt. Maros- 
Torda vármegyében az idén rossz termés volt, úgy hogy 
a népet sok helyen a legnagyobb nyomor fenyegeti. 
Természetesen a gazdák nem bírták megfizetni az adó
jukat, a mire a pénzügyigazgatóság végrehajtókat küldött 
a községekbe. Gyalakut, Kelementelke, Havadtő és 
Vadasd községben a lakosság nem akarta a végrehajtókat 
beereszteni a falu határán. Kaszákkal, vasvillákkal fegy
verezték föl magukat a parasztok s kiverték az elöljárókat 
és végrehajtókat. A  főszolgabíró kénytelen volt csen
dőröket kérni s most az adóvégrehajtók szuronyos kísérettel 
járnak házról-házra.

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

Ára: 4 frt 50 kr.
Megrendelésnél pon t os  mérték beküldését kérem.

LENGYEL ALBERT, erdőőr
Alsó-Rákos N. Küküllő megye
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lla p if fa to tt
r 1847. c,

Képes árjegyzék bérraantve. iavitásoiTpontosan eszközöltetnek.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

M E G J E L E N T

L O M  1 8  T á l S A
udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiidlve.
A  nagy-méltóságú fö ld m ivelésü gyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
czeg ü n lt  ú jó lag  meglolzatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállításával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

WT p o l g Ar i  r u h Ak.
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 ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni. TJ Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T A R S A
Qfjfn m-t-pnrq 9  S 7pr-o-itnfpr m ark én  . elsőrangú egyenruha készitö intézete,buto Utcza bzervitater sarkan. 0 csásZi és kir Fensége József fóherczeg udvari szállítói.

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

MAGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ UrAUZLETE.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1899. Deczember 27. 13. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Évzárás előtt.
Még csak rövid pár nap választ el az uj 

esztendő beköszöntétől s az év végével itt az 
ideje, hogy mindenki számot vessen magával 
a még teljesítendő kötelezettségeire nézve. Ez 
alól a kötelezettség alól lapunk kiadója sem 
vonhatja ki magát, már pedig ő csak akkor 
felelhet meg sok oldalú kötelezettségeinek, ha 
ugyanezt vele szemben megteszik mindazok, 
kik még a múltra nézve tartozásaikat ki nem 
egyenlítették.

Lapunk múlt számában jeleztük volt már, 
hogy az országos erdészeti és vadászati altiszti 
nyugdíj és segélyegyesület előkészitő munká
latai már eddig is nagy mértékben igénybe 
vették az ideiglenes elnökséggel megbízott 
szerkesztő szerény anyagi erejét s még az 
eddigi költségek korán sem elegendők, mert 
az alapszabályok küszöbön álló jóváhagyása 
után következik az alakuló gyűlés össze 
hívásával, a már jóváhagyott alapszabályoknak 
több nyelven való kinyomatásával és a szük
séges utazásokkal fölmerülendő kiadások hosszú 
sorozata, már pedig egyéb segélyforrások híján 
mindezeket az ideiglenes elnöknek sajátjából 
fog kelleni ha nem is végleg fodözni, de leg
alább előlegezni.

Ilyen viszonyok közt ismét csak azokhoz kell 
fordulnuuk, kik a közügy érdekében folytatott 
nehéz küzdemünkben eddig is hűségesen támo
gattak, tudniillik lapunk tisztelt olvasóihoz, 
kérve őket, hogy eddigj kitartásukban továbbra

is maradjanak meg s ennek bizonyságául rész
ben régibb hátralékaikat, részben pedig a jövő 
évre szóló előfizetéseiket még az év v ég e  
e lő t t  beküldeni szíveskedjenek.

A röpirat is megjelent és az eddig meg
rendelőknek szét lett küldve, de a példányok 
százai még mindig gazdátlanul hevernek, már 
pedig ennek kiadásába is tekintélyes összeget 
kellett befektetnünk. Azt hisszük hogy lapunk 
tisztelt olvasói közt alig fog akadni egy is 
olyan, ki ezt az érdekes munkát magának meg
szerezem nem óhajtaná s ez a hitünk azzal 
bizhat, hogy az előfizetési dijakkal egyidejűleg 
a röpiratot is tömegesén fogják megrendelni.

Most, mikor küzdelmünk vége felé közele
dik, szégyen lenne a biztos diadal előtt vissza
vonulnunk, miért is fölkérjük összes eddigi 
harczos társainkat, hogy támogatásukban nem 
csak maguk továbbra is részesíteni, hanem uj 
híveket is toborozni szíveskedjenek.

Visszontlátásig a talán boldogabb újévben!
Az „E rdészeti U jság“

szerkesztője és kiadója.

Karácsonyi elmélkedés.
A keresztény nép legnagyobb ünnepe a 

karácsony, a mi érthető is, mert hiszen ekkor 
született az, ki megváltotta az egész emberi
séget s a megváltást nem csak puszta szóval 
hirdette, de tettel is bizonyította akkor, midőn 
saját vérét ontotta a bűnös emberiségért s 
vértanú halált szenvedett a Golgotán. Az Isten 
vég nélküli nagy kegyelmessége adta őt a
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világnak s nem is bíborba, bársonyba, hanem 
a szegénység mezébe öltöztetve. Nem palotában 
látta meg a napilágot, hanem istáiénak a jászlában 
s az első meleget nem az emberi könyörületes- 
ség, hanem az oktalan barmok nyújtották neki, 
rálehelvén parányi gyönge testére. Nem ismerte 
sem gyermekkorában, sem férfi éveiben a fényt, 
pompát, kényelmet, fényűzést, hanem a nyomor 
volt az ő iskolája. Nem a fényárban úszó 
paloták kristály üvegén, hanem az istáié szerény 
ablakából szűrődött ki az a fényesség, mely 
hivatva volt majdan bevilágítani az egész 
világot. Fejedelmek, királyok, császárok fénye, 
kik hajdanában világrészeken uralkodtak, kik 
előtt a népek milliói fetrengtek a porban, el
veszett a sötétségben, csak gyönge nyomot 
hagyva maga után, az Isten fiának, ki mindenki 
előtt megalázta magát, ki nem tudta, mi a 
büszkeség, ki nem kereste a föld javait és 
dicsőségét, hírét, fényességét évezredek nem 
tudták elmosni, s nem is fogják a jövő más 
évezredek sem elmoshatni soha. Hire, neve élni 
fok örökkön örökké, dicskoszoruvá vált tövis 
koronájának fényessége őrök világitó szövét- 
neke marad az emberiségnek. És jól van ez 
igy, mert vájjon mi lenne belőlünk, a homály
ban tévelygő szegénny halandókból, ha lelkünk 
sötétségét el nem oszlatná a hitnek fényes 
lángja?

A Sirvölgy története.
Borús, szürke deczemberi nap volt. A hó nagy 

pelyhekben hullott alá, játszó lebegéssel, csendesen, 
méltóságosan. Majd éles szél támadt, szárnyaira kapva 
a könnyű pihéket és sodorva a háztetőkön pihenő 
könnyű havat a járó-kelők szemei közé. Nem sokára 
már egyes helyeken egész torlaszokat alkotott a hó
fúvás, munkát adva az embereknek, hogy magukat 
eltemetett lakásaikból kiáshassák. Szóval olyan idő 
lett, melyre azt szoktuk mondani, hogy a kutyát sem 
érdemes kiereszteni a házból.

Ilyen pogány időben ballagtam át a közelben lakó 
egyik idősebb kartársamhoz látogatóba, mi nem is csoda, 
mert hiszen a magamfajta legény embernek nem a

Nem csodálkozhatunk tehát, ha ezen a 
nagy napon bizonyos ünnepi hangulat tölti el 
lelkünket s vallásos elmélkedésekbe merülünk.

Olyan jól esik nekünk ilyenkor az a tudat, 
hogy nem csak a vagyon, hatalom az, mely 
üdvösségre vezethet, hanem a szegénységből 
is nagy javak támadhatnak, csak meg legyen 
ahoz az elegendő lelki erő.

Ilyen elmélkedések közt akaratlanul is 
eszünkbe jut az a küzdelem, melyet az erdészeti 
és. vadászati altiszti személyzet folytat jobb
létének kivívása czéljából. Ennek a küzdelem
nek a csirája sem fényes palotákban kelt ki, 
hanem szerény hajlékokban s az abból kikelt 
eszme is nem amazokat, de ezeket keresi föl 
s azokban lassan bár, de annál biztosabban, 
föltartóztathatlanul terjed tovább és tovább, 
Az a parányi mécs, mely elejivel alig hogy 
pislogott, ezrek és ezrek lelki világába veti 
mind jobban erősbödő fényét.

Az Üdvözítő a szegények, az özvegyek 
és árvák hajlékát kereste fel, vigasztalást, 
megelégedést terjesztve azokban s boldogok 
lettek azok, a kiket fölkeresett, a kiket az ő 
szomorúságukban megvigasztalt. Mi is akkor, 
midőn az országos erdészeti és vadászati al
tiszti nyugdíj és segély egyesület nagy és 
nemes eszméjét magunkévá tettük, annak hű 
szolgáivá szegődtünk, a szegények, de kivált

legkellemesebben telnek napjaim szomorú és sivár 
magányomban s ha különben is nem lett volna hiva
talos teendőm ott, indokolttá tette kirándulásomat a 
kolléga szép leányának, Marosának hamiskás két szeme, 
melyekbe olyan szívesen be-bepillantottam.

Az őreget nagy munkában találtam: lapátolta 
keményen az udvarába összetorlódott havat. Kemény 
munka volt, mert daczára az erős hidegnek, melyet 
még fokozott a sivitó északi szél, csak úgy gyöngyözött 
izzadságtól a homloka.

Természetes, hogy mint tüzes vérü fiatal ember 
nem nézhettem fáradozását összetett kezekkel, hanem 
hamarosan másik lapátot ragadva megmutattam hogy 
legény vagyok a magam talpán. így kettős erővel 
csakhamar elkészültünk a munkával, melynek ered
ménye természetesen csak ideig-óráig látszott, mert 
éjabb és újabb hófúvások csakhamar eltakarták a 
kiásott ösvényeket.

A szép Marcsa pedig ott állt a pitvar ajtajában, 
kecses fejét beburkolva a nagy kendőbe, hogy csak a
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az özvegyek és árvák boldogulását tartjuk 
szemeink előtt s valamint az Isten fiának az 
általa hirdetett tanok nemes és igaz volta erőt 
adott nem csak a szegénység, hanem a leg
mélyebb megaláztatás és a gyalázatos halál 
elviselésére, hasonló módon nekünk is erőt 
ád és kitartásunkat edzi és fokozza a mi 
küzdelmünk végczéljának igaz és nemes volta 
s nem hágy minket elkedvetlenedni, kifáradni.

„Hagyjátok hozzám jőni a kisdedeket!" 
mondta az Üdvözítő. Mi is hasonlókép a kisde
deket akarjuk majdan magunkhoz venni s őket 
jóltartani a mi fáradságos és nehéz küzdel
mekkel teljes munkánk gyümölcsével s midőn 
ezt tesszük, eszünkbe jut az, hogy valamit 
egygyel ezek közül jót cselekedendünk, azt az 
értünk mindnyájunkért halált szenvedett Isten 
fiával cselekesszük azt.

Egy-egy köny, melyet itt a földön letör
lünk a szenvedők arczárói, drága gyöngyként 
lesz a menyben ami cselekedeteink könyvébe 
bevezetve s ha itt a földön nem is ér jutalom, 
annál nagyobb lesz az a másvilágon.

Midőn pedig ebben fáradozunk, az egész 
müveit világ tiszteletét és becsülését vívjuk 
ki magunknak, mert valamikép az Üdvözítő 
sem azért jött a világra, hogy lerontsa a tör
vényt, hanem azért, hogy azt kiegészítse, azon- 
képen minket is minden cszelekedetünkben a 
törvény tisztelete és szeretete vezet.

A igazságnak meg van a maga létjogosult
sága s pusztuljon el bár minden ezen a világon, 
az megmarad örökké. A mi ügyünk is igaz s 
igy nem lehet annak elpusztulnia, hanem elöbb- 
utóbb diadalra fogjuk azt vezetni s akkor 
méltán fognak vigadni azok. kik kivívásához 
hozzájárultak s elzenghetik az angyalokkal: 

„Dicsőség az Istennek a menyekben és 
békesség a népnek a földön!"

Béke legyen velünk mindnyájunkkal!

Mi a teendőnk?
Mióta lapunkat, az Erdészeti Újságot megismertem, 

bajtársaimat — mert hiszen nekünk erdészeti és vadá
szati altiszteknek csaknem kivétel nélkül mindnyá
junknak van valami bajunk s igy ez a megszóllitás 
méltán megillet — többször felszóllitottam, hogy ne 
sajnálják évnegyedenkint az a két koronát, hanem 
álljanak be ők is az előfizetők sorába, mert hiszen 
valamennyi lap között ez az egy a mi őszinte, önzetlen 
jó barátunk, kinek bajainkat elpanaszolva azokon leg
alább némikép enyhítünk, mert hiszen nagy könnyebb
séget okoz már az is a szenvedőnek, ha búját baját 
elpanaszolhatja s legalább némi vigasztalásban részesül, 
vagy pedig ha látja, hogy a bajok dolgában nem áll 
egyedül. Válaszuk rendesen kicsinyes kifogásokból 
állott, de akadt a kifogások közt olyan is, mely fel
ébresztette figyelmemet s mely csakugyan megszívle
lendő, ugyanis az, hogy lapunkban nagyon kevés az 
olyan közlemény, mely tapasztalati tényeket tartalmazna

két hamis szeme, meg a fitos orra lászott ki belőle.
— Hát te is itt vagy? — szólt rá az atya — 

jobban teszed bizon, ha befordulsz a házba és hozol 
nekünk egy pohár jó meleg teát, mert bizon meg
érdemeltük.

A leány erre a szóra pirulva beosont s nyomon 
követtük mi is és letelepedtünk a szép fehér abrosszal 
leteritett asztal mellé.

— Nos, öcskös, — szólt az öreg kolléga — hát 
készeu vagy már a tűzifa számbavételével ? Közeledik 
a kzrácsony s a szegény favágóknak péuzre van szük
ségük, igy hát sietnünk kell a bérfizetéssel.

— Úgy bizon. könnyű neked itt a havat lapátolni, 
de mennél csak ki a Homokosra ebben a fánya időhen, 
ott majd máskép beszélnél: — feleltem én.

— Bizoo utálatos egy idő; reggelre megint úgy 
eltemet a hó, hogy ki sem bírunk mozdulni. Hát osztán 
hány favágód is van ?

— Úgy harmincz körül — félelem — lesz velük 
vagy három napi munka, el is jöhetnél kissé segíteni.

— No, no, — szól az öreg — hisz’ tudod, hogy 
még mindig segítettünk egymáson.

— Hát te menyire vagy a sirvölgyi vágással ? — 
kérdém.

Az utolsó szavaimnál lépett be Marcsa a párolgó 
teával, éppen jókor, hogy azokat meghallhassa.

— Igaz bizon, apukám, már régen Ígéri, hogy 
elmondja a Sirvölgy történetét, most beválthatná az 
ígéretét, mert ma már úgy sem megy az erdőbe.

— Jól van no, Mariskám, ülj hát ide közénk, 
most majd elmondom,

Rágyújtott az öreg a pipájára s hozzá kezdett az 
elbeszéléshez:

Régen volt, az, még abban az időben történt, 
mikor a kutyafejü tatárok pusztítottak szegény hazánkat. 
Abban a várban, melynek romjai még ma is láthatók, 
élt a hatalmas várúr gyönyörűséges ifjú feleségével 
és két gyermekével boldogan, Egy szép nyári nap 
délutánján az ifjú asszony a kis fiúcskával és 
leánykával kiment az erdőbe sétálni s már be is

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



100 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

s melyből más kartársaknak is némileg okulni lehetne.
Az utóbbi kifogás fölött elgondolkozva csakugyan 

rájöttem arra, hogy ezen a téren még mindig nagy a 
hiány, mert igaz ugyan, hogy a tisztelt kartársak 
némelyike félre téve a kényelmet tollat ragad s leírja 
az ő évi erdősítési munkálatait vagy vadászati élményeit, 
de még egyetlen egy sem tette azt olyan módon, hogy 
abból másnak is okulni lehetne

Szerény véleményem szerint az ilyen közleménye
ket nem csak úgy futtában kellene megírni, hanem 
közölni egyúttal az erdősítési munkálatok minden 
mozzanatát a vetéstől kezdve. így közlendő lenne, 
hogy a vetéshez mennyi munkaerő lett felhasználva a 
s ezért mennyi munkabér kifizetve a talaj előkészíté
sének mnnkáját is beszámítva; milyen terület lett a 
vetés alá felhasználva, milyen a talaj minősége. Köz
lendő az elvetett mag beszerzési forrása, ára s ha 
saját termésű maggal történt a vetés, a gyűjtésénél 
felmerült költségek, a mag mennyisége és minősége; 
mily távolságú sorokba vagy foltokba történt a vetés; 
hány nap múltán lehetett a vetés után a kelést észlelni; 
mennyi napszám lett felhasználva s mennyihe került 
a területnek a vetés alá való megmunkálása, a vetés, 
az első, második és harmadik kapálás, a gyomlálás, és 
öntözés, végre pedig hány egy éves csemetét olvasott 
meg közlő szaktárs az igy körülirt munka eredménye- 
képen; mennyi lett az erősebb s mennyi a gyengébb 
csemete s milyen befolyásoknak tudható be az utóbbiak 
visszamaradása vagy pedig a jó siker minek tuljdonit- 
ható. Abban az esetben, ha áttelelt maggal történt a 
vetés, hasznos dolog leírni az átteleltetésnél alkal
mazott módot és annak eredményét, illetve a magnak 
kipróbált csiraképességét.

Ugyanilyen eljárás követendő az ültetésnél, illetve

erdősítésnél is, leirva először a talaj minőségét, azután 
a beültetett terület nagyságát, a kiültetett csemeték 
nemét, korát, számát, azok kiemelési, csomagolási és 
szállítási költségeit, az ültetésnél felhasznált napszámok 
számát és az ezekre tett kiadásokat s végül közölve 
azt, hogy szeptember végén milyen eredmény mutat
kozott százalékokban, itt sem mulasztva el a siker 
vagy sikertelenség tapasztalt okait megemlíteni.

Hasonlóképen kellene eljárni a vadászati közle
ményeknél is, mert egy-egy vadászatnak a leírása 
lehet ugyan kedves és mulattató olvasmány, de nekünk 
nem csak mulattatásra van szükségünk, hanem tanu
lásra és tapasztalataink gazdagítására is. így nem 
csak a vad lelövése Írandó meg, hanem az annak 
nevelése és védése körül követett eljárás is, különösen 
a téli etetés módja a szabadban és vadaskertben, a 
fáczán és fogoly befogása és azok téli ápolása. Nagy 
súlyt fektetek még a ragadozók irtásánál követett 
eljárás különféle módjainak tüzetes leírására és azok 
gyakorlati hasznának és eredményének közlésére.

Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy vala
mint egy sincs köztnük olyan, kire rá nem férne 
tudásának bővítése, úgy nem fog akadni olyan sem, 
kinek bizonyos saját tapasztalatai nem lennének, 
melyekből a többiek hasznot húzhatnak. Ilyen módon 
hamarosan nem csak tanulságosabbá, de kedveltebbé 
s ez által elertjedtebbé tehetnék lapunkat s a mi fő dolog, 
hasznos munkát végeznénk az erdészet és vadászat 
szolgálatában is. Mindezeket pedig ne várjuk magától 
a lap szerkesztőjétől, mert hiszen az ő feje sem káp
talan és egyébként is elég dolgot ád neki a beküldött 
közlemények tanulmányozása, átdolgozása, javítása, 
gyakran újból való leírása és megfelelő csoportosítása 
és egyéb teendő, mely a lap összeállításánál felmerül,

esteledett, még sem jöttek vissza. Ekkor jelentette az 
egyik hajdú, hogy az erdőben tatárok czirkálnak. A 
vár ura, ki már aggódott családja hosszú elmaradásán, 
nyomban magához, vette harczosainak egy részét s 
kirohanva az erdőre, csakhamar elriasztatta a félelmes 
ellenséget, de daczára a diadalnak, bevonulása a várba 
mégis nagyon, de nagyon szomorú volt. Bizon nagy 
baj is történt az erdőben. A vár úrnőjét halva hozták 
vissza, a kis fiú pedig eltűnt; azt magukkal vitték a 
kutyafejü tatárok. Hiába keresték mindenfelé, annak 
bizon nyoma veszett.

A szegény gazdag vázur élete most már szomorú
sággá vált; egyedüli gyönyörűsége szépséges leány
kája volt, de azt őrizte is úgy, mint a szemefényét. 
Evek teltek el, mikor egyszer arra felé fordult egy 
erdélyi fejedelem nagy kíséretével s három napot 
töltött a várban. Kíséretében volt egy daliás ifjú is, 
kinek éppen elegendő volt az a rövid három nap arra, 
hogy a szépséges várkisasszonyba halálosan bele szeres
sen de mi haszna? a fejedelem tovább utazott s neki 
is mennie kellett a többi kísérettel.

Eltelt egy pár év ismét, mikor egyszerre újból

betoppant az ifjú a várba s szolgálatot kért. Senki 
sem ismerte fel már, hanem mert ügyes fiú volt, hát 
felfogadták udvari vadásznak, lakást adván neki a 
várkastélyban.

A derék ijfut csakhamar mindenki megkedvelte 
s már vagy két éve lakott a várban, midőn egy vég
zetes esemény történt. Egy éjjel ugyanis a vár ura 
— nem tudni, mi okból — sehogy sem tudott elaludni 
s végre is fölkelt ágyából s kiment a tornáczra sétálni- 
A mint igy sétálva leánya szobájának ajtatja előtt 
elhaladt, szerelmi suttogást hallott Az ajtó nem volt 
egészen betéve s igy sikerült neki meglátni, hogy 
enyeleg az ifjú vadász az ő egyetlen leányával. Rémitő 
düh fogta el erre, de legyőzte azt s lemenve az 
istállókhoz,meghagyta az egyik lovásznak, hogy azonnal 
nyergeljen két paripát s várjon velük a vár kapujánál, 
azután pedig rohant vissza leánya szobájához, melynek 
ajtaján éppen akkor lépett ki a fiatal vadász.

— Megfogtalak, gaz csábitó! — dörgé a várur, 
emberfeletti erővel mellen ragadva az ifjút — most
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hanem igyekezzünk mi magunk emelni lapunk beltartal- j 
mának becsét és értékét s ha ezt tehetségünk szerint 
megtettük, az első sorban a saját testületünknek fog 
becsületére válni s kivívja részünkre nem csak föllebb- 
valóink, de az egész müveit világ tiszteletét és becsü
lését, a mire pedig első sorban van szükségünk.

Ezek mellett megmaradhat azután lapunk mulat
tató része is, mert jól esik néha családjaink többi 
tagjainak is egy kis olvasmány s jó dolog összekötni 
a hasznosat a mulatságossal.

Ha az általam leírtakat a tisztelt kartársaknak 
csak elenyészőleg csekély része is megszívleli s a 
pihenésre és kényelemre szánt idejéből minden évben 
egy pár órát elvon, már a legközelebbi idő tanúságot 
fog tenni véleményem és az abban foglalt irány helyes 
voltáról. Én a magam részéről ezennel Ígéretet teszek, 
hogy ezt a hasznos munkálkodást már legközelebb 
megkezdem, leírva az általam kezelt csemetekertnél 
tett munkákat, azok költségeit és eredményét. Tehát 
vadászüdv lapunk tisztelt olvasóinak a találkozásig.

Egy ö r e g  j á g e r

Ebedeczi huta 1899 deczember 7, 
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !

Becses lapjának f. évi November 14-ről keltezett 
7-ik számában egy czikk jelent meg azon czim alatt 
„Kik legyenek erdőőrök“ . Ezen czíkkre nézve bátor vagyok 
következőket felhozni:

Jóllehet, hogy úgy a magas kincstárnál mint más

itt a leszámolás órája! Vedd magadhoz nyiladat s 
kövess!

A halálra rémült ifjú szó nélkül követte urát s 
csakhamar lóra pattanva vágtattak az erdő felé. A 
sirvölgybe érve, egy tisztáson szemközt álltak felajzott 
nyíllal a kezükben.

— Lőjj hát, kutya! — orditá magánkivüli dühében 
a várúr, de az ifjú erre semmi hajlamlóságot sem 
mutatott s csak szemei függtek kérőleg az ur szigorú 
arczán; ajkaira nem jött szó.

— No hát veszsz el! — kiáltá a dühös atya s 
kiröpité a halált hozó nyilat.

A könnyű vessző sivitva hasította át a levegőt 
s éppen oda talált, a hova küldve volt, az ifjú szerelmes 
szivébe. Egy jajszó, egy sóhajtás nélkül bukott az le 
paripájáról.

Á várúr erre meghökkent; maga is megbánta 
már hirtelen haragját s az ifjúhoz rohanva feltépte 
véres ruháit, ekkor azonban borzasztó kiáltással össze
rogyott. A fiú mellén ott találta az anyajegyet, mely 
tanúbizonysága volt annak, hogy a saját fiát ölte meg.

Éppen ekkor ért oda lóhalálába a várkisasz- 
szony is, ki értesülve a történtekről, rohant megaka
dályozni a szerencsétlenséget. Későn jö tt!

j uradalmaknál oly egyének — kik azelőtt czipész, szabó, 
asztalos, juhász s. t. b. mesterséget folytattak — erdőőri 
állást nyertek, daczára annak, hogy nem voltak szak- 
oskolások, az annak tudható be, hogy alkalmasak voltak 
ezen állás betöltésére — és tény, hogy máig is állásukat 
mint tisztességes, ügybuzgó fő, — kerületi —valamint magán 
uradalmi erdőőrök úgy az irodában, mint gyakorlatilag 
dicséretre méltón be is töltik Azt határozottan tagadom, 
hogy egy fél éves szakoskolás több képzettséggel és 
gyakorlattal bir, mint egy 10 éves erdőőr, mert oly 
szakoskolásnak még homályos fogalma sincs arról, mily 
felelőség terheli az erdőőrt úgy szolgálatában, mint azon 
kívül; minden esetre nagy tapintatlanságot illetve mél
tatlanságot követett el az illető, midőn az erdőőrökeí 
igy lealacsonyítja a világ előtt; pedig még nagy kérdés, 
hogy vájjon mint szakoskolázott képes lesz-e az erdőőri 
állást szakszerűen betölteni: én Tamás vagyok benne 
bornirt czikke után, mert büszkeség és ostobaság egy fán 
terem.

Arra nézve, hogy ki mit únt meg, könnyű felelni, 
mert saját bemodása szerint úr akar lenni, miután ehhez 
nem kell magasabb képzettség, de hogy pár forintért 
magának bárki is szolgálati bizonyítványt szerezhet és 
ezzel a T. szakvizsga bizottságot , tévútra vezetné, ez 
absurdum, annál inkább, mert a vizsgáló bizottság min
denesetre jobban fogja tudni megítélni, vájjon ki mily 
osztályzatot érdemel iparkodása után, mint egy — tisz
telet a kivételeknek — üres czinege fogóval biró szak
iskolázott, a kinek lehetséges, hogy félsze van attól, mi
szerint a bizottság megkérdi, mily magassabb képzett- 
séggei bir s ily módon iparkodik az erdőőrök rovására 
mérgét kiönteni.

Hogy az erdőőrök darócz ruhát viselnek, lehet, 
azonban az illetőnek jobban tetszik a parádés kocsis

Csak annyi ideje volt már, hogy atyja az utolsó 
szavait még meghallhassa.

— Bátyád volt! sóhajtá a várúr s kilehelte lel
két. A nagy megrázkódás kioltotta erős életét.

Egy rémes sikoltás sivitott végig az erdőn s 
a meghasadt szivü szép leány oda rogyott a két kedves 
hullára, Ott temették el mindhármukat s innen kapta 
az a hely a Sirvölgy nevet.

Némán és megilletődve hallgattuk a szomorú 
történetet s végre újból az öreg kolléga törte meg a 
csendet, oda szólva a feleségének:

— No csak anyjuk tölts még egy Csészével, 
majd az öcsém is mesélni fog neked valamit az 
anyósokról.

— Ne higyjen neki asszoyom, távol áll az ilyen 
szándék tőlem, hanem inkább kívánok mindnyájuknak 
jó éjszakát!

— Jobb is — feleié az asszony — menjetek aludni
s álmodjátok, hogy a farsangban lakodalmaskodni 
fogunk. Közli: Remete.
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posztó ruhája — így hát czélszerübb volna azt felöltem, 
így aztán helyén volna a fizetése és ruházata is.

A  mi azt illeti, hogy kik bocsájthatók szakvizsgára, 
arra nézve mérvadó körök bajosan fognak tőle tanácsai 
vagy útbaigazítást kérni, miután czikke után ítélve még 
sok időbe kerül, mig éretten, megfontolva tudja magát az 
erdőőri állásra lehetővé tenni — de tanácsolni még 
akkor sem.

Az egész czikk szelleme nem más, mint kenyér 
irigység, mely minden betűjéből kivehető s csak az 
sajnos, hogy talán magyar ember irta

Miután ezeket előhoztam volna, kérésem úgy 
magam mint ez uradalmi és sok más kartársaim nevében 
oda terjed, szíveskednék ezen pár soromat mint feleletet 
a szakoskolázott czikkre becses lapjában közölni.

Ezzel maradtam Tekintetes szerkesztő úrnak tneg- 
külömböztetett tisztelettel hű előfizetője és

alázatos szolgája
K i s s  J á n o s  

esztergomi főkáptalani erdőőr

A tisztelt levelező úr czáfoló sorait minden változ
tatás nélkül közöltük, bár némely helyen az elkeseredés 
olyan kemény kifejezéseket ad tollára, melyek szokat
lanok s azokat kivált az előző és most czáfolt czikk 
írója, kit mint igen képzett és szép állást betöltő komoly 
embert van szerencsénk gyűlésünk alkalmából személye
sen ismerni, éppen nem érdemli meg. Nézetünk szerint 
a vitatkozás mindig hasznos, mert módot nyújt az 
eszmék tisztázásához, de csak akkor mozog a helyes 
mederben, ha higgadtan folyik s a vitatkozókat hevük 
el nem ragadja, mert a harag mindig rósz tanácsadó. 
Az egyszeri okos atya is azt mondta csínyt elkövetett 
fiának: Ha nem haragudnám, most megvernélek!“ 
Különben pedig biztosíthatjuk levélíró kartárs urat, hogy 
a czikk éle olyan nem szakiskolázottak ellen, mint a 
milyeneket ő védelmébe vett, egyáltalán nem volt 
irányítva, mert azok mindenesetre állanak a képzett
ségnek és intelligencziának ama fokán, mely őket 
méltókká teszi az erdészeti altisztek közé sorakozni. 
Egyébként módját fogjuk ejteni a dolog tisztázásának 
egy saját álláspontunkat jelző czikkben, addig pedig 
békesség legyen mindnyájunkkal.

A s z e r k e s z t ő .

Kül ö n f

Erdészeti a ltisztek m ulatsága. A  követ
kező kedves meghívót vettük:

Az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó erdészeti 
altisztek segélyegyletük alapja javára 1900 évi január hó 
6-án Perecsényben, a gyári vendéglő nagytermében zárt
körű Táncvigalmat rendeznek, melyre kívül címzett urat 
és családját tisztelettel meghívja a rendezőség. Kezdete 
este 7 órakor. Belépti dij ; személyenkint 1 frt; családjegy

2 frt. 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s 
hirlapilag nyugtáztatnak.

Az ungvári derék kartársaknak jó mulatságot kívá
nunk s őszintén sajnáljuk, hogy sok teendőnk és a nagy 
távolság miatt azon részt nem vehetünk. Bizon szép dolog 
az, mikor a mulatság a hasznossal lesz összhangba hozva. 
Reméljük, hogy mint az előző években, úgy most is lesz 
módunk a bizonyosan szép sikerű mulatság lefolyását 
közölhetni.

Szivárvány deczemberben. Bihar - Diószeg 
községben két napig szakadatlanul sűrűn esett a hó. A 
második napon napáldozat idején egyszerre megszakadtak 
a felhők és a déli és északi égbolton két gyönyörű 
szivárvány tűnt föl. A  szivárvány oly pompás színekben 
ragyogott akár csak május közepén szokott. A  nép mely 
természetesen sűrű csoportokban bámulta a ritka termé
szeti tüneményt, a jövő esztendőre bő termést jósolt.

Ragadozó állatok irtása Délafrikában. A
fokföldi parlament egyik, e célra alakult bizottsága elő
terjesztést tett nemrégiben a parlamentnek s ebben 360 000 
forint kiadásról szól, amelyet — ragadozó állatok irtására 
fordítottak. Az összeg nagysága bizalmatlanságot keltett 
a fokföldí honatyákban, kirendeltek tehát még egy bizott
ságot, hogy e kérdést tanulmányozza. Az uj bizottság 
jelentéséből azután kitűnt, hogy éppenséggel nem sok az 
a 360.000 forint, de sőt egyes földbirtokosok petíciót 
nyújtottak be a Házhoz, avval a kéréssel, hogy tegyenek 
meg e' tekintetben minden lehetőt még továbbra is, mert 
a ragadozó állatok okozta óriási károk rendkívüli nagy 
befolyással vannak az ország földművelésére. A petícióban 
vádolják a sakált, a hiénát, de különösen a majmok kár
tékonyak. Felemlítik ez utóbbiról például, hogy szám
talan anyajuhot csak azért szaggatnak darabokra, hogy 
megihasák azoknak a tejét.

A  négerei, fogai. Újfajta és különös kereske dést 
űznek az amerikai fogorvosok. Utazókat küldenek min
denféle, akik négerek egészséges fogait húzzák ki — 
persze pénz fejében. A  néger kap néhány krajcárt s meg
engedi, hogy fájdalom nélkül kihúzzák egy-két fogát. 
Azt mondják, hogy ezek a legjobb fogak : fehérek, erősek, 
tartósak és csillogók. Már sok vén amerikai lump észik 
ilyen fogakkal, amelyek azelőtt néger gyomrok számára 
rágták a falatot.

T estvérgyilkosság a „hier“ m iatt. Gyimes- 
Középlakon a ,hier“ miatt véres eset történt. A  paraszt
legények a korcsmában tanakodtak azon, hogy magyarul 
vagy németül jelentkezzenek-e az ellenőrzési szemlén. Az 
egyik legény, Tankó Dénes hetykén ezt mondta:

— Ha én kapitány volnék, kiköttetném mint a 
kutyát, aki nem mond „hier“ -t.

A  legény öcscsét Tankó Györgyöt sértette ez a 
beszéd s igy felelt:

— Szégyelje magát, kia magyar ember létére 
ilyent mond.

Szót szót követett, Tankó Dénes előrántotta kését 
s azzal öcscsének mellébe szúrt, aki szörnyet halt.

Az éhség hatása. Lassignardie, a francia tudós 
akadémia egyik előkelősége pár éve figyeli már az éhség 
hatását az agy működésére s most egy újabb tanulmány
ban számol be az eredményről, a melyből kiveszszük a 
következőket: Mindenekelőtt négy osztályba sorozza azokat 
a kiknek az éhségtől szenvedniök kell; az elsőbe tartoznak 
azok a kik nyereségvágyból éheznek, a profes-ziónatus 
koplalók, a kik pénzért mutogatják magukat, mint Tanner,
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Succi stb.: a másodikba tartoznak azok, a kik vagy 
valamely akut testi baj, vagy elmebaj miatt kénytelenek 
éhezni; a harmadikba jönnek a'ok, akik fizikai okokból 
nem bírják magukat kellőképpen táplálni: a szó szoros 
értelmében vett koldusok; hajótöröttek, bányába zártak 
s a többiek; végül a vallási böjtötök, a kik elvből tartóz
kodnak a kellő táplálkozástól. Lassignardic mindenütt 
kutatott ilyen emberek után s elég szerencsés volt Maire 
nevű orvossal megismerkedni, a ki a Szent Wonore tengeri 
gőzösön hajótörést szenvedett s szemtanúja volt az éhség
okozta kínoknak, a mik végül deliriumba csaptak át s a 
szenvedőt teljesen kiforgatták a maga valóságából: el
vesztvén önuralmát, emlékezőtehetségét, akaraterejét, 
szóval összes elmebeli képességeit, ellenállhatatlanul hajtva 
őt extravagáns, különösen bűntettekre. Azoknál, a kik 
önkénytesen koplalnak, egy bizonyos ideig ezek a tehet
ségek nemhogy alább szállanak, de sőt hatványozva 
lépnek föl. Végül Lassignardie oda konkludál, hogy az 
iszákosság rendszeresen űzve, éppen olyan eredményeket 
idéz elő, mint az éhség.

M it é r egy  bajusz. Valamelyik kisebb német 
városkában történt. Egy vidéki földbirtokos betért a 
városka vendéglőjébe; egész éjjel utazott, rendkívülien ki 
volt merülve, nem csoda tehát, ha a negyedik korsó sör 
után elnyomta az álom. Egy diákokból álló társaság is 
abban a vendéglőben tartotta a frühschoppenjét s egyi
küknek pokoli ötlete támadt: leégerte szivarja tüzével az 
alvó ur félbajuszát. Mikor ez felébredt, óriási hahota fogadja 
de elszontyolodtak egy kissé, mikor látták, hogy az idegen 
éppenséggel nem veszi tréfára a dolgot s feljelentéssel 
fenyegetődzött. Be is panaszolta a diákokat s a német 
biró bölcsen kisütötte, hogy a félbajusz háromszáz markát 
ér. A  pajkos diákok ki is fizették és megígérték a föld- 
birtokosnak, hogy legközelebb leégetik a bajusza — 
másik felét is. Azt mondták, hogy 300 márkát megér az 
ilyen tréfa.

V adász-halál. Bolemann Béla gyógyszerész-együtt 
vadászgatott a nyáron Várady Sándor nevű sógorával a 
a kisújszállási határban. Varády egy kukoricás szélén állva 
lőtt a nyúl után, amely nagy bukfenccel terült el a földön. 
A  kutyák rárohantak a vadra s annyira összemarakodtak 
a zsákmányon, hogy Bolemánn a puskatussal lépett közbe, 
hogy a kutyákat szétkergesse. E  közben a puska ravasza 
megbillent, a fegyver elsült s Váradyt szivén találta a 
golyója A  szolnoki törvényszék gondatlanságból okozott 
emberölés vétségében mondotta ki Bolemannt bűnösnek 
s háromszáz forint pénzbüntetésre Ítélte. A budapesti 
királyi itélőtáb a most foglalkozott evvel a szomorú vadász- 
történettel s Bolemannt a gondatlanságból okozott ember
ölés vádja és következményei alól fölmentette.

Az abau j-m egyei farkasok . Téhány Mihály 
németii gazdaember a szomszédos, mintegy két órányira 
fekvő tanyájára indult taligáján. Este indult el de az út
közben széjjeltört a taliga kereke s igy nem tudott tovább 
menni. Miközben a taligát igazgatta, beesteledett s nem
sokára két farkast látott közeledni Téhány, kinél hatalmas 
botján kívül egyéb fegyvere nem volt. Hogy a bestiákat 
elriaszsza, tüzet rakott az ut közepén s más tüzelőszer 
hiányában felégette az egész taligát. Már-már annak is 
fogytán volt és a farkasok ijesztő közel jöttek és meg
támadták a szerencsétlen embert, mikor végre — éjfél 
tájban — Kassára igyekvő vásárosok kimentették Téhányt 
szomorú helyzetéből és elriasztották a bestiákat.

A fa rk aso k  áldozata . A krassó-szörényi Zorlenc 
község határában nagyon elszaporodtak a farkasok és

a behavazott vidéken válósággal rémei az utasoknak. 
Egy lugosi távirat szeriut Matolyák György szkénéi 
földmives áldozata lett a fenevadaknak. A zorlenei 
országúton neki estek a farkasok olyan dühvei és olyan 
számban, hogy a szegény ember sem menekülni, sem 
védekezni nem tudott. A védtelen embert felfalták a 
fenevadak; csak a feje és lábai maradtak meg szomorú 
tanúságára a kocavadászoknak.

A sa rk ad i Toldi M iklós. Toldi Miklósnak 
tudvalevőleg egyik híres vitézi tette az volt, hogy 
mikor megtámadták a farkasok, puszta kézzel nekik 
ment, megfojtotta a nőstényt és agyonverte vele a 
hímét. Ilyenfajta dolgot cselededett a minap Sarkadon 
egy tagbaszakadt öles legény, Szegedi Károly. Fekete- 
Érbe készült menni s az erdő szélén megtámadta egy 
hatalmas himfarkas. Nagy orditársal rontott neki, de 
a legényt nem hagyta el bátorsága. Megvárta, mig a 
farkas neki ugrik, azután egy hirtelen fogással torkon 
ragadta és mindaddig szorította, míg a fenevad nyelvét 
kiöltve, el nem pusztult. Azután a vállára dobta és nagy 
diadallal vitte be a másfél órányira levő faluba. Ott 
természetesen hamarosan hire járt Szegedi Károly hős
tettének s a sarkadiak most nagyon büszkék az ő 
Toldi Miklósukra.

C zigánym uzsika  a  tem etőben . Mulatós,vidám 
fiatalemberek sírjánál szokott történni rendesen, hogy 
a czigánybanda, amely annyi szép pénzt rakott zsebre 
a néhai gavallér fiatalember jóvoltából, elkíséri a ha
lottat utolsó útjára s a sírja fölött kedvencz nótáit ke
seregted a vonón. Az öngyilkos Dessewfy Béla nagy
dobosi földbirtokos megkívánta ezt a zenekisérettel 
történő elföldeltetést és végrendeletében is meghagyta, 
így is lett. Az öngyilkost zeneszóval ásták el a sírba.

É g i tü n e m é n y  a  B a la to n  fö lö tt. Kenéséről 
Írják: A múlt hét egyik estéjén 8 óra után keletről in
dulva, az égen egy óriás fenyőfához hasonló, mindig 
szélesbedő fényes égitést haladt át, mely oly világos
ságot árasztott, hogy a többi csillagok teljesen lábat
lanokká váltak, ellenben a Balaton egész hosszában 
mint fényes tükör volt látható. A tünemnéy mintegy 
félóráig igy tartott s az egész égbolton keresztül húzódva 
tűnt el a látóhatáron. A fénysávnak külső szélei tün
döklő fényt árasztottak, mig közepe homályos volt.

Szerkesztő i üzenetek .
Bozián Györg-y urnák, Pericse. A postautalványon nem 

közölte utolsó postáját s igy mi a lapot Budurászára czimoztük. 
Most pótlólag megküldjük október 1 töl az összes lappéldányokat. 
— B ak a Ján os urnák, Bize. Szives ajánlatára ismét egy uj 
előfizető jelentkezett. Köszönet kifejtett buzgóságáért! Bizon 
ha mindenki hasonlóan buzgólkodnék, nem lehetne okunk a 
közönyösség elleni panaszra. — Tam ás Lajos urnák, Pojána. 
A hiányzó számot megküldtük. A szakvizsgái bizonyítványt leg
jobb a közjegyzővel hitelesíttetni, a másolatot elkészítheti maga 
i s ; az egész alig kerül a bélyeggel együtt 3 koronába. A vad
tenyésztésre tájékozást nyújt „A vadőr* ezimü könyv, melyet 
minden könyvkereskedésben megszerezhet, az ára — talán — 
3 frt. A „Vadászati ismeretek kézi könyve* 4 kötetben 20 frt s 
megszerezheti Grill Károly könyvkereskedésében (Budapest, IV. 
Dorottya u. 2 sz.). — K. L . urnák. Bocsánat, hogy beküldött 
dolgozatát nem csak kibövitenünk, de átalakítanunk is kellett. 
Az, hogy a várúr és vadász puskával lőttek egymásra, nem áll
hat meg, lévén a tatárjárás idejében a puskapor nálunk móg- 
ismeretten valami, mert a tatárjárás a 13-ik században volt, mig 
a puskapor használatával csak egy évszázad múlva találkozunk 
s akkor is inkább csak a hadviselés, nem pedig a vadászatnás.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E mi  1.
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MAGYARHON ELSt), LEGNAGYOBB £8 LEGJOBB HfflNEVfl ÖRAÜZLETE.

l la p if fg lo t t
r  1 8 4 7  < T )

l/ítwsd 
179 A

hr ÍJifM jatíL

: Képes árjegyzék bérmantve. javítások. pontosan

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve,
A nagyinéltóságu fö ld m ivelésü gyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt m agas intézkedésével,
czes iinK  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.

POLGÁRI RUHÁK. TK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektöl. m elyek olcsóbb aján lattal akarják

Kiváló tisztelettel

BLUM é s  T A R S A
elsőrangú egyenruha készitő intézete.

Ő esász. és kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. ra. kir. minisztérium szállítói.

B U D A P E S T ,  IV.
Sütő utcza 2 ,  Szervitatér sarkán

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. J a n u á r  2. 14. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
s Előfizetési á r a k :
' Egész évre . . . . . . .  8 kor. — fii. |
Fél é v r e ........................ 4 kor. — fit. j
Negyed évre ....................... 2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J 
e küldendők.

_________________________________

&  m in d e n  K edden. J

-e) ‘̂ §>8
H irdetési d ijak :

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 

60 fii. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

? sékelt dijak egyzsége szerint.
É®̂£.________ _ _______ .•________

1900,

Tizenkettőt kondit a torony nagy harangján 
az óra kalapácsa, mikor kezembe ragadom a 
tollat, hogy ezt a pár sort papírra vessem.

Eljutottunk a határhoz: Egyik ajtómon 
sietve surran ki az ó esztendő, a másikon 
pedig ugyanakkor settenkedve lopódzik be az 
uj. Olyan egyszerű, megszokott valami ez már, 
minden esztendőben egyszer megismétlődik; 
az ember már alig is vet rá gondot, legföllebb 
sóhajt egy nagyot s elgondolja, hogy ismét egy 
esztendővel közelebb jutott a sirhoz.

Pedig a mostani uj esztendő nagyobb 
mértékben érdemli meg figyelmünket, mint többi 
előző társai. A keresztény világ nagy része 
mint külön jubiláris szent esztendőt üdvözli, 
ezen kívül ez az év küszöbe a huszadik szá
zadnak. Magyarországra külön örömet is tar
togat ez az esztendő méhében: királyságának 
900-k évfordulóját.

Ünnepségekben tehát nem lesz hiány s 
ezekből mi erdészeti alantasabb alkalmazottak 
is mint jó keresztények és igaz hazafiak meg
követeljük a magunk részét s együtt akarunk 
ünnepelni felebarátainkkal, honfi társainkkal.

Reánk nézve azonban még külön örömöket 
is tartogat ez az uj esztendő.

Az államerdészet altiszti személyzetének 
helyzete nagy és előnyös változáson fog átmenni 
ebben az évben, mert most veszi kezdetét a 
fizetés emelése, hivatva sok nyomort eloszlatni, 
sok könynyet letörülni.

Igaz, hogy ez a testület csak egy kis 
része az összes erdészeti személyzetnek, de 
hát vájjon a beteg, kinek minden tagját fáj
dalom gyötri, nem fog-e már annak is örvendeni, 
ha egyik tagja meggyógyul? Hiszen ez a körül
mény nyilván mutatja, hogy a többiek betegsége 
sem gyógyithatlan s ugyanaz az ír, mely az 
egyik sebet beheggesztette, hivatva van a többi 
bajnak is majdan elejét venni.

Ez az egy örömünk tehát már meglesz, 
meghozza azt nekünk a jubiláris szent esztendő, 
mi azonban ezzel még korán sem érjük be, 
hanem többet, még pedig sokkal többet vá
runk tőle.

A múlt esztendőben az erdészeti és vadá
szati altiszti személyzet egy nagy alkotásnak 
a csiráját ültette el s most annak a kikelését 
szivszorongva várja. Nehész és hosszú küzdelmek 
után sikerült annyira összeszedelődzni az ország 
minden részén szétszórtaknak, hogy megvessék 
alapját egy közös anyának, melynek ölén 
majdan megpihenhetnek ők és családjaik tagjai 
s ez a közös anya a létesítendő országos er
dészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély 
egyesület. Ennek az egyesületnek nagy hord- 
erejét, erkölcsi és anyagi értékét mindenki 
könnyen fölfoghatja, de annnak a küzdelemnek, 
fáradozásnak, mely minket csak a kezdet kez
detéhez is eljuttatott, a nehézségeit talán csak 
mi magunk ismerjük és érezzük, mert nekünk 
jutott ki azokból az oroszlánrész.

Ennek az áldást hozandó egyesületnek 
az alapszabályai már régóta ott vannak, hol 
hivatvák azokat fölülbírálni s jóváhagyással
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megerősíteni, mert míg ez meg nem történt, 
nem kezdheti az meg áldásos működését. Ez 
a jóváhagyás az, melyet mint ennek az uj 
esztendőnek ajándékát anuyi ezeren és ezeren 
szivszorongva és epedve várjuk.

Nem kételkedünk egy pillanatig sem abban, 
hogy ott, hol az erre hivatottak a hatalmat 
kezeikben tartják, nem csak készséggel elis
merik küzdelmünk jogosultságát, de egyúttal 
elismeréssel és tisztelettel is fognak adózni 
mindazoknak, kik abból részüket erejüket szinte 
meghaladó anyagi áldozatok árán is kivennni 
siettek.

A mellett azonban, hogy egyesületünk 
majdan hivatva lesz a hosszú és terhes szol
gálatban kifáradt, megöregedett vagy elnyomo- 
rodott tagjainak a megélhetést biztosítani, kivált 
pedig azok özvegyeit és árváit gyámolitani, 
nem szabad megfeledkeznünk arról az erkölcsi 
haszonról sem, mely az egyesülésben rejlik.

A most még szétszórtan élők, kik egy
mással alig törődnek, egyesítve a közös anya 
által egy nagy családot fognak képezni, melynek 
minden egyes tagja azon fog buzgólkodni, 
hogy bajba jutott társának segitségére lehessen, 
azt bújában, bajában megvigasztalja.

Ezek fogják nekünk jubilánssá és szentté 
tenni ezt az esztendőt s emlékezetessé még 
késői utódainknak is és azért fohászkodunk

egy szivvel-lélekkel valamennyien a minden
hatóhoz, hogy minket ezzel az ajándékkal lepjen 
meg ez uj esztendőben.

Midőn pedig igy mindnyájunk közös óhaj
tását elmondtuk volna, legyen szabad lapunk 
szerkesztőjének is az ő saját kívánságait el
mondani azok irányában, kik őt nehéz munká
jában támogatják. Lapunk tisztelt előfizetői egy 
nagy családot képeznek, melyben a szerkesztő 
a családfő, az előfizetők pedig az ő kedves 
gyermekei. Vájjon van-e olyan atya, ki gyer
mekeinek, melyek hozzá vannak az ö szere
tettel teljes szivéhez nőve, ne kívánjon minden 
jókat?

Buzgó fohász emelkedik szivemből az 
egek mindenható Urához s abban kérem őt, 
hogy az én szeretteimnek s mindazoknak, Éik 
ismét nekik kedvesek, adja meg mindazokat 
a jókat, melyek zavartalan boldogságot nyújt
hatnak nekik. Távolitson el tőlük minden bajt, 
szomoságot s tegye nekik kellemessé ezt arövid 
földi létet. Családi boldogságukat irigyeljék még 
a legboldogabbak is és betegség, nyavalya vagy 
házi viszálykodás ne zavarja azt meg soha. 
A hit, erkölcs és becsületesség legyenek tovább 
is vezetőik az élet rögös utjain s övezze őket 
mindenkor embertársaik tisztelete és szeretete.

A jó egyetértés, mely eddig megvolt és 
megvan köztünk, továbbra is hű vezetőnk legyen 
azon az ösvényen, melyen nem csak a magunk,
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Otven év.
Az alacsonyan járó tél nap már lebukott a hegyek 

mögé s csak most kezdtem érezni a hideget, mely 
mind erősebb lett. Egész napon át künn sürögtem — 
forogtam hol a rakodóparton, hol pedig a faveteten, 
örömmel szemlélve a favontatásnak első napi szép 
eredményét.

Önző, de azért megbocsátható kéjes érzés fogott 
el annál a gondolatnál, hogy még ma jelentést tehetek 
munkálkodásomról főnökömnek, mert bizon már máso
dik éve, hogy mások halászták el előlem ezt a dicső
séget, a minek természetesen nem magam voltam az 
oka, hanem az időjárás szeszélyes volta, mert a fényes 
hópihéket más védkerületbe rendelte első látogatásra,

de azért mégis zsebre kellett vágnom a vasárnapi 
rendelkezés alklmával a kartársaim csipkedéseit, miket 
főnökünk is — ha egyébként jó kedvében volt — segí
tett mosolyogva még borsosabbakká tenni. No de az 
idén nem úgy lesz! éppen az előbb tudakozódtam (lám 
mire nem jó a távbeszélő?) a szomszédos védkerü- 
letekben, hogy állnak a dologgal, azok pedig sorba 
azt felelték: „holnap0, „holnapután'1 vagy hogy még 
maguk sem tudják, mikor kezdhetnek majd hozzá.

Sietve összegeztem tehát a felrovó táblán jegy
zett köbmétereket s az őrházba mentem. Csöngettem, 
csöngettem, de hiába, válasz nem érkezett; úgy látszik, 
hogy az irodában nincs már senki sem. Az alatt, mig 
szánkómba befog a pecsétlős gyerek, az őrház előtt 
szabadon lobogó tűzhöz mentem, hol a munkások egy 
része csoportba verődve valami fölött nagyon hangos 
és eltérő nézetekre valló vitába volt merülve.

Egy fenyőtönk fölött vitatkoztak, mely a szálfák 
hosztolásánál lett lefürészelve s melybe a váglapon 
egy darab ólom volt bele mélyedve s a mint mondták^
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de másoknak boldogitására is haladni ipar
kodunk.

Végül ne feledkezzünk meg ama derék 
föilebbvalóinkról és elüljáróiukról sem, kik 
nemes czélok elérésére irányitott fáradozásunkat 
jóindulatukkal nem csak nézik és kisérik, de 
támogatják is és kívánjuk, hogy a sors áldó 
keze kisérje őket minden utjokon s legyen 
nekik ezért legkedvesebb jutalmuk az ő alatt
valóiknak odaadó buzgósága a szolgálatban, 
szeretete és becsülése az életben.

Adjon Isten mindnyájunknak minden jót 
ebben az Ujesztendőben!

Az államerdészeti altisztek fizetésemelése
Az Erdészeti Újság 6-ik száma „Virrad már!" 

feliratú vezérczikkével azt hiszem a legjobban várt 
hajnal hasadását hirdette. Mint a legtöbb hajnal, úgy 
ez is előrevetett pirkadásából nem enged biztos követ
keztetést vonhatni arra nézve, hogy ha leikéi a nap, 
nem fogják-e többé vagy kevésbé felfogni előtörő 
sugarait a napközben előtörő felhők? De hiába, a 
nyughatatlan ember még a legbizonytalanabb dolgok 
természetének felismerésére is biztos útmutató eszközt 
keres.

Magam is sokat törtem és töröm még most is a 
fejemet a végből, hogy egy kis világosságot vesse 
erre a most még homályos dologra.

Az Erdészeti Újság idézett hírén kívül a dolog

ez már ma a második szálfa volt. melyben ólmot 
találtak.

A dolog szerfölött érdekelt, de időm már nem 
engedte, hogy ott a helyszínen tegyem a tuskót tüzetes 
viszgálódás tárgyává, feltettem tehát a szánra, hogy 
azt majd otthon tehessem meg. Különben is eszembe 
jutott, hogy kis fiam karácsonyfájának még nincsen 
talpazata, hát ha egyébre nem, akkor jó lesz arra. 
Igazán, hogy ez már előbb nem jutott eszembe!

Már jó ideje vizsgálom a két darab fát s töröm 
a fejemet a talány megfejtésén; mindenre figyelek, 
csak az az egy tűnik föl nagy sokára, hogy mind a 
két fatönkön a kéregtől befelé számítva az ötvenedik 
és hatvanadik gyűrű közé esik a bemélyedés.

Ötven é v ! . . . .  Egy fél század! . . . .  Istenem, 
de hosszú idő és ez az ólomdarab azóta nyugszik jól 
elrejtve csak azért, hogy a hálátlan utókort s ebben 
engem is szemrehányóan figyelmeztessen arra, hogy — 
emlékezzem! ............

Emlékezem . . . .

érdemére nézve biztos kútforrásból még a következőket 
tudom meg:

Hogy a személyzet Vs része kerül bele a 900 
és 1000 koronás fizetési fokozatba s hogy a 4/5-öd 
része V3 része 1900-ban, 1[3 része 1901-ben, mig végül 
a harmadik % része 1902-ben jut a 600, 700 és 800 
koronás fizetési fokozatba; egy másik forrásból pedig 
úgy értesültem, hogy a folyó 1900 évi államköltség
vetésbe 136 főerdőőr és famester 1000 korona, 137 
főerdőőrés famester 900 korona, 246 erdőőr és faraktárőr 
800 korona, ugyanennyi 700 korona és végül 247 
erdőőr és faraktárőr 600 korona évi fizetéssel van 
felvéve.

Ezeket az adatokat egybevetve fogtam hozzá a 
dolog bonezolásához.

Az államerdészet altiszti személyzete az „Állam- 
erdők gazdasági és kereskedelmi leírása" szerint 1885
évben jujabb adat nem áll rendelkezésemre) volt: 265fő
erdőőr — betudva ebbe a számba 23 famestert, 2 
gépmestert, 5 gépkezelőt —, 985 erdőőr, 75 faraktárőr 
és az altisztek sorában csak megtűrt 135 erdő
legény, összesen tehát az erdőlegényekkel együtt 1460 
egyénből áll.

Ennek a létszámnak % része 292, tehát a mint 
látszik megközelíti a költségvetésbe felvett főerdőőrök 
számát (273. A fennmaradó 1168, illetve 1187 vagy 
kikerekitve 1200 személy közül tehát az első forrás 
szerint a jövő három év alatt évenkint 400 kerülne 
bele a fizetésemelésbe, de a második forrás szerint, 
melynek szavahihetőségéhez a kételynek még az 
árnyéka sem férhet, ez még kedvezőbben alakul, mert 
739 erdőőr és faraktárőr van felvéve a költségvetésbe, 
tehát lehet, hogy az első forrás a költségvetés szer
kesztése előtti tervezés idejéből való s igy az éven-

Ledobom magamról a századvégi korszellem 
nyűgét, mely tanit, hogy: „élj a jelennek, tedd azt, a 
mi neked jó s csak azt hidd, a mit látsz és megfog
hatsz, különösen pedig ne légy idealista, mert akkor 
könyörtelenül eltipor az anyagiasságnak hódolók serege".

Könynyek szöknek szemembe, egyrészt a meg
bánás, másrészt a hazafias lelkesültség könynyei, melyek 
lelkemet tisztára mossák.

A könynyfátyolon keresztül mint állomkép vonul 
el előttem a XlX-ik század története. Látom hajnalába 
még bele világítani a hatalmas francia népnek minden 
volt rendet felforgató rémes viharát; látom Európa 
rettegett óriását Napóleont, mesés harczi dicsőséggel 
övezetten s a diadal babérjával megkoszorúzva s látom 
őt az orosz hómezőkön, majd Lipcsénél, Waterlónál, 
máj Szent-Ilona szigetének kopár szikláin szomorú 
rabságában. Mint árnyék surran el lelki szemeim előtt 
a „Szent Szövetség" réme, majd a görög szabadságharc 
és sorra a többi nagy események, de ezek közül egyik 
sem az, a melyet én keresek.
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kinti fokozatos fizetésemelés beosztásában tévedésben 
lehet, mert bajosan hihető, hogy 1885 év óta az 
akkorri létszám (1195) megkétszereződött volna.

Ha hitelt adunk annak, hogy a létszám x/5 része 
bele kerül az 1000, illetve 900 koronás fizetésbe és 
tekintjük az idei költségvetés illető tételét, hogy 273 
altiszt van a 900 és 1000 koronás fizetésbe sorozva, 
tehát a két adat egybevetéséből az összes személyzet 
1365 személyből állana, mely szám csak harmincz- 
öttel kisebb, mint az 1885 évi létszám. Itt azonban 
két irányban lehet, sőt kell is figyelmünket kiterjesz
tenünk. Először is az 1885 évről kimutatott létszámba 
én az erdőlegényeket is beszámítottam, a kik pedig 
akkor s azt hiszem, hogy most is 135 rendeszeresitett 
létszámot képeztek és képeznek. Másodszor biztosan 
feltehető, hogy az államerdészeti altisztek közt az 
erdőlegényeket nem is tekitve akad 25 olyan, kinek 
nincsen meg a törvény által előirt szakvizsgája.

Ezek után az előadottakból azt szeretném én 
már most kihüvelyezni, hogy a jelenlegi erdőlegónyek 
közül azok, kiknek vizsgájuk van és már 24-ik életé
vüket is betöltötték, bele kerülnek-e szintén a 600 
koronás fizetésbe, mig a még vizsgát nem tett erdő
altisztek, illetve erdőlegények a vizsga letételéig mostani 
javadalmazáukban maradnának.

Az, hogy az erdőlegények is bele kerülhessenek 
a fizetésemelésbe, nem ily olyan lehetetlen, mert ha 
a rideg hivatalos elnevezés szerint szolgáknak is tekint
hetjük őket, még igy is reményt nyújt nekik erre az 
1893 évi IV-ik törvényczikk, mely szól az altisztek és 
szolgák illetményeiről a Il-ik fejezet 12 §-ában, hol 
határozottan ki an mondva, hogy az altisztek fizetése 
500, 450 és 400 forintban, mig a szolgáké 400, 350 
300 és 250 forintban állapittatk meg

Különben majd meg fogjuk látni májusban, mi
korra már ez államköltségvetés letárgyalva és szen
tesítve lesz, hogy majd mikép is lesz, addig pedig 
tartsuk meg eddigi türelmünket.

E g y  e r d ő l e g é n y .

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  úr !

Szerény lapunkat, az „Erdészeti Újságot" olvasgatva 
az abban többször előforduló kifogások tárgyalása az 
erdő és vadász altiszti nyug és segélyegyesület czime 
ellen és mellett, továbbá a csatlakozás stb. iránt tett 
felszóllalások, sokszor mosolyra erőltettek, mert eszembe 
juttatták az egyszeri róka és a magasan függő szölő- 
fürtről való mesét; — nem kell nekem mert savanyu — 
pedig dehogy nem kellene, ha azt elérhette volna. Vár
junk csak egy keveset t. i. mig a nyug és segélyegyesület 
alapszabályai jóváhagyatnak, és az egyesület bizalmat 
érdemlő kezektől vezetve megkezdheti működését, akkor 
nem kell majd biztatni hogy csatlakozzatok, ha saját és hoz
zá tartozóitok javát, sőt sok esetben megélhetésieket öreg 
napjaitokra legalább némileg is biztosítani akarjátok, hívás 
nélkül fog akkor jelentkezni annyi, hogy még a leg- 
vérmesebb reményeket is meghaladja; csak mint föllebb 
is emlitém a befizetendő összeg tökéletesen megbizhatólag 
legyen elhelyezve.

Igen sok kartársunk feszült figyelemmel kiséri, 
vájjon lesz-e eredménye mozgalmunknak ? s csak is azért 
tartja magát távol, hogy sikertelenség esetében okosabb
nak látszassék és kiálthassa : „láttam én ezt előre, azért

De végre azt is feltalálom. Azt a csodálatos kort, 
mely mintegy varázsütésre Európa nagyobb részét 
lázba hozta, vérbe fürösztötte. Csodálatos, a mesék 
világába illő idő! Három egyszerű, de varázshatással 
biró szó: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség szent- 
háromsága tölti be a népek elméjét, szivét és lelkét

Hozzánk is eljut ez a szentháromság és a mi a 
legcsodálatosabb és lélekemelőén fenséges, hogy ugyan
akkor, midőn Páris, Madrid, Berlin, Milánó, Róma és 
Bécs utczáit polgárvér öntözi, a harczias magyar nép 
fejedelmével békés egyetértésben, százados intézmények 
romjain igyekszik emelni ennek a szentháromságnak 
templomot.

De ja j! az ármány közbeszól s az épülőfélben 
levő szentély kigyúl. Ennek azonban igy kellett történnie, 
mert hogy a magyar még él, azt ennek köszönheti, 
ha pedig — mitől az Isten mentsen — meghal, ez a 
kor teszi nevét halhatatlanná.

A bámuló világ előtt, mely a magyart már holt 
nemzetnek hitte, egy hősköltemény valódisága ját
szódott le.

Egy lángszavú óriás szózatára mintha a földből 
támadtak volna hős seregeink. Apa fiával, férj nejével, 
vőlegény arájával egy sorban küzdött. A tanuló eldobja 
könyvét, a kereskedő mérlegét s fölcsap honvédnek. 
A pap kezében a kereszttel tüzeli harczra véreit, a 
gyógyszeres halál — orvosságot kever: gyutacsot gyárt, 
öreg asszonyokkal, gyermekekkel tépést csinál, az ács 
ágyutalpakat farag, melyekhez templomok harangjaiból 
öntik a csőveket s a földmives a kész ágyú elé fogja 
az eke elől kifogott lovát. A magyar honleány nem 
ismeri már az ékszert, füléből a függő, karjáról a 
karperecz, ujjáról a jegygyűrű, mind-mind oda vándo
roltak a haza oltárára. Gazdag, szegény, úr és paraszt, 
ki karddal, ki kaszával vagy bottal siet elsőnek lenni 
a küzdelemben. Még a rabló, a zsivány szivét is meg
dobogtatja a honszerelem s megteszi a szabadság 
katonájává.

És az erdész? és a vadász? . . . .  Az minden: 
gyalogos, ha kell, lovas, utász, tüzér, nemzetőrcsapat 
szervező, kém és kitűnő vezető é s ............a lég
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nem is akartam közéjük állani“ . — Siker esetén pedig 
ujjongva siet majd beiratkozni es markába nevetve mondja: 
„Költekeznem sem kellett, még is ott vagyok, a hol a 
többi". — Persze a sült gesztenyét könnyű is megenni, 
ha azt valaki részünkre megsüti s hozzá a parázsból ki
kaparva elénk kotorja, t e s s é k  nélkül is úgy fog izelni 
sőt sokaknak még jobban, mint ha érte maguk is fárad
tak volna.

Tény az, hogy kartársaink között igen sok oly 
csekély fizetésben részesül, hogy abból családostul együtt 
csak is úgy képes úgyszólva tengődni, ha a filléreket 
igen megnézi és alaposan meggondolja, hogy erre vagy 
arra a czélra kiadhatja-e ? ezeket persze nem lehet hibáz
tatni, hogy a mozgalom kiadásaitól, habár azok csekélyek 
is, magukat kivonják nem pedig azért, mert félnek, hogy 
kárba vész egy esetleg két koronájuk, melyet ők igen 
nehezen nélkülöztek s talán saját és családjuk élelméből 
vontak el apródonként; de úr Isten, ezek honnan vegyék, 
ha nincs, ezeknek elég gond leend majd a tagsági dijak be
fizetése is.

Vannak azonban olyan igen tisztelt kartársaink is 
(ezekből magam is ismerek egy párt) kik habár tehető
sebbek, még is kivonják magukat a mozgalomból és 
sajnálják azt az egy vagy két koronát; pedig már alig 
bírják kivárni, hogy az egyesület megalakuljon, és még 
sem röstellik nyíltan kijelenteni, „hogy ha nektek sikerülni 
fog s mi azt majd jónak fogjuk látni, úgy költség nélkül 
is lehetünk tagjai" s még igen tisztelt kartársunk Leszher 
Alajos úrnak képviseletünkben Bpestre történt utazásából 
felmerült költségének reájuk eső részével is adósak 
maradtak.

Mindazállal nincs ok bucsulásra, hogy ha egyesületünk 
megkezdi} működését, taghiány miatt nem csak csikorogva 
haladhatunk göröngyös és rózsákat soha sem termő

utainkon, mert nem hiszem hogy az erdő és vadász altisztek 
között sok találkoznék széles e hazában, a ki zászlónk 
bajnokáui nem szívesen sz-egődnék, ha csak olyan nem, kit 
a jó Isten annyi földi javakkal áldott meg, hogy szol
gálatát csak némi kis mellékkeresetnek tekinti, mert a 
többi hozsannát énekelve fogja magát beíratni, csak meg 
legyen hogy hová. Szeiény nézetem szerint két év alatt 
a tagok száma meghaladja majdan a 3000 is, a többi 
pedig majd úgy lassan lassan beszállingózik, mint a 
gyengén eső hópehely, a mély még is fehérré tesz nagy 
tájakat. Ámen.

E g y  ö r e g  j á g e  r.

Balaton-Püred 1899 deczemher 14- 
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

Szerény levelem tulajdonkép Bede Károly igen 
tisztelt kartársunknak szól, mégis lapunkba küldöm 
abban a tudatban, hogy mint annak hű és buzgó ol
vasója igy legbiztosabban megkapja és talán mások is 
okulhatnak egy kissé belőle.

Nem tudok ugyanis eléggé kifejezést adni abbéli 
örömömnek, hogy tisztelt kartársunk hála Istennek nem 
sok ideig tartott elpártolása után ismét visszatért zász
lónk alá. Tudom, hogy igen sokan vannak olyanok, 
kik szinte megunva a meddőnek látszó küzködést, meg
tört erélylyeí visszavonultak; ezek bizon követhetnék 
kartársunk szép példáját, mert hiába, ott, hol nincs 
meg a kellő kitartás és kivált szoros összetartás nehezen 
megy a siker kivívása.

Annak idején, midőn Bede Károly tisztelt kar
társunk lapunkban nyílt felhívást intézett volt az összes 
hatósági erdészeti altisztekhez s őket tömörülésre szólli- 
totta volt fel, talán az első és egyedüli én voltam, a 
ki hívására jelentkezett s itteni kartársaim megbízásából

szivtépőbb eseményhez is ő adja az egyik eszközt: a 
fa, melyre dicső hőseinket akasztja a gyáva ellenség, 
az ő keze alól kerül ki.

Ezt a visszaemlékezést keltette bennem az az 
ötven éven át elrejtett ólomdarab, de még egyebet is 
eszembe juttatott.

Mintha csak ott lettem volna, úgy látom azt a 
lassú emelkedésű hegyoldalt, melynek fensikján ugyanaz 
az erdő állt, melynek fáit most döntöttük le. A térés 
hegyoldal bokrai által védve egy erős ellenséges 
csapat gyilkos tüzet szór a völgy torkolatából vitézül 
és kitartóan előtörő honvéd csapatra. Az ellenség lassú 
hátrálását holtak és sebesültek jelzik. De most 
mintha fordulna a koczka, a hátráló ellen makacsul 
megáll s úgy látszik, hogy figyel valamire. Hogy mire, 
arra is megjön a válasz csakhamar. A fensik szélső 
magaslatán, fenyőktől eltakarva áll két ágyúja s az 
ebben a pillanatban bele bőmből az ellenség zagyva 
csatazajába. Füstfelhő borul a tájra, de a szél azt 
gyorsan fölkapja lenge szárnyaira s ragadja tova a 
magas semmiségbe.

A vitéz honvéd csapat mint ha kissé megingott 
volna, rohamában pár perezre megáll. Majd egy kisded 
csapat válik ki belőle: kaszás nemzetőrök s széles 
csatárlánezba oszolva követik vezetőjüket, a hosszú- 
pataki erdővédet. A mennyire a meredek hegyoldal 
engedi, gyorsan kúsznak egyenest az ágyuk felé. A 
harcz tovább dúl; a vitéz csapatból is leterit néhányat 
az ellenség golyója, de a többi gondot sem vetve erre, 
bátran rohan derék vezetője, Tóth Ferencz erdővéddel 
az élén előre. Az ágyuk gyilkos tűse nem képes vissza
tartani erős rohamukat s mint a förgeteg, úgy csapnak 
le a fedezetre.

Mint a sivatag párdueza kölykeit, úgy védi vak
merő elszántsággal a német sereg ágyúit. Hatalmas 
csapások hullanak a küzdők fejére, csattog a kard és 
a kasza aczela. Az egyik ágyú már a mienk, de a 
másik csak tovább okádja gyilkos tekéit. Most ismét 
lőni akarnak vele; a tüzér magasra emeli az égő 
kanóczot, mikor egy pár nemzetőr megrohanja az ágyút. 
A füstölgő kanócz már csak egy arasznyira van a 
gyújtó luyktól, még egy pillanat s eldördül a lövés.
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is nyomban érintkezésbe léptem vele, de sajnos, a 
részvétlenség, az összetartás hiánya dugába döntötte 
nemes irányú terveinket. Azóta immár három év telt 
el s úgy látszik, hogy a kartársak lassan bár, de 
fokozatosan mind jobban belátják összetartásunk s ki
vált a küzdelemben való kitartásunk szükségességet. 
Vajha ez az érzés áthatná annak a sok ezreknek szivét, 
kik még mindig távolról szemlélik a mi küzdelmünket 
s egy szívvel-lélekkel sorakoznának mellénk a mi 
támogatásunkra! Most lenne kivált itt az ideje, hogy 
lapunk híveivé szegődjenek, midőn minden perezben 
várhatjuk alakítandó egyesületünk alapszabályainak 
jóváhagyását, mert hiszen lapunk lesz az, melyhői 
leggyorsabban értesülhetnek majd az örvendetes hírről 
s megtudhatják a további teendőket.

Bizon mondom, hogy sokkal jobban Ízlik az em
bernek a saját kezemunkájával és verejtékévesz szerzett 
száraz kenyér, mint az ajándékba kapott puha kolács. 
Mi, kik elejétől fogva küzdünk egyesületünk megala
kításán s nemes czélunk elérésénei semmiféle áldozattól 
sem rettenünk vissza, emelt fővel, büszke homlokkal 
fogunk annak főbejáratán beléphetni, mig azok, kik 
csak a készet lesik s nem restellik, hogy érdekükben 
mások fáradozzanak, pironkodva fognak majd a mellék 
ajtókon besurranni.

Tisztelt bajnoktársaimnak és a szerkesztő úrnak 
boldog ünnepeket és még boldogabb újévet kívánva 
vagyok igaz hive

P a p p  J á n o s
hatósági erdőőr

a megalakítandó egylet ideiglenes jegyzője.

As uj évnegyegyed küszöbén kérjük tisztelt 
olvasóinkat, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani 
szíveskedjenek. Azoknak, kik az év végével hátralék
ban maradtak, még e hó közepéig küldjük a lapot, 
időt engedvén ez által nekik tartozásaik kiegyenlítésére. 
A kik a lapot elfogadják, azokat továbbra is elő- 
fizetőkül tekintünk. A röpiratra a lap előfizetési dijával 
együttesen is lehet fizetni, ez a körülmény azonban 
az utalvány szelvényén feljegyzendő. A röpiratot 
levelező lapon törént megrendelésre is azonnal küld
jük, elvárván árának utólagos beküldését. Ilyen esetben 
visszautasításnak nem adunk helyet.

Ebben az utolsó pillanatban ugrik oda a bátor 
erdővéd s kalapjával borítja le a gyújtó lyukat, jobb
jával pedig halálos csapást mér a tüzérre, de gyorsabb 
ennek a keze s ha már az ágyút nem, a pisztolyát 
süti el közvetlen közelről s Tóth Ferencz halva bukik le, 
ekkor is a kalapjára s — mienk a második ágyú és 
a győzelem. I s t vánf i .

P á ly áza t. A Vadász-Lap 36-ik számában a követ
kező pályázati hirdetmény jelent meg: A veszprémi 
püspökség Somogy-Karádi erdőgondnokságánál egy 
erdöőri állás 1900 óv január hó folyamán betöltendő. 
Kellékek: nagykorúság, megfelelő erkölcsi, egészségi, 
erdőőri szakvizsga és szolgálati bizonyítvány. Évi 
fizetés 240 frt.; egyenruha átalány 20 frt., szabad lakás 
kerttel; TO úrbéri hold tavaszi föld; 2 ürm. (talán 
20) dorong tűzifa; lődij ; 20% az erdei kihágási kár
térítésekből; megfelelő téli takarmány és legeltetés az 
engedélyezett szarvasmarha és sertés számára. Irodai 
teendőkre is alkalmas és a vizsla idomitáshoz értő 
egyének előnyben részesülnek. A kellően felszerelt és 
sajátkezüleg Írott folyamodványok kijelentésével annak, 
hogy az illető az állást mikor foglalhatná el, 1900 évi 
január hó 10-ig a fenti erdőgondnoksághoz beadandók.

A Term észet. Állattani, Vadászati és halászati 
folyóirat. Megjelenik havonkint kétszer; dús, válogatott 
és mindig eredeti tartalommal, ismertnevü szakférfiak, 
■tudósok, elsőrangú irók és művészek közreműködésével; 
csinos kiállításban szépen illusztrálva. Népszerű, ismeret- 
terjesztő folyóirat, mely a müveit nagy közönségnek 
szánva értekezéseket és tárczákat közöl az állattan és 
annak gyakorlatából, a vadászat, a halászat és az azzal 
kapcsolatos sport köréből; az ornithelogia, a rovartan 
és gazdasági tekintetben fontos állatok ismeretének 
fejezeteiből; az élő természetre vonatkozó leírásokat 
és szépirodalmi dolgozatokat; vagy állattannal rokon 
más tudományok közhasznú ismereteiből; minden tekin
tettel az aktualitásra és az olvasó közönség igényeire. 
Előfiizetési dija egy évre (beleértve a halászati mellék
letet is) csak 6 kor. amely összeg Dr. Lendl Adolf 
czimére Budapest. II., Donáti utcza 7 küldendő.

M eghívó. A  következő meghivót vettük: A  zsar- 
nóczai m, kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó erdészeti 
altisztek segélyegyletének 1900 évi január hó 14-én az 
alant megjelölt órákban a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 
helyiségében megtartandó üléseihez a vaiásztmányi és a 
rendes tagok tisztelettel meghivatnak. Az ügyvezető' 
Tárgysorozat I. A délután 2 órakor kezdődő válasz ’ 
mányi üléshez: 1.) az 1899 évi zárszámadás és mérle 
valamint az 1900 évre szóló költségvetés megállapítás 
2.) pénztárnoki jelentés a pénztár állapotáról, II. A  délután 
3 órakor megtartandó első rendes közgyűlésre: 1.) 3 Z 
ügyvezető évi jelentése az egyesület működéséről. 2,) az 
1899 évi zárszámadás felülvizsgálása Szívesen fogadnék 
a gyűlés lefolyásának és a pénztári számadásnak rövid 
ismertetését, (Szerk.).

A  g y e rm ek irtó  té l. Szörnyű szerencsétlenség 
hírét hozza a táviró Brüsszelből. A francia Peuple 
cimü lapnak Írják, hogy a minap a francia határszélen 
nagy sereg gyermek korcsolyázott Frellinghien köze
lében a befagyott Lys folyón. A szilárdnak látszó 
jégpáncél egyszerre csak hatalmas darabon beszakadt 
és a korcsolyázó gyermekek közül sokan beleestek a 
vízbe. Idejében nem tudtak engitségükre sietni, úgy, 
hogy csaknem valamenyien belefultak a dermesztő 
hideg vízbe. Eddig harminchárom gyermek holttestét 
húzták ki a jég alól,

A v ilág  — részeg  em ber n é lk ü l. Az alkoholiz
mus az a nyavalya, amiből csak nagy akaratú ember
nek lehet kigyógyulni. Az alkohoi azonban éppen az 
akaratot teszi tönkre, hogyan lehessen hát küzdeni
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ellene. Valahogy úgy, a hogy gyógyítani próbálgatják, 
mindez ideig azonban eredménytelenül. Ha megutál- 
tatják az alkoholistával a szeszt. Párisból érkezik a 
hir, hogy két orvos megtalálta a szérumot, ami erre 
alkalmas. Alkoholizált lovakból szerzik be s az a 
gyógyító ereje, hogy a kit beoltottak vele, undorodik 
minden szeszes italtól. Ha ez a hir a maga egész 
valóságában igaz, akkor ez a két orvos utálatos nya
valyától mentette meg az emberiséget A világ részeg 
ember nélkül . . . Milyen szép lehet.

N yolczszorvos gy ilkosság . Ochadsky Venczel 
gazdag boroszlói földbirtokos fia beleszeretett egy egészen 
szegény leányba. A  szülei nem akartak beleegyezni a 
házasságába, bár a fiú többször kísérletezett ez irányban 
Karácsonykor végre döntő lépésre határozta el magát a 
a szerelmes fiú. Komoly tárgyalásokba fogott az apjával, 
amelyek során azonban az apa és fiú összevesztek. A  
czivódás hevében a fiú elvesztette eszét s mint az örült 
revolvert ragadott, azzal előbb apját, azután anyját le
lőtte. Ekkor, hogy a házbeliek árulói ne lehessenek, el
zárta az ajtókat és négy leány testvérét ölte meg őrületes 
kegyetlenséggel egymás után. De még ezzel sem érte 
be. A  cseléd az iszonyatos küzdelem hallatára a szobába 
jött, azt és annak kis fiát is megölte. Mikor igy az egész 
házat kipusztitotta, akkor kezdett lecsendesedni. Tettének 
azonnal hire ment s a csendőrség röviddel a nyolcz- 
szoros gyilkosság elkövetése után elfogta. A  holt tetemek 
még ki sem hültek, mikor már a börtönben teljesen 
összetört. Öntudata megrendült, egyelőre kihallgatni is 
alig lehet.

E gy  sopron i em ber röpülőgépe. A  hadügy- 
ministérium teknikai bizottsága Bécsben, egy uj repülő
géppel tesz kísérletet. A ' uj regülőgép föltalálója Maunger 
József soproni ember. A  gép szerkezetét egyelőre nagy 
titokban tartják s ha beválik, hadi czélokra fogják fölhasz
nálni. Mauninger maga a gépről csak annyit mond, hogy 
a szerkezete rendkívül egyszeri! Neki egyszer, a mint 
gyermekének játékát nézte, ötlőtt szemébe a gép alap
vető gondolata. A gép olyan, hogy a levegőben bárhol 
helyben megálhat. A  levegő áramlatai és a szél nem 
zavarják útjában, sőt éppen szél ellen halad legjobban a 
repülőgép. Három különálló része van, az egyik arra 
való, hogy a gép bármily magasságban megállhasson, 
a második, hogy föl vagy le, a harmadik pedig, hogy 
vízszintes irányban haladhasson. Minden rész külön mű
ködik és bámulatos egyszerű Óránként hetven kilo
méternyi sébességgel haladhat. A  gép föltalálója Mau
ninger most Bécsben tartózkodik, a hol maga vezeti a 
kísérlet eket.

V illám  v o n a t am erik a i m ódra. Ha más nem
is, de Stephen Carpenter Carthageban (Egyesült-Államok) 
meg van arról győződve, hogy húsz eszendőn belül New- 
Yorkból San-Franciskoba egy nap alatt is el lehet jutni, 
mig most ez az ut hat napig is eltart. Srephen Carpenter 
ugyanis azt a javaslatot tette, hogy New Yorktól az 
„arany kapuig“ egy légvasutat építsenek, amelyen a 
vonatok kétszáz mérföld sebességgel rohannának óránkint. 
Már többi féle szabadalma is van ehez a vasúthoz s 
most természetesen keresi hozzájuk a tőkepénzeseket. A 
tervezett vasúton nyolcz sínpárt raknának le és pedig 
négyet a személyforgalomra és négyet a teherforgalom 
javára. És miután még azt a rendet is behoznák, hogy 
egyazon sínpáron csak egy irányban közlekednének a 
vonatok, a katasztrófák úgyszólván teljesen ki volnának 
zárva. S a költség nem lenne több, mint akár földön

járó vonatnál. A  mozgató erő az elektromosság lenne. 
Különös veszedelmekkel nem járna ez a szédítő repülés 
s csak a levegő súrlódását kell e tekintetben számításba 
venni, de hát erre nézve azt állítja Carperter, hogy le 
tudja ő győzni ezt a bajt is.

A fogak  rom lása. Dr. Barton angoj orvos véle
ménye szerint a fogak korai romlása a kis gyermekek 
hibás táplálásában rejlik. Úgy találta, hogy az anyatejjel 
táplál gyermekeknek a legjobb foguk van Kevésbé jó a 
foguk azoknak, akiket tehénlejjel tápláltak; legrosszabb 
foí'űk pedig azoknak van, akiket különböző mesterséges 
tápszerekkel tömnek legzsengébb gyermekkkoruk idején. 
Ha valakinek husz-harmíncz éves korában jó foga van, 
meg lehetünk győződve arról, hogy kicsi korában ezél- 
szerüen táplálták A fogak romlása a lisztes anyagok korai, 
vagy túlságos élvezetének is tulajdonítható. Á  célszerű 
táplálkozás ellenben megóvja az embert a fogfájástól és 
az abból eredő sokfele betegségtől. így például az angol 
betegségtől is, amitől úgy félnek a szülők. Tény az, hogy 
az a csúnya betegség többszőr előfordul a szegényebb 
néposztálynál, mint a gazdagoknál.

S zeikesztő i üzenetek .
Huszty K ároly urnák. Szilágy Zudor Jakab kartársunk Alsó- 
Pehérvármegye Alvincz községében lakik. Előtizetése julius végéig 
rendezve van Üdvözlet! Bajnok István úrnak. Kemencze. 
A múltra nézve rendezve van s a lapot utólagos befizetés mellett 
továbbra is küldjük. Nekünk nem is azok a becsületes szegény 
sorsuak okoznak fájdalmat és kárt. a kik utólag űzetnek, ha
nem egész sorozata azoknak a becsteleneknek, kik bár a lapot 
éveken át elfogadták, a helyett, hogy űzetnének is, távolról a 
markukba nevetnek. Különben intézkedtünk, hogy az ilyenekkel 
a biróság annak rendje és módja szerint bánjon el. Haver 
Jó z se f urnák. Vétyem. A 3 frt. beérkezett Év végéig rendezve 
van. Péter István urnák. Petrosény. Előfizetése m. é. végéig 
ki van egyenlítve. Bertóthy Zsigmond urnák Perecsóny. A 
3 db, röpiratot postára tettük.

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

862 szám. érd. 1899.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
Somogyvármegye közig. érd. biz. elnökétől.
Somogy vármegye területén Marczali székhelyivel 

szervezett járási erdőőri állomás betöltendő lévén, ösz- 
szesen 860 korona évi javadalmazással egy Ill-ad osztályú 
erdőőri állásra ezennel pályázat nyittaíik.

A  kinevezendő járási erdőőr állomását 1900 évi 
márczius hó i-én elfoglalni köteles.

Pályázók felhivatnak, hogy Somogyvármegye köz- 
igazgatási erdészeti bizottságához czimzett, I koronás bé- 
lyeggel ellátott, a hivatalos magyar nyelv birását, élet
korukat, ép és erős téstalkatukat, az 1899 X X X I t. ez. 
37 §-ában előirt minősítésüket, eddigi szolgálatukat igazoló 
eredeti okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kér
vényeiket legkésőbb 1900 évi január hó 25-ig a kaposvári 
m. kir. állami erdőhivatalhoz annyival is inkább adják 
be, mert a később beérkező folyamodványok figyelembe 
vétetni nem fognak.

Kaposvár 1899 évi december hó 28-én.
a l i s p á n  el nök.
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jT* MAGYARHON ELSÓ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ SRAÜZLÉte!

Képes árjegyzék bériaentve.' iavitásoFpQíitosan' oszkazöiteínéicT

M E G J E L E N T

*
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 n ag y m éltó ság u  fö ld ra iv e lésü g y 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 tézkedéséve l,
CKegiinK újó 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.

POLGÁRI RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V id ék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközö ltetnek .
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 já k  

ré g i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

Bu d a p e s t , ív .  BLUM é s  T A R S A
S ütő  u t c a  2, S z e rv ita té r  sa rk án . ó

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.

y*%
-'
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. J a n u á r  9. 15. szám

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

Egész évre . . . . . . .  8 kor. — fii.
Pél é v r e .................................4 kor. — fii.
Negyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J 

küldendők.

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

helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 fii. bólyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
sékelt dijak egyzsége szerint.

11® .̂___________________________

Ki az igazi erdészeti és vadászati altiszt ?
Az Erdészeti Újság néhány utóbbi számá

ban ugyancsak erős tollharcz keletkezett annak 
a kis czikkecskének nyomán, mely arról beszélt, 
hogy kik legyenek erdőőrök s a mely czikk 
egy szakiskolázott kartárs tollát vallja magá
énak. A közlöttekből kiviláglott, hogy ezt a 
czikket számos olyan kartárs, ki az erdőőri 
szakiskolának végzése nélkül lépett szép T s 
hasznos, e mellett azonban több tövist, mint 
rózsát termő pályánkra, fölötte zokon vette. 
Magam sem vagyok abban a szerencsés hely
zetben, hogy az erdőőri szakiskolát végezhettem 
volna, azért azonban teljesen meg vagyok arról 
győződve, hogy szakiskolázott kartársunktól' 
távol ált az a szándék, hogy bármelyikünket is 
sérteni szándékozott volna, hanem czikke meg
írásánál talán inkább az elkeseredés, vagy 
valamely előttünk ismeretlen más ok vezére- 
hette s inkább csak azt gondolhatta, hogy „a 
kinek nem inge, ne vegye magára".

Szerintem pályánknál az a legelső és fő 
kellék, hogy állásunkat ne tekintsük pusztán 
csak fejős tehénkének, kenyérkereseti módnak 
s ne munkálkodjunk tisztán csak addig és úgy, 
a meddig és a hogy a „muszáj" parancsol, 
hanem az, hogy hivatásunknak igaz lelkesedéssel 
éljünk s azt a közhasznú czélt, melynek szol
gálatába szegődtünk, soha se téveszszük szemünk 
elől. Ezen kívül igyekezzünk hiányos tanul
mányainkat minden lehető módon az életben is 
pótolni s ne vessük meg a jó indulatu oktatást,

bár honnan jöjjön is az, főleg pedig ne irigy
kedjünk egymásra s ne nehezítsük meg ez 
által is terhes szolgálatunkat, hanem szép egye
tértésben, kéz kézben haladjunk pályánkon, 
mert csak igy fogunk igaz eredményeket föl
mutathatni s csak ilyen módon vívhatjuk ki 
magunk számára nem csak föllebvalóink és 
kenyéradóink megelégedését, hanem az egész 
világ becsülését is.

Hogy pedig ki az igazi erdészeti vagy 
vadászati altiszt, nem pedig csak olyan, ki csak 
a czimet és rangot viseli és a javadalmazást 
húzza, hanem testtel, lélekkel az, a minek 
lennie kell, legyen az szakiskolázott vagy szak
iskolázatlan, szerény véleményem szerint az 
által fogja legjobban kimutathatni, ha tudását 
nem csak magának tartja meg holt tőke gyanánt, 
hanem azt többi társainak is hozzáférhetővé 
teszi, módot nyújtván ez által ezeknek is az 
ő tudásukat bővíteni és kiegészíteni. Teheti 
pedig ezt minden egyes nem csak a saját 
szükebb körében, hanem a legelterjedettebb 
módon akkép, ha — mint már minapi czikkecs- 
kémben említettem — saját tapasztalatain 
nyugvó csemetekerti, erdősítési, favágatási és 
szállítási, vadnevelési, befogási, teleltetési, 
védelmi stb. észleleteit lapunk hasábjain leírja, 
leírja pedig azok minden mozanatát olyan lel
kiismeretes pontossággal, mint a mily lelkiis
meretes és jobb ügyre méltó buzgósággal verte 
főbe egyik szakiskolázott kartársunk a szak
iskolai tanulmányokat nélkülözőket s viszont 
az utóbiak egyike nagy lelki keserűséggel az 
előbbit, mert ezek is ilyen módon sokkal
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nemesebben mérhették volna össze fegyvereiket 
ilyen leírásokkal, melyeknek végzésére pedig 
— czikkeikből vonva le a következtetést — 
nagy mértékben képesítve vannak. Ilyen irányban 
irt czikkeiket az összes kartársak, kik lapunknak 
olvasói, szívesen vették volna s talán a tudás
vágyuk kielégítése mellett még azt is eldönt
hették volna, hogy miér többet: a szakiskolai 
tanulmány, vagy pedig a hosszú évek tapasz
talatai.

Az ilyen tanulságos czikkek közlése még 
azzal a haszonnal is jár, hogy bepillantást enged 
az iró lelki világába s megmutatja, hogy ki 
mennyire képes értékesíteni tanulmáyait és 
tapasztalatait, valamiutazt, hogy nyitott szemmel 
dolgozik-e.

Szerintem az elmélet is csak akkor ér 
valamit, ha azt megfelelő tapasztalással gazda
gítva alkalmazzuk a gyakorlati téren, mig 
viszont fölötte hasznos sőt szükséges dolog, 
hogy a tevékenység mezején szerzett tapasz
talatainkat elméleti tudásunk bővítésével gya- 
rapitsuk, mert a kettő egyesítve mindenesetre 
sokkal többet ér, mint külön-külön egymagában 
bármelyik a kettő közül.

Mint már czikkem elején megjegyeztem, 
magam sem vagyok szakiskolát végzett, de 
azért engem bizon egy csöppet sem bántott a 
„kik legyenek erdőőrök“ föliratu czikk, hanem

inkább az bántott, hogy ime ilyen czikkek 
Írásával elhintjük magunk közt az egyenetlenség 
kárhozatos magvát s megbomlasztjuk azt a — 
még mindig nagyon hézagos — egyetértést, 
melyet olyan nehezen és valóban emberi erőt 
meghaladó fáradozással s évek során át kitartó 
s fáradhatlan munkálkodással sikerült lapunknak 
ha nem is mindnyájunk közt, mint a hogy az 
fölette kívánatos lenne, de testületünknek leg
alább egy részénél létre hozni. A mi pályánkon 
csak akkor boldogulhatunk s csak akkor old
hatjuk meg az elénk szabott nemes föladatokat, 
ha szép egyetértésben s egyikünk a másikat 
tiszta szívből s önzetlenül támogatjuk s össz- 
munkálkodásunkkal előbbre visszük szeretett 
hazánk erdészetének és vadászatának amúgy 
is még mindig döczögősen és nehezen haladó 
szekerét.

Keljünk tehát nemes versenyre s mutassuk 
meg a nagy világnak, hogy nem csak szóval, 
de tettel is azok vagyunk, a miknek lennünk 
kell, mert bizon mondom, hogy egy tett többet 
ér száz szónál.

Békesség és összetartás legyen a jelszavunk, 
mert csak ezzel tudunk nehéz küzdelmünkben 
sikereket elérni és jó eredményeket fölmutatni, 
de különben is azok, kik még eddig távol 
tartják magukat tőlünk, ezeket látva örömest 
sietnek majd hozzánk csatlakozni s igy a helyett

T A C Z  A.
&-
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Lapunk mint esaládalapitó.
Ne tessék megütközni szerény elbeszélésem 

ezimén bár kissé íurcsának látszik is, mert pugyellárisom 
folytonos ürességére esküszöm, hogy most az egyszer 
nem valami légből kapott dolgot, hanem a tiszta való
sággal megtörtént eseményt Írom le, teszem pedig ezt 
nem csak a tisztelt olvasók okulására, hanem már 
csak kötelességből is, mert annak, a mit itt leírandó 
leszek, köszönöm boldogságomat.

De hát ne kerítsünk nagy feneket a dolognak, 
hanem térjünk át mielőbb magára a tárgyra, mert azt 
hiszem, hogy nem csak a tárcza Írója az Írással, de 
az olvasó annak olvasásával is éppen úgy van, mint 
a foghúzással: annál jobb, mentül hamarább 'esünk 
át rajta.

Azt, hogy valamely család lapot alapit, mindenki 
könnyen elhiszi, mert hiszen ez nem ritkaságszámba 
menő dolog, hanem hogy egy lap — kivéve az apró 
hirdetések rovatát — családot alapítson, az már csak
ugyan följegyzésre méltó. No hát velem ez utóbbi 
történt és pedig a következőképen:

Ide-oda hat éve lesz annak, hogy egy vadász 
társaság sikerült vadászat után vígan mulatozott a 
határbeli csárdában s jóféle karezossal öblögette a 
napközben kiszáradt torkokat. Előkerült a táskákból a 
harapni való is, ki sonkát, ki kolbászt, sajtot, töpörtüs 
pogácsát rakott maga elé s nemsokára olyan dúsan 
volt az asztal megtérítve, akár csak valamely gazdag 
bankár dús lakomáján. Addig, mig a fogaknak dolguk 
akadt, néma csönd uralkodott, mert a szájak azoknak 
szolgálatába szegődtek. A magyar embernek nem igen 
szokása az evés közben való karatyolás és nyilván 
innen van az, hogy a legtöbb ember nálunk halálos 
betegségben hal meg és nem azért, mert a falat a 
torkán akadt, de mikor már egyszer vége az evésnek,
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hogy gyöngülnénk, folyton erősbödni és izmo
sodni fogunk.

Az, ki igazi erdészeti vagy vadászati al
tisztnek ismeri magát, bizonyára szivébe zárja 
szavaimat, melyek nem versenygésiviszketegből, 
hanem csak azért Íródtak, hogy általuk egy 
nemes ügynek bár csak némi csekély szolgá
latot is tehessek.

Egy öreg  jáger.

A vidra biztos fogásmódja.
(„A Természet” után).

Bizonyára többen lesznek lapunk szives olvasói 
között, kik tamáskodva olvassák majd czikkelyem sokat 
Ígérő czimirását, mert ugyanis vidrát „biztosan fogni" 
— ez oly hihetetlenséggel határos állításként hangzik 
a már százféle „csalhatatlanénak állított fogási módot 
végig próbált s ugyanannyiszor megcsalatkozott szak
ember fülében, hogy a meddő eredmények tapasztalatain 
okulva, kénytelen elzárkózni még a legrespektábilisabb 
irányból jött ezt illető állitások elől is.

Tényleg úgy áll a dolog, hogy eddig semmi olyan 
gyakorlati eljárást, melynek segélyével vizeink isten
csapásától , a vidrától biztosan megszabadithatnók hal
gazdaságainkat, nem ismerünk.

Azok a híres kaptányok és egyéb, vidrafogásra 
való (?) készülékek, melyek külföldről ajánltatnak 
halgazdáiknak, — egytől-egyig haszontalanoknak bizo
nyulnak a rendkívüli elővigyázatos és kitapasztalhatlan 
íurfagú vizi rabló ellen; mert bár kétségkívül és teljes

bizonyossággal nyakon csípnék ugyan a veszélyes 
halcsiszárt — ha  bele menne, de épen az a bökkenője 
a dolognak, hogy nem meg bele: mert nem tudjuk a 
módját a csalijának. Azért is meddő marad minden 
ezirányban való fáradozásunk,

Adnak ugyan a fogógyárosok „fogási utasításokat" 
is a remek kivitelű kaptányok mellé, a melyekben 
igen alaposan (?) meg van beszélve minden csinja-binja 
a „biztos,, (!) fogási eijárásnak, — csakhogy ezeknek 
az a bajuk, hogy csupa theoretikus elveken nyugszik 
az egész „alaposságuk" és sajnos, sehogyse vág össze 
a vidra szokásaival, mivelhogy ez a vizi hiéna nem a 
gyáros urak eszejárása szerint igazítja a maga dolgait.

Azok a lehetetlen illatú arkanum triplikatumok 
is, melyekkel a kaptánygyárosok reczipéje szerint a 
fogóeszközöket bemazolni szokták (heringlé stb.) — 
szintén csak arra szolgálnak, hogy az állítólagos 
„csalogatás, helyett a koszmetika iránt kevéssé, vagyis 
inkább nagyon is érzékeny vidrát még inkább figyel
meztessék a titkos veszedelemre. — A próbálgatásoknak 
aztán rendesen az a vége, hogy a drága pénzeken 
beszerzett esaptató-vasak illendő mennyiségű (de kevés 
fogantatú) áldások kíséretében a padlásra vándorolnak 
— tardicziókhoz hiven a mindenben olyan nagyon 
ludas „nimet" rovására Íratván ezúttal is ez újabb 
becsapását a magyarnak, habár angol volna is leveles 
a dologban, — a mi egyébiránt a vidra szempontjából 
tökéletesen mindegy, mert merő képtelenség azt hinni, 
hogy ez az ügyes és rendkívül vigyázatos jószág a 
sörös kancsó mellett kifundált theóriák szerint engedi 
magát megfogni!

Pedig milyen szükség volna egy olyan meg
felelő, biztos eljárás birtokába jutni, a mely ezt 
lehetővé tenné!

akkor megindul a garat, kivált ha a kerekét borral 
bőségesen meglcsolják.

így volt ez a mi társaságunkban is, sőt még 
fokozottabb mértékben, mert hiszen valamennyien vér
beli vadászok voltunk, miután pedig a vadász ember 
nagy mestere a hazudozásnak, hazudni pedig nem 
csak könnyebb de kellemesebb dolog, mint igazat 
beszélni, mindeki elképzelheti, hogy milyen zsivaj 
töltötte be csakhamar a nem nagyon tágas ivó szobát. 
Nem akadt köztünk egy sem, a ki ne tudta volna 
valamely hihetetlen kalandját elmesélni, a mit a többiek 
már csak azért is elhittek, vagy legalább úgy mutatták, 
hogy hiszik, hogy megint az ő elbeszéléseik is hitelre 
találjanak. Az elbeszélők sorában — már csak ismert 
szerénységemnél fogva is, no meg mint a társaság 
legifjabb tagja — magam maradtam utolsónak.

— Már elég is volt talán a hazudozásból, melyet 
különben szívesen elhittünk — kezdtem mondókámat 
— már most elmondok én nektek egy igaz eseményt, 
a mely különben mint erdész és vadász embereket 
mindnyájunkat igen közelről érdekel,

— No, ha igaz. akkor az nem lesz igaz! — 
zúgták kórusban a czimborák.

— De biz istenucscse igaz lesz az s eb, a ki 
nem hiszi! — kiáltottam már előre is neki hevülve. — 
Halljátok tehát: A napokban egy fölhívás jutott a 
kezembe, mely arról szólt, hogy „Erdőőr" czimen leg
közelebb egy újság fog megjelenni, mely kizárólag a 
mi érdekeinket fogja szolgálni, A szerkesztő bízik 
abban, hogy mindnyájan kivétel nélkül elfizetői leszünk 
s vállalatát párolni fogjuk.

— No az már nem igaz! — kiáltott közbe Vadász 
János barátunk.

— Mi nem igaz? — kérdeztem én — az, hogy 
mindnyájan pártolni fogjuk ezt a lapot?

— Az sem igaz ugyan, de az még kevésbé, hogy 
akadna olyan bolond ember, a ki bízni merjen abban, 
hogy az erdészeti személyzet pártolni fogja. Ha bolondot 
akarsz magadnak fogni, keress magadnak olyat másutt 
és ne köztünk.
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Valóban, ha meggondoljuk, hogy egyetlen vidra 
napi táplálékára legalább is 1 ki. hal szükségeltetik 
— s igy egy évre kb. 400 kilogram; — ha meg
gondoljuk továbbá, hogy a vidra többet pusztít, mint 
a mennyire táplálékul szüksége van: tehát vérszomj- 
ból, szenvedélyből is halászik — s végre ha fontolóra 
veszszük azt az épen nem rendkívüli esetet is, hogy 
a vidra egy éjjel 4—5 kilós halat is elfogyaszt — 
mondom mindezeket meggondolva: csak sajnálni lehet, 
hogy máig sincs kitalálva az az ellenszer, melynek 
révén biztosan megszabadíthatnánk vizeinket e vér
szomjas gonosztevőtől.

Merülnek fel ugyan esetek néhol, melyek lát
szólag egyik-másik fogási eljárásnak az előnyét 
bizonyítják, — de ezek mind csak lokális jelentősgüek 
és mint ilyenek csakis bizonyok körülmények közt 
válnak be, — ellenben a helyi és talajviszonyok más
nemű alakulásai és eltéréseinél teljesen kudarczot val
lunk velők; egy minden körülmények közt, tehát 
általában megfelelő és beváló ejárást azonban még 
eddig senki sem állapított meg. Én magam is sokat 
próbálkoztam, kísérleteztem ez irányban, de dűlőre 
jutnom eddigelé nem sikerült: nem tudtam kitalálni a 
módját, mikép kell a vidrát biztosan (s ez a fő) csalira 
venni. Hanem ami nekem nem sikerült, úgy látszik 
talán sikerült újabban másnak. Ugyanis nemrég egy 
igen praktikus eljárásról kaptam tudósítást, a melyről 
itt egyet-mást — okulás végett azok számára, akiknek 
esetleg szükségük lehet rá, — elmondani akarok — 
és ezzel kapcsolatban más egyebet is, a melyek azon
ban a dologgal szoros összefüggésben állanak.

Tudvalevőleg a vidra az éj leple alatt szokott 
munkálni, ekkor jár kártékony kalandjaira s ez az 
oka, hogy csak akkor veszünk tudomást jelenlétéről,

mikor már a halállomány hirtelen való megfejthetlen 
fogyása felvilágosit bennünket s önkénytelenül is az 
észrevétlenül lappangó négylábú vizi rablóra irányítja 
gondolatunkat. Ez persze csak felületes áttekintés 
mellett történik igy. Hanem ha — egyéb bajok híján
— tapasztaljuk, hogy tenyészetünk pang: ne sajnáljuk 
a fáradságot s vizsgáljuk csak jól meg vizeink part
jait, különösen a befutó kisebb zátonyokat, a mélye
désekből kiemelkedő kőtuskókat, tömböket, vagy osz
lopok, fatörzsek felületét — és ha olyas feketébe át
menő sötétzöld szinü ragadós, enyvszerü ürüléket, vagy 
plán halcsotnokat, rákmaradékokat találunk,] úgy ezen 
korpusz deliktik alapján bizonyosak lehetünk afelől, 
hogy a veszedelmes halpusztitóval van dolgunk. Minden
esetre legkönnyebb ismertető jel a csapa, különösen 
télen a hóban látható talplenyomatok; — de nyáron 
a vidranyom észrevevésére nagy gyakorlat kell, kivált 
ha a partok sürü, buja tenyészető növényzettel vagy 
fűvel vannak borítva.

Tehát ha a talált jelek után a vidra jelenlétét 
megállapítottuk, — akkor rendes kiszálló helyének 
kifürkészéséhez fogunk, a mi egyszerűen úgy történik, 
hogy több nap egymásután végigjárjuk a partokat, 
mig végre a keresett helyre vagy helyekre ráakadunk
— nem véve tekintetbe a czél nélkül való kiszálló 
helyeket, az olyanokat t. i. hol a vidra egyszerűen 
kijön a szárazra s rövid úton ismét a vízbe ereszkedik.

A rendes kiszálló hely egészen más; ez állomás 
olyan kedvencz helye a vidrának t. i., ahol leskelődés, 
étkezés, pihenés, vagy végre üritkezés végett (ez a 
fontos) gyakran megfordul s rövid ideig tartózkodni 
szokott, Az üritkezési helyekre nézve megjegyzem, 
hogy a vidra ép úgy betartja azokat a kiválasztott 
helyeket, a hol ürülékeit lerakni szokta, mint a nyest,

— De ha becsületemre mondom, hogy igaz, csak 
elhiszed?

— Szamár vagy, barátom! — vágta vissza János.
— Lehet, hogy az vagyok, de ezt még nekem 

eddig soha sem merte mondani senki s te is meg- 
keserülöd! — kiáltottam dühösen s felkapva puskámat 
és tarisznyámat, miután még egy megvető pillantással 
végig mértem volna ellenfelemet, mérgesen elrohantam.

A nagy izgalomtól alig bírtam lehunyni szemeimet 
s reggelre kelve első dolgom volt két társamat Vadász 
Jánoshoz küldeni, hogy nevemben tőle iovagias elég
tételt kérjenek, a mi ugyan nagy szamárság volt tőlem, 
de hát máskép hogy bizonyítsam be, hogy nem 
vagyok szamár?

Segédeim csakhamar visszatértek, de savanyú 
ábrázattal. Elmondták, hogy ellenfelem elismeri, hogy 
megsértett s készségesen adna bármily elégtételt, de 
sajnálatára velem meg nem verekedhetik, mert nem 
vagyunk egyenlők, mig ugyanis én magános ember 
vagyok, ki saját életemen kívül egyebet nem koczkáz-

tatok, ő nős és egy gyermeke is van, kiknek fönn
tartásáról gondoskodnia kell s igy élete nem csak az 
övé, hanem azoké is. Jöjjenek a segédek akkor, mikor 
majd egyenlők leszünk.

Dühöm határtalan volt! No megállj, akasztófa 
virága, csak azért sem fogsz boszum elől menekülni!

Még aznap ellátogattam az öreg kántorhoz, kinek 
szemre való Juczikájára már amúgy is régen szemet 
vetettem. Nem teketóriáztam soká. hanem a mint az 
öreg — talán szándékosan — magunkra hagyott, 
nyomban kirukkoltam jövetelem czéljával.

— Kisasszony, nekem okvetlen meg kell nősülnöm!
— No hát nősüljön meg!
— Szívesen megteszem, ha ebben segítségemre 

lesz. Legyen az én kis kedves feleségem.
— Ha maga is úgy akarja, legyen — volt a 

piruló leány válasza.
— A lakodalomnak minél előbb meg kell történni. 

Igaz, szereti nagysád a gyermekeket? Igen? no az jó, 
mert minél előbb annak is kell lenni, —
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tartozván ő is a nyetsfélékhez; a könnyebb feltalál- 
hatás okából megjegyzendő azonban, hogy szükség
helyeit mindig valami kis emelkedésen, gyakran vakond
túráson választja a viz szóién. És az ily helyek azok, 
ahol biztos fogásra számíthatunk és ahol a vidravasat 
felállítanunk kell.

Mielőtt azonban a tőr elhelyezéséhez látnánk, 
nem árt mégis egészen biztos meggyőződést szereznünk 
afelől, nem-e talán valamely elhagyott állomással van 
dolgunk, avagy pedig csakugyan látogatott hely az? 
Ha utóbbi felől alapos meggyőződést szereztünk ma
gunknak, dologhoz láthatunk.

Fölszerelésünket a következő tárgyakból állítjuk 
össze.

Fődolog természetesen az erős alólfekvő rúgóra 
járó vidravas, a miről egyébiránt még szót teszünk, 
— továbbá kell a vashoz egy 2 m. hosszú, vékony, 
de erős láncz, melynek egyik végére a kaptány, másik 
végére egy cm. hosszú kihegyesitett száraz karó 
erősittetik. Kiegészíti fölszerelésünket egy darab erős 
csomagoló-papir, egy rövidnyelű balta, erős éles kés, 
rövidnyelü lapát és végre egy literes bádog. Mindezt 
egy még használatban nem volt vadonúj zsákban 
helyezzük el s szállítjuk ki a tetthelyre

Itt első dolog — mielőtt a vas felállításához 
látnak — a vízbe gázolni, hogy az iszapos viz láb
belinket kellőleg dezinflcziálja a suvix vagy kenőzc- 
illattól; kezeinket is jól megmossuk a vízben, Azután 
kigázolva a vízből, csomagunkat a fogóhelytől 10—15 
lépésnyire letesszük; majd előszedvén a kellékeket; 
a vasat, kést, baltát, lapátot és literes bádogot, — 
mindezeket vizi iszappal erősen bemázoljuk. Ezen elő
készületekkel rendbe jővén, a további munkához

— Menjen, maga csúnya!
Nos, mit prózsmitáljak sokat? A kézfogó még 

aznap az esküvő pedig három hétre lett meg s még 
házasságunk első éve sem telt el, a szolgálatból haza 
jövet egy napon feleségem helyett egy vén asszony 
fogadott a pitvar ajtajában,, a falu tudós asszonya, a 
kit az ostobák bábának szoktak titulálni.

— Jöjjön csak, jöjjön, apa uram! Nézze ezt a 
kis porontyot! Úgy hasonlít magára, akár csak a 
szeméből esett volna ki.

Ezt a szójárást már ismertem. Ha a hirtelen 
szőke muszka feleségének akár szerecsen gyermeke 
születik is, a bába is, meg a szomszéd asszonyok is 
nyomban ráfogják, hogy egészen olyan, akár csak 
az apja. Nyilván azt hiszik, hogy az óvatosság soha 
sem árt s jó lesz az esetleges gyanúnak jó eleve eljét 
venni.

A hírre czepperli lépésekben mentem be a házba; 
örömöm határtalan volt. Az összegyűlt asszonynép nem 
győzte dicsérni apai nemes indulataimat. Óh, ha tud

látunk. A hol az ürülék fekszik, azt a helyet a vasnak 
megfelelő körületben vigyázva, óvatosan körülvágjuk 
és a lapáttal kiemeljük a lehetőleg vékony föld
réteget; aztán a mélyedés közepére a karót beverjük, 
úgy, hogy felső csőcske a földdel (a mélyedésben) egy 
síkban álljon: ekkor a lánczot a karó mellé összerak
juk, majd pedig a fogásra állított vasat a kivágott 
mélyedésbe helyezve, a megfelelő nagyságra vágott 
csomagodó papírral letakarjuk, — azután pedig, mikor 
ezzel is készen vagyunk, az ürülékkel együtt felvett 
föld- (vagy gyöp) réteget óvatosan visszahelyezzük 
gödrére — illetőleg a vasra. Ezzel a fölállítás rendben 
volna, csak még a fertőtlenítés van hátra, a mi vízzel 
és iszappal történik a literes bádog segélyével. Meg
öntözzük ugyanis a vas környékét s közvetlen körü- 
letét, sőt erősen a körülvágás barázdáit is vízzel és 
iszappal, minek végeztével tökéletesen rendben van a 
dolog s a legjobb reménynyel várhatjuk az eredményt.

Annak illusztrálásáúl, hogy a leirt fogási módszer 
menynyire beválik ügyes előkészítés mellett, álljon 
itt Storcz Mátyás csász. és kir. udvari vadásznak az 
általa elért eredményekről közölt kimutatása:

1899. február 3-án fogott egy 772 kilós vidrát; 
ugyancsak február 17-én egy 10 kilós és 28-án egy 8 
kilós vidrát. Márczius 13-án egy vidráját vassal együtt 
ellopták. Fogott továbbá április 30-án egy nőstény 
vidrát (3 magzattal), május 1-én szintén egy nőstényt 
(2 egérnagyságú magzattal). Junius 27-én egy meg
fogott vidrát vassal együtt elloptak stb. E vidrák mind 
a gyödöllői Rákos-ér tónál kerültek kézre. Múlt évi 
január hóban is fogott ugyanott Storcz egy impozáns 
nagyságú nőstény vidrát, melyet dr. Lendl Adolf 
dermoplasztikai laboratóriuma a párisi világkiállításra 
küldött.

nátok, mért örülök én annyira! Ütött a boszu órája!
Futottam segédeimhez, hogy a kihívást ismételjék 

meg. Megtörtént, de nem volt benne köszönet. Még 
mindig nem vagyunk egyenlők; ellenfelem nejének 
időközben meghozta a gólya a második gyermeket s 
igy ő a versenyben egy fejjel még mindig elől jár. 
Sebaj! csak türelem és igyekezet legyen, majd csak 
utol érem.

Következő évben segédeim csak a következő 
rövid mondókával köszöntöttek be Vadász Jánoshoz:

— Kettő!
— Három! — felelte ő ugyanolyan rövidséggel.
Egy év múlva már nem is szóltak, hanem csak

három ujjúkat mutatták fel, mire meg ellenfelem 
négyet mutatott.

Emelkedtek azután uz ujjak sorba: négy, őt.
Megint eltelt egy esztendő, mikor egyszer kettős 

hangú sivatás verte föl házam csöndjét: a kéményen- 
fészkelő gólyáknak hímje is, nőstenyje is hozott egy-egy 
babát. No, most már nem bújsz ki, frátrer!
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A gödöllői koronauradalom 5 forint fogási dijat 
fizet minden egyes megfogott vidráért. —

Végül még néhány szót a vidravasról.
A vidrafogáshoz ugyan alkalmas az igen erős 

rugójú közönséges tényérvas is alól fekvő rugóval, 
de egészen biztos eredményre csak az egymásba illő 
csipkés fogazatú és szögletes alakú különleges vidra
vasnál számithatunk. Az ilyen vasak biztosan és erősen 
tartják a beléjük került vadat; holott a közönséges 
tányérvasból sokszor kivonja magát a rendkívül nagy 
testi erejű és sikamlós testű vidra,

Ily vasak a sziléziai csapdagyárosoknál aránylag 
olcsón beszerezhetők. Dr. Lendl Adolf intézete kész
séggel kezére jár az érdeklődőknek s megkönnyíti 
a vasak beszerzését a jó ügy iránt való szívességből; 
— mig alólirott további tanácscsal szívesen rendel
kezésére áll a halgazdaságoknak.

La k a t o s  Károly.

Baiaton-Fiired 1899 december 19.

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

Kérem, szíveskedjék alábbi soraimat kedves lapunk
ban az olyanok okulására közölni, kik még mindeddig 
nem sorakoztak zászlónk alá. Igaz, hogy közleményemmel 
már egy kissé megkéstem, de hát azt tartom, hogy jobb 
későn, mint soha: hiába, igy őszi időben sok és nagy a 
mi elfoglaltságunk s nehezen tudunk csak hozzá jutni az 
Íróasztalhoz. Közleményem a következő:

Nem is bujt ki. Másnap felvont pisztolyokkal 
álltunk semközt egy szép erdei tisztáson. Ellenfelem 
bánatos arczárói leolvasni véltem, milyen nehezére esik 
egy kis haszontalanságért koczkára tenni életét s egy 
szép család boldogságát. Haragom szűnni kezdett s 
pisstolyomat a harmatos fűbe dobva oda mentem ellen
felem elé:

— Barátom, bocsáss meg, hogy hirtelen fel- 
hevülésből eredő haragomat olyan soká tartottam elle
nedben. Nem boszúval, hanem hálával tartozom neked, 
hiszen te vagy az, kinek családi boldogságomat köszön
hetem ! De legalább most ismerd el, hogy nem vagyok 
szamár.

— Nem vagy, öcsém, nem vagy, de csak azóta, 
mióta megnősültél: az előtt bizon te elég nagy csacsi 
voltál. Most pedig gyerünk, igyuk meg a békepoharat!

— Úgy legyen! — kiáltám örvendezve — de 
előbb még nézzünk be a postára.

— Mi a patvart akarsz ott? Csak nem kurizálsz

A  folyó évi szeptember hó 5-én nagyságos Hangay 
Géza m. kir. erdőtanácsos úr tek. Szvaty Béla m. kir. 
járási főerdész úr társaságában a szokásos évi szemlét 
tartotta, mely alkalommal egyebek közt szóba jött a Zala 
vármegyében alkalmazott erdészeti altisztek sanyarú 
helyzete is. Az erdőtanácsos úr e közben fölemlitette, 
hogy még 1898 évben kidolgozott egy nyugdíj szabály
zatot számunkra s azt elfogadásra ajánlva a vármegyénél 
be is nyújtotta, ez azonban azzal a megokolással utasí
totta azt vissza, hogy egy nyugdíj alap létesítésére kevesen 
vagyunk (összes létszámunk 28) s igy évi 10 frt. befizetés 
nem elegendő az alaphoz, ha pedig ennél nagyobb járu
lékot lennénk kénytelenek fizetni, azt nagyon megsinylenők, 
miután javadalmazásunk amúgy is igen csekély.

íme tehát nyilvánvaló, hogy ott, hol kevesen va
gyunk, a magunk erejében nem bízhatunk s arra nem 
támaszkodhatunk, hanem föltétlenül szükségünk van a 
tömörülésre, mert ha minden vármegyében hasonlókép 
intézkednek, akkor bizon nálunk megyei altiszteknél a 
nyugdíj ölökre írott malaszt marad csak s midőn majd 
25—30 évi szolgálatunk után egy kis megpihenésre 
vágyunk, ugyancsak fölkopik az állunk, vagy pedig rá
szorulunk — természetesen csak ott, a hol ilyen van — 
a szegények menedék házára.

Bizon pedig nagyon szomorú állapot az, ha az 
embernek a puskát koldusbottal, a vadásztáskát pedig 
koldus tarisznyával kell elcserélni. Különben hagyjuk el 
az ilyen gondolatokat, melyektől még a háta is borsódzik 
az embernek.

A  jó alkalmat megragadva nagy vonásokban el
mondtam pünkösdi országos gyűlésünk történetét és 
eredményét, melyről a főerdész urnák volt ugyan tu
domása, de erdőtanácsos úr még eddig nem is hallott 
róla s egyúttal átnyújtottam az ott elfogadott alapszabá-

a postás kisasszonynak? Vagy talán párbajunk ki
menetelét akarod a lapoknak megtáviratozni ?

— Egyiket sem a kettő közül, hanem sietek 
lapunk előfizetését megújítani, mert hiszen szép csalá
domat ennek köszönhetem.

— No, vigye patvar, akkor hát én is előfizetek.
— Mi is! mi is! — kiáltott lelkesedve a négy 

párbaj segéd.
íme, igy segített meg engem lapunk a családom 

megalapításában, mit én azzal viszonoztam, hogy őt 
uj előfizetőt szereztem neki,.

Sebe s - Sz ás z .

ADOMÁK.
Száll (haza érkező férjéhez): Most gyüsz haza Dolfi? Edj 

órát ötöte most!
Dolfi: De már bocsáss meg, kedves Szhálikám, keve

sebbet má csak nem ötheti!
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lyokat. Az erdőtanácsos úrra az alapszabályok a legjobb 
benyomást tették s azok minden szakaszát jónak és 
helyesnek találva, kinyilatkoztatta, hogy testületünket 
elég erősnek tartja ilyen hatalmas egyesület létesítésére 
s azt az óhajtását nyilvánította, vajha a jóváhagyás ne 
késnék soká s egyesületünk már az 1900-ik évvel meg
kezdhetné áldásos működését. Ezen kívül még azt is 
javasolta az erdőtanácsos úr, hogy a mint országos 
nyugdíj egyletünk megkezdheti működését, azonnal 
forduljunk kérvénynyel a törvényhozáshoz, törvényileg 
való kimondását kérvén annak, hogy a hazánkban bárhol 
alkalmazott minden egyes szakvizsgázott erdőőr legyen 
köteles az egyesületbe belépni. Végül még arról is kegyes 
volt biztosítani, hogy vármegyei közigazgatási bizottságunk 
annak idején egyesületünket a vármegyei erdei alapból 
megfelelő összeggel segélyezni fogja.

íme élő példája ez az eset annak, hogy föllebbvalóink 
sorsunkat szivükön hordják, az iránt melegen érdeklődnek 
s bármikor készek minden javunkra szolgáló igyekezetünk
ben támogatni, csak legyen olyan is. a ki erre figyel
müket irány itja s támogatásukat kikéri.

Nem kételkedem abban, hogy ott, hol alaszabályaink 
sorsának már legközelebb eldőlnie kellend, szinte teljes 
mértékben fogják méltányolni törekvésünket s nem fognak 
az elé akadályokat gördíteni; hiszen nem óhajtunk mi 
egyebet, mint a magunk és családjaink jólétét előmozdítani 
már pedig az, hogy lehetőleg hazánk minden gyermeke 
jólétben legyen, első sorban magának az országnak 
érdeke. Ha talán alapszabályainkban olyas valami akadna, 
mi valamelyes aggodalomra adna okot, ezen az egylet 
megalakulása után bármikor könnyen segíthetünk némi 
módosítással.

Most pedig türelmesen várjuk a hivó szózatot, mely 
fokozott munkálkodásra fog serkenteni, addig pedig 
legyen mindnyájunk jelszava az összetartás.

Az összes kartársaknak boldog újévet kívánva 
vagyok a szerkesztő úrnak

igaz hive
P a p p  J á n o s  

hatósági erdőör
az alakulandó egyesület ideigl. jegyzője.

K ü l ö n f é l é k .

Ö ngyilkos á lla to k . A  Pensylvanian Magaziné 
cimü amerikai folyóirat két esetet ir le, a melyből szerinte 
az tűnik ki, hogy az állatok is megteszik, hogy előre 
megfontolt szándékkal vége: vetnek életüknek. Az első 
öngyilkos-jelölt egy maki, a melyet elszakítottak élete 
párjától s a mely a fölötti bánatában úgy neki adta 
magát a busulásnak, hogy napról-napra jobban lefogyott. 
A  gazdája végre megunta a rosszkedvű majmot s elhatá
rozta, hogy agyonlöveti. Fölhivatta kocsisát s a makit 
átadta neki, hogy végezze ki. A  kocsis levitte a kertbe 
a busuló szerelmest s bement a szobába a revolverért 
Mig odajárt, a maki meglátott a földön egy kötelet,

fölvette, a nyakára hurkolta s egészen szabályszerűen 
felkötötte magát egy fára. A  második eset egy kutyáról 
szól, a mely a fölött val bánatában, hogy úrnője, mivel 
ruháját eltépte, megverte: a Durban-villa kertje előtt el
robogó vasút sineire feküdt s nyugodtan bevárta, mig a 
vonat átrobogott testén

F ém fen y ü  fa. Egy francia vegyész kitalálta, 
hogyan lehet közönséges fát fémfényüvé tenni, a nélkül, 
hogy természetes sajátságaiból veszítene. A  fát súlya 
szerint három vagy négy napon át maró alkáükus oldat
ban, például kalcinált szódában hagyják, hetvenöt— 
kilencven fok hőmérsékleten. Erre azonnal kalcium- 
hidroszulfid fürdőbe helyezik, amelybe huszonnégy— 
harminchat óra múlva a marókálinak oldatát öntik. Ebben 
a keverékben a fát negyvennyolcórán keresztül hagyják 
harmincöt— ötven Celsius fok hőmérsékleten. Ebből a 
leírásból látható hogy az eljárás nehézkes és sok időbe 
kerül; az eredmény azonban állítólag meglepő. Ha az 
igy készített fát, miután mérsékelt melegben megszári- 
tották, simitó vassal fényezik, felületén igen szép fémes 
fényt kap. Ez a fémfény még jobban érvényesül, ha a fát 
ólommal, ónnal, vagy cinkkel dörzsölik. Ha erre üveg- 
vagy porcellán- csiszolóval fényezik, a fa majdnem fém- 
tükörszerüvé válik, ami által famunkákban természetesen 
igen szép hatás érhető el. E  mellett a fa igen szilárd 
és ellentálló marad.

Szerkesztői üzenetek .
K o lo s  I s tv á n  urnák, Nyék. Az első negyedévi előfizetés 

beérkezett. Üdvözlet! R. A. urnák. Sztavna. A röpiratot postára 
adtuk s eddig nyilván kezeihez jutott. Dolgozatát talán lapunk 
jövő számában közölhetjük, a másikra nézve — mielőtt azt 
látnók — nem nyilatkozhatunk. Szíveskedjék beküldeni. K e c s -  
m á r J á n o s  urnák, Vécs. A küldött 2 koronát tévedésből a lap 
előfizetézi dijába számítottuk be, a röpitatot azonban megküld
tük, kérjük tehát annak árát pótlólag beküldeni. L a c z k ó  J á n o s  
urnák, Bőszénfa. A röpirat ára 2 korona s igy még 1 koronát 
kapunk.

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

XXXXXXXXXKXXXXXXXXXX

|  !! MEGJELENT!! 8
$és 2 korona beküldése után azonnal bér

it mentve lesz megküldve a IC

1 RÖPIRAT I
H  X

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- £n mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- |£  
H  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- K
f t  talán sem szabadna hiányozni. IC
S  Előzetések az „Erdészeti Ujság“

kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kük ^  
deudők. | f
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



112 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

f  MAGYARHON E L s6 , LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÜrAUZLETE?

Képes árjegyzék faémontvéí javítások pontosan oszk'foöltetnekT

M E G J E L E N T  *&*&&*&&*&&*

L Ö M  E 8  T A R B A
udvari egyenruha szállítok

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A n ag y m éltó ság u  fö ldm űvelésügyi m. k ir  M in is te r iu m n ak  1894 évi au g u sz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedéséve l,
c z e g ü n k  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.

IW* P O L G Á ” !  R U H Á K .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg ren d elések  k ivá ló  figyelem m el eszközö ltetnek .
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 já k  

rég i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i. Kiváló tisztelettel

Bu d a p e s t , ív.  B L U M  é s  T A K S A
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án . a  , elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0 csász. es kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. Jan u á r 16. 16. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

R eflexió
az „E1 ni e fu tta t ás ok“ czikkre és még valami.

A mi késik, nem múlik; azt tartja a köz
mondás, azért tehát még én is időszerűnek 
és nem elkésettnek tartom az Erdészeti Újság 
mostani évfolyamának 5-ik számában Sándor 
György tisztelt kartársunk tollából eredő czikk- 
hez röviden hozzászólni.

Nagy igazsága van a tisztelt kartársunknak 
akkor, midőn azt mondja, hogy: a rabszolgaság 
közfalát immár nem lehet a föllebbvaló és 
altiszt közé állítani, mert nem kufároktól pénzen 
vásárolt rabszolgák vagyunk; teljesen osztom 
ezt a nézetét, mert korunkban már a fölleb- 
valók alattasaik irányában szinte kivétel nél
kül humánusan igyekeznek viselkedni s velük 
emberségesen bánni s csak itt-ott elvétve — 
mint egy kivételképen — akadnak még olyanok, 
kik az önkényes basáskodást fölibe helyezik 
az emberséges bánásmódnak, ezeknek a száma 
azonban immár — Istennek hála — igen 
csekély s folyton apadóban van s úgy látszik, 
hogy végre ha nem is szívből, legalább színből 
a többség nyomása alatt ezek is bele fognak 
törődni a szokatlanba s alárendeltjeiket az 
azokat megillető bánásmódban fogják részesíteni. 
Egyébként is a durvaság, gorombáskodás, 
szóval a basáskodási hajlam rendszerint csak 
a pályájuk első lépcsőfokán álló kezdőknek a 
tulajdonsága, kik tapasztalatlanok lévén az élet
ben, azt hiszik, hogy tekintélyüket csak ez 
által tarthatják fönn. A tapasztalás azt bizo

nyítja, hogy a föllebbvalók finomsága korukkal 
és rangban való előmenetelükkel egyenlő arány
ban halad, a mi bátran róható föl a szerzett 
életbölcseség érdeméül. A magasabb ranguaknál 
manapság már szinte kivétel nélkül azt tapasz
talhatjuk, hogy az alájuk rendeltekkel szemben 
szívélyesen, mondhatni atyai szeretettel visel- 
s az ellenkezőnél rendszerint maga az alantas 
a hibás, mert pirulva bár, de meg kell val
lanunk, hogy testületünkben még mindig számos 
olyan található, kivel elüljárója a rideg szol
gálati dolgokon kívül alig érintkezhetik, mert 
nem engedi meg azt neki azok műveltségének 
alacsony foka. Különben azt hiszem, hogy ezen 
a téren kinek-kinek érdeme szerint mérnek, 
miért is teljes elismeréssel adózom a czikk- 
iróuak, valamint „egy szakvizsgázott erdőőr" 
urnák, hogy az október 10-iki czikket behatóan 
megbírálva, azt szívesek voltak hathatós függe
lékkel is megtoldani, mint a hogy azt az előbbi 
is mondja: „mert ha a szép szó nem birt 
ébredést kelteni a holtakban, talán most az 
önérzet mégis csak föl fog ébredni stb.“, mert 
jóleső érzés szállja meg lelkemet, látván azt, 
hogy mások is osztják szerény véleményemet. 
Egyébiránt ehez a tárgyhoz később még hozzá 
szólunk.

Sándor György tisztelt kartársuuk az ala
kítandó országos nyugdíj és segély egyletünk 
ügyét tárgyalva azt írja, hogy a kecskeméti 
szaktársak szép nyugdíjjal vannak biztosítva, 
miből kifolyólag a maguk részéről nem látják 
szükségesnek a kétfelé való költekezést s a 
nyugdíj alapot a segély alaptól elkülönítve
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kívánnák kezelni. Ezt a nézetüket semmikép 
sem oszthatom, mert hiszen kevesen vagyunk 
és leszünk a jövőben is abban a szerencsés 
helyzetben, hogy a most biztosított nyugdijunk
ból családjainkkal egyetemben nem hogy tisz
tességesen megélni és ruházkodni tudjunk, de 
sőt az rendszerint olyan csekély, hogy mellette 
az életet csak tengődésnek mondhatjuk, mert 
igen helyesen jegyezte azt meg lapunk szer
kesztője, hogy: „a nyugdíj ugyanis a nyert 
fizetés és a szolgálati évek arányában növek
szik". Bizon kevesen érhetjük el a teljes 40 
évi szolgálati időt s igy azt, hogy a teljes 
nyugdijat is élvezhessük, már pedig még ez 
sem valami mód fölött irigylendő, ezen kívül 
tudni való dolog, hogy az erdészeti altiszti 
karnak túlnyomóan nagy része 20—30 évi 
szolgálati idő után lép nyugdíjba, többnyire 
közepes rangfokozattal és fizetés mellett s a már 
ekkor is a terhes szolgálatban elcsigázott és 
megroncsolt test hány évig élvezheti a jól 
megérdemelt pihenést s mi lesz a családfő 
elhalálozása után a hátramaradt családdal? 
Ezeken a bajokon leend hivatva segíteni a 
megalakítandó országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyugdij és segély egyesület.

Különben is megjegyzem, hogy a nyugdij 
és segély alapnak egymástól való elkülönitését 
már a kezdetnél igen korainak, időszerűtlennek

és elítélendőnek tartom, valamint az „Otthon" 
és szakkönyvtár létesítését is, mert saját egyéni 
nézetem szerint nekünk erős alapra és szilárd 
auyagból kell építenünk, hogy idővel egyletünk 
üdvös föladatainak és a hozzá fűződő remé
nyeknek megfelelhessen s nem szabad az erőket 
már eleve szétforgácsolnunk, mert mielőtt az 
annyira óhajtott egyesület nem jön létre, addig 
minden egyéb tervezgetést mellőznünk nem 
csak tanácsos, de föltétlenül szükséges is 
mert a szétforgácsolt erőnek sem haszna, sem 
jövője nincs. Majd akkor, ha a jó Isten sege
delmével és az ügyet szivükön viselő s azért 
önzetlenül küzdő úttörők fáradozásával, kivált 
pedig a sorsunkat atyai kezükben tartó intéző 
körök támogatásával az egyesület megalakul 
s megizmosodik, lesz otthonunk, de csak olyan 
értelemben, mint azt ez idő szerinti tisztelt 
ideiglenes elnökünk már többször szóvá tette és 
javasolja.

A szakkönyvtárt is még jó ideig nélkülöz
hetjük, e helyett azonban czélszerünek vélném 
egyedüli szaklapunk, az Erdészeti Újság tar
talmának kibővítését, nyitva abban teret külön
féle rovatoknak igy például a szakközleményeken 
kívül egy mellékleten a szépirodalommal is 
lehetne foglalkozni, mi vágyainkat nagy mér
tékben kielégítené. Azt hiszem, hogy egyelőre 
ez volna a legczélszerübb megoldása a szak-

2 T A R . C Z  A.
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É szleletek
a ragadozók és kártékonyak mérgezése körül.

Közli: Schneider Lajos.
Felbuzdulva kedves lapunk egyik minapi számá

ban közzétett ama felhíváson, hogy a ragadozók és 
kártékonyak mérgezésénél tett tapasztalatainkat mások 
okulására és tapasztalataik bővítésére közöljük, ime 
dióhéjba szorítva közzéteszem sok évi észleléseimet, 
melyeket a strychninnel való mérgezésnél tettem.

Megvallom, hogy ebbeli ténykedésem kezdetén 
bizonyos lelkifurdalást éreztem annak tudatában hogy 
ime méregkeverővé lettem, a mit még a német szak- 
irodalmi müvek olvasása csak fokozott, a mennyiben 
ezek majdnem mindig megvetően nyilatkoznak a mér
gezésről, nem tartván azt méltónak az igazi vadászhoz,

mert véleményük szerint a gyakorlott és buzgó vadász 
a ragadozó és kártékony vadat fegyverrel, vasakkal 
és más kevésbé veszélyes eszközökkel is tudja 
pusztítani.

Igaz, hogy az ilyen okoskodás megállja helyét 
olyan vidéken, a hol a szomszédos vadászterületek is 
szakszerű kezelés alatt állanak, de milyen eszközökhöz 
nem nyúl az olyan hivatásbeli vadász, ki hasznos 
vadja szaporodását szivén viseli, vesződik, fáradozik 
és mindezt eredmény nélkül teszi, mert vadja a szom
széd területekről beözönlő rókák és más kártékony 
vadak áldozatául esik? Mert a jó szomszédok, bérlők 
nyáron egyáltalán nem lövik a rókát, lévén akkor annak 
bundája értéktelen s télen is csak adott alkalommal. 
Itt bizon a les, a hattyunyak, a tányérvas s más efféle 
eszköz nem vezet kielégítő eredményhez, hanem kény
telen-kelletlen hozzá kell fogni a mérgezéshez, mint 
az egyedüli módhoz, melylyel egy nagy vidék rókáit 
rövid idő alatt ki lehet pusztítani s igy ennél az el
járásnál a czél szentesíti az eszközöket!
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könyvtár kérdésének. Itt azonban be kell is
mernünk, hogy kedvelt szaklapunk mostani 
alakjában és tartalmával is megfelelő pártolás 
hiányában elég gondot ád az érdekeinkben 
fáradozó szerkesztőnek és kiadónak s igy a 
mostani szomorú viszonyok mellett annak ki
bővítésére nagyobb árak mellett sem gondol- 
hatun, mert néhány buzgó szaktárs kivételével, 
kik szellemi támogatásban részesítik, minden 
szellemi és anyagi gond a szerkesztő vállaira 
nehezedik s szinte embertelenség lenne kívánni, 
hogy a megélhetését biztositó bivataloskodása 
mellett még többet fáradozzék. Az alakítandó 
egyesület lesz hivatva ezen a bajon is segíteni oly 
módon, hogy — a mint anyagilag megizmősodik 
— a lapot saját tulajdonába veszi át s szerkesz
tőjének, ki egyúttal az egyesület elnöki 
tisztjét is viselné, biztos és tisztességes meg
élhetést biztosit, mely esetben a lapot nem 
csak terjedelmére nézve kibőviteni, de azt 
gyakrabban megjelentetni s ezen kívül nagyobb 
pártolás mellett — mert nyilván az egyesület 
összes tagjai járatnák — olcsóbb áron is ki
adni lehetséges lenne.

(folytatása következik)

Csemetekerti dolgok.
Az „egy öreg jáger“ nem csak az eszmét pendítette 

meg, hogy fölötte szükséges dolog a saját tapasz
talatoknak lapunkban való közlése, melyekből azután 
mások is okulhatnak, hanem példát adandó, nyomban

sietett a saját tapasztalatait leírni. Az, hogy derekas 
fölszólalása helyén való volt, legjobb megerősítését 
abban leli, hogy annak megtörténte óta többen is 
kiléptek a tétlenség nyugalmából s fölkeresték lapunkat 
czikkeikkel, melyeket a szükséghez képest fölosztva 
közölni is fogunk Most egyelőre álljon itt két közle
mény, mely a csemetekertek munkálataival foglalkozik.

I.
Sok vidéken annak a gyakorlatnak elterjedését 

észleltem, hogy a nem kényes erdei magvak alá is a 
talajt ásóval ássak föl, illetve porhanyitják, a mi nem 
csak igen költséges dolog, hanem kivált a nagyobb 
kiterjedésű csemetekerteknél ez az eljárás még fölötte 
hosszadalmas is; ott, a hol a talaj nem túlságosan 
kemény agyag, sokkal egyszerűbb annak a mélyítő 
ekével való fölszántása. A -szántást lehetőleg kétszer 
eszközöljük, és pedig először őszszel, midőn a fogasolás 
fölösleges, mert a göröngyöket a téli fagyok különben 
is szétlazitják, a második szántást pedig közvetlen a 
vetés előtt 3—4 nappal eszközöljük, melynél azután 
nem csak a kétszeri fogasolás, hanem a tüskés boronával 
való megboronálás is múlhatlanul szükséges. Az ilyen 
módon előkészített talajba azután bátran bevethetjük 
még a legkényesebb magokat is. Az ilyen lazitási eljárás 
nem csak aránytalanul olcsóbb és gyorsabb, hanem 
még alaposabb is, mint az egyszeri fölásás.

Föladatom volt egy kát. holdnak ákácz mag 
vetés alá való előkészítése. A kiszemelt terület talaja 
silány homok, melyet a fent leirt módon készítettem 
elő s 50 cm. sorlásra beosztottam.

Az elmúlt év tavaszán, a vetést megelőző napon 
(május 2-án) délután a Zala-Egerszegről beszerzett 
ákácz magot egy nyárfából kivájt gömbölyű teknőben 
leforráztam és serényen kavartam mindaddig, mig csak

Hasonló körülmények által indíttatva kezdtem mint
egy 8 évvel ez előtt mint egy felsőmagyarországi erdő
birtok alkalmazottja strychuinnel operálni. Abban az 
időben még nem volt kézi könyv a mérgezés körül 
való ejárásról s igy eleivel kísérleteznem kellett.

Nagy tél és hó lévén, a rókák által sűrűn járt 
váltókra kitettem egy méreggel preparált egész nyulat. 
Ott hevert a szegény nyúl napokon át, de bizon a 
rókák nem ettek belőle, pedig éjjelről-éjjelre mellette 
váltottak el. Ennek magyarázatát abban véltem meg
találni, hogy a mérgezett nyúl kőkeményre fagyván, 
a rókák nem haraphattak belőle kedvükre valót és ha 
ezt meg is kísértették, megérezvén a méreg keserű 
izét — mert bizon volt abban vagy 2 korona ára — 
a komolyabb falatozástól tartózkodtak. A nyúl zsigereit 
felfalták apránkint a szarkák, varjuk és szajkók, talál
tam is ezek közül több elhullottat, de a fő czél, a 
rókák pusztítása nem sikerült.

Most kísérletet tettem kisebb, egyszerre lenyel
hető falatokban beadni a mérget, azt héring és szalonna

darabokba rakván. A mérgezett falatok elkallódtak 
ugyan, mi nekem elég gondot is okozott s mint az 
alább látható lesz, nem is ok nélkül, de siker most 
sem volt.

Egy szemlém alkalmával észrevettem, hogy egy 
hetekkel előbb agyonlőtt kóbor eb hullájábóll akmároznak 
a rókák; nem késlekedtem a jó alkalmat felhasználni 
s még aznap kitettem azon a helyen tööb lőtt, de 
nem mérgezett verebet olyan módon, hogy bokrokra 
aggattam őket, hogy igy az útannézés könnyebb legyen. 
Következő éjjel a verebeket egytől egyig felfalták a 
rókák. Estére újból raktam ki verebeket, de már most 
mérgezetteket. A verebet mellén a mellcsonton át fel- 
hasitottam és a támadt hasadékot még kézzel is 
kitágitva, abba egy tolikés hegynyi strichnint tettem, 
jól ügyelve, hogy a méregből a veréb külső részeire 
semmi se tapadjon s ekkor a nyílást összeszoritottam, 
hogy a verébnek újból meg legyen a természetes formája. 
Az igy előkészített három darab verebet a már emlí
tett helyen, a döghöz egészen közel a hóba leszúrt
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az első fölpattant burkolatot meg nem pillantottam s 
ekkor a kéznél levő hideg vízzel annyira lehűtöttem, 
hogy a kéz a hőséget kiálíhatta s igy kevertem lassan 
tovább mindaddig, mig teljesen ki nem hűlt. Este a 
vizet leszűrtem s az ekkorra már teljesen megduzzadt 
magot 4—5 cm. vastag rétegben a ponyvára kitere
gettem s egy másik ponyvával letakarva reggelig 
szikkadni hagytam, hogy azután a magvető szarun 
könnyebbben peregjen ki, illetve hogy a vetés alkal
mával ne tapadjon egymáshoz.

Az említett területnek 50 cm. sortávolság mellett 
való bevetéséhez szükséges volt 48 klgr. mag, vagyis 
100D ölenkint 3 klgr. A vetést 8 cm. mély hornyokba 
eszközöltettem s a homok talaj könnyű volta mellett 
a kelést már a tizedik napon észlelhettem.

A munkálat költsége a következő volt:
a) a talaj kétszeri fölszántása és fogasolása 15 k. — fi.
b) a vetésnél 4 horonyhuzó. 1 vető, 2 takaró s igy

összesen 7 napszám á 1 k................... 7 k. — fi.
c) első kapálás 12 napszám á 1 k. . . 12 k. — fi.
d) első gyomlálás 18 napszám á k.—60 fi. . 10 k. 40 fi.
e) második kapálás 10 napszám á 1 k. 20. fi. 12 k. — fi.
f) második gyomlálás 14 napszám á 60 fi. 8 k. 40 fi.

Összesen tehát 61 napszám . 65 k. 20 fi.
A mag árát biztosan nem tudván azt 

métermázsánkint 80 koronára teszem szállí
tási költségekkel együtt s is 48 klgr á 80 fi. 38 k. 40 fi.

Az összes költség tehát . 103 k. 60 fi. 
Október közepére esett a határnapja annak, hogy 

az egy katasztrális holdon termelt egy éves ákácz 
csemetéim mennyiségét két osztályba sorozva bejelent
sem, megolvastam tehát, illetve a próba sorok átlagából 
megálíapitottam a következő mennyiséget:

1. erősebb kiültetésre alkalmas 127,000
2. gyöngébb, átiskolázásra való 66,000

összesen tehát 193,000
Ezek szerint tehát 1000 darab egy éves ákácz 

csemete (105'60: 193)-54 fillérbe került.
Lapunkban többször volt aklkalmam egyes tisztelt 

kartársak közleményeiben olvashatni, hogy az általuk 
beszerzett ákácz mag csiraképessége 80—90% volt 
s méltán elcsudálkoztam az ilyen hallatlan eredmény 
fölött, mert magam is tettem ugyan csiráztatási pró
bát, de bizon sajnos, ismét csak a régi tapasztalatom 
nyert beigazolást, hogy t. i. az ákácz mag már akkor 
is elég jó, ha 40—50% csiraképességgel bir, mint azt 
a fent jelzett szép mennyiségű csemeték is igazolják, 
mert ha az itt nagy mennyiségben előforduló ás ka 
és az ezután folyton vadászó vakond részint a gyöuge 
gyökerek elrágása, részint pedig azok kitúrása és a 
csemeték eltakarásával annyi károsodás nem történik, 
hiszem, hogy az eredmény az elértnél sokkal szebb 
lett volna. Egy ö reg  jáger.

II.
Bácsfalu (Brassó m.) 1900 január 5,

Papp János és az öreg jáger kartársak buzdító 
sorait méltányolva, magam is sietek múlt óv tavaszán 
eszközölt erdősítéseimről számot adni a kővetkezőkben:

1. Vetés.
Csemete kertünkbe a következő magvakat 

vetettem el:
a) 33T m. széles 9 m. h. ágyásba 12 klgr. lúczfenyőt;
b) ÍO'I m. széles 8 m. h. ágyásba 10 klgr. vörosfenyőt;
c) 15’1 m. széles 8 m. h. ágyásba 4 klgr. erdei fenyőt;

2. Iskolázás.
Ugyanabban a csemetekertben 53,700, egy másik

ban pedig 30,900 s igy összesen 84,600 darab lúez-

ágacskákba beesipve s a rókák által könnyen elérhető 
magasságban tettem ki,

Másnap már a kora hajnali órák késztettek a 
szemle megtartására s mindenki könnyen elképzelheti 
milyen nagy volt örömöm, midőn a kitett méregfalatoktól 
vagy 20 lépésnyire az első, 300 lépésnyire pedig a 
második kinyujtózkodott és megdermedt rókát meg
találtam ! A kitett mérgezett verebek mind eltűntek.

Ettől az időtől kezdve más falatot, mint apró 
madarat nem használtam a mérgezéshez, kivéve az 
olyan eseteket a melyekről értekezésem során majd 
alább teendek említést.

Okulva a tapasztaltakon, hogy a rókák messze 
távolból is éjjelenkint felkeresik a dögök hulláit, vadász- 
területem más helyein is kitétettem döglött juhot, 
erdei tisztásokra s egyáltalában olyan helyekre, a hol 
a rókák átváltani szeretnek. Hogy pedig könnyebben 
rá akadjanak a kitett dögre, távolabb eső helyekről, 
határszélekről nyúlzsigert vonszoltam, vagy pedig pör
költ házi macskát felhasitott béllel. Mikor már a rókák

jól lakmároztak a kitett dögből, ismétlődött a már 
elmondottt manőver a verebekkel. Daczára annak, 
hogy csak későn, már januárius vége felé kezdtem 
a mérgezést, az elért eredmény mégis bámulatos volt, 
a mennyiben 12 darab mérgezett róka bőrével számoltam 
be uraságomnak s ezen kívül még tavaszszal, a hó 
olvadása után 3 darab feloszlásnak indult róka lett 
feltalálva a határon. Fáradozásom eredménye csak
hamar tapasztalható is volt a hasznos vad: őz, nyúl, 
fogoly szaporodásánál.

Azóta más szolgálati helyeimen is, a hol ezt a 
viszonyok megkívánták, folytattam a mérgezést a már 
ismertetett módon, mindenkor jó sikerrel és soha 
kellemetlenségem nem volt, kivéve az első évi kísér
letezésemet, a mikor is a kitett mérgezett szalonna 
és hering falatok eltűntek. Hó olvadás után ugyanis 
egy kirándulásom alkalmával tacskóim megtalálták a 
mérgezett falatokat s felfalták. Noha a falatok már 
három hónapon át künn feküdtek s a hó és eső ló 
már kilúgozta, a bennük rejlő méreg még sem vesz-
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fenyő, 6000 drb. közönséges kőris, 11,000 drb. vörös
fenyő, 400 drb. juhar és előkertnek 2000 drb. luczfenyő 
lett iskolázva.

3. Ültetések, a) pótlás.
A bácsfalusi erdőben pótlázra 31,000 darab fekete

fenyő, 105,000 drb. erdei fenyő 15,000 drb. lúezfenyő,
5.000 drb. vörösfenyő és 2,000 darab ákácz, összesen
158.000 csemete.

b) uj ültetés.
Bácsfalu község területén luczfenyő 57,000, erdei 

fenyő 90,000, vörösfenyő 8000, kőris 2,000, juhar 2,000, 
összesen 159,000 drb.

A tüskősiben lúezfenyő 34.000, erdei fenyő 105,000 
vörös fenyő 4,000, kőris 2,000, összesen 143,000 drb.

A elősorolt összes munkákhoz felhasználva lett 
2,118 napszám 1824 korona összértékben. Az ültetésnél 
az átlagos eredmény a múlt és szeptember havában 
megejtett próbaolvasás szerint 65 százalékra volt tehető.

S ző cs  I l l é s  
hatósági erdőőr.

Az ungvári erdészeti altisztek táncmulatsága,
Az ungvári m. kir. főerdőhivatali erdészeti al

tisztek által saját segély egyletük alapja javára a 
perecsényi „gyári vendéglő" helyiségeiben rendezett 
táncmulatság folyó hó 6-án folyt le. A mulatság 
hasonlóan az eddigiekhez, pompásan sikerült úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag. A bevétel: belépő jegyek 
után 199 korona, felülfizetésekből 35 korona, belépő 
jegymegváltás után 155 korona 10 fillér. A kiadás 119 
korona 42 fillér, marad tehát tisztán 269 korona 68 
fillér, mely összeg a már meglévő alaptőkéhez csatol- 
tatott, Felülfizettek: Ajtay János m. kir. erdész 2 kor. 
Ballay N. 1 kor.. Denk Ö. 2 kor., Elvert Pál 1 kor.,

tette el ölő hatását, de romboló munkáját csak órák 
múlva végezte. Tacskóim ugyanis legnagyobb bámu
latomra mintegy három óra múlva az erdőből történt 
visszatérésem után, hol egy észlelt vad macskát véltem 
segítségükkel feltalálhatni, egyszerre elkezdtek gör
csösen vonaglani s fájdalmunkban keservesen voní
tottak. Mindjárt a méregre gondoltam s egyéb ellenszer 
hiányában tejet öntöttem beléjük, de bizon sajnos, az 
egyik még pedig a jobbik életével lakolt torkosságáért.

Ez a szomorú eset megtanított arra, hogy milyen 
rendkívül óvatosan kell bánnis a mérgezett falatokat 
nyilván kell tartani s azokat csak az emberek lakásaitól 
és a járt utaktól távol eső helyekre szabad lerakni, 
nap-nap után megnézni s ba valmelyik eltűnik, annak 
okát behatóan kifürkészni, mert máskép könnyen kár 
eshetik embertásainkban s az ő vagy saját házi
állatainkban.

(folytassa következik).

Elvert M. 1 kor., id. Gajdos I. 1 kor., Hochstátter 
H. lovag 11 kor., Kotzmann G. 2 kor., Cornidesz 
Györgyné 1 kor., Ladányi F. m. kir. erdész 4 kor., 
Láhner Lajos 2 kor., Nélielyi G. 1 kor., Molnár M. 1 
kor., Nyiredi J. 1 kor., Sneider G. 1 kor., Széplaki J.
1 kor., Tomcsányi Miklósné 1 kor., Tóth Károlyné 1 
kor., Összesen 35 kor. Belépő jegyeit megváltották: 
Aszalai Gyula 1 kor., Bantlin vegyi-gyár 50 kor., 
Burdáts J. m. kir. erdész 2 kor., Dőry J. m. kir. szám- 
tanácsos 2 kor., Engel S. 10 kor., Herceg Á. 2 kor., 
Jákim I. 2 kor., Jackovits M. 2 kor. 10 fill., Jeszenszki 
S. 2 kor., Dr. Kerekes I. 2 kor., Kelen G. 3 kor., 
Langer B. 4 kor., Matyackó E. 5 kor., Medvecki 1. 
gymnáziumi tanár 2 kor., Polanyi L. 2 kor., Pogány J.
2 kor., Rónay A. in. kir. főerdőtanácsos 10 kor.. Reiz- 
man H. 10 kor., Kózsay R. m. kir. főredész 2 kor., 
Rohlitz N. m. kir. főerdész 2 kor., Rezy V. számellenőr 
2 kor., Dr. Spitzer S. 4 kor,, Svenda L, 5 kor., Sztri- 
lecki J. 2 kor., Szikláy L. m. kir. főerdész 2 kor., 
Tichy B. 2 kor., Wittich L. m. kir. erdész 2 kor., gróf 
Tőrök J. főisspán 10 kor.. Laukó S. erdőfelügyelő 6 
kor., Ptacsek J. 3 kor. Összesen 155 kor. 10 fill. — 
Fogadják a rendezőség hálás köszönetét mindannyian 
és különösen a vegyi-gyár igazgatósága a helyiség és 
villamas világítás dijtalan átengedéséért.

Sopron-Iván 1900 január 6.

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

Hosszú hallgatásunk után legyen szabad egy hosszabb 
levéllel fordulni a szerkesztő úrhoz és lapunk olvasó kö
zönségéhez, melynek megírására leginkáb a 7-ik és 13-ik 
számban foglalt „Kik legyenek erdőőrök" czimü czikk s 
illetve az erre megjelent és Kiss János esztergomi káp
talani erdőőr szaktárs tollából eredő czáfolat késztet.

Az első czikk Írója nagyon elitéli az olyan erdészeti 
altiszteket, kik képesítésüket magán tanulás utján szerezték 
s most a magas kincstárnál vagy kisebb-nagyobb magán 
uradalmaknál állásokat töltenek be s itr. olyan hangon 
ir, mintha ezek a nekik jutott s magán szorgalom utján 
szerzett állomásokat meg sem érdemelnék, fölemlítve még 
azt is, hogy az ilyenek közt különféle, igy czipész. szabó, 
juhász stb. emberek találhatók, kiket nyilván az urhat- 
námság vitt erre a pályára. Az ilyen kifakadásoknak 
egyes esetekben lehet ugyan alapja, de még is kár 
velük előhozakodni, mert mig egyrészt alkalmat nyújt
hatnak az egymás közt való torzsalkodásra, addig másrészt 
nagyon alkalmasak arra, hogy testületünket a nagy 
közönség szemében kompromittálják. Különben a mi 
szerény véleményünk szerint a felfogás nem egészen helyes, 
mert hiszen az elméleti tudást magán úton szerzőnél is 
meg kell lenni a törvényszabta három évi gyakorlatnak
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s ezek után ha a vizsgát sikerrel megállotta, bátran 
rábízhatok az olyan teendők, a minők az erdészeti segéd 
szolgálati pályán előfordulnak.

Azt, hogy az ilyenek közt gyöngébbek éppen úgy 
akadnak, mint tehetségesebbek, mi sem akarjuk elvitatni, 
de hát ez előfordul a szakiskolásoknál is, mert hiszen a 
természet nem egyformán osztja adományait az emberek 
közt. A  törvény egyszer kimondta, hogy azok, kik akár 
szakiskola végzése, akár magán szorgalom utján meg
szerezték maguknak a szakvizsgái bizonyítványt, egyenlő 
minősítéssel bírnak s igy kár e fölött olyan éles vitába 
bocsátkozni, kivált a mostani nehéz időkben, midőn leg
nagyobb szükségünk van a tömörülésre és szoros össze
tartásra.

Kiss János szaktárs úr kritikájában szintén el hagyta 
magát kissé heve által ragadtatni s olyan hangot használt 
válaszában, mely nagyon alkalmas a köztünk annyira 
szükséges szoros köteléket meglazítani, miért is kérjük 
összes tisztelt kartársainkat, hogy az ilyen meddő vitat
kozást ne csak mellőzzék, hanem annak nagyobb súlyt 
ne is tulajdanitsanak, ellenben minden erejükből azon 
igyekezzenek, hogy a minket most összetartó kapocs a 
jó egyetértés által még szorosabbá váljék.

Most pedig áttérünk a nekünk ez idő szerint leg
fontosabb dologra, az egyesületünk megalakításának 
kérdésére.

Mi alólirottak, valamint azok a kartársaink, kiket 
az országos gyűlésen megbízásukból képviselni szerencsénk 
volt, az egyesület ügyének továbbra is kitartó és tánto- 
rithatlan hívei vagyunk és jövőben is azok maradunk s 
értjük és teljesen méltányoljuk lapunk szerkesztője mint 
elnöknek ama panaszát, hogy az előleges költségekre 
befolyt adományok a fölmerült költségekre nem elegendők. 
Ebből kifolyólag s tekintettel arra, hogy az ügy szerencsés 
kimenetele reánk és utódainkra üdvös, tisztelettel fel
hívjuk az összes kartársakat, hogy tehetségükhöz képest 
támogassák ideiglenes elnökünket nehéz föladatának meg
oldásában s kivált az olyanok, kik mint elöljárók is 
szerepelnek, buzdítsák erre alattvalóikat is. Mi a magunk 
részéről szívesen hozzá járulunk egy-egy koronával a 
költségek fedezéséhez. Támogassák továbbá ideiglenes 
elnökünket az által is, hogy az általa megirt s a mi 
ügyeinkkel foglalkozó röpiratot ne csak magunk meg
rendeljük, hanem azt többi kartársaink közt is terjesszük.

Végül még egy nagy tűzvészről is adunk hirt. 
Folyó hó 4-én ugyanis d. u. i órakor egy a kandallóból 
kipattant szikrától kigyulladt Szécheny Kálmán gróf úr 
ő nagyméltósága itteni nagy kastélya, melyben Rába 
Pál dúsgazdag franczia vadász bérló lakott s mivel a 
veszedelmet csak későn vették észre s az oltáshoz annál 
kevésbé lehetett hozzá fogni, mert a szobákban föl
halmozott nagy mennyiségű töltények robbanásai a közele
dést lehetetlenné tették, hét szobának összes bútorzata s 
a bennök levő tömérdek műkincsek, a melyek Rába úr 
állítása szerint közel két millió korona értéket kép

viseltek, mind a tü/ maztalékává lettek. Az összes kár 
különben a biztosítás révén meg fog térülni.

Most pedig sorainkat zárva kérjük a jó Istent, 
hogy tartson meg mindnyájunkat ebben az uj évben jó 
erőben és egészségben s távolitson el körünkből minden 
torzsalkodást, mert az csak ártalmára lehet érdekeinknek.

Az összes szaktársaknak és a szerkesztő urnák 
maradunk őszinte hívei

H o r v á t h  J á n o s  és Z i e g e l h o f f e r  K á l m á n  
uradalmi fővadászok.

Kü l ö n f é l é k .

Az egy let ügye. Lapunk szerkesztője az elmúlt 
héten Budapesten járt utánna nézni, hogy az országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesület 
alapszabályai jóváhagyásának ügye miként áll s most 
megnyugtatásul közölheti, hogy a jóváhagyás a folyó 
év tavaszán biztosra vehető. Ez az utazás volt oka 
különben lapunk múlt és mostani száma késedelmes 
szétküldésének is.

A szerkesztő ur. A viiágnak kétségkívül egyik 
legérdekesebb szerkesztője Moller ur. Lapjának cime 
Kalorikmik s Grönlandban, Godthaabban jelenik meg 
havonként. Előfizetési ára negyedévre: két kacsa, egy 
évre egy fóka; egyes szám ára egy csirke. Egyébként 
pirosra pingált kis házában maga írja és nyomtatja lapját, 
sőt az előfizetőknek is maga hordja szét.

M esterséges testbőr. Nagy sebes felületeknek 
a gyógyítása meglehetős gondot okoz az orvosoknak. 
Eddig úgy segítettek magukon, hogy a testnek vala
melyik másik részéről, különösen a karról, vagy a lábról 
lehetőleg borotvával leválasztottak meglelelő bördarabot 
és aztán ráborították a sebes részre, ahol azután rend
szerint gyorsan elősegítette a seb beforradását és pótolta 
a hiányzó bőrrészletet. Egy Schüller nevű beilini orvos 
professzor most rendkívül eredeti módot talált föl a 
hiányzó bőrrészeknek az emberi testen való pótlására. Az 
ő eljárása megmenti az embert attól, hogy eleven bőrt 
messenek róla. Ö a tyúktojás héját belül beborító fehér 
hártyát használja erre a célra. Friss tyúktojásból el
távolítja a fejérnyét és a sárgáját és nagyobb darabokban 
lefejti a meszes héjhoz tapadó hártyát, amivel aztán 
beborítja a test sebes részét, amelyről a bőr hiányzik. 
Három-négy nap múlva már a kötés eltávolítása és a 
hártya leszedése után, ami semmi nehézséget nem okoz, 
a seb fölött egy fehér, vagy kékes-fehér bőröcske észlel
hető, amely aztán mind jobban erősödik

A  föltám adt tengerész. Podoeica községből 
1864-ben, tehát harminczhat év előtt Glavan Péter 
tengerész kivándorolt Amerikába, hogy ott meggaz
dagodjék. Azóta semmi hir sem érkezett tőle. Otthon 
éveken keresztül várta a felesége s a végén azt hitte, 
hogy az ura már nincsen életben. Kérésére a 
hatóságok csakugyan halottnak nyilvánították az évti
zedekig távol levő tengerészt. Az asszony újra meg
házasodott, gyermekei is vannak már s egészen meg
feledkezett az első uráról. Most aztán levelet kap San- 
Franciscoból. A levélben a harminczhat év előtt kiván
dorolt Glaván Péter értesíti a feleségét, hogy erőben
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és egészségben van. Addig nem akart magáról életjelt 
adni, a mig vagyont nem szerez. Most már van pénze 
s előre is küld belőle a feleségének. Nehány nap múlva 
hazajön s reméli, hogy egészségben találja élete párját. 
A szegény asszon persze nem őrült a levélnek, mert 
igy egyszerre két hites ura van.

A g y o n lő tte  a fiát. Tompa küzségben, mint 
„Arad és Vidéke" Írja, a Mihájlovits családot szomorú 
esst érte. A huszonhároméves Mihálovits Gyula, a ki 
nem lakik a szüleinél, az ünnepre haza jött és alig 
lépett a házba, pénzt kért az apjától. A fiatal ember 
az utóbbi időben sok bajt szerzett családjának, az apja 
el akarta kerülni a pörpatvart s ezért most is adott 
neki pénzt. A fiú azonban többet kért, czivakodni kez
dett a testvéreivel s a mikor dühös lett, kirántotta a 
kését. Öcscsét, Mihájlovits Emilt a késsel összz-vissza 
szúrta s öt helyen megsebesítette. Az apa éppen va
dászatra indult, a töltött vadászfegyver a vállán volt s 
figyelmeztette is a késével hadonázó fiút:

— Vigyázz magadra. Nem látod, hogy puska van 
a kezemben?

A késelő fiú erre mellen ragadta az apját. Dula
kodás közben elsült a'vadászfegyver, Mihájlovits Gyulát 
szivén találta s a szerencsétlen fiatal ember azonnal 
meghalt. Az apa maga jelentkezett a csendőrsógnél s 
most a battyonai járásbíróság folytatja a vizsgálatot 
Mihájlovits Emil, a kit szerencsétlenül járt bátyja össze
szurkált, most nagy beteg, mert sérülései súlyosak.

S zé tm arczango lt asszony. Borzalmas módon 
pusztítottak el a farkasok Vaskoh közelében egy asszonyt. 
A bihari havasok szakadékai között vadorzókra lestek a 
minap a püspökségi uradalom erdőőrei. Hárman haladtak 
egymás mögött, két erdőőr, meg az uradalmi csősz, mind
nyájan fegyverrel. A  mint egy keskeny kanyarulóhoz 
értek, a közeli sűrűségből farkasok vad üvöltése hallatszott 
feléjük, mire sietve megtöltötték fegyverüket és a hang 
irányába siettek. A  sűrűségből erre három hatalms ordas 
menekült el. Először szembenéztek üldözőikkel aztán 
ijedt futással törtettek odább a fagyos havon. Az erdő
örök kétszer lőttek a fenevadak után, de nem találtak. 
A  farkaskaland után keresztül gázolva a térdig érő havon, 
elnéztek a helyre, a honnan a vadak eliramodtak Ret
tenetes volt, amit itt megláttak. Valóságos vérpatakban 
feküdt egy női holttest alsó részé. A törzs, a kéz, a fej 
hiányzott a tetemről, amely körül szétmarcangolt véres 
testrészek hevertek a véres hóban. Az áldozat oláh 
asszonynak látszott, Az erdőőrök gályákból ágyat tákoltak 
össze s bevitték a halottat Vaskóhra.

Szerkesztői üzenetek .
Boldog' Ú jévet! Az elmúlt évfordulónál lapunk tisztelt 

barátai közül annyian kerestek föl szerencse kivánataikkal, hogy 
azokra egyenkint és külön válaszolnunk lehetetlenség : fogadják 
tehát ez utón a szerkesztő jó kivánatait mindnyájan! R ati- 
monszky Gábor urnák, Nográd-Kálló. Az illető kartársak 
óhaja nagyobb megfontolást igényel, igy most arra nézve nem 
nyilatkozhatunk, alkalom adtán azonban foglalkozni fogunk a 
dolognak jogi és pénzügyi oldalával. N aszlady Sándor urnák, 
Pilis-Maróth. A dolognak rendkívüli elfoglaltságunk miatt csak 
később nézhetünk utánna, akkor majd értesitjük. N agy György  
urnák, Bezdán. Eöpirat január 12-én postára lett adva. D ragu- 
lesku Mihály urnák, Sándoregyháza. A rendszeresen kineve
zett erdőörök a kereseti adók IV- osztályába tartoznak; az adó 
a fizetésnek egy százalékát teszi, ezután azonban — a betegalap 
adót kivéve — semminemű más pótadó ki nem róható. Ezek 
adója a fizetést kiadó pénztár által lesz havonkint levonásba 
hozva. A segéd erdőőrök semmi esetre sem tartoznak IV. oszt, 
kereseti adót fizetni, de még csak fejadót sem, mert ezek egy

szerű napszámosoknak tekintetvén, semmiféle'adót sem tartoznak 
fizetni, az egy útadót kivéve, mely őket is terheli. Somorjai 
Jó z se f úrnak, Csibrák. A lap talán csak későn érkezett, a 
mennyiben a postán az ünnepek alkalmából igen sok zavar 
volt, ha azonban meg eddig sem kapta volna meg, kérjük 
közölni, hogy e hiányt pótolhassuk. Horváth János urnák, 
Iván. Z. K úr röpiratát f, hó 4-én tettük pestára, az önét pedig 
ma. Megérkezéséről levelező lapon, vagy alkalmiag értesítést 
kérünk. Géczy Kálm án úrnak, N, Zsám, Röpiratát még m. 
hó 18-án tettük postára; ha eltévedt volna, szíveskedjék meg
írni, hogy azonnal mást küldjünk helyébe, Sznoha Vilmos 
urnák, Ungvár. K. J. gerónyi kartárs előfizetése márczius végéig 
van rendezve. Papp Sándor urnák, Privigye. A múlt évben 
beküldött egy korona ez elöleges költségek fedezésére volt 
ugyan felhasználva, de azért kívánságához képest beszámítottuk 
előfizetésébe. Zsebó' P ál urnák. Keselyűs. Előfizetése június 
végéig van rendezve. M aár G yula urnák, Sályi. Előfizetését 
vettük, Alakszai János nrnak, Eel-Debrő. Erdészeti zseb
naptárt az országos erdészeti egyesületnél (Budapest V. Alkot
mány utca 10 sz.) rendelhet. 3 korona 30 fillér beküldése után 
ajánlva küldik.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h . r a d . s z k y  E m i 1.

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
Zemplén megyében a szerencsi járási Il-od 

osztályú erdőöri állás megüresedvén, ezen 
360 frt javadalmazással járó állásra pályázat 
hirdettetik. Pelhivatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy 50 kros bélyeggel 
ellátott, szabályszerűen felszerelt és szakvizs- 
gávali képesitésüket igazoló kérvényüket, a 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz bezárólag 
1900 év január 30-ig adják be.

S. A. Ujhely 1900 évi január 1-én.
Zemplén vármegye erdészeti bizottságától.

Az érd. biz. elnöke.

*m*xxxx*K**»m*x*ftXK* 
8
8nxxxx
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!í MEGJELENT!!
és 2 korona beküldése után azonnal bér
mentve lesz megküldve a

RÖPIRAT"W
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Ujság“ 
2f kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
2$ dendők.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX^▼▼ w  ▼▼ ▼▼▼▼▼▼ vv ▼▼ w  ▼▼ v “ W W W  ”
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f ~ MA6YABH0N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ^RAUZLETE?

ftiépa'a árjegyzék béViaentve. Javítások. pontosan eszközöltetnek.

. <fi

M E G J E L E N T
a

m j m
udvari egyenruha szállítói

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A nagyméTtóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir M m isterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
. cjBégünli 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.

I W "  3 P O H . G Á S I  3 E l I T 3 E l A l i
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 ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni, Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  FA HSA
Sütő Utcza 2 ,  Szervitatér sarkán. * . elsőrangú egyenraha készítő intézete.

0 csász. es kir. Fensege József fóherczeg udvari szallitui. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földiu. m. kir. minisztérium szállítói

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1900. Január 23. 17. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

R eflexió
az „Elmefuttatások* czikkre és még valami.

(folytatás és vége).

Itt legyen szabad — bár csak fenntartással 
— egy eszmét is megpendítenem, mely ugyan 
még idő előtti, s távol áll tőlem, hogy azt 
másokra rá erőszakolni óhajtanám; én csak 
fölvetem, az elfogadás majd másokat illetvén. 
Eszmém ugyanis az, hogy annak idején, ha 
majd egyesületünk vagyonilag megizmosodik 
és saját lapja lesz, ennek segítségével nagyon 
szépen lehet majd előmozdítani az önképzést 
is olyan formán, hogy a jó és a kellő mértéket 
megütő dolgozatok bizonyos jutalomban része- 
sittessenek, mely jutalmak azután mintegy 
ösztönöznék az ezen a téren való tovább mun
kálkodásra s ennek elérhetése végett a folytonos 
tanulásra a versenyzőket.

Végül pedig nem csak osztom, de czél- 
szerünek és méltányosnak is tartom czikkiró 
úrnak ama nézetét, hogy üdvös leend a gyű
lések magtartása czéljából az országnak kerü
letekre való felosztása, annyival inkább, mert 
igy az egyes kerületekben a szükséghez képest 
éven át többször is lehetnének értekezletek 
és gyűlések megtarthatók s azokon olyanok 
is részt vehetnének, kik egyébként a központi 
közgyűléseket a nagy távolság és költség miatt 
nem látogathatnák.

Ezek lennének szerény véleményeim az 
„Elmefuttatások* czimü czikkre, most pedig 
áttérek czikkem másik részére abban a remény

ben, hogy ez után majd hasonló felhívások 
teljesen fölöslegesekké vállanak, mert sike- 
rülend megtörnöm a közönyt.

Igen tisztelt szaktársak, tegyünk mindent 
megfontolva! Az embernek első és legfőbb 
föladata amúgy is rövid életének napjait jól 
fölhasználni s nem tétlenül átheverni az időt. 
A folytonos hasznos munkálkodás meghozza 
egyeseknek a boldogulást s összességük által 
a nagy nemzetek is boldogulnak.

Milliók születnek és meghalnak a nélkül, 
hogy földi boldogulásukat életükben elérhetnék, 
e helyett életük a nyomorúság és küzdelem 
folytonos lánczolata s mindez csak azért, mert 
a természetadta képességeiket nem tudják 
megfelelően fölhasználni és főkép megfontolni, 
hogy mit és mikor kell cselekedniök, hogy 
az az ő javukra és a közösség javára egyaránt 
szolgáljon.

Ha valamely dolgot megfelelően akarunk 
végezni, szükséges előbb meghányni — vetni 
annak lényegét s tisztába jönni rendeltetésével 
szóval azt minden oldaláról teljesen megvilá
gítani s a végczélt szem elől nem téveszteni, 
szóval a czél folyton szemünk előtt lebegjen. 
Ilyen élőnkbe kitűzött czél az „Országos erdé
szeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély 
egyesület* megalakítása, melyről már lapunk 
hasábjain számtalanszor történt megemlékezés 
s melynek hasznos és üdvös volta nem csak 
a lap szerkesztője és ideiglenes elnök, de mások 
által is minden oldalról meg lett világítva s 
mégis akadnak még olyanok, kik higgadt és 
alapos megfontolás nélkül ellenségeskednek s
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az eszme ellen pártot ütnek, nem gondolván 
meg, hogy ez a fölvetett nemes eszme hason
latos a hógörgeteghez, melyet immár útjában 
úgy sem akaszthatnak meg, hanem ténykedésük 
által legföllebb fölfogásukat s ez által önmagukat 
helyezik furcsa világitásba.

A méltó ellenfelet, valamint a szabad véle
mény nyilvánítást mindig tiszteletben kell tar
tanunk, de a megfontolatlan és mivel sem 
indokolt ellenkezés csak megrovást érdemel 
azok részéről, kik hozzá vannak szokva mindent 
megfontolva cselekedni.

A múlt évi pünkösdi országos nagygyűlés 
a résztvevők és az azok által képviseltek nagy 
számával nyilván megmutatta, hogy a lapunk 
szerkesztője által évek hosszú során át jól 
megfontolt eszme termékeny talajra talált a 
kartársak nagy részében és még számosán 
bizonyosan csak azért nem jelenthették ki ahhoz 
való csatlakozásukat, mert arról még eddig 
tudomásuk nem volt. Ezen kívül az eszmének 
nem csak jogosultságát, de életrevalóságát is 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy azzal 
az irányadó magasabb körökben is komolyan 
foglalkoznak.

Látva ezt a nagy érdeklődést, alapos volt 
a reményünk, hogy az eszmét az erdészeti és 
vadászati altiszti testületek minden egyes tagja 
magáévá teendi s ha mégis akadnak azzal

É szleletek
a ragadozók és kártékonyak mérgezése körül.

(folytatás és vége)

A ki méreggel bánik, annak nagyon óvatosnak 
kell lennie; mikor a mérget magában rejtő dobozt 
íölnyitja vagy a mérget az egyik edényből a másikba 
átszórja, ne vegyen lélekzetet s kivált pedig óvakodjék 
a kezén esetleg lévő sebet a méreggel érintkezésbe 
hozni. Én mindenkor külön erre a ezélra készített 
keztyüt használok (pedig ugyancsak nem járok keztyüs 
kézzel!) s van hozzá külön késem is, a mérget pedig 
egy jól elzárható dobozban tartom igen gondosan 
becsomagolva s szinte igy hordom magammal is. Szint

ellenkezők, azok is alárendelik saját egyéni 
nézeteiket a többség egyhangúlag nyilvánított 
akaratának. Reményünk részben ment csak 
teljesedésbe, mert — fájdalom! — még mindig 
akadnak egyesek, kik ellenzékeskednek, a 
nélkül, hogy ennek tulajdonképpeni s elfogad
ható okát adni tudnák. Mint már előbb emlí
tettem, az ellenvéleményt is tisztelnünk kell, 
de csak abban az esetben, ha azt megfelelő 
és elfogadható indokok támogatják, de sajnos, 
a mi ellenzékünknél ezt alig lehet tapasztalni; 
ők tiltakoznak a nélkül, hogy ennek okát adni 
tudnák, nyilván csak azért, hogy mégis vala
mikép szerepelni látszassanak, szóval ellent- 
mondási viszketegből.

Az ilyen ellenzékieskedésre éppen azért, 
mert az mivel sem indokolt és tisztán csak a 
meggondolatlanságnak és az érett megfontolás 
elhanyagolásának a folyománya, nem szabad 
súlyt fektetnünk, sőt azt még figyelmünkre 
sem szabad méltatnunk. Konkolyhintők és 
olyanok, kik szívesen fogadják a mások áltál 
termelt és megérlelt gyümölcsöt és minden 
lélekfurdalás nélkül élvezik annak édességét, 
mindig voltak és lesznek a jövőben is. Jaj 
lenne az emberiségnek, ha egyedeinek többsége 
ilyenekből állana, mert hiszen akkor lehetetlen 
lenne bármily nemes irányú intézménynek a 
létesítése.

úgy óvakodjunk vadász ebeinket is magunkkal vinni 
olyankor, midőn a mérgezett falatokat kirakjuk vagy 
pedig azok helyéns zemlét tartunk. A mérgezett állatok 
hulláját — legyenek azok bárminők — el kell ásni jó 
mélyen a földbe s ugyanezt kell tenni a mérgezett de 
fel nem emésztett falatokkal is, midőn a mérgezést 
abba hagyjuk. A mérgezett róka bőre — ha hamarjában 
megtaláltuk és lenyúztuk — éppen úgy használható, 
mint a lövötté vagy csapdába fogotté — természetes, 
hogy itt csak a téli bundáról beszélek —, a nyúzást 
azonban kisebesedett kezekkel ne végezzük s különösen 
ügyeljünk, hogy munka közben meg ne vágjuk magun
kat, mert könnyen áldozatává lehetünk a vér
mérgezésnek.

A verében vagy más apró madarakon kívül egyéb 
mérgezett falatokat olyan eseteben szoktam használni, 
midőn a ragadozó vagy kártékony által megtópett de 
még tel nem emésztett hasznos vad maradványait 
megtaláltam. A tépett vad maradványaiba tett méreg 
nem téveszti el hatását és különben is ez biztos
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Nekünk, kik a fölvetett s már eddig is 
ezrek által elfogadott eszmének elejétől kezdve 
hívei voltunk, vagy pedig kik időközben meg
győzve az igazság ereje által lettek azokká, 
annál inkább kell összetartanunk és tömörül
nünk, hogy igy meggyőzzük ellenfeleinket erőnk 
ellenállhatlan voltáról. A mi kitartásunk van 
hivatva nem csak a magunk de az akna munkát 
folytatók jólétét és boldogulását megteremteni.

A mi jelszavunk legyen: „egy mindannyiért 
és valamennyi egyért" s lobogtassuk fennen 
azt a zászlót, melyre ez a jelszó van fölirva s 
ne féljünk a vereségtől mindaddig, mig ennek 
a zászlónak és jelszavának tántorithatlan hívei 
maradunk! Répay Albert

m. kir. erdőőr.

Néhány szó a hajtóvadászatokról.
„A Természet” után.

Egy jól sikerűit hajtóvadászaton résztvehetni, 
számomra a legnagyobb élvezetek közé tartozik és azt 
hiszem, nem csalódom, ha azt állítom, hogy szt. Hubert 
híveinek legtöbbje igy gondolkozik.

De a mily élvezetes és felejthetetlen a jól rendezett 
hajtóvadászat ép oly ritka is az. Mert ha valaki egy 
hajtúvadászat rendezését és vezetését elvállalja, mond
hatni a legnehezebb feladatok egyike vár reá, de ha aztán 
ügyesen, sikerrel oldotta ezt meg, valóban megérdemli a 
„mester* nevet.

A megvadászandó terület tökéletes ismerete, 
alapos jártasság és még több körültekintés szükséges 
ahhoz, hogy a vadászat vezető úgy vendégeinek, mint 
saját magának teljes megelégedettségére rendezze a 
vadászatot.

Ha ez sikerül, úgy nemcsak a vadászvendégek 
fognak kellemes emlékekkel hazatérni, de másrészt a 
vadászat gyors gépezetü, pontos és mindvégig rend
szeres lefolyása már eleve megjutalmazza a vezető 
fáradozásait, mig a rosszul rendezett, vagy egyáltalán 
rendezetlen vadászatról a vadászok bosszúsan távoznak 
még akkor is, ha nagy tömeg vad került terítékre, 
mert a zavar és tanácstalanság, hibás állítás és ren
dezetlen hajtás élvezet helyett csak kölcsönös viszá
lyokra és mérgelődésre ad alkalmat.

Azért ha valaki hajtóvadászat rendezésére vállal
kozik, ne tegye azt a megvadászandó terület teljes 
ismerése nélkül. És ne elégedjék meg azzal, hogy a 
térképen kijelöli az egyes hajtásokat, hanem maga, 
néhány nappal a vadászat alőtt járja be a határt és 
ott künn alapos megfontolás és a terepviszonyokhoz 
képest legjobb belátása szerint határozza meg a hajtások 
irányát és terjedelmét.

Ha ezzel tisztában van, tisztában kell lennie a 
meghívandó vadászokkal is. Túlsók puskás is oly kelle
metlen, mint túlkevés, azért nem helyeselhető az a 
szokás, mely sokhelyütt dívik, hogy a meghívott puskás 
egy-egy jó barátját minden előleges tudósítás nélkül 
magával hozhatja, minek kifolyása aztán az, hogy néha 
a meghívott 12 vadász helyett 20 jön el.

De ha viszont kevesebb a puskás, úgy ez még 
kellemetlenebb is, azért kell a meghívókat legalább 
egy héttel a vadászat előtt szétküldeni, azon kéréssel, 
hogy a meghívott esetleges lemondását tudassa, mert

pusztitási módja veszedelmes és kártékony ragadozó 
madarainknak, igy kivált a sólymoknak és a galambász 
héjának, mely utóbbiak a kitett dögre nem reagálnak.

Sok szép eredményt értem el ilyen alkalmi 
mérgezéssel, igy a többek közt néhány év előtt, mikor 
is a már elhunyt H. báró K. megyei fáczánosának 
kezelője voltam szomorúan tapasztaltam, hogy éjjelen- 
kint rókák látogattak el a fáczánosokba, a hol bő 
zsákmányt találtak az ott tenyésztés czéljából kieresz
tett és a hosszas vasúton és kocsin történt szállítás 
által meggyötört fáczánokban és foglyokban. Pedig 
messziről jöttek a rablók; a legközelebbi terjedelmes 
erdő 10—12 kilométernyire volt a fáczánosoktól, de hát 
a jó pecsenye messze földről csalta el a vörös huncz- 
futot a terített asztalhoz.

Segítségemre jött a friss hó, mikor is a róka sok 
furfangja mellett még azt is tapasztaltam, hogy milyen 
gondos. Csapását követve 16 helyen találtam a szántó
földeken a földben elásott, többé — kevésbé felemész
tett fogoly és fáczán maradékot; egyből sem evett,

hanem a földből egy kissé kikaparta, mintha csak azt 
vizsgálta volna, vájjon megvannak-e még, tehát nyilván 
a szükebb idők eshetőségére gondoskodott. A talált 
maradékokba mérget rakni nem véltem czélszerünek; 
a nyomot követve észrevettem egy helyen, mintha a 
a nyom mellé a levegőből esett volna valami kisebb 
tárgy a hóba. Behatóbb vizsgálat után egy szép 
foglyot húztam ki a hó alól, melyen a róka fogai 
voltak észlelhetők. A fogoly nyakába hintettem egy kis 
mérget és visszatettem előbbi helyére, gondosan el
simítva minden nyomot.

Két éjjel nem jött el oda a róka, bizonyosan 
talált másutt táplálékot, a harmadik éjjel azonban 
elvitte s meg is találtam a közelben kinyujtózkodva 
három szarka társaságában s a határcsösz is talált 
ettől a helytől mintegy egy kilométernyire egy mérgezett 
rókát, igy hát az eredmény nagyszerű volt.

Más alkalommal, április havában találtam egy 
repcze táblában egy róka által megölt s földdel gon
dosan betakart süldő nyulat, melyet kivéve, belső
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különben számítunk reá. Ez utóbbi esetben aztán köte
lessége a meghívott vendégnek meg is jelenni pontosan 
a kitűzött időben és helyen, mig ha elmaradását ide
jekorán közli a vadászurral, az helyének betöltéséről 
gondoskodhatik.

A harmadik íőkellék a hajtósereg, melynek számát 
már szintén jó előre kell megállapítani, nehogy az utolsó 
pillanatban kelljen az embereket válogatás nélkül tudja 
Isten honnét összeszedni.

A hajtők számát úgy kell megválasztani, hogy az 
arányban legyen az egyes hajtások nagyságával és a 
meghívott puskások számával. (Általában két puskás 
közé 5—8 hajtót számítunk.

Különös figyelmet kell fordítani arra is, hogy 
hajtőkul csakis erős, ép egyének vétessenek fel, kik a 
fáradtságos gyaloglást és a lövött vad czipelését elbírják. 
Ha ezt a fontos dolgot nem tekintjük, akkor a vadászat 
alatt az elfáradt és vaddal megterhelt hajtok elmara
doznak, egyenlőtlenül haladnak, a hajtóvonal felbomlik 
s az egész vadászat sikere már is oda van és a mellett 
az ilyen elmaradások gyakran sajnálatos balesetek 
előidézői.

Arról persze gondoskodni kell. hogy az előre 
felfogadott hajtők teljes számban meg is jelenjenek a 
kijelölt helyen a vadászat napján. Mert ha a hajtóknak 
— valami okból — csak egy része jön el, úgy ez nem 
csak nagy tapintatlanság a vadászúr részéről vendégei 
irányában, de a jól sikerült vadászatról itt már szó 
sem lehet.

Egy ilyen bosszantó vadászatot élveztem végig 
nemrég. Több ismerősömmel voltnnk rá hivatalosak, 
de mikor a gyülekezés helyére értünk, nagy meglepe
tésünkre a hajtósereg helyett csak körülbelül 30, 
10—12 éves gyereket találtunk ott. A vadászur fel

világosított aztán, hogy ő előzőleg ugyan nyolczvan 
hajtót fogadott 40 kr. napi díjért, de mivel az előző 
nap esett és sár volt, az emberek ma nem akartak 
egy koronán alul eljönni, melyet ő azonban — „uehogy 
ezek a parasztok azt gondolják, hogy én az ő jó bolondjuk 
vagyok® — megtagadott, mire a felnőtt, erős emberek 
hazatértek.

Hogy helyes dolog-e 10 kr. külömbözet végett 
igy eljárni, azt nem vitatom, de az bizonyos, hogy 
ezáltal vendégeivel szemben nagy tapintatlanságot kö
vetett el és még nagyobb kérdés, hogy a vadászatnak 
— melynél rosszabbúl sikerültben még nem vettem 
részt — fináncziális szempontból több eredménye volt-e, 
mint lett volna azzal a 80, per egy korona fizetett 
hajtó segítségével.

Hogy elkerülhetetlen, fontos mondanivalóikat egy
mással közölhessék, már legalább egy fél órával a 
vadászat kezdete előtt kell a hajtóknak a kitűzött 
helyen összegyülekezni, hol aztán a vadászatvezető 
meggyőződik arról, vájjon teljes számmal jelentek-e 
meg és az esetleg gyöngének, a fáradalmak elviselésére 
képtelennek látszó egyént, némi csekély kárpótlással 
haza küldi.

Nem árt ilyenkor, miheztartás végett a hajtőkhöz 
egy kis beszédet intézni, mely annál jobban hat, minél 
„borsosabb”.

Ha aztán igy minden előkészület a legjobban 
megtörtént, el lehet kezdeni a vadászatot — Szt. 
Hubert nevében.

A vadászat folyama alatt a vadászat-vezető főtörek
vése oda irányuljon, hogy a rend mindvégig megmaradjon, 
mert e körül fordul meg a vadászat sikere.

A hajtők elindításánál mindig egy ügyes, a helyi 
viszonyokkal teljesen ismerős erdőőr, vagy ennek

részeit méreggel behintettem. Másnap megtaláltam a 
rókát is, de arról is értesültem néhány nap múlva, 
hogy egy távolabb eső majorban két komondor hirtelen 
megdöglött, mindjárt a határból való hazaérkezésük 
után, a hol vadászaton voltak. Ennek is csak örül
hettem, mert a vadászatot megszokott házi kutya nagy 
és veszélyes ellensége vadállományunknak, különösen 
annak szaporodása idején.

Nem kevésbé jó sikerrel alkalmaztam a mérgezést 
fészekrabló szárnyasainknál, kivált a szarkánál és szürke 
varjúnál. Főleg a szarkáról akarok szólni, nem azért, 
mintha a szürke varjú nem lenne méltó társa, de hát 
a fő bűnös mégis csak a szarka. Ez olyan hihetetlen 
károkat ookz hasznos vadjaink tojásaiban, hogy erről 
csak az képes magának fogalmat alkotni, a ki ezt a 
rabló nemzedéket éber figyeleméi kiséri; erről külön
ben egy más alkalommal szólok bővebben, ha ugyan 
szerény soraimnak jut egy kis hely lapunk hasábjain 
(minden bizonnyal, sőt kérjük is minél gyakrabban és 
mielőbb fölkeresni. A szerkesztő.) Most röviden csak

annyit mondok, hogy legfőbbb törekvésünk legyen a 
szarkát kivált télen, mikor hó van és a siker a leg
biztosabb, hathatósan pusztítani,

Fáczánosokba vagy azokhoz közel mérgezett 
falatokat lerakni nem tanácsos, bár itt a szarkák és 
a varjuk legbiztosabban megtalálnák, mert kétségtelen, 
hogy a fáczán is házi tyúkjaink módjára adott alka
lommal szívesen megeszi a húst, erre a czélra tehát 
olyan kisebb fasorokat vagy remízeket választottam ki, 
melyekben a fáczán meg nem fordult és a követ
kezőkép jártam el:

Egy szélcsendes napon korán reggel felkerestem 
a jelzett helyeket, magammal hozva hazulról aprított 
húst, néhány nyúlbőr darabot valamint egy jó csomó 
fáczán és fogoly tollat. A finomra összevágott húsból 
veszek egy dió nagyságú darabot és megkeverem 
egy tolikés hegynyi méreggel, ezután ráteszem egy 
darab nyúibőrre és körülötte elszórok egy marék 
tollat abból a czélból, hogy a folyton ide s tova 
röpködő szarkák a csalétket jobban észrevegyék. így
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híjával legalább értelmes helybeli paraszt menjen 
elől, ki a hajtás terjedelmét és kerületét jól ismeri és 
aki után igazodnak a többiek. Ha 5—8 hajtó már 
elindult, egy puskást kell utánuk küldeni, ez után 
ismét 5—8 hajtó és igy tovább, addig, mig a hajtóvonal 
két vége felül össze nem ért, erre aztán a vadászat
vezető síppal vagy kürttel jelt ád, mire a hajtás meg
indul a terület közepe leié.

Ha a szemközti hajtóvonal már 150—200 lépés
nyire van, ki kell mondani, hogy a körbe többet belőni 
nem szabad, utoljára pedig a puskások állva maradnak 
és a hajtők a közepén összejönnek.

Ha zsákhajtás van, akkor a vadászok egyenes vonal
ban állnak fel, de előbb, sok helyen, sorsot húznak 
állásokért. Ez a szokás azonban nem ajánlható, mert 
igy sokszor ép a legjobb helyeket a legrosszabb lövők 
kapják. Azért csak adjuk a legjobb állásokat a legjobb 
lövőknek is feltéve hogy ezt egy meghívott vendég 
magas rangja, vagy más kiváltsága nem teszi lehetetlenné.

Az erdei hajtásoknál különösen nem szabad meg
feledkezni azokról a váltókról, melyeken a vad vissza 
szokott törni és ezeket a legjobb lövőknek kell elállni, 
ugyanez okból a hajtők közé is kell néhány puskást 
beosztani.

A puskások felállításánál arra kel törekedni, hogy 
a közbeeső két szomszédját láthassa, vagy legalább 
tájékozva legyen azok állása felől.

Az erdei hajtásnál két puskás közötti távolság 
ne legyen tökb 50—60 lépésnél és különösen a köl
csönös biztonság szempontjából ajánlatos az is, hogy 
a puskások mind egy oldalra, még pedig balra állít
tassanak fel, úgy, hogy kiki csak az előtte fekvő 
területre lőhet, de mindaz, ami a háta megett fut ki, 
már szomszédja hatáskörébe esik.

járok el több helyen 300— 400 lépésnyi távolságokban 
a szarkák észlelt számához képest.

Az eredmény mindenkor meglepő volt; többnyire 
több elhullott darabot találtam, mint a mennyi mér
gezett falatot leraktam. A hatás itt is éppen úgy mint 
a rókánál vagy más mérgezett állatnál nem egyenlő; 
hogy miért? az nem tudom, de valószínű, hogy vagy 
kisebb adag méreg jutott az egyik mérgezett állat 
gyomrába mint a másikéba, vagy pedig — a mi leg
inkább valószínű — hogy a gyomorban levő mérgezetlen 
tápanyag nagy mértékben befolyásolja a méreg rette
netes ölő hatását.

Mint ezt a gyógyszerszektől megtudtam, strychnin 
többféle van, ezek közül azonban a stryehninum 
nitricum legjobban megfelel arra a czélra, hogy vele 
a kívánt eredményt elérhessük.

Ha kártékony és fészekrabló szárnyast óhajtunk 
mérgezni, nagyobb adag mérgezett vágott húst kitenni 
nem tanácsos abból az okból, mert az, a melyik előbb 
éri, többet fogyaszt belőle, mint a mennyi a hatás

Minden egyes hajtás után az elejtett vadakat 
terítékre hozzák. Minden darabot bal felé fektetnek le, 
a sorrendben pedig a legelső a fővad, utána jönnnek 
a fajdok, aztán őz, vaddisznó, majd nyúl és a négy
lábú dúvad, ezután a szárnyas apró hasznos vad és 
legutoljára a szárnyas dúvad. Minden tizedik darabot 
kissé ki kell hőzni a sorból, hogy igy a megszámlálás 
megkönnyittessék.

A vadászat-vezető feljegyzi magának az eredményt 
külön-külön az elejtett vad neme szerint és összesen, 
aztán a hajtóvonal újra elindul és kezdetét veszi a 
második hajtás.

Az az éktelen lárma és zsivaj, amit néhol a hajtők, 
különösen erdőhajtás közben csapni szoktak, egészen 
fölösleges és az eredményre csak káros befolyással 
van; ha némi zaj szükséges, ezt már azzal is el lehet 
érni, hogy a hajtők botjaikkal némely bokrot vagy fát 
megzörgetnek, egyet-egyet köhintenek vagy fütyülnek. 
Az ilyen csöndes zavarásra a vad sokkal inkább a 
felállított vadász-vonal felé veszi útját, mig a nagy 
zsivajban rendesen a hajtókon töri át magát.

Bosszantó és a vadállományra is igen deczimáló 
hatással van, ha egy hajtóvadászat alkalmából sok vad 
sebesülten elmenekül és sebeiben később elpusztul.

Ez leginkább ott fordul elő, hol a puskások 
hiúságuktól elragadtatva oly distaneziákra lőnek melyre 
már s serétlövés — még a legjobb puskából is — 
hatástalan, de azért égy-egy eltévedt szem talán bele
talál a vadba, erőtlenségénél fogva azonban — még 
ha nemesebb szervet is sebez meg - - eleinte nem 
sokat árt, csak később öli meg a vadat.

Mások megint irigykedve társuk vadászszereu- 
cséjére, csak azért lőnek irtóztató távolságokra, hogy

eléréséhez szükséges; különben is a szárnyasok egy 
és ugyanazon a helyen nem igen veszik fel nagyobb 
mennyiségben a mérget, azért ajánlatosabb a mér
gezési helyeket változtatni.

Végül még csak azt jegyzem meg, hogy tévhit 
volna azt hinni, hogy a mérgezés a kényelem netovábbja, 
hogy könnyen, mintegy játszva ejtjük hatalmunkba az 
általunk annyira gyűlölt kártékony és ragadozó vadat. 
Óh nem! meg vannak ennek is a maga nehézségei, 
veszélyei és fáradalmai! De mit is beszélek én erről 
hivatásbeli vadászokhoz, mert ezekhez szólnak szerény 
soraim, hiszen ezeknek élete nem egyéb a küzdelmek 
és önfeláldozó fáradalmak szakadatlan lánczolatánál, 
mert csak ezek biztosítják számunkra a sikert és 
kifolyásakép az elismerést és becsülést.

ADOMÁK.
J ó  a já n la t . Egy nagysága : Tehát az az asszony rögtön 

megfogadta, mihely meghallotta, hogy nálam szolgált?
Egy cseléd: Ő igen. Azt mondta, hogy az a lány, aki a 

naooságánál három hónapig kihirta, angyal kell hogy legyen.
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szomszédjuk elől elkaparintsák a zsákmányt, ami egyéb
iránt nagy illetlenség.

Hogy az ilyen „reszkirt“ lövéseknek csak igen 
kis része térit le vadat, az bizonyos, de mégis tekintélyt 
szerezhet eme lövéseivel magának és puskájának társai 
körében a vadász és ezért érthető, hogy a kisértésnek 
— különösen ha valaki jó lövő, ellentállni nem könnyű.

De mint más esetben, itt is a mértékletesség a 
fődolog, mert ha valaki csupa íitogtatás, túlzásba csap, 
nem bámulatot, hanem ellenszenvet ébreszt maga 
irányában.

Ifj. B a r t a l  Aurél .

Mesztegenye 1900 január 15.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Legyen szabad nekem is mint uj előfizetőnek ked

ves lapunkat néhány sorral felkeresni.
Hosszú tiz éve múlt annak, hogy mindig hiányzott 

nekem valami s én csak kerestem, kerestem, de mindig 
hasztalan, nem tudtam azt megtalálni, a mire szivem 
vágyott, mig most szinte véletlenül megtaláltam azt az 
“Erdészet Ujság“ hasábjain. Az országos erdészeti egye
sületnek 7 éven tagja voltam s már azelőtt is 3 éven át 
járattam annak szakközlönyét s találtam is abban sok 
minden jót, de a mit leginkább kerestem és a mire mindig 
vártam, az nem volt benne, nevezetesen foglalatoskodás 
az erdészeti altiszti személyzet ügyeivel. Nem akarok e 
miatt pálczát törni sem a fenttisztelt egyesület, sem pedig 
szakközlönye fölött, mert hiszen lehetséges, hogy az 
általám óhajtott dolog egyiknek sem vág bele működése 
keretébe,J de megvallom az igazat, hogy ez a körülmény 
indított az orsáágos erdészeti egyesületből való kilépésre. 
Pedig ha valahol, úgy az erdészeti altiszti segéd személy
zetnél nagyon sok olyan baj és életbe vágó kérdés van, 
melylyel nem csak érdemes, de kötelesség is foglalkozni, 
kivált pedig sok szomorú dolgot lehet tapasztalni a 
magán uradalmakban alkalmazottaknál, hol legnagyobb 
részt minden rendszer hiányzik.

Becses lapjából még eddig csak négy számot volt 
szerencsém olvashatni, de már ezekből is meggyőződtem 
arról, hogy ez az. a mire nekünk már régen szükségünk 
volt, mert nem csak hogy meghallgatja panaszainkat, de 
saját szerény keretén belül keresi a segités módozatait 
is, ezeket pedig legjobban megtalálta akkor, midőn 
czélba vette egy erdészeti és vadászati altiszti segély és 
uyugdij egyesület megalakítását, mert ilyenre erkölcsi 
szempontból kivétel nélkül mindnyájunknak, anyagi szem
pontból s magunk és családjaink jövőjének biztosítása 
czéljából kivált és legelső sorban nekünk magán uradal
miaknak igen nagy szükségünk van. Igyekezni is fogok

teljes erőmből lapunknak kartársaim között minél több 
hivet szerezni s azt hiszem, hogy igyekezetem nem fog 
kárba veszni, mert hiszen vaksággal van megverve az, a 
ki ennek üdvös voltát be nem látja.

Most mindjárt első belépésül nem akarom itt a 
magán uradalmi erdészeti altisztek panaszait elősorolni, 
idővel azonban kérni fogok erre egy kis helyet lapunk 
hasábjain.

Különben én itt beszélek az országos nyugdíj és 
segélyegyesületünkről, holott még azt sem tudom, hogy 
mi magán uradalmiak, kiknek sorsával eddig senki sem 
törődött, abból nem leszünk-e kizárva? Ne adja Isten, 
hogy különben is számos bajunk mellett még ez a csapás 
is érjen!

Végül kérem, hogy részemre a röpiratott is meg
küldeni szíveskedjék, az árát majd utólagosan a lap elő
fizetési dijával küldöm be, mert hiába, megvallom, az 
újévi sok mindenféle fizetség mellett hamar fenekére 
jutottam különben sem mély és telt tárczámnak.

Fogadja szerkesztő úr őszinte üdvözeletemet és hálám 
kifejezését ügyünk érdekében tett fáradozásáért s engedje 
meg, hogy néha felkereshessen közleményeimmel.

Melyek után tisztelettel maradtam
igaz hive S é n y i  J á n o s  

uradalmi erdőőr.

Sives sorai nagy lelki gyönyörűségünkre szolgáltak, 
mert biztos jelét adják annak, hogy az ébredezés — bár 
még mindig lassan — folyton terjed. Bár követnék 
példáját azok az ezrek és ezrek, kik nemes irányú 
mozgalmunkról még mindig nem akarnak tudomást 
szerezni. A  röpiratot egyidejűleg postára tettük; ebből 
meg fog győződni arról, hogy igenis foglalkozunk a 
magán uradalmiakkal is, sőt az alakítandó egyesület 
egyesület alapszabályaiból, melyek a röpiratban szintén 
bennet vannak, azt is megláthatja, hogy az egyesület első 
sorban azok érdekében alakul, kiknek szolgálatjuk nem 
biztosit nyugdijat.

A  s z e r k e s z t ő .

A  tem ető szenzációja. A  füredi temetőben 
egyre-másra lopkodták a sírkereszteket, de a tolvajra 
senkisem tudott ráakadni. A  múlt héten végre segített a 
véletlen. Meghalt valaki és a temetöcsősz estefelé megásta 
a sirt. Másnap reggel, amint a sirhoz ért, rémülten látta, 
hogy abban egy ember fekszik. Rögtön segítségért futott 
és többed-magával visszatérve, a sírban fekvő emberben 
egy Sipós Ferenc nevű füredi lakosra ismertek, aki 
tehetetlen állapotban és eltorzult arccal feküdt a sírban. 
Kivették és elszállították a lakására. Felesége, amint az 
urát megpillantotta, ijedtéban elszólta magát és igy ki
derült, hogy Sípos lopkodta a kereszteket. Az újonnan 
ásott sírról nem volt tudomása és a nagy sötétségben 
belezuhant a gödörbe. Ijedtében megnémult. Erről az
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esetről beszélnek most a fürediek. Vájjon eszükbe jut-e, 
hogy Sípos Ferenc nem lopkodta volna a sírkereszteket, 
ha lett volna tüzelőfája?

A röpirat. Lapunk egyik régi hü barátjától a 
következő sorokat vettük: „Ezúttal van szerencsém
értesíteni, hogy teljes megelégedésmre szolgált a Röpirat, 
a mely csakugyan nélkülözhetlen minden egyes erdő- 
védre nézve. Köszönet a gyors intézkedésért!8 A  röp- 
iratra vonatkozó hirdetményre itt külön is fölhívjuk tisztelt 
olvasóink becses figyelmét.

A  gonosz mostoha. A  mesebeli gonosz mostoha 
kegyetlensége költözött Bernóczky József iklódi polgár 
második feleségébe, Csamanyi Ágnesbe. Kegyetlenül 
kínozta az elsó asszony árváit, úgy, hogy a két idősebbik 
fiú megszökött a szülői háztól és inasnak állott, a kisebbik 
leány pedig, egy rokonához menekült, a ki örökbe 
fogadta. Csak a nyolc éves Mariska maradt meg apja 
házánál s a mostohája ő rajta töltötte ki minden indulatát. 
A  múlt héten, mint egy debreceni lapban olvassuk, szintén 
ütlegelni kezdte a kis lányt s mikor a szomszédok a 
kerítéshez futottak, rémülten látták, hogy az asszony 
hajánál fogva cipelte végig az udvraon az ájult gyer
meket a kutig, a hol fölkapta s a vízbe dobta. A  szom
szédok rémülten ugrottak át a kerítésen s kimentették a 
jéghideg vízből a félig holtra vált gyermeket. A lelketlen 
asszonyt a csendőrség letartóztatta s átkisérte a járás
bírósághoz.

A  körmök növése. Egy orvos a következő 
megfigyeléseket tette: A  köröm az emberek természete 
szerint nyolcvannyolc—száznegyvennégy napig terjedő 
időközben nő meg tökéletesen. A  köröm növését az 
öregkor, valamint a szomorú lelkiállapot meglassítja. 
Leggyorsabhban nő a körmük a mellbetegeknek és a 
tengerpartok lakóinak. A  megfigyelő orvos általában 
véve helyesnek tartja a régieknek azt a véleményét, 
hogy a köröm hetenként egy milliméterrel növekedik.

Fekete bál. A  szerb-aradáci karácsonyi bál 
gyászosan végződött. A  görögkeletiek karácsonyünnepén, 
nagy bál volt készülőben a szerb-aradáci korcsmában. 
A  legények és a lányok vígan járták már, mikor a lámpa 
leesett a mestergerendáról s az égő petróleum meggyuj- 
totta a lányok ruháit. Menekült, aki tudott, és ahogy 
eloltották a tüzet, három szép lány már halott volt, alig 
lehetett rájuk ismerni. Huszonhatan kisebb-nagyobb égési 
sebeket szenvedtek. A  karácsonyi vigság három áldozatát 
másnap temették el. Szerb-Aradácban nagy a gyász.

Félkarú írnok. Perollo olasz városkában érdekes 
ember él. A  neve Dullari de Scandino s most huszon
három esztendős. Fél karral született a világra, de azért 
tele van életkedvvel. Egyébként nagy hajlandóságot 
mutat a tudományokhoz művészetekhez és az irodalom
hoz. Műveltségénél és tehetségénél fogva kedvence a 
társaságnak. A zenéhez is ért, s nincs jótékonycélu 
előadás, amelyben részt ne venne. Mivel Modenában a 
jogi doktorátust is letette, a perolloi törvényszéknél külön
ben, mint jegyző működik s mint ilyen is rendkívül 
pontosan teljesiti a kötelességét. Az egyik lábával ir és 
azt mondják, hogy nagyon szép az írása.

Patkányóriás. A  Journal du Have szerint a 
minap egy ház lebontásánál egy kutyanagyságu patkány 
ugrott elő a romok közül. A  patkány éppen egy csákányt 
tartó munkás felé szaladt, akinek sikerült az állatot agyon
ütnie. A  hossza, orrától a farka végéig egy méter és 
kilenc centiméter volt.

K ivégeztek egy nevelőnőt. Persze szegény 
lány volt Masset Lujza. A szülei szegény francia munkások, 
taníttatták és Masset Lujza Londonba ment a diplomájával. 
A  dilpomájával akart kenyeret keresni . . , Ez volt a 
tragédiája . . .  A  dolsoni állomás várótermében meg
találták a szegényleány kis gyermekét összezúzott kopo
nyával. Az angol törvény halálbüntetést szab az anyára, 
aki meggyilkolja gyermekét és Masset Lujzára ki is 
mondták a halálos ítéletet. A  Fronde czimü női újság 
kegyelmi kérvényt szerkesztett, melyet aláírtak a legelő
kelőbb francia nők, s ezt azután eljuttatták Viktória 
királynőhöz Ösborne-ba, hogy kegyelmezzen meg az 
idegen országba került francia lánynak. Csakhogy Viktória 
rég ideje átruházta a felsgéjogát a belügyminiszterre, 
aki elutasította a kérvényezőket. Masset Lujza pedig 
megmaradt tagadásában. Még a siralomházban is erősí
tette ártatlan voltát, csak a vérpad alatt vallotta meg a 
hóhérnak, hogy megérdemelte a büntetést, amelyet ki
mértek reá . . .  Az apát pedig senki sem keresi, még 
a szigorú angol törvény sem.

Szerkesztői üzenetek.
S á tá n  Im re  urnák, Gyertyánfa. Márczius végéig ren

dezve van. P a p p  Á g o s to n  urnák, Szerb-Szent-Póter. Előfizetése 
az elmúlt év végével járt le. B. J .  R. urnák. Legyen meg az 
Ön akarta. Mi lapunknál nem a magunk, hanem a mások boldo
gulását keressük s igy munkálkodásunk nem irányul pusztán 
anyagi haszonra, hanem annyit bizonyára megkívánhatunk 
azoktól, a kiknek érdekében fáradozunk, hogy legalább folyó 
kiadásainkat rendesen fedezzék s ne kívánjak azt. hogy még a 
sok dolog mellett rá is fizessünk szerény vállalatunkra. Sajnos, 
hogy most ismét 62 olyan katársnál kellett a lapot beszüntet
tünk, kik az előfizetés beküldéséről megfeledkeztek. Az Önnél 
elmaradt számot utánküldtük, bár arról levelében nem nyilat
kozik, hogy a tovább küldést óhajtja-e. K  G y. urnák, Szellstye. 
A dolgózat beérkezett s talán már a jövő számban sorát ejtjük. 
Azt, hogy valameny közleméye nem {azannal jelenik meg, ne 
vegyo zokon, mert néha ebben a lapnaK beosztása is akadály, 
vagy pedig egyéb mellékörülmények. Üdvözlet 1

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*  !! MEGJELENT!! "
g  és 2 korona beküldése után azonnal bér- | (  
K mentve lesz megküldve a

x w *  RÖPIRAT x
jg  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- ^  

mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- |É  
IC dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- IC 
IC talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság* j#  
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 

_  dendők. IC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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MA6VABB0M ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÖRAUZLETE.

Tllapiffatoit
r 1847. C )

w  tiniímUL'

Képsa árjegyzék llérnigiitve.'' jiavitássk"pontQ8aa C8zk3záTteinek."

M E G J E L E N T

i 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 elt m agas intézkedésével,
czógü n li  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.

PST POLGÁRI RUHÁK. “W
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. ^  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  T A R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. ,  . 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 ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1900. Január 30. 18. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Adtál uram eső t.........
Mint hosszú, állandó szárazság alkalmával 

a libák hogy nyakukat hol jobbra, hol balra 
csavargatva nagy epekedéssel tekintgetnek föl 
a borulatlan égre, keresve azon legalább egy 
tenyérnyi felhöcskét, mely ha már esőt nem is 
ad, de legalalább kilátást nyújt arra, hogy 
csakhamar többek és jobbak fognak majd 
utánna következni, azon képen tekintettünk mi 
községi, közbirtokossági stb. erdőőrök az uj 
rend elé, melyet a kezelésünkre és védel
münkre bízott erdőknek állami kezelésbe való 
vétele volt meghozandó, abban a biztos remény
ben, hogy ez lesz a mi hajnalcsillagunk s végre 
valahára nekünk is megvirrad majd. A hajnal 
meg is jött, de nem az ő fényességében, mint 
a hogy azt mi vártuk, hanem csak a régi 
boruláson szűri át halvány fényét mi ránk 
szegény erdőőrökre. Nem szólok egyébként 
általánosságban, mert nem tudom, hogy másutt 
milyen rendben van a tisztelt kartársak szénája, 
hanem szól az énekem a biharvármegyeikről, 
mint a kiknek kebelébe tartozni szerencsés (?) 
vagyok.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy a földmi- 
velésügyi m. kir minister úr ő nagy méltóságának 
múlt évi 15.217 számú magas rendelete folytán 
a nagyváradi kincstári erdőhivatal karöltve a 
kir. erdőfelügyelőséggel kidolgozta a ránk vo
natkozó szolgálati és fegyelmi szabályzatot s 
azt jóváhagyás illetve a jóváhagyásnak kiesz
közlése végett a vármegye közigazgatási bizott

sága elé terjesztette. A szabályzatban egyebek 
között az is benn volt, még pedig a 4-ik sza
kaszban, hogy a járási, községi stb. erdőőrök 
fizetése jövőre havi előleges részletekben a 
vármegye pénztárából fizettessék, tehát az az 
intézkedés, a melyre már olyan régóta epedve 
vártunk.

Az elintézés várakozáson felül gyorsan 
ment, mert már harmadnap alkalmunk volt 
olvashatni a „Szabadság" czimü lap hasábjain, 
hogy a vármegye közigazgatási bizottsága a 
szabályrendeletnek ezt az intézkedését, melynek 
életbeléptetését mi különben már három évvel 
előbb — sajnos, hiába — kérelmeztük elvetette.

Ott vagyunk tehát, a hol a mádi zsidó.
Azt, hogy az állami kezelésbe vétel által 

a mi helyzetünkön valami nagy mértékben 
segítve lesz, még a legvérmesebb reményüek 
sem várták, hanem azt az egyet mégis csak 
reméltük, hogy amúgy is nagyon szűkre szabott 
fizetésünkhöz a jövőben mégis csak valahogy 
hozzájuthatunk, mert furcsa helyzet ez a mienk 
a kiknek jól megérdemelt fizetésünket úgy 
kell összekoldulnunk tudja Isten hány községi 
és közbirtokossági pénztárnál s a végén leg
gyakrabban oda jutunk, hogy eldalolhatjuk a_ 
a lapunk hasábjain is pár évvel ez előtt meg 
jelent koldus nótát ;

Gyű sárga, gyű fakó, itt semmit sem adnak,
Minthogy jó idő van, kendert nyüni vannak!

Nehogy pedig azt higyje bárki is, hogy 
agyrémeket látok s állításomat csak úgy a 
levegőből kaptam ki, itt a saját szomorú példám 
mint a kinek a műit évről 26 községi és^urbéri 
közbirtokossági pénztárnál 328 korona és 52
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fillér fizetésem még eddig nem lett kifizetve, 
egy község pedig három évi fizetésem fejében 
41 koronával és 80 fillérrel adósom.

Pedig ezek a községek és közbirtokosságok 
egytől-egyig megkívánják tőlem, hogy szolgá
latomat pontosan teljesítsem, javukra birtokukat 
minél jövedelmezőbbé tegyem.

Ha már a sors minket erre a sanyarú 
pályára kárhoztatott s kénytelenek vagyunk a 
valóban csekély s nem a tisztességes megélésre 
hanem csak tengődésre alkalmas fizetéssel be
érni, legalább méltán kívánhatjuk azt, hogy az 
a kevés, a mit jogosan követelhetünk, nekünk 
pontosan ki is fizettessék, mert alig van valami 
leverőbb az emberre nézve, mint az, ha látja, 
hogy legjogosabb igényei sem nyernek kielé
gítést. Lehetetlen, hogy az ilyen eljárást ne 
kövesse nyomon az elkedvetlenedés, mely 
minden egyébre vezethet, csak a szolgálati 
buzgóságra nem.

Nyilván ez lebegett a kincstári erdőhivatal 
és a királyi erdőfelügyelőség szemei előtt s 
ime most, midőn javaslatuk el lett utasítva, még 
jobban meggyőződhetnek helyzetünk keserves 
voltáról, mert ha már maga a vármegye, melynek 
kezében van a hatalom s annak minden kény
szerítő eszköze, sem bizik abban, hogy a köz
ségeken és közbirtokossági testületeken a sze
rény erdőőri fizetéseket pontosan megveheti,

holott ő fölöttük áll, mit tehetünk mi szegény 
erdőőrök, kik ezeknek alatta állunk s szinte 
kényükkedvüktől függünk, hogy jogos követe
léseinket megkaphassuk ?

Már magában véve az, hogy havonkint 
ugyanannyi nyugtát kell megírnunk, a hány 
pénztártól kapjuk, vagy legalább kapnunk kellene 
a járandóságunkat, valamint a fizetés felvétele 
czéljából tett — leggyakrabban eredmény nélküli 
— kőrútunk mennyi drága időnket rabolja el, 
melyet szakmánkban sokkal hasznosabban hasz
nálhatnánk fel. Hát még az a sok bélyeg, melyet 
a nyugtákra fel kell ragasztanunk s melyek 
közül egy elegendő lenne, ha fizetésünket egy 
helyről s egy összegben kaphatnánk.

A szolgálati és fegyelmi szabályaink ügyé
nek további folyamát nem ismerem ugyan, de 
azt hiszem, hogy a vármegyei közigazgatási 
bizottság határozatával az még nincs befejezve, 
mert jogerejüségéhez minden bizonynyal a föld- 
mivelésügyi m. kir. ministerium jóváhagyása 
is szükséges, most tehát minden reményünk 
abban van, hogy a vármegyének ezt a mivel 
sem indokolható s fölötte sérelmes határozatát 
nem fogják ott elfogadni, hanem utasítani fogják 
a vármegyét a szakasznak a tervezet szerint 
való csonkitatlan betartására s ekkor a mi 
láthatárunkat boritó s a jobb jövő hajnalát el
takaró felhők közül is a legsötétebb el fog

T Á R C Z  A.

A ház kedveneze.
Bizonyára sokan lesznek olyanok, a kik azt fog

ják hinni, hogy valami rózsás arczu, szőke göndör 
fúrtü babáról lesz szó. Pedig dehogy! Se nem szőke, 
se nem baba, sőt még csak nem is a szép nemhez 
tartozónak vallja magát, hanem egy közönséges legény 
ember a mi házunk kedveneze.

Franczika az, a kiről az ének szól.
Biz’ ő már nem mai csirke, de azért még nem 

is öreg. Azok közé tartozik, a kik soha sem vénülnek 
meg, mert az idő — miután homlokára egy pár barázdát 
rótt s költői rendetlenségben pompázó fekete fürtjei 
közé néhány hamvas szálat vegyitett — teljesen meg
feledkezett róla. Itt hagyta hangulatkeltőnek. Az a pár

barázda és hamvas hajszál ugyan teljességgel elegendő 
arra, hogy valakinek benőjjön a feje lágya, ha ugyan 
ilyesmi iránt érez magában némi hajlandóságot. A mi 
Franczikánkban egy ugyan nem hiányzott, sőt határo
zottan ágaskodott benne, már tudniillik a hajlandóság, 
bár nem éppen a feje lágyának a benövésére, mint 
inkább a „cseppek" kóstolgatására, a mely téren való 
munkálkodása teljes mértékben feltárta dúsgazdag 
keblének egész érzelmi világát. Ilyenkor nyilatkozott 
meg benne az igazi hajam a nevelésre, a jámbor 
erkölcsökre való oktatásra, mert meg kell jegyeznünk, 
hogy passionátus állatnevelő.

A legszeretetreméltóbb édes anya nem kedveli 
jobban az ő édes magzatját, mint a hogy a mi Franczikánk 
kedveli az ő Bimbókáját, mely utóbbinak csendes 
mellékfoglalkozása nem más mint az, hogy borjú.

Hallva azt a figyelmes társalgást, látni az e közben 
örömtől rogyogó napraforgó arezot, midőn a tanitvány 
szelíd bőgőssel és hálás kéznyalással fejezi ki keble 
mélyében érzett háláját nevelője iránt, ki őt olyan
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még majd olyan idő is, mikor ránk is teljes fényé
ben fog kisütni a nap.

A vármegyei bizottság határozatával szem
ben — ha az megmaradna — csak úgy lehetnénk, 
mint az elöl idézett [nótát daloló koldus, ki
mikor a kéregető fiú a kordéhoz jöttraindig, 
azt kérdezte: „mit hoztál?“ Ha a fiú azt mondta, 
hogy lisztet, arra az volt a felelet: „töltsd a 
zsákba!" de ha azt találta mondani, hogy tojást, 
akkor azt mondta, hogy: „csapd a kerékhez!“ 
mert jól tudta azt, hogy a koldusnak adott 
tojás rendesen záp. Ha a községi és közbirto- 
kossági erdőknek állami kezelésbe való vételét 
rendelő törvény nekünk is csak tojást hozott, 
akkor mi nem mondjuk ugyan azt, hogy: csapd 
a kerékhez! hanem igenis azt, hogy: „Adtál 
uram esőt, de nincs benne köszönet;"

Egy b iharmegyei  járás i  erdőőr.

Az áterdőlés.
Közli: K risá n  G yörgy.

A felújított erdőt teljesen magára, illetve a 
természtre nem hagyhatjuk, mert könnyen olyan irány
ban fejlődhetnék, mely czéljainknak nem felelne meg, 
a mennyiben a még nem záródott fiatal erdőbe az 
az értéktelen fanemek fészkelik be magukat s elnyomják 
az értékesebb fákat.

Ha erdőnket rendszeresen akarjuk kezelni, akkor

odaadó gyöngédséggel vezeti a rétek sötétzöld pázsitján, 
mint senki más pályatársai közül, mondom mindezt 
szemlélve lehetetlen meg nem kedvelni Franczikát.

Szereti is őt a háznál mindenki,mi mellett külön
ben már maga a „Franczika" elnevezés is tanúskodik. 
De meg is érdemli ezt az általános szeretetet. Ábrázatán 
szelíd jóság ömlik el, mint a „Popiván" havasról 
nyaralás után lekerülő csöndes bárányé; nagy fekete 
szemei olyan ábrándosán tekintgetnek ide—oda, hogy 
a világ nyolczadik csodájának lehetne mondani, ha 
valamikor a holló kokettirozna vele. No de nincs is 
ok e miatt aggódni, ennyire fel nem magasztalják, 
bár mennyire kedvelik, habár bajusza alatt olyan 
hamiskásan mosolyog s e mellé olyan észbontóan hunyorit, 
hogy az Irma szakácsnénk valósággal csókolni valónak 
találja.

De ez még mind semmi. Azt mondják, hogy 
Blahánénak ékes hangja van és ha rágyújt egy-egy 
nótára, még a csalogány is tanulhatna tőle. Hát ez 
mind igen szép, de hallaná csak a csalogány egyszer

a világosság elnyerése s a jobb és gyors növésű, 
valamint értékesebb fák kedvéért alkalmazzuk az 
áterdőlést oly módon, hogy abból az értéktelen fanemeket 
kivágjuk és csak az értékesebb egyedeket hagyjuk 
meg.

Ezt az eljárást az ország némely vidékein tisztí
tásnak, vigályitásnak, másutt gyérítésnek nevezik. Az 
erdészeti szakirodalom azonban a tisztítást más fogalom 
alá vonja, mert tisztitó vágásnak azt az eljárást ne
vezzük, midőn a magról kelt vagy ültetett erdő
sítésekben az alkalmatlan növényzetet a fiatalos 3—4- 
ik évében tisztittatjuk. Áterdőlésnek ellenben azt 
nevezzük, midőn a fiatalos erdőnek a koronája már 
zárkózott s akkor tisztítjuk meg az alkalmatlan fáktól.

Midőn a fiatalos már zárkózott, akkor állt be a 
fácskáknak egymással való küzdelme a napfényért. 
Ekkor a gyöngébb egyedek elmaradnak, az erősebbek 
kinyújtják fegyvereiket s mind jobban terjesztik suda- 
raikat a napfény felé. A harcz azonban már most ezek 
közt folyik tovább s ismét igyekszik elnyomni egyik a 
másikat, a küzdők száma pedig egyre apad.

Ebben a küzdelemben nem csak a túlszárnyaltak 
növekvése szenved, hanem megsinylik azt a győzedel- 
delmesek is és fejlődésük lassabban halad, mert az 
elnyomottak a föléjük ágaskodóktól sok világosságot 
fognak el s kényszerítik a fölfelé való folytonos növek
vésre. Ezért az erdőgazda helyesen cselekszik, ha a 
küzdelem eldöntéséhez segédkezet nyújt az uralkodásra 
törekvőknek oly módon, hogy az elnyomottakat és 
túlszárnyaltakat kiszedi.

Az áterdőlésnek azonban még más oldalról is van 
létjogosultsága s ez nem más, mint a jövedelem gya
rapítása, mert az elnyomott és elszáradt fákat nem 
hagyjuk értéktelenül az erdőn veszni, hanem addig,

a mi Franczikánk hangját, tudom, hogy menten úgy a 
faképnél hagyná Blahánét, mint a bagoméri juhász 
bojtár a gazdáját. Hanem ez ritkán történik meg, mert 
Franczika a mellett hogy keveset szól, lassan gondol
kodik és nehézkesen jár, de ha olykor mégis megnyitja 
a száját, akkor azután ünnep van a háznál s epedő 
vágygyal, csendesen figyel mindenki. Kár hogy annyira 
csak ritkán lehet vinni a dolgot, hogy megnyilatkozzék. 
Addig, mig a „cseppeket" protekcziós knpiczából 
szürcsölgette, ezek még csak felköltötték benne a 
hangulatot, de ma már ez sem kell neki. Vége. Azóta:

Szomorúan bőg a borjú,
Bánatosan gágog a lúd,
Sir az egész udvar népe,
Mert Franczikát bánat érte.

De már hogy is ne? Vele is megtörtént az, a 
mi másokkal is meg szokott történni. Nem méltányolták 
eléggé a szolgalmát, elismerés helyett szemrehányást 
tettek neki, ilyesmi hallatára pedig még a kevésbé 
érzékeny kebel is kizökken rendes egyensúlyából s 
bele temetkezik a bánat ölelő karjaiba. Franczika ugyan
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mig van értékük, elárusítjuk, Az ebből nyert haszon 
azonban nem nagy, mert csak ott nyerünk némi csekély 
jövedelmet, hol a fa drága, ott azonban, hol ez olcsó, 
még rá kell fizetnünk az áterdőlés költségeire, ilyen 
helyeken helyesen cselekszik a gazda, ha részben 
gyérit s ott, hol kissé vastagabb és hosszabb fákat kell 
kivágni, ezt a munkásokkal felébe végezteti, ott azonban, 
hol csak értéktelen fákat kell kiszedni, milyenek a nyir, 
nyár, mogyoró stb., ott az egész nyert anyagot átengedi 
munkabér fejében, mely föltétel mellett a falusi nép 
örömest lát neki a munkának, mely alkalmat nyújt neki 
faszükségletét készpénz kiadás nélkül beszereznie.

Olyan helyen, hol szálerdőt óhajtunk nevelni, az 
áterdőles alkalmával a tuskókat és tősarjakat, de még 
a tölgysarjakat is ki kell szednünk, hogy ezek a mag
ról kelőket el ne nyomhassák. Az áterdőlésnek egyik 
legfőbb feladata elegyes állabokban, a milyenek a 
tölgyesek, az elegy arányt szabályozni, itt azonban az 
árnyékot tűrő fanem ellen nem kell irtó háborút in
dítani, kivált a gyöngébb talajon, hol bizonyos korlá
tokat kell betartani, hogy igy azok talajvédő szerepüknek 
megfeleljenek. Rosszabb termő helyen arra kell töre
kednünk, hogy az árnyéktürő fanem az állab alaptömegét 
képezze ugyan, de azért mindig fölényben kell tartanunk 
a tölgyek megfelelő számát s ezeket meg kell védel
meznünk az elnyomás ellen.

Az áterdőlés alkalmával nem csak az idegen és 
hasznavehetlen fákat kell kiszednünk, hanem töreked
nünk kell a beteges, rákos, gombás fák eltávolítására 
is, mert nem csak hogy ezeknél egészséges és erő
teljes fejlődést nem várhatunk, hanem betegségük 
csiráival könnyen megmételyezik egészséges társa
ikat is.

A legértékesebb fáink közé tartozik nálunk a

nem ezekbe, hanem a Bimbóka szarvai közé temet
kezett s ott sírta ki a rút hálátlanság miatt kicsordult 
legforróbb könnyeit.

Hát biz’ ez megtörtént s én ma sem értem, 
hogy lehetett olyan kemény szivü a mi házunknak 
különben jóságos úrnője, ki maga is kedveli Franczikát. 
Pedig csak egyedül ő a hibás, el is mondta már töre
delmesen a „mea culpa“-t, sőt iparkodott Franczikát 
megkérlelni elléggé meg nem fontolt szavaiért, hogy 
— tessék csak elképzelni — ő, a Franczika, a Bimbóka 
nemes érzelmű nevelője garaszolja fel az udvaron az 
utakat! Hanem hát kárba is veszett minden nemes 
igyekezete.

A tenger fenekére dobott kavicsot feltalálni dolgot 
ad még a legügyesebb búvárnak is; hasonlóképen a 
Franczika lágyan érzó keblén ütött sebet begyógyítani 
a leggyöngédebb kezeknek is csak nehezen sikerül. A 
kebléből előtörő nehéz sóhajok, a bánatosan rezgő 
hang ezt sejtetik velünk. Pedig még a pogány szive 
is megesnék rajta, látya, hogy tekintget lehorgasztott

tölgy, mely elég zömök és hamar eléri a szükséges 
állékonyságot, ha az áterdőlést idejekorán kezdtük, 
mig ellenben ha az áterdőlés késik s kivált ha a tölgy 
árnyéktürő fanemek közt növekedik, akkor törzse 
nyúlánk és vékony lesz s egymagára maradva a jég, 
zurmara és hó ellen csak csekély ellenállást képes 
kifejteni. Ilyen esetben tehát az áterdőlésnél igen 
óvatosan kell eljárnunk és csakis az olyan elnyomott 
fákra szorítkoznunk, melyek még csúcsukkal is alig 
érnek ki a világosságra.

Ha a törzsek elég szilárdan állnak magukra, kivált 
ha azok a rudas erdő korát elérték, az áterdőles mérve 
nagyobb lehet s kiterjeszthető nem csak a túlszárnyal- 
takra, de az olyan fákra is, melyeknek csúcsa bár 
kiér a szabadba, de ágazatuk nagyobb része még el 
van nyomva. A tölgy 30—40 éves korában még erő
teljesebb áterdőlést is megtűr, addig azonban, mig 
hossznövekvése tart, nem szabad oly mértékig mennünk, 
hogy a törzs oldalágainak idejük legyen az újabb 
zárulásig megvastagodni, mert akkor a törzs nem vetheti 
le őket elszáradásuk után, hanem mint vastag ágcsonkok 
maradnak azon vissza s korhadásba menve, ezt a 
betegséget beviszik a törzsbe is, nagyban csökkentvén 
ennek értékességét.

Jó talajon rendesen áterdőlt tölgyesekben minde- 
féle cserje és árnyéktürő fanem, különösen a nyár, 
nyir, mogyoró stb. szokta fölütni tanyáját. Ott, hol a 
tölgy már eredetileg keverve volt nyírrel, nyárral s 
ezekből az állabon elég anyafa van, ott a leirt áterdőlés 
folytán ezek magja elvetődik és a talajt az árnyék
türő csemeték sokasága lepi el, mely az áterdőlésnek 
a talajra való káros következményeit meggátolja.

Köves hegyi talajon és verőfényes lejtőkön azzal 
is, ha a vágás fordulása alkalmával a tölgy az állabnak

fővel szomorúan hűséges barátjaira, a Bimbókára és 
annak társaira.

— Hát miért néztek rám ? Ugye sírni szeret
nétek? — tör ki végre a panasz ajkain s ez némikép 
enyhíteni látszott szive fájdalmát.

— Feküdjetek le, ne várjatok engem. Látjátok, 
látjátok, milyen rósz dolgom van nekem. Hiába dolgozom, 
nincs elismerés. Nem is kell már nekem semmi. Nem 
is eszem többé, hiszen még tőletek is sajnálják az ételt! 
Ugye ti sem esztek? Koplaljunk hát együtt. No most 
megvetem az ágyatokat, feküdjetek le s ne nézzetek 
engem. Úgy n i!

Az egyiket elaltatja, a Bimbókát simogatja.
— Hát te csak nem akarsz lefeküdni? Velem 

búsulsz, ugye? Látod, nekem ez fáj! Legalább te 
feküdj le. Ne lássalak még téged is keseregni Eh! 
jobb is volna meghalni!

Ez a jelenet feldúlta a ház békéjét. Valóságos bábeli 
zavar ütött tanyát kebleinkben s tudja Isten, hogy mi 
lett volna velünk, ha Irma szakácsné hosszas közben-
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csak a felét teszi ki, a többi fanem pedig az árnyék- 
türőkhöz tartozik. Azokon a helyeken, melyeket nagyobb 
részt értéktelen fa föd, ezeket nem csak hogy nem 
szabad mind kivágni, de sőt itt is be kell tartani az 
áterdőlés mértékét.

A sarj és közép erdőkben is múlhatlanul szük
séges az áterdőlés, kivált a cserhántó erdőkben, fő
képen az állabnak a gazdaság ezéljainak meg nem 
telelő fanemek kitisztítására kell törekednünk. A cser
héj meghúsosodására és a csersav tartalomra nagyon 
üdvös hatással van, ha a vágás előtt 2—3 évvel 
eszközöljük az áterdőlést. Fő gondot kell fordítani a 
közép erdő áterdőlésénél arra, hogy a magról kelt 
tölgy csemeték a többi aljfával szemben mindig előny
ben maradjanak és megfelelő védelemben részesüljenek, 
mit az által érünk el, hogy a gyorsabb nővésii sarja- 
dékot minden gyérítés alkalmával kivágjuk, hogy igy 
a magról kelt fácskákból fő fákat nevelhessünk.

Az áterdőlés kezdő idejét majdnem mindig az 
értékesítési viszonyok határozzák meg. Hamarább nem 
szoktunk áterdőlni, csak mikor az ez által nyert 
anyag a költségeket már megtéríti, ekkor azonban 
már ezt az erdőre annyira előnyös műveletet tovább 
halasztanunk nem szabad, mert az úgy pénzügyi, vala
mint nemzetgazdászati szempontból is oktalanság lenne.

Az áterdőlésnél annál többe kerül a munka, 
mennél kevesebb a kiszedendő anyag. A szálerdőket 
elegendő 10—10 évi időközökben áterdőlni, a sarj- 
erdőknél azonban az időközök annnál rövidebbek,

járással, bájos mosolyával s holmi gyöngéd czirógatások 
segítségével el nem oszlatja a fejünk fölé torlódó 
viharos fellegeket.

Kiderült. Most már ismét a régi kerékvágásban 
s vigan megy minden,

A Bimbóka figyelmesen hallgatja megint a Fran- 
czika oktatásait, mosolyogva — már a mennyire egy 
borjú mosolyogni tud — tűri, a mint nevelője nyak- 
lánczát rózsa, szegfű és tulipán csokrokkal felékesiti, 
azután pedig a maga tökfödője ^mellé is tesz egypár 
bokrétát s igy feldíszítve indulnak el kettesben sétálni 
a rétre.

Menetközben a versenyekről szól az oktatás, előbb 
csak elméleti, azután átmennek a gyakorlati térre. A 
Bimbóka megáll, a Franezika előre fut, azután visszaszól:

— No, jer utánnam! melyikünk tud jobban?
Bimbóka megérti a hivó szózatot s uczczu! vesd 

el magad! Franezika utánna s csapnak ketten olyan 
borjú versenyt, hogy az utcza szinte harsog a járó
kelők tetszészajától..

Mi pedig eped ve várjuk azt a napot, a melyen 
a Bimbóka „jó reggelt” fog kívánni az udvaron, a 
Franezika pedig — bőgni.

Ká r o l y i  Ede.

minél kisebb a forda, itt is azonban soha sem kisebbek 
5 évnél.

A döntést az áterdőlésnél fejszével eszközöljük, 
egészen fiatal erdőknél azonban a sújtó kést, mig a 
15 em.-nél vastagabb törzsek döntésénél a fűrészt is 
előnyösen használhatjuk.

Balaton-Füred 1900 január 22.

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

Örömtől duzzadó kebellel ragadom meg a tollat, 
hogy az alábbi örvendetes hirt úgy a szerkesztő úrral 
— kinek különben ez alig lesz újság —- és a tisztelt 
kartársakkal közöljem.

Magam is éppen úgy, mint több kartársam kezdtük 
már türelmünket veszteni a fölött, hogy alakítandó egye
sületünk alapszabályai még mindig nem nyertek megerő
sítést s már félni kezdtem, hogy olyan szépen indult 
építkezésünk még befejezése előtt romba dől. Nyugtalan
ságomban két magas állású úrhoz fordultam, kik már 
több ízben voltak kegyesek jóindulatukkal kitünteni s 
felkértem, hogy szíveskedjenek a dolog ügyállása felöl 
tudakozódni. A  bennük vetett reményem nem csalt, mert 
az egyiktől f. hó 15-én, másiktól pedig 18-án kaptam meg 
az örvendetes választ, hogy alapszabályaink a nagymél- 
tóságu földmivelésügyi m. kir ministeriumnál vannak 
véleményezés végett s az általuk felkeresett irányadó 
körökben az ügy iránt nyilatkozó legjobb indulattal 
találkoztak, ezen kívül megígérni kegyeskedtek, hogy 
ügyünket nem csak ők maguk pártfogolni fogják, de még 
más előkelő pártfogókat is szereznek annak.

A  nagy öröm behatása alatt kaptam meg f. hó 
21-én lapunk iG-ik számát, melyből értesültem, hogy a 
napokban a szerkesztő úr is, mint alakítandó egyesületünk, 
illetve mozgalmunk ideiglenes elnöke fönt járt Budapesten 
az ügy érdekében s nem mulaszthatom el fáradozásáért 
nyilvánosan is köszönetemet kifejezni.

Ne lankadjunk tehát, hanem buzgólkodjunk tovább 
egyesületünk megalakításán, igyekezve szent ügyünknek 
minél több hívet szerezni s kivált azokat arra is rábírni, 
hogy kedves lapunk előfizetőinek sorába lépjenek, mire 
már a legközelebbi időben annál nagyobb szükségük lesz, 
mert itt nyerhetnek majd tájékozást nem csak az alakuló 
gyűlés megtartásáról, hanem a további teendőkről is.

Az elért szép siker fölötti örömömben az összes 
kartársakat a szerkesztő urat pedig szívből üdvözölve 
vagyok

igaz híve P a p p  J á n o s  
hatósági erdőőr

az alakítandó egylet ideigl. jegyzője.
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Bácsfalu 1900 január 23.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Lapunk i6-ik számában megjelent s a múlt évi er

dősítéseimre vonatkozó közleményemet kérem a követke
zőkben kiigazítani:

A  „B. uj ültetés“ alatt jelzett költségek nem koro
nában, hanem még forintokban voltak számítva s igy az 
összes költség 1824 forint volt.

Egy füst alatt legyen szabad egyet-mást a cseme
tekertek telepítési módjairól is elmondanom.

Ha uj helyen akarunk csemetekertet telepíteni, 
akkor az alábbi eljárás a legczélszerübb: a vetés előtt 
2 héttel avagy közvetlen a gyep 4—5 cm- vastagságban 
lehántandó s egy rakásra hordandó, mely azután a követ- 
kedő év tavaszáig elkorhadva a legjobb magtakaró földet 
szolgáltatja. A gyep takarótól megfosztott területet azután 
felássuk, megporhanitjuk s ezt követi az ágyak készítésé 
és a vetés.

Használt talajt a vetést megelőző ősszel lel kell 
szántani és megtrágyázni, tavasszal pedig újból alászántva 
mintegy két hétig pihenni hagyni. A  többinél ez az el
járás sem költségesebb, hasznosságát azonban nem lehet 
elvitatni.

Kilencz év óta munkálkodom ezen a téren s még 
eddig mindig jó eredményt sikerült elérnem mag és 
íajkülömbség nélkül, igy múlt czikkemben jelzett 12 klgr. 
lúczfenyő magból 370000, — 10 klgr. vörösfenyő magból 
160000, 4 klgr. erdei fenyőmagból 137000, végül 6 klgr. 
juhar magból 7000 darab csemetét nyertem, utóbbiak 
azonban már egy éves korukban kiültethetők.

A  vetőmag mennyiségére nézve még megjegyzem, 
hogy 1 mt. barázdába legczélszerübb luczfenyőből 800, 
vörös fenyőből 3000, erdei fenyőből 700 szem magot 
vetni s mindegyiknél 20 cm. sortávolságot alkalmazni.

S z ő c s  I l l é s  
hatósági erdöör.

Kü l ö n f é l é k .

Lapunk mai számának szétküldésénél azoknál, 
kik még előfizetéseiket meg nem újították, a ezim- 
szalagra jegyeztük a lejárat napját s kérjük, hogy a 
jövő hó elején az előfizetési dijakat beküldeni szíves
kedjenek Az előfizetési díjjal egyidejűleg küldhető a 
röpirat ára is, utóbbi körülmény azonban a szelvényen 
mindig feljegyzendő. Néhány folyó évi erdészeti zseb
naptárunk is van, melyeket — mig a készlet tart — 
megrendelésre küldünk.

E rdészeti m u la tság . A következő meghívót 
vettük: Meghívó! A beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóságnak alsó-garami erdészeti altiszti személyzete 
Trnovszky Márkné ő nagysága védnöksége alatt 1900. 
évi február 3-án a z.-lipcsei tánczterem helyiségeiben 
Jótékonyczélra zártkörű tánczmulatságot rendez melyre 
a czimzett urat és családját tisztelettel meghívja a

rendező bizottság. Belépti dij: személyjegy 2 kor., 
családjegy 4 kor. Kezdete 8 órakor.

Gyermekirtó té l. A  szigorú tél nagy szeren
csétlenséget okozott déli Csehországban, Münnichschlag 
község határában. A  vidéken nagy hózivatar volt, a mely 
után a falubeli lakosok tizenhárom gyermeket találtak 
megfagyva. Az iskolából hazatérő gyermekeket való
színűleg útközben lepte meg a hózivatar. Valamennyit 
egy hófúvásban találták meg, ott guggoltak egymást át
ölelve, holtan.

B eteg  asszony a  hóban. Borzalmas bűnügyben 
folyik a vizsgálat a szegedi vizsgálóbiróságnál. Csongrádon 
több testvér úgy akarta megölni öreg, tehetetlen anyját, 
hogy mindenféle sanyargatásoknak tette ki. Legutóbb 
éjnek idején fagyasztó hidegben kitették a betegen fekvő, 
öreg asszonyt az udvarra a hóba. Félig megfagyva 
találtak rá a szomszédok. Az édesanya kínzói ellen meg
indították a vizsgálatot.

A z  örökkévalóság. Mi az örrökkévalóság ? 
Erre a kérdésre egy keleti költő a következő feleletet 
adta: Messze keleten, a hova ember el sem juthat, 
annyira messze esik tőlünk, van egy óriási sziget. Hosszú
sága négyszázezer mértföld, szélessége ugyanannyi. Ez 
a sziget egyetlen hegy, a mely ecészen az égboltozatig 
terjed. A  magassága is négyszázezer mérföld. Minden 
milliomodik esztendőben eljön erre a szigetre egy madár 
és csőrével a hegyből elvisz egy porszemet. Ha majd a 
madár ily módon porszemenkint elvitte az egész hegyet, 
akkor lejár az örökkévalóságnak első másodperce.

A b irk ák , m in t ta raczk p u sz titó k . A  taraczk 
irtására igen jónak bizonyult a taraczkos földekre mind
addig birkákat hajtani, mig azokat egészen kopárrá le
gelték; körülbelül tiz nap múlva a taraczk újból kihajt, 
mire a birkákat újra ráeresztjük. Mintegy nyolcz nap 
múlva a területet sekélyen felszántjuk és azonnal meg- 
boronáljuk. Amint most a terület újból kizöldül, ismét 
ismét birkákat hajtunk reá, melyek most már nem csak 
a zöld hajtásokat rágják le, hanem a gyökereket is meg
eszik. E  szántást és legeltetést a szükséglethez képest 
ismételjük, végül jó keskenybarázdákat fogván mélyen 
felszántjuk és meggyőződhetünk róla, hogy a következő 
évben taraczk nem fog mutal kozni.

Az ezüstfo rin tosok  a lkonya. A  kötelező 
koronaértékszámitás életbe lépésével az egyforin-tosok 
nak is bealkonyodik. Már mutatkozik a súlyos ezüst
pénzek pusztulásának első jele egy pénzügyminiszteri ren
delet formájában. Lukács László pénzügyminiszter ugyanis 
rendeletet • intézett az állampénztárakhoz, hogy ezentúl 
a fölösleges, vagyis nélkülözhető ezüst egyforintosokat ne 
a központi állampénztárhoz küldjék be, hanem az Osztrák- 
Magyar Bank budapesti intézetéhez. A  forintosok azután 
nemsokára mint 5 koronás darabok fognak immár elő
kerülni. De azért az ezüstforintos még jó pénz, vigyázzon 
tehát a nép, nehogy a lelketlen kufárok megcsalják.

H ajszá lak  külöm bsége. A  vöröshaju emberek 
tudvalevőleg kevésbé vannak a kopaszodásnak kitéve, 
mint a többiek. Egy orvos erre nézve a következő ada
tokkal szolgál: A  vöröshajuak haja meglehetősen vastag 
és pedig a vörös haj olyan vastag, mint öt szőke vagy 
három barna. Harmincezer vörös hajszállal a koponya 
meglehetősen be van már borítva, mig ennyi másféle 
hajszál mellett az ember aránylag kopasz. Ugyanolyan 
paróka előállításához százhatvanezer szőke vagy százötezer 
barna hajszál szükséges.
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A szarvas könnye. A régi tudósok különös 
gyógyitóerőt tulajdonítottak a szarvas könnyének. Plinius 
nyomán ugyanis az a téves hit terjedt el régente, 
hogy a szarvas természetes ösztöne következtében 
ellensége és pusztítója a kígyóknak. Szerveit e miatt 
sokféle módon alkalmazták a múlt századig a kigyó- 
méreg ellen. Ennek a felfogásnak a következőkebn ad 
kifejezést egyik munkájában Páriz Pápai Ferenc múlt 
századbeli híres orvos:

A’ vén Szarvasnak a’ szeme szegletén öszveaszott 
nedvességnél vagy könynél, nintsen hathatósb iz
zasztó állat; annyira, hogy ugyan a patak módgyára 
foly emberről a’ veríték, ha Pápa-fü vízben 3, vagy 
4 árpaszem nyomót megiszik benne. E’ felől egy régi 
Theomnestus nevű Ló-orvos Írja; hogy, “midőn a 
Szarvas bélibben Geleszta terem akkor a természet 
indításából Kigyóbarlangot keres, s’ onnan a Kígyókat 
orrával kiszúrja s' meg-észi; ottan forrásra siet, ’s 
az orrát mélyen belé dugja a’ hideg vízbe ’s úgy 
fújja ki a’ szemén a mérget. Az a’ méreggel egy- 
gyütt kifolyt könye, osztán a’ szeme szegletein meg
asz erősen, mint a kő ; és igen sik, mintha meg
pallérozták volna. De végre, mivel nehezen lát tőlle, 
le dörgöli a’ Szarvas. Törökországban ez igen kedves, 
igen meg-is tartya a’ ki — kaphattya: — úgy Írják 
kiváltképpen az Asiai Törökök felől.

P ó ru ljá r t  vadorzók. A Veszprém megyei Por
várói írják, hogy az ottani erdőben egy vadorzó vélet- 
lenségből meglőtte társát. Fegyverével babrált, mi
közben puskája elsült s a lövés az előtte haladó 
másikat érte. A meglőtt vadorzó élet-hálállal vívódik.

Ez is tak arék o sság ! A  nagyváradi lrgalmas- 
rend foghuzó műtermébe a napokban beállított egy öreg 
darvasi paraszt. Nyögött, mialatt letelepedett a hatalmas 
karosszékbe, a szerzetes pedig műszerével hozzáfogott a 
beteg fog kereséséhez. Megkopogtatja az egyik harapó
szerszámot :

— Ez fáj ugy-e?
A magyar busán ingatja a fejét.
— Nem a’ főtisztelendő uram, de csak húzza k i!
A  műszer pedig kopogott tovább a fogsoron:
— Tán ez fáj ?
— Ez se fáj, de csak tessék kiszedni !
A  szerzetes vonakodott, a beteg azonban köve- 

telődzött:
—- Csak tessék, ha mondom!
És a két fog diadalmasan vonult ki, nyomában 

ömlött a jóféle magyar vér. Kevéske ecet hamarosan 
megszüntette a vérzést, mire újra kezdődött a fájós fog 
kutatása:

— Ahá ez az odvas fog, ugye bátyó?
A  beteg csak int, csak bólogat s fájdalmában le

hunyja a szemét. Az operáció végén aztán megkérdezték 
a darvasi polgártársat, hogy miért huzattá ki erővel a fogát.

— Hát instálom — mosolygott az öreg — rit
kán járok be a városba, s ha már egysző itt vagyok, 
jobb ha most huzatom ki a nyavajást, mint akkó, ha 
megfájul . . . Legalább megtakarétok egy utat!

S zerencsétlenség  vadászaton . A csongrád- 
megyei Szegvár község határában Bihari Mihály szeg
vári birtokos nagy vadászatot rendezett. A gazda maga 
nem igen vadászott, csak ügyelt, hogy minden rendben 
menjen. A mint egy Ízben vendégei után nézett, egy 
sürü akácos szélén észrevette, hogy Térjék János hajtó 
az árokba zuhant. A puska csövét nyújtotta utána, ő

maga pedig megmarkolta a fegyver agyát s úgy húzta 
föl teljes erejével a hajtót. Térjék már félig kikapasz
kodott az árokból a mikor Bihari megbotlott s ijedtében 
úgy kapott előre a kezével, hogy elcsattantotta a puska 
ravaszát. A fegyver nagyot dördült s a hajtó halálra 
sebzetten hanyatlott vissza az árokba. Egész marékkai 
fúródott a nehéz sörét a mellkasába s néhány perc múlva 
irtózatos kinok közt meghalt. Az esetet nyomban be
jelentették a szentesi járásbíróságnál.

Szerkesztői üzenetek .
G éczy K álm án  urnák. Nagy Zsám. A röpiratot f. hó 

28-án másodízben is postára tettük, kérjük szives értesítését, 
hogy megkapta-e? S ch n e lle r  L ip ó t urnák, Kis-Gyánt. A 
hirdertmény dija 1 korona és 20 Iliiért tesz. Az ön által lőtt 
madár nem vadlud, hanem csakugyan gyöngy ér lesz. N agy 
J ó z s e f  urnák, Apcz. A csoportképet legközelebb megkapja. 
Röpirat ment.

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

Állást keres
37 éves, nős, rom. kath. erdőőr, ki már 8 éves korától 
kezdve fegyverrel bánik s 1881—1894 években vadászat
ból élt; 7 év óta erdőőri szolgálatot teljesít, az erdőőri 
szakvizsgát jó sikerrel letette s a folyó év őszén a 
vadőri vizsgát is le fogja tenni. Legszívesebben udvari 
vagy körvadász állást foglalna el. Ki ilyenről tudna, 
vagy ki alkalmazni óhajtaná, forduljon a következő 
czimre: Schneller Lipót urad. erdőőr, Kis-Gyánt, u. p. 
Pinczhely, Tolna megye.
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mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
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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,
CKógünls. 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.

FOLGÁR.I UH A'K.
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
PP** 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 A R S A
Sütő utcza 2, Szervitatér sarkán. * . . elsőrangú egyenruha készítő intézete.

0 csász. es kir. Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói

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

Szomorú helyzet.
A napokban a következő szomorú és való

sággal megdöbbentő és szívfacsaró hír jutott 
hozzám:

„N. N. erdőőr legnagyobb fia ma reggel 
difteritisben meghalt, három kisebb gyermeke 
szintén benne van s valószínű, hogy az estét 
ezek sem érik meg.“

Hogy azután mi történt a három kicsiny 
gyermekkel, arról még eddig nem sikerült hirt 
kapni, mert a hely, a honnan jött, meglehe
tősen távol van, de a betegség lefolyásához 
alig férhet kétség, mert hiszen a sors által 
ilyen nagyon sújtott kartársunk olyan helyen 
van, hol több mint ötven kilométérnyire körös
körül nincs orvos, nincs gyógyszertár s igy a 
ki ott egyszer valami súlyosabb betegségbe 
esik, az jóformán leszámolt az élettel. Az el
múlt évben is egy kartársunknak — ki azóta 
már maga is meghalt — egy hét alatt három 
gyermekét ragadta ki a szülői ölelő karok 
közül ez a rettenetes nyavalya.

Érző szivünk egész melegével osztozunk 
mindig az ilyen rettenetes csapás által sújtott 
szülők fájdalmában s kérjük a Mindenhatót, 
hogy vég nélküli kegyelmében vigaszt nyújtson 
a megszomorodottaknak.

De nem az ilyen egyes eset az, a mi 
most írásra késztet, mert utóvégre is ha minden 
egyes hasonló esettel külön akarnánk foglal
kozni, akkor akár külön lapot is szerkeszt
hetnénk erre a czélra, hanem a nélkül nem hagy

hatjuk, hogy általánosságban ne beszéljünk 
erről a dologról.

Már többször volt alkalmunk rámutatni 
arra a különleges helyzetre, melyben az erdé
szeti altisztek más embertársaikhoz viszonyítva 
vannak. Az erdészeti altisztek legnagyobb 
részét szolgálatuk kiragadja az emberi társa
dalomból s kiveti a rengetegek mélyébe, való
ságos remeteségre kárhoztatva őket. Itt azután 
teljesen magukra vannak utalva s valamint 
hogy örömükben nincs aki osztozkodjék, úgy 
nincs olyan sem, ki őket bajaikban megsegítse, 
bánatukban megvigasztalja. A kis család itt 
jobban összeforr a szeretetben, mint bárhol 
másutt a világon, mert hiszen minden egyes 
tagja érzi, azt hogy szeretetet, részvétet, támo
gatást csak a másikban keresheti s megtalál
hatja. Itt a világ nem terjed túl az ajtó küszöbén. 
Bátran elmondhatjuk, hogy: „Uraim, le a kalappal 
az előtt a nő előtt, mely erdőörhöz szegődött 
hitestársul! “ mert az ilyen előtt bezáródott a 
világ minden zajával, örömeivel, neki már 
most csak kettőben telhet öröme, a férje és 
gyermekei szeretetében.

Az emberi társadalomnak minden rétege 
szerencsésebb helyzetben van, mert hiszen 
hivatása nem taszítja ki a közösségből, hanem 
ha szegényen is, még a legszegényebb munkás 
is embertársai közt élhet, kik bajában meg
segíthetik. A falvakban, városokban lakók ha 
betegségbe esnek, igénybe vehetik az orvosi 
tudományt s ha egyéb nem, hát egy javas 
asszony csak kerül még a legrongyosabb faluban 
is, a rengeteg erdők mélyén, távol minden
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más halandótól lakó erdőőri család azonban 
teljesen magára van hagyva s a szegény 
szülőknek segélytelenül, vérző szívvel kell 
nézniők, mint pusztulnak sorra szivük kedves 
magzatjai.

Ezen azonban segíteni szinte lehetetlen, 
mert hiszen annak, a kire valaminek a meg
őrzése, a megvédése bízva lett, nem lehet az 
őrizendő tárgytól távol laknia, mert ekkor 
vagy sehogy sem, vagy pedig csak hiányosan 
felelhet meg feladatának, azzal tehát, hogy az 
erdőőrök nagy része tovább is az erdők mélyén 
lakjék, ki kell békülnünk, valamint azt sem 
kívánhatja józan észszel senki, hogy az ilyen 
remeték mellé orvosok és gyógyszertárak helyez
tessenek, mert az, a ki lehetetlent kíván, 
nem okos ember, hanem igenis van egy pár 
szavunk, melyek ha meghallgatásra találnának, 
ha nem is szüntetnék meg végkép a bajt, de 
legalább enyhítenének azon s ezek: a lakás- 
viszony és az élelmezés.

Az egészség fenntartásának legfőbb kel
lékei a tiszta lakás és a jó táplálkozás. A 
piszkos kalibákban lakó s rosszul élelmezett 
nép közül még a legügyesebb orvos sem fogja 
soha kiirthatni a nyavalyákat, mig az ennek 
ellenkező körülmények közt lakók csak ritkán 
szorulnak az orvosi tudományra és patikaszerre.

Azok az erdőbirtokosok tehát, kik erdé

szeti személyzetüket az emberi társadalomtól 
távol kénytelenek alkalmazni, első sorban arra 
ügyeljenek, hogy alkamazottjaik részére minél 
kényelmesebb és egészségesebb lakást épít
senek s ne hagyják őket holmi putrikban és 
kalibákban lakni, e mellett azonban arról sem 
feledkezzenek meg, a mit imádságunkban minden 
nap kérünk, mondván: „a mi mindennapi 
kenyerüket add meg minékünk ma!4 Mert 
hiábavaló a jó erdei vagy havasi' levegő, nem 
ér semmit a szép, kényelmes és szellős lakás, 
ha ezek mellett a táplálkozás hiányos, ez 
rombolván le azt, a mit amazok felépítettek. 
Az olyan kőmives, aki egyik kezével épit, a 
másikkal pedig rombol, soha sem fogja az 
épületet felépíthetni.

A jólét az egészségnek a legnagyobb biztosí
téka s a hol az uralkodik, csökken a halandóság, 
akkor pedig, midőn mi az erdőőrök részére a 
jólét megadását kérjük, nem értjük ez alatt a 
földi javakban való dusálkodást, hanem mint 
az szerény emberekhez illik, megelégszünk a 
mindennapi tiszteséges kenyérrel, tehát a meg
élhetéssel is és ha ez egyszer megadatott, 
akkor majd föl fog kissé derülni az erdé
szeti altiszteknél ez a most még méltán szo
morúnak nevezhető helyzet.

^4 é iié lé il4M iA é iii-i!A é .ááé i,é iiá iéáé iá iiî
t á r c z  a.
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A m eggazdagodás útja.
Hát tetszik tudni, a magam fajtájú szegény ember 

úgy él, a hogy éppen tud és a hogy lehet. Ha valahol 
lyuk támadt, azt betömi a másikkal, már perse nem 
úgy, hogy az egyik lyukra ráteszi a másikat, hanem 
úgy, hogy ott, a honnan valamit elvesz a lyuk be- 
dugására, másik lyuk támad. így vagyok én is. Van 
ugyan valamelyes hivatalocskám, a mely hoz is vala
mit a konyhára, meg nem is, a minek magyarázata 
az, hogy mire elsején a pénztárunktól hazáig elver
gődöm, a boltosok és különféle mesteremberek áttör- 
hetlen sorfala közt, már annyim sem marad, hogy 
nem egy wertheim szekrényt, de még csak egy hitvány 
kulcsot sem tudok megszerezni. És igy ment ez évek 
hosszú során s végre is megunva ezt a folytonos

szegénységet, elhatároztam, hogy valami mellékfoglal
kozás után nézek, abban a reményben, hogy végre 
majd csak meg fogok gazdagodni s öreg napjaimat, 
melyek bizon már rohamosan közelednek, kényelmes 
nyugalomban élhetem át.

Mellékfoglalkozás! Hiszen könnyű azt igy ki
mondani, bár elég hosszú szó, de hát mi legyen a 
mellékfoglalkozás az olyan embernél, ki a világon 
semmiféle mesterséghez nem ért s egyedüli tudo
mánya abban áll, hogy a szép tiszta fehér papirost 
holmi Csáky szalmájához hasonlatos ákom-bákomokkal 
hasznavehetlenné tudja tenni?

Ha hajlandóságaimat követhetném, legjobban sze
retnék borkereskedő lenni, mert ez a pálya az, a melyen 
legjobban lehet összeegyeztetni a jót a hasznossal. Az 
ember össze vásárol a buta parasztoktól, a kik még 
nem értik a csíziót, pár hordó hamisítatlan tiszta 
mustot, ehez elegyít néhányszor annyi forrásvizet (ha 
az nincs a közelben, a kútviz is megteszi), egy kevés 
spirituszszal, glycerinnel, elegyíti ha kell, festéket is tesz
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Nehány szó a nemes fűzről.
Miután 32 évi erdészeti szolgálatom alatt több 

helyen volt alkalmam látni a nemes fűz telepítését 
és annak sajátságait, valamint eredményeit is éber 
figyelemmel kisértem, végül mert magam is már több 
helyen és külön fajú nemes füzet telepítettem, az ezen 
a téren szerzett gazdag tapasztalataimat nem akarom 
magamnak tartani, hanem örömmel ragadom meg az 
alkalmat, melyet lapunk hasábjai nyújtanak, arra nézve, 
hogy ezeket a tapasztalatokat és megfigyeléseim ered
ményét az érdeklődők okulására, esetleg saját tapasz
talataik kibővítésére közzétegyem.

Általános az a nézet, hogy az olyan helyet, a 
hol már semmi más hasznos növény meg nem terem, 
olyan fanemmel kell beerdősiteni, melynek igényei 
igen szerények s illetve a mely fajnak az a talaj leg
jobban megfelel.

Az ilyen silányabb talajok közé tartozik a mélyen 
fekvő szélnyalásos homok is, melynek befásitására 
alkalmas a fűz, de mégis a nemes fűz talaja ne legyen 
éppen a legrosszabb, mert az abban csak oly csekély 
hasznot fog adni, mint ha azt a területet más vete- 
ménynyei vetettük volna el, legkevésbé legyen azon
ban a talaj szikes, sőt inkább arra törekedjünk, hogy 
a nemes füzet erőteljes, a mennyire lehetséges nedves, 
de nem vizállásos területen telepítsük.

A nemes fűz egyik faja, az úgynevezet „salix 
uralensis* még a homokot is, illetve az alföldi homokon 
szélnyalásnak nevezett, tehát mélyebben fekvő lapályokat 
s illetve semlékes helyeket is igen kedveli s ott is 
elég buján nő és igen szép hasznot hoz; ennek a

fűznek a vesszője igen vékony és mintegy 3 méter 
hosszúsága szokott lenni. Telepitésénél a nyalás vagy 
semlyék előbb 40—50 cm.mélyen megfordítandó (rigo- 
lirozandó) s a laza talaj ezután lesz beültetve 40 cm. 
hossszu dugványokkal, melyeknek mindkét vége csappa- 
nósan legyen vágva. Különös figyelem fordítandó arra, 
hogy a dugvány a vágásnál be ne hasittassék, vala
mint az ültetésnél arra, hogy a rügy hegye ne lefelé, 
hanem rendes állásában, illetve fölfelé állva kerüljön 
a földbe, mert az ellenkező állásban ugyan szintén 
megfogamzik, de hajtásai a föld felé indulván, azt 
lehet mondani, hogy egész kört kell leirniok, mig újólag 
fölfelé fordulhatnak, az ezen ültetési módból származó 
táke alsó része pedig örökké vékony marad s csak 
egy csomó, illetve forradás fogja a gyökfőt jelezni és 
igy hajtásai soha sem fogják a helyes állásba kerül- 
teket még csak meg is közelíteni s rövid pár év múlva 
kivesznek.

Ezt különben nem azért szőttem itt közbe, mint
ha a tisztelt kartásak közül csak egyet is gyanúsítanék 
azzal, hogy a dugványt esetleg máskép ültetné, ha
nem mert magammal is megtörtént, hogy a még nem 
elég jól begyakorolt munkásaim csakugyan több ily 
fonák munkát végeztek, ezt a tapasztalásomat sem 
akartam elmondatlanul hagyni.

Az ültetés illetve dugványozás olyan mélyen 
történjék, hogy a rügyből legfőllebb 2 szem maradjon 
a föld színe fölött, mert a folporhanyitott föld ülepedése 
folytán amúgy is gyakran kerül még egy-két szem 
fölszinre s ekkor bár több szál vesszőt kapunk, de 
annyira satnyát, hogy az ilyen tőkéről az első évben 
alig lehet egyet is fölhasználni s későbbre is meg
bánjuk, mert igen magas tőkét nyervén ilyen módon, 
azt két év múlva okvetlen lejjebb, t. i. a felső vesszők

hozzá s ime pár pillanat alatt meg van szégyenitve a 
szentirásbeli hű szolga, ki a rá bízott tiz talentumon 
másik tizet nyert egy év alatt, mig az élelmes bor- 
kereskedő egy éjjel annyival megsokszorozza a borát, 
a mennyivel éppen neki tetszik. Egyedül rajta ált, 
hogy tulajdonkép mennyit nyerjen, Az a buta paraszt 
pedig, a ki jo hamisítatlan borának literjét 20 fillérrel 
adta el, megiszik később az annak segítségével készült 
bármilyen kotyvalékot a korcsmában nyolczvan és 
több filléren is. Azután valami rendkívüli tudomány 
sem kell hozzá; láttam én már papot, tanárt, tanítót, 
sőt még erdészt is borral kereskedni s ezek a nélkül, 
hogy csak konyitottak volna is valamikor a patikárius 
mesterségéhez, mind meggazdagodtak. De hát ha tudo
mány nem is, legalább némi alaptőke még is csak 
szükséges hozzá, már pedig ezzel én úgy vagyok, 
hogy ennek a kettőből összeillesztett szónak csak az 
első feléhez tudtam jutni, mig a másik sehogy sem 
akar hozzá ragadni, az alap tehát már meglenne, de 
hiányzik a tőke.

A borkereskedés tehát nem volt nekem való 
mesterség s igy más után kellett néznem s igy csaptam 
fői azután lapszerkesztőnek. Ez is olyan mesterség, a 
a melyhez nem kell valami rendkívüli tudomány s 
mégis hányán építettek már maguknak palotát belőle.

Lettem tehát szerkesztő s azontúl üres óráimat 
szerkesztéssel, teli óráimat pedig hivataloskodással 
töltöttem el, az üres órákat teli fejjel, már a mennyiben 
teli volt az gonddal, hogy mi az ördöggel is töltsem 
meg a lapot, no meg hogy mikép fizessem ki a nyom
dászt, postát, adót, a teli órákat pedig üres fejjel, 
mert hiszen hivataloskodni ilyennel is lehet; látunk 
erre pédát az életben eleget.

Sajnos hogy ez a vállalatom is csak úgy sikerült, 
mint minden más, mert már nekem meg van az a 
szerencsétlenségem, hogy ha hányát esem is, mégis az 
orromat töröm be. Kiadásaim mindig biztosak voltak, 
a bevételek meg mindig bizonytalanok s igy bizon 
gyakran jutottam abba a furcsa helyetbe, hogy a mit 
üres fejjel megkerestem, azt oda kellett adnom arra, 
a mit teli fejjel elvesztettem.
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alatt (mert a föld fölött is újabb vesszők fognak kép
ződni) vissza kellend vágnunk, hogy ne ágaskodjék ki 
annyira a többi fölé.

Az ilyen telepítés költségei tapasztalás szerint 
a következők:
a) egy kát. hold homoktaljnak 60 cm. 

mélyen való megfordítása 100D ölen-
kint 4 k. 40 fi.......................................70 k. 40 fi.

b) szükséges „salix pratensis" dugvány 40 
cm. hosszú 100Q ölenkint 3000X16-
480000, ezre 1 k 60 fi.........................76 k. 80 fi.

c) dugványozás homokon 1 napszámosra 
és napra 1100 darabot számítva, tehát
48000:1100-436 napszám á 1 k. . . 43 k. 60. fi.

d) kétszeri kapálás és gyomlálás 16—j—12
nap átlagosan á 1 k. . . . , . . 28 k. — fi.

e. ehhez hozzáadjuk még az ilyen csekély
hasznot hajtó talaj évi haszonbérét . 8 k. — fi.
az összes telepítési és első évi fenn
tartási költség tesz . . . . . . .  226 k. 80 fi.

Ez tehát elég szép kis összegbe kerül, de hát 
ott, hol nem akarunk nagyobb területet egyhamar 
betelepíteni, egyszerre egy egész holddal kezdeni, elég 
oda 100Q öles terület is, igy azután a dugványt 
magunk nevelhetjük, mert erről a területről is évente 
36—40 ezer darab ültetésre alkalmas vesszőt nyer
hetvén, ezek beszerzési költsége apad s igy azután 
pár év alatt teszés szerint való területet betelepít
hetünk.

Ez a fűz faj az első évben 3—4 szál vesszőt 
terem s igy holdankint átlag 144—192 ezeret, melynek 
súlya mintegy 25—30 métermázsa; értéke tövön méter- 
mázsánkint 2 k. 80 fi. — egész 3 korona, tehát már 
az első év hozama 70—90 koronát jövedelmez.

A meggazdagodásból tehát megint nem lett semmi, 
már pedig én törik szakad, gazdag akartam lenni. No 
— gondoltam magamban — ha már istenes módon 
nem megy semmire az ember, próbáljuk meg az 
ördöggel czimborálni s igy jutottam oda, hogy utolsó 
pénzemen vettem egy pár osztály sorsjegyet. Hiszen 
nem is lehet az az osztály sorsjáték veszedelemes dolog, 
mikor maga az ország csinálja, mely pedig mindig 
atyailag gondoskodik polgárainak jólétéről. Azután meg 
miden második sorsjegy nyer s igy ha kettőt veszek, 
már tiszta dolog a nyereségem, mert a mit az egyiken 
elvesztek, azt bőven kipótolja az a másik. Miután 
pedig nem csak nyerni, de meg is gazdagodni akarok, 
egyszerre őt sorsjegyet vettem magamnak, már most 
csak egy kis szerencse kellett hozzá, hogy azokból 
ne kettőt, hanem hármat húzzanak ki.

A húzás előtt való este ráparancsoltam az egész 
családra, hogy mindnyájan olyat álmodjanak, a mi 
szerencsét és pénzt jelent s magam is ilyen álom 
eményében hajtottam nyugalomra gondterhes fejemet.

De nézzük már most a további évek fenntartási 
költségeit és hozamát, hogy igy hű tükrét nyerjük 
annak, vájjon érdemes volt-e a telepítéssel vesződni s 
illetve hajt-e és milyen hasznot.

A második és további évek munka költsége a 
következő leend:
a) egy kát. hold évi haszonbére mint fent 8 k. — fi.
b) a tőkén maradt vékony, rövid és be-

hasitott hosszabb vesszők esetleg cson
kok eltávolítása igényel holdankint 2 
napszámot á 1 k...................................2 k. — fi.

c) a múlt évről maradt gaz kigerebélyé-
zése és kihordása 3 napszám á 80 fi. 2 k. 40 fi.

d) kétszeri kapálás és gyomlálás 14—j—12-
26 napszám átlagban á 1 k. . . . 26 k. — fi.

összesen . 38 k. 40 fi.
Ennek ellenében a második évi termés ennél a 

füznemnél már 45—50 mm., a 3 és 4-ik évben pedig 
65—80 mm. leend kát. holdankint, mig az összes 
költség évenkint a 40 koronát ekkor sem fogja meg
haladni. Az első három évi kiadás tehát ekként alakulna:
1. első évi telepítési és fenntartási kölség 218 k. 80 fi.
2. a második évi fe n ta r tá s .................. 38 k. 40 fi.
3. a harmadik évi fentartás . . . . . 40 k. — fi.

összes kiadás 3 év alatt . 297 k. 20 fi.
A hozam értéke pedig a következő lesz:

I. -ső évben mint minimum 25 mm. á 3 k. . 75 k.
II. -ik évben mint minimum 45 mm. á 3 k. . 135 k.

III. -ik évben mint minimum 65 mm. á 3 k. , 195 k.
összesen 135 mm. á 3 k. . 405 k.

Ezek szerint tehát már a harmadik év kifizeti 
nem csak a telepítés és fenntartás költségeit és a 
terület haszonbérét, hanem még mintegy 108 korona 
fölös tiszta hasznot is eredményez, a mi mintegy 25

Hogy a többiek mi mindent álmodtak, azt leírni hossza
dalmas lenne; engem álmomban ökrök kergettek. El
kértem a feleségem imádságos könyvét, a melyet 
az ostobább fajtájú emberek egyiptomi álmoskönyvnek 
neveznek s utánna lapoztam álmom jelentőségének.

A jeles könyvben ez állt: , ökrök, ha utánnad 
sietnek =  társad miatt veszély." No ez nem valami 
nagyon biztató, gondoltam, de némileg megvigasztalt 
az, hogy az én ökreim nem siettek, hanem szaladtak. 
Hivatalba menet azután igy búcsúztam a feleségemtől:

— Ha pedig a sürgöny kihordó Budapestről 
táviratot hoz, adj neki egy forint borravalót, de a 
sürgönyt ne bontsd fel, mig én haza nem jövök, nehogy 
a nagy örömtől a szived megrepedjen.

— De hiszen az az egy forint az utolsó pénz a 
háznál, azt is oda adjam? — szólt aggódva az asszony.

Ne gondolj vele, mert azontúl majd ezresekkel fogsz 
dobálózni s még a kályhába is bankóval gyújthatsz alá.

A hivatalban töltött órák rendesen hosszabbak 
szoktak lenni, mint azok, melyeket korcsmában vagy
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százaléknak felelne meg, habár ezek az adatok csak 
a legalacsonyabb termés és érték alapján lettek 
összeállítva.

Ezen kivül nem szabad figyelmen kivül hagynunk 
azt sem, hogy a telepítésnél, fenntartásnál, vágatásnál 
és feldolgozásnál hány szegény napszámos nyer bizonyos 
időn át foglalkozást illetve kenyérkeresetet s igy 
mennyire helyén való dolog olyan helyeken, hol a 
munkás kéz nem kap elegendő foglalkozást, a fonó> 
illetve kosárkötő iparnak terjesztése czéljából az ilyen 
egyébként silány legelőnél egyebet alig szolgáltató 
területeknek fűzzel való betelepítésére a birtokosokat 
szerényen figyelmeztetni, illetve az erdészet eme szépen 
jövedelmező ágazatának meghonosítására őket buzdítani. 
Hány százezer korona maradna meg ilyen módon 
szeretett hazánban, melyet különben a sokkal élel
mesebb külföldnek kell juttatnunk! Az iyen telepítés 
még azért is igen ajánlatos, mert gondos kezelés mellett 
s ha nyár vagy fűz erdők nincsenek közelében 10—12 
évig is eltart s mint a fenti adatokból nyilvánvaló, 
több hasznot hajt, mint ugyancsak akkora buzavetés.

A nyár vagy fűz egyedek közelsége azért káros 
a nemes füzekre általában, mert — mint tudjuk — 
azokon nagyobb számban szokott előfordulni a nemes 
füzekre is igen káros „chrysamela populi“ nevű rovar, 
mely ha nagyobb rajokban támadja meg ültetvényünket, 
nem csak a gyengébb hajtások lombját rágja le, hanem 
a vesszők nedvét is annyira kiszipolyozza, hogy azok 
teljesen elszáradnak, sőt a lombtól megfosztott törzsek

valamely más mulatságon töltünk el, de még az óra 
mutatója soha sem haladt olyan lassan a tizenkettes 
felé, mint azon a napon, de hát végre mégis csak 
elérte czélját, a miben ugyan magam is segítettem 
neki a hosszú vonalzóval. Még a téli kabátomat is ott 
felejtettem s rohantam haza.

Már a lépcsőn hallottam a családom ujongással 
vegyes beszélgetését s igy csak természetes, hogy egy 
lépcső helyett hármat is átugrottam.

— No, jött sürgöny? — volt a beköszöntő szavam.
— Sürgöny jött, forint ment — szólt csodálatos 

kurtán a feleségem — ott van az asztalon.
Már tudniillik nem a forint, hanem a sürgöny. 

Csakugyan Budapestről jött.
— Ide körém mindnyájan, hívjátok be a cselédet 

is. hadd legyen tanúja hallatlan szerencsémnek! — 
harsogtam ujjongva s remegő kézzel bontottam a vékony 
papirost.

A sürgöny tartalma pedig ez volt:
„Ha három nap alatt nem fizet, pörlök. Gyüszüs 

Tóbiás szabó mester.8
No a feleségemnek nem hasadt meg a szive 

örömében, de hogy engem a guta meg nem ütött, az 
csak paraszt hajszálon múlt,

Seb  e s - Sz ás z .
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a gyökerek által felszívott nedv egy részét is elpárolog' 
tatván, végül még a tőkék is megfúlnak. Ezek a 
rovarok álczáikat a növény gyökereire rakják, melyek 
azokat gyöngébb télen, illetve tavaszszal annyira körül 
rágják, hogy a nedvkeringés hiányos volta miatt az 
egész ültetés könnyen tönkre megy.

Nagy ellensége a nemes fűznek még a kenderke 
nevű ormányos bogár is, mely a vesszők zsenge 
csúcsait szokta elrágni, minek kövekeztében ágas vesszőt 
nyerünk.

A termelésnél, illetve a vessző vágásánál ügyelni 
kell arra, hogy az nagyon éles késsel vagy ollóval 
történjék; a kés sokkal jobb erre a czélra az ollónál, 
mert ez gyakran éppen a rügyet nyomja meg, mi 
által az elpusztul, sőt rendesen a vágáslaptól mintegy 
3li cmnyi csonk beszárad. A csonk, a melyet meg
hagyunk, ne legyen 2 '/2 cmnél hosszabb, mert ha sok 
rügyet hagyunk rajta, igen sok vesszőt fog hajtani s 
igy ezek nagy része már akkor, midőn 50—60 cm. 
hosszúságot ért el, a többi erősebb által elnyomatván 
vagy elszárad, vagy ha meg is marad, rövidségénél 
fogva nem lesz használható és igy minden haszon 
nélkül a tőke tápanyagából sokat elvon s hozzá még 
a tisztogatásnál is fölösleges munkát és költséget okoz.

Az értékesítésnél legczélszerübb a vesszőt tövön 
eladni mótermázsa számra s az eladási szerződésben 
a levágásnál követendő eljárást tüzetesen körülírni, 
mert a vevő rendesen annyit ád a vesszőért már tövön, 
mint ha azt kész állapotban venné át és saját és költ
ségét nem igen veszi számításba, mig ez a termelőnek 
métermázsánkint 40—80 fillérjébe kerül. Az átadást 
minden harmadik nap, illetve minden egyes hold levágása 
után azonnal kell eszközölni, mert máskülönben a vessző 
sokat vészit súlyából az eladó kárára.

A vessző vágását legczélszerübb február-márczius 
hónapokban, de minden körülmények közt a nedv
keringés beállta előtt eszközölni, nehogy a tőke a 
felszívott tápanyagot haszon nélkül legyen^ kénytelen 
elpazarolni, mert ez már a jövő évi hozam számlájára 
menne.

Egy öreg jáger.

Gyöngyös-Oroszi 1990 január 31.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Szomorú dolog az hogy valahányszor csak föl

keressük sorainkkal a szerkesztő urat s általa kedvelt 
lapunkat, mindig és mindig csak panaszkodnunk kell. 
Panaszaink ugyan ritkán járnak jó eredménnyel, de 
hát legalább enyhíti egy kicsit fájdalmunkat az, ha 
mással is közölhetjük.

Panaszom tárgya most az a lassúság, a mely a
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pályázati kérvények elintézése körül tapasztalható. 
Több mint három hónappal ezelőtt nyújtottam be 
pályázati kérvényemet egy szolgabirói hivatalhoz s 
kérdezősködésemre értesültem is arról, hogy kérvényem 
elő lett tejesztve a vármegyei közigazgatási erdészeti 
bizottság elé, de ezzel vége is lett a dolognak, mert 
még most, három hónap múlva sem értesültem az 
az eredményről. (Mi a csoda! ön még panaszkodik, 
hogy B hónap óta vár? Szerencsés ember; mi tudunk 
eseteket, hol a kérvények égy évnél is tovább hevertek 
elintézetlenül. A szerkesztő).

Ilyen viszonyok közt úgy van az ember, mint a 
Mohamed koporsója, mely tudvalevőleg a levegőben 
lebeg: az ember nincs sem itt, sem ott, mert mig egy 
helyen nem intézik el a kérvényt, más hová nem 
pályázhat, hiányozván az okmányok, azokról pedig 
több hiteles másolatot készíttetni bajos dolog, mert 
ez meg sok költséggel jár.

Méltán panaszkodhatunk a magán uradalmakra 
is, melyek nagy részinél meg mindig az alku áll a 
szakképzettség fölött. Az erdészeti altiszt félfogadásnál 
nem az a fő kérdés, hogy megvan-e a megfelelő szak- 
képzettsége, hogy meg fog-e majd felelhetni a rá 
bízandó fontos föladatoknak, hanem inkáhb az, hogy 
melyik fogadja el olcsóbban a szolgálatot, tehát egy- 
egy hitvány állomásért valóságos árlejtés folyik. Ebben 
nagy segítségre van az a körülmény, hogy a törvény 
világos rendelkezései elllenére még igen sok helyütt 
megengedik a hatósági eskü letételét az olyanoknak 
is, a kik a tőrvényszabta kellékekkel nem bírnak. 
Ösmertem már olyat is, a ki csak azért vállalt ilyen 
olcsó szolgálatot, hogy az erdőséggel jól megismer
kedjék, azután pedig elhagyván helyét, a legnagyobb 
orvvadász és fatolvaj lett belőle.

Midőn soraimnak közlését kérném tisztelettel 
vagyok

igaz hive Gonda  J ó z s e f  
erdőőr.

Kü l ö n f é l é k .

N yugtázás. Az ungvári m. kir. főerdőhivatali 
erdészeti altisztek által saját segélyegyletük alapja javára 
folyó évi január hó 6-án Perecsényben tartott tánczmulatság 
jövedelméhez utólag hozzá járultak : Zachár Jakab 2 kor., 
Saenger Nándor 4 kor., Fidi Béla 2 kor., Havasi Illés 
2 kor., Petik Bazíl 2 kor., Hantos István 2 kor. Ösz- 
szesen 14 korona. A  szives adakozók fogadják a rendezőség 
hálás köszönetét.

Grófkisasszonyok a vadászaton. Érdekes va
dászat volt a napokban gróf Wass Bélának szt.-gotthardi 
birtokán, de még érdekesebb volt ennek a vadászatnak 
a folytatása. A  vendégszerető háziúr előkelő vendégtár
sasága napokig hódolt a nemes sportnak, de éppen mikor 
már oszlott a vendégsereg, jelentik a grófnak, hogy a 
falu közvetlen közelében két hatalmas vaddisznót nyo

moztak ki. A  vadászszemélyzet még az elmúlt napon el
esett és megsebzett vadakkal volt a szomszéd községben 
e!fogl„íva és így a gróf csak maga volt otthon. H ogy  
azonban a vadaszat mégis el ne maradjon, ki vitte magá
val két leányát, Rákhel és Marika grófnőket, kik dacára 
annak, hogy fegyverrel ügyesen tudnak bánni, vadászaton 
tényleges részt sohasem vettek. Az egyiket jobbíelől a 
másikat balfelől állította magától föl. A  rövid hajtás 
megkezdődött és már-már vége felé ért, midőn Marika 
fegyvere kétszer eldördült és nyomban utánna Rákhel 
grófnő lőtt le 70 lépésnyire egy 360-as expressel egy  
150 kilós hatalmas testű vadkant, mely az első lövésre 
helyben maradt. A Marika lövései is találtak, de mivél 
ő csak futóval lőtt, a disznó tovább vánszorgott. Nem
sokára azonban ezt is előkeritették és igy az alig negyed
órái hajtásból fényes eredménynyel tértek haza.

Már m egfizetett. Pándi Mihály acsai lakos 
alaposan megfizetett a végrehajtónak. Nem a bugyellárisból, 
hanem a puskájából. Mikor Körívélyessy, a végrehajtó 
megjelent a gazda lakásán, hogy a lefoglalt holmit elszál
líts!, Pándi egyszerűen lelőtte. A  végrehajtó a fején 
imáivá összerogyott és meghalt. A  gyilkos ezután a köz
ségházára ment, nagy illendőségtudással levette a kalapját 
s csak ennyit m ondott:

— Megfizettem!

M egölte a m ennyasszonyát. Borovicz köz
ségből Írják, hogy a falu legszebb leányát, Hinda Flórát 
vőlegénye megölte, amiért az a bálban mással tánczolt. 
Vőlegénye régebb idő óta féltékeny szemmel nézte menny
asszonyát s amikor látta, hogy a leány a legvirágosabb 
jókedvvel táncol mással, vad szevedélylyel támadt meny
asszonyára s szivén szúrta őt. A  gyilkost bekísérték a 
járásbíróság börtönébe.

V égzetes vigyázatlanság. A turócmegyei 
Valcsa községből Írják, hogy az ottani erdőőr vigyá
zatlanság folytán egy fiút agyonlőtt. Amint az erdőn 
át mentek az erdőőr megbotlott, mialatt töltött puskája 
elsült s a golyó az előtte haladó fiú hátába fúródott. 
A fiú azonnal meghalt. A vizsgálatot megindították.

E gy kutyáért három em berélet. A  bihar- 
megyei Széltalló községben Várady Gergely agyonlőtte 
Földessi Sándor kutyáját. A  harag elvette az eszét 
Földessinek, fegyvert ragadott és a kutyáért agyonlőtte 
Váradyt. A  törvényszék az emberölésért tizenöt évi fegy- 
házra Ítélte Földessit és az ítéletet, mint nagyváradi tu
dósitónk táviratozza, most a tábla is megerősítette. Az  
ítélet miatt nagy lett a kétségbeesés Földessi családjában. 
Földessinének nem volt elég ereje, hogy ezt a csapást 
elviselje, inkább elmenekült az életből és magával vitte 
leányát is. Földessiné az Ítélet megerősítésének hírére 
előbb hat éves Erzsiké leányát, azután magát lőtte agyon. 
E gy kutyán kezdődött a dolog, melyért három ember 
adta oda az életét s egy negyedik összetörve, hosszú 
fogságban fogja tölteni életét.

Ö ngyilkosság dinam ittal. Borzasztó módon 
vetett véget életének újév napján Király-Lehotán 
Lehoczky Károly 30 éves fiatal ember. Lehoczky, ön- 
gyilkossága előtt nehány nappal kijelentette özvegy 
édes anyja előtt, hogy kénytelen megválni életétől, 
amit az anya nem vett komolyan. Újév napján, mikor 
özvegy Lehoczkyné a templomba volt indulóban, hirtelen 
egy borzasztó durranás hallatszott ki Lehoczkyék házá
ból. A nagy zajra az egész község népe összefutott. 
A fiatal ember dinamitot tett a nadrágja zsebébe s
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meggyujtotta. A szerencsétlent darabokban szedték 
össze. Borzasztó tettének okát nem tudják.

R ab lógy ilkos fiú. Kassáról Írják: Az idevaló 
rendőrség egy elvetemült embert keres. Frankó József 
mesterlegény a gonosztevő, a minap Széplak községből 
bejött Kassára s az ünnepekre meghívta magához özvegy 
édes anyját. A  szegény asszony örült a meghívásnak, 
összecsomagolta ruháját s mintegy öt forintnyi pénzét is 
magához vette. Anya és fia gyalog mentek az utón. 
Egyszerre csak a fiú rátámadt anyjára, hogy adja neki 
a pénzét. Az asszony ragaszkodott összekuporgatott kraj
cárjaihoz, a mire a fiú torkon ragadta s eddig fojtogatta, 
mig összeesett. Az elalélt asszonyt fölkapta s beledobta a 
vízzel telt árokba. A  gonosz fiú megszökött s most a 
rendőrség körözi.

D rág án  m egfize te tt tré fa . A  német bíró
ságok nem tréfálnak, a mint a következő eset bizo
nyítja : Egy berlini bankhivatalnoknak az a szokása volt, 
hogy valahányszor telefon- összeköttetést kért, igy szólott 
a telefonos hölgyhöz:

— Ha gyorsan összeköt, úgy csókot kap tőlem, 
kisasszony.

Legújabban megjárta a bankhivatalnok, mert a 
telefonos kisasszony, a kinek ugyanezt a kecsegtető ígé
retet tette, följelentést tett ellene becsületsértés miatt s 
a bíróság elitélte a hivatalnokot ötven márka pénzbírságra 
és háromszázötven márka költségre.

A  v ilág  leg n ag y o b b  kórháza. A  moszkvai 
gyermekkórház ez idő szerint a világ legnagyobb kór
háza. 1764-ben alapították s ez idő szerint hétezer ágy 
áll benne a betegek rendelkezésére. Napjában átlag negyven 
beteg gyermeket vesznek föl s egy év alatt pedig tizen
ötezer beteg kerül kezelés alá a kórház helyiségeiben. 
Az óriási kórházban kilencvenhat orvos működik s a 
betegekre kilencszáz ápolónő s nagy szolgaszemélyzet 
ügyel.

A  véres váltó . Scheftsik Tamás árva-lipnicai lakos
nak a minap esedékessé lett egy váltója. Hogy kifizethesse, 
a feleségétől kért pénzt, de az asszony megtagadta. 
Scheftsik erre éktelen dühbe jött és meg akarta verni a 
feleségét, de az kimenekült a szobából. A  dühöngő ember 
akkor nekiment két gyermekének s kilenchónapos kis 
fiát és kilencéves leányát fejszével agyonvágta. Az anya 
kívülről látta a vérengzést, de nem mert a gyermekeinek 
segítségére sietni, mert férje őt is halállal fenyegette. A 
gyermekgyilkos apát elfogták. A  rózsahegyi törvényszék 
felküldte a budapesti gyüjtőfogházba, hogy vizsgálják 
meg, nem-e őrült.

M eddig  k o p la lh a t az em b er?  Purjesz Ignác 
dr. a régi krónikák följegyzéseiből érdekes adatokat 
közöl arra nézve, hogy meddig lehet el az ember étel 
nélkül. Hjppokrates szerint az ember 7 napig el lehet 
minden táplálék nélkül. Drusus, Germanicus fia szintén 
csak 7 napig bírta el a koplalást, Cardanus állítása szerint 
egy Torrini nevű fiatal ember VII. Kelemen pápa idejé
ben fogságba esvén, 20 napig nem evet semmit. A  krónika 
szerint Rudolf a Frankenstein spirai püszpök két ízben 
40—40 napig bőjtölt. Leonardus Pistoriensis szoktatás 
által annyira vitte, hogy hetenként csak egyszer evett 
és ivott a nélkül, hogy baja esett volna. Giiadesi grófot 
a gvelfek egyik vezérét a gibellinek elfogták s börtönben 
állítólag 71 napig koplaltatták. Természetes, hogy ezeket 
az adatokat a régi időkben jegyezték föl. hitelességükhöz 
bizony szó fér.

S zétszaggatták  az oroszlánok. A  bécsi állat
kertben rettenetes jelenet játszódott le : Budovszky Károlyt, 
az állatkert egyik alkalmazottját a szó szoros értelmében 
darabokra szakgatták az oroszlánok. A szerencsétlen ember 
saját gondatlanságának esett áldozatul, meri dicsekedett 
vele, hogy bemegy az orszlánketrecbe. Fáik Ella akro
batanő produkálta magát előbb, de neki nem történt 
baja, mikor azonban Rudovszky tisztogatás céljából ki
nyitotta a ketrec ajtaját, mind a hat oroszlán nekiugrott. 
Még a holttestét is csak akkor bírták kiszabadítani, mikor 
előbb tüzet gyújtottak a fenevadak megfelemlitésére.

Tiz g yerm ek  a jé g  a la tt. Beodra bácsmegyei 
községben súlyos szerencsétlenség ért tiz iskolás fiút. 
Korcsolyázni mentek a község alatt levő szigetre, mely a 
Duna elágazásánál terül el. A  tiz gyermek vígan korcso
lyázott, amikor a nagy jégtábla megroppant alattuk s a 
gyermekeket eltemette. Jégvágó munkások vették észre 
elsőbb a veszedelmet s a gyerekek megmentésére siettek. 
Hetet közülök sikerült is kLzabaditaniok, három gyermeknek 
azonban már csak a holtteste került elő a jégtáblák alól.

Szerkesztői üzenetek .
Barna László urnák. Hátszeg. A röpiratot f. hó 5-ón 

postára tettük. Zárva Mihály urnák, Krassova. Béki Albert 
ur még mindig a régi helyén, Királyhalmán van. Röpiratot szinte 
a fenti napon küldtük. N yigut Jó z se f urnák, Kassa. Csodál
juk, hogy az innen rendesen küldött lapokat nem kapta meg; 
a hiba csak az ottani postán Jehet, tessék utánna nézni. A 
hiányzó számokat utánküldtük. Öreg- já g e r  urnák Köszönjük 
szives fáradozását s kérjük jövőben is támogatását valóban 
nehéz feladatunk megoldásában. A közlőiteknek küldtünk mutat
vány számot, de mint már eddig sok ezren, ezek sem hederi- 
tettek rá. Előfizetése rendben van. Üdvözlet! Job b  Antal 
urnák, Petrosény. Dolgozatát — bár némi átdolgozásban — 
közölni fogjuk. A szerkesztő szivesen veszi magának azt a 
fáradságot, abban a reményben, hogy ez által híveit nemes 
munkálkodásra ösztönzi, mert hiszen lapunk egyik fő czélja a 
művelődés terjesztése, nem pedig mint sokan hiszik még a 
hatalmasabbak közül, a felsöbbség ellen való áskálódás. Dolgo
zatát bármiként Írhatja, mert nekünk azt úgyis — mint vala
mennyi beérkezettet — újból le kell Írnunk.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!! MEGJELENT!!*

* _ _ _ _ _ _ _x ■ — — -----——n és 2 korona beküldése után azonnal bér
i t  mentve lesz megküldve a

£

f i
*1
1x
Xx 
u  xx x x
1  * 5 5 x

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X 
M  
Xx mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 
^  mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- u dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 
X talán sem szabadna hiányozni.
X Előzetések az „Erdészeti Ujság“ 

kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
SÉ dendők.
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Képes árjegyzék, bérroontve. javítások pontosan oszkazöttetnek.

f  SSaSYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ás LEGjqB^HRW Évi ÖRAflZlETE?

mmmmEmmsmm
M E G J E L E N T

*
L U M 1 8  T A R B A  *

udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküdlve.
A  n ag y m éltó ság u  földm 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,
0 25í>günli 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.

POLGÁRI RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg rendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközö ltetnek .
Ó vakodjék m in d e n k i o ly  czégektő l, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r já k  

rég i v ev ő in k e t fé lrev eze tn i, ‘" p  Kiváló tisztelettel

B u d a p e s t , ív. B L U M  é s  TAR.SA
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án . ,  . 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 ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. F e b ru á r 13. 20. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
® Előfizetési A ra k :
’ Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................4 kor. — fii.
Negyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, riásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
3 küldendők. ®

. ___ ________________________

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

helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

Az önvédelem .
Az erdészeti és vadászati altiszt terhes és 

felelősségteljes szolgálatának teljesítése alkal
mával számtalanszor jön abba a helyzetbe, 
hogy embertársaival összezördülni, sőt össze
ütközni kénytelen. A fatolvajok, tilosban legel- 
tetők, más egyéb erdőkárositók, valamint vad
orzók minden vidéken voltak, vannak és szinte 
bizonykodva állíthatjuk, hogy a jövőben is 
mindig lesznek. Kivétel nélkül minden egyes 
ember szivében megvannak úgy a jó, valmint 
a rósz indulatok, melyek folytonos harczban 
állanak egymással s bizon ha vallásos és 
erkölcsös neveléssel, jó példaadással nem jö
vünk a jónak segítségére, szinte kivétel nélkül 
a rósz fog győzedelmesen kikerülni, lévén neki 
sokkal több ingere, csábitó eszköze, mint a 
jónak. A tiltott gyümölcs a világ teremtése 
óta mindig édesebb volt, mit már az első 
emberpár története is bizonyít, mert hiszen 
azok bővében voltak a bőkezű természet minden 
elképzelhető adományának s még sem tudtak 
ellen tállani a gonosz kisértésének. Ezen kívül 
az emberi természet igen gyakran szereti keresni 
az akadályokat és veszélyeket, hogy azokkal 
megküzdhessen.

A falopásra, vadorzásra gyakran vete
mednek olyan emberek is, kiket erre nem a 
szükség, a létfentartás ösztöne csábit, mert 
hiszen akárhányszor találkozunk az ezeket 
gyakorlók közt vagyonos, jómódú egyénekkel, 
kik egyenes úton játszva szerezhetnék meg ma

guknak azt, minek birtokába bűnös és meg 
nem engedett módon óhajtanak jutni s ha már 
ezeknél megesik a botlás mennyivel könnyebb 
az annál, kit a szegénység és Ínség hajt a bűn 
ösvényére?

Az, ki rendellenes cselekedetre vetemedik, 
mindig természetes ellenségének tartja azt, ki 
bűnös munkájában megháboritja vagy aka
dályozza s haragot tart ellene. Tetten érés 
alkalmával ugyan a legnagyobb rész szökéssel, 
név eltagadással vagy mindenféle más ürügy 
segítségével igyekszik bűnének következ
ményeitől menekülni, de nem tartozik a ritka 
esetek közé az sem, hogy erőszakosságra 
vetemedik, kivált akkor, ha az előbb leírtakban 
nem látja biztosítva a sikert. Egyes ember 
azonban csak ritkán nyúl ehez a végső eszközhöz, 
mert hiszen fegyveres emberrel van dolga s 
igy az ő hátránya az egyenetlen küzdelemben 
nyilvánvaló, egészen máskép áll azonban a 
dolog ott, hol többen vannak együtt a bűnös 
czimborák.

Ilyen támadásoknál a tulajdon és a rend 
őrének ugyan csak résen kell lennie, mert ha 
a bűnös már támad, akkor szenvedélye el
ragadja s elvakultságában a legnagyobb bűntől, 
a gyilkosságtól sem riad vissza, bizonyságot 
tévén arról, hogy a kicsiny bűn szüli a nagyot.

Az ilyen támadásoknál az erdészeti vagy 
vadászati alkalmazottnak csak két útja van a 
menekülésre, vagy menekülni a veszedelem 
alól, vagy pedig szembeszállni azzal. Ha a 
menekülés sikerül, akkor még nincs nagy baj, 
legföllebb az a rósz oldala ennek, hogy a
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bűnösök vérszemet kapnak a siker által s a 
helyett,hogy megjavulnának, még orczátlauabbul 
űzik gonosz mesterségüket a jövőben is, sokkal 
nagyobb a veszély azonban ott, hol a támadás 
ellen védekezni kell, mert ez már rendszerint 
élet-halál harcz, melyben a megtámadott az 
utolsó eszközhöz, a fegyveréhez kénytelen 
nyúlni s gyakran nem csak az azzal való 
fenyegetésnél megállapodni, hanem mások életét 
is kioltani, hogy a sajátját megmenthesse s 
ekkor áll be az a kényszer, melyet önvéde
lemnek nevezünk.

Az önvédelem kötelessége az embernek, 
mert valamint hogy nagy bűnt követ el az ön
gyilkos, midőn eldobja magától azt az életet, 
melyet nem ő adott önmagának, azonképen 
kötelességünk ezt az Istentől nyert legfőbb 
adományunkat a lehetőséghez képest megvédeni 
és megtartani.

A törvény is elismeri az önvédelem jogos 
voltát s azt, ki ennek gyakorlásában más 
embertársában, illetve megtámadójában kárt 
tesz, a büntetés alól felmenti s ez a körül
mény bizonyos fokozottabb bátorságot és erőt 
önt a megtámadottba s az a tudat, hogy jogos 
alapon áll, fokozza tetterejét, nagyon nehéz 
azonban meghatározni azokat a határvonalakat, 
melyeknél a jogos önvédelem kezdődik s a 
melyeknél az végződik.

A hatalmas termetű, férfi erejének teljében 
levő ember megtámadóját, esetleg megtámadóit 
még pusztán súlyos öklével is ártalmatlanná 
teheti vagy elriaszthatja, mig ugyanazokkal 
szemben a véznább termetű, gyöngébb erejű 
ugyanolyan körülmények közt már fegyveréhez 
kénytelen nyúlni. Szinte olyan nehéz dolog 
meglláapitani azt, hogy mikor áll be az ön
védelem legvégső eszközének a szükségessége, 
már pedig ezt a biróság előtt megczáfolhatlanul 
kell bizonyítani tudni.

Az erdészeti és vadászati altiszt szolgálatát 
legnagyobbrészt egyedül kénytelen teljesíteni 
s igy csak ritkán jut abba a helyzetbe, hogy 
önvédelmének jogos voltát hivatalos esküjén 
kívül még más tanubizonyitékokkal is támogat
hassa, mig ennek ellenében ha a megtámadok 
többen vannak, az épségben maradottak mind 
ellene tanuskoduak, mert hiszen ezt bűnös 
cselekményük takargatására és szépitgetésére 
is meg kell tenniök s ha még hozzá vesszük, 
hogy hamis és a valóságnak meg nem felelő 
vallomásaikkal az általuk gyűlölt embert tönkre 
tehetik, ez a viselkedésük teljesen érthető.

Igaz, hogy a biróság van hivatva az ilyen 
tanúvallomások értékét mérlegelni, azokat a 
körülményekkel összhangzásba vagy ellentétbe 
hozni, mégis a végeredmény igen gyakran 
balul üt ki az önvédelmet gyakorlóra. Nagyon
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Látogatás az alvilágba.
Május 17-ike volt. Az éjjeli homályból előtörő nap 

sugarai már megaranyozták a déli Kárpátok hegy- 
lánczából kimagasló büszke Páring legmagasabb csúcsát, 
a Mundrát, midőn Petrilla község volt érdemes birája 
B. Dumitru portája előtt egy kis csapat verődött össze, 
hogy onnan együtt induljon a keletre eső begylánczok 
közé, a merről a kedves Tája patak csörgedez. Még 
alig hogy elütötte a négy órát a biró kakukkos órája, 
midőn ki lett adva a jelszó az indulásra.

Öten gyülekeztünk össze a kirándulásra: főnököm, 
a falu említett birája, egy erdőszolga, egy kölcsön 
kért katonaviselt férfi és jó magam s ugyanannyi apró 
hegyi ló, tmely utóbbiak hátát ékesítő fűzfa nyergek

rövid kötélre erősített s nyirfa gúzsból csavart kengyelei 
nem biztattak valami nagyon kellemes lovaglással.

A lovak egy része ugyan meglehetős állapotban 
volt, de az, a melyik az én becses személyem alá 
került, bizon még a legszerényebb igényeket is alig 
elégíthette ki, mert ama hibája mellett, hogy körül
belül velem egy időben született, még nyilván olyas 
valamit is képzelhetett mágáról, hogy báli lakkos czipő- 
ben jár, mert valahányszor a kanyargó hegyi patakon 
kellett átgázolnunk, a mi pedig igen sokszor megesett, 
alig lehetett rávenni, hogy bele gázoljon a kristály 
tisztaságú vízbe.

Utunk czélja egy erdei károsítás megállapítása 
volt, melyet a petrosényi nagy hirü kőszénbány a tár
saság követett el akkor, midőn egy engedély nélkül 
készített út munkálatainál nagyobb mérvű tilos vágást 
eszközöltetett,

A kártétel helye a petrilla község talajdonát 
képező s a községtől legalább 6 órányira fekvő Valea 
Popi nevű erdő volt s igy a kirándulás és az út
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megfontolandó tehát, hogy mikor nyúljunk 
ehhez a legvégső eszközhöz, annyival iukább, 
mert a fegyverhasználatot szabályozó rendeletek 
amúgy is fölötte megkötik a védszemélyzet 
kezét.

Van azonban még egy dolog, mely a 
védszemélyzetet még a legjogosabb önvéde
lemtől is visszariasztja, ez pedig az a hercze- 
hurcza, melynek az erdészeti és vadászati 
altiszt ilyen esetben kitéve van, kivált pedig 
az azzal összekötött költség. Kihallgatásokra, 
tárgyalásokra utazgatni, védő ügyvédet fogadni 
olyan költségekkel van összekötve, melyek 
rendesen meghaladják a szegény vádlott anyagi 
erejét.

Múlhatlanul szükséges és szinte elenged- 
hetlen ennélfogva, hogy a szolgálatadó alkal
mazottjának pártját fogja, védelméről gondos
kodjék, költségeit pedig viselje, mert hiszen 
az nem a saját, hanem az ő érdekében telje
sített szolgálata és az ő tulajdonának védel- 
mezése alkalmával jutott abba a kényszer
helyzetbe, mely őt a biróság elé viszi.

Az ilyen pártfogásnak nagy az erkölcsi 
súlya is, mert az erdökárositók vagy vadorzók 
látván azt, hogy az ő ellenségük nincs magára 
hagyatva, hanem megfelelő támogatásban része
sül, sokat fognak veszíteni vakmerőségükből 
s vissariadnak bűneik elkövetésétől.

A robot az erdősítésnél
A községek és közbirtokosságok kezén nagy ki

terjedésű erdőségek, valamint olyan területek vannak 
melyek beerdősitésre várnak, mert mostani állapotuk-’ 
bán mint kopárok silány legelőn kívül egyébnek alig 
használhatók

A községek és közbirtokosságok birtokában levő 
erdők kezelésénél a múltban a legnagyobb rendszer
telenség uralkodott és a legtöbb helyütt ezekben a 
pillanatnyi nagyobb haszon kedvéért valóságos rabló 
gazdálkodást űztek, nem tekintve azt hogy ez által a 
jövő nemzedéknek mérhetlen károkat okoznak, maga 
az erdők felújítása pedig a lehető leglanyhább volt, 
annyira, hogy az egyes erdőknek teljes kipusztitásától 
lehetett félni, a kopár területeknek beerdősitésére pedig 
csak nagyon kevesen gondoltak.

Az ilyen erdőbirtokoknál tudvalévőleg az erdőőr 
az, kire az erdő kezelése és fölujitása körül való 
teendők súlya s föllebbvalójával szemben a felelősség 
nehezedik, mi nem csekély dolog, mert sok helyütt 
még mindig a régi robot rendszer uralkodik, mely 
azutáu alkalmas az erdőőrnek odaadó, buzgó és lelki- 
ismeretes munkálkodását és igyekezetét ha nem is 
teljesen lerombolni, de legalább az eredmény sikerét 
nagy mértékben koezkáztatni. A sikertelenségnek tulaj- 
donképeni okait csak ritkán szokták kutatni s az 
rendesen az erdőőrnek a szégyene.

Az erdősítésnél — mint az mindenki előtt, ki 
csak némileg is konyit az erdészthez, ismeretes — 
számot kell vetni első sorban a talaj minémüségével 
s ahoz mértten választani ki a megfelető fanemet,

rövidsége miatt nem igen panoszkodhattunk s nem is 
tettük ezt, hanem jó ideig olyan csöndben haladtunk, 
akár csak halottat kisértünk volna s társalgás helyett 
teli tüdővel szívtuk a kellemes tavaszi havasi levegőt.

Már jó ideje haladtunk igy s utunknak mintegy 
harmadrészét megtettük, midőn a hegyek mögül nagy 
hirtelen sürü fekete felők kezdtek gomolyogni égbolto
zatunkra, melyekben sürü időközökben villámok czikáz- 
tak s egyik dörgés nyomon követte a másikat.

Borzalmasan szép az ilyen égiháboru az egeket 
ostromló hegyek közt. Itt a menydörgés szórva nem 
enyészik el olyan hirtelen, mint a sik pusztaságon, 
hanem egyik hegyoldaltól a másikhoz verődve szinte 
megszázszorosodik, ezen kívül pedig egyik villámcsapás 
a másikat követi. A gyarló ember szive összeszerul a 
természet eme rettenetes játékánál s a remegő ajkak 
önkénytelenül is imára nyílnak meg.

Az égiháboru csakhamar teljes erővel tört ki 
fejünk fölött s megnyilatkoztak fölöttünk az égnek 
csatornái, zúdítván nyakunkba olyan víztömeget, hogy

egy szálacska nem sok, de annyi sem maradt meg 
szárazán rajtunk. A kis hegyi patak csakhamar dagadni 
kezdett s piszkos hullámai nagy robajjal zuhogtak alá 
a völgy felé, nem nagy biztatásul az engedelmességet 
amúgy is szívesen megtagadó lovainknak. Héj pedig 
de sok gázlón kellett még áthaladnunk, mig czélhoz 
érünk!

így bőrig ázottan a lovaglás nem valami kellemes 
mulatság s jobbnak véltem gyalogosnak beállni; lovamat 
a biró lova után kötöttem, magam pedig csendesen 
kullogtam a többiek után, mely testedző mulatság jól
esett ugyan elernyedt tagjaimnak, de sajnos, nem tartott 
sokáig, mert egyszer csak azon vettem magamat észre, 
hogy hegymászó czipőm egyik sarka benn rekedt a 
süppedékes agyagban, biczegő járásom pedig nagy 
vigságára szolgált a többieknek. Hát ez bizon úgy van 
a mai világban, hogy a kár együtt jár a csúfsággal.

Mit volt mit tennem, újból fölkapaszkodtam tál
tosom hátára. Bár ne tettem volna!

Rövid lovaglás után ismét egy gázlóhoz értünk,

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



156 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

mert esek igy számíthatunk eredményre, ennek ellenében 
azonban a községi és közbirtokossági erdők tulajdonosai 
leggyakrabban maguknak tartják fon a íanem válasz
tását s igy ha a tüzelőre vetik a fősulyt akkor hiába 
fogunk beszélni lúcz,- erdei vagy vörös fenyőről, nekik 
csak tölgy, kőris vagy esetleg ákáez kell, nem törődve 
azzal, hogy ez erdőgazdaságuk kárára történik, abban 
az esetben pedig, ha az arra hivatott és szakavatott 
felsőbbség mégis akaratuk ellen való fanemet választ, 
ott hiábavaló a szegény erdőőr minden ékesszólása, 
buzgólkodása, biztatása, mert az ültetésnél készakarva 
olyan pogány módra bánnak el a gyűlölt csemetékkel, 
hogy ha azután van is némi eredmény, ez rendszerint 
csak a véletlennek tudható be.

A községek és közbirtokosságok az erdősítésnél 
felmerült munkálatokat rendszerint kényszer munkával, 
az úgynevezett robottal végeztetik s ilyenkor 150—200 
munkás mellé kirendelnek egy-két felügyelőt s mig a 
munkások minden buzgóság nélkül s nem törődve a 
a teljesített munka minémüségével csak lanyhán és 
kedvetlenül teljesitik kötelességüket s igyekezetük csak 
arra irányul, hogy robotjuk úgy a hogy le legyen 
róva, addig a felügyelők sem igen nagy buzgóságot 
fejtenek ki, mert hiszen az ő kiküldetésük is félig- 
meddig csak robot, mihez még hozzájárul az a körül
mény is, hogy a fizetés nélküli, ingyenes munkások 
fogadnak is szót, meg nem is.

Van nekem is a közelben egy kartársam, ki 9—10 
évi gyakorlat után jó sikerrel tette le az erdőőri szak
vizsgát (magam is mint magántanuló vizsgáztam jó 
eredménynyel) szakmájában teljesen jártas, igyekezete, 
buzgósága mi kívánni valót sem hagy hátra, mégis 
robottal teljesített erdősítéseinél az eredmény rend
szerint alig 50—60 százalék, mig az én védkerületemhez

melynél lovam híven eddig vallott elveihez sehogy sem 
akart bele menni a már most mintegy méternyire fel
dagadt piszkos vízbe. No, megálj, bestia! — gondoltam 
magamban — majd bele ugratlak én! Ezzel sarkatlan 
czipőmmel nagyot rúgtan oldalába. Nyilván valami 
kiálló szög érhette csiklándós részét, mert az én tál
tosom erre a szokatlan biztatásra először nagyot ágas
kodott, azután pedig kirúgott a farával s én csak azon 
vettem magamat észre, hogy hirtelen szárnyra kaptam 
s röpülök.

A röpülés maga nem lenne ugyan kellemetlen 
dolog, de sajnos, a vége annál kellemetlenebb szokott 
lenni. Én is röpültem mint az angyal s lezuhantam 
mint az ördög — a patak kellő közepébe. A víznek 
nem vagyok ugyan nagy barátja, mert azt tartom, hogy 
az csak békáknak való, de bizon most az egyszer 
busás kortyokat kellett nyelnem, mert fegyverem szíja 
egy ka alá kerülvén, alig bírtam szomorú helyzetem
ből kivergődni. Ekkor már a többiek is segítségemre 
siettek, de hát — bár még mindig zuhogott a zápor,

tartozó községeknél, hol a birtokosság velem egyet
értőén jár el, a hűséges és jó munka mellett 90—95 
százalékos eredményt is elérünk.

A fizetett munkás előnye a kényszer munkás 
fölött még az is, hogy az előbbinek parancsolhatunk 
s ha parancsunknak nem engedelmeskedik, a munká
ból elboesáthajtuk, megbüntetve őt ez által s meg
fosztva a biztos kenyérkeresetétől, mig ellenben a 
magát kitüntető buzgó munkást bérének megfelelő s 
megérdemelt felemelésével megjutalmazhatjuk és ez 
által még nagyobb buzgóságra és igyekezetre serkent
hetjük.

Az erdőbirtokosoknak végre valahára számot 
kellene vetni azzal, hogy milyen nagy kár az erdő
sítésnél az időveszteség és hogy a sikeres erdősítés 
majdan százszorosán vissza fogja pótolni a rá fordított 
költségeket.

Félre tehát a robot munkával, mint olyannal 
is, mely már a mai kor szellemének nem felel meg s 
nyújtsunk e helyett módot s szegény munkás népnek 
mindennapi kenyerének megkeresésére.

A magas kormányt a községi és közbirtokossági 
erdők kezelésénél tapasztalt rendellenességek és hiányok 
birták arra, hogy azokat állami felügyelet alá helyezze 
s kezelésébe vegye, az állam arra rendelt közegei 
vannak tehát arra hivatva, hogy az erdősítés terén is 
megszüntessék a helytelen ósdi szokásokat.

Hasznos dolgot cselekednének és a közügynek 
is jó szolgálatot tennének tisztelt kartársaim, ha ezen 
a téren tapasztaltakat szinte közölnék,

Kolos  I s t ván  
védkerületi erdőőr.

— ez csak olyan volt már, mint eső után köpönyeg.
A mint társaim észrevették, hogy nincs semmi 

veszedelem, olyan hahotára fakadtak, hogy csak úgy 
visszhangzottak tőle a hegyek. Főnököm nagy bosszú
ságomra még nevetve biztatott:

— így ék egy korty vizet, az jó az ijedség ellen!
— De uram, ittam én hirtelen annyit, hogy elég 

lesz ez nekem három esztendőre — szóltam savanyu 
ábrázattal.

- -  Vigasztalódjék — felelt ő — nem viz volt az, 
a mit ivott, hanem — csokoládé.

A többiek újból nevették ezt a tréfás ötletet, ne
kem pedig csak most jutott •eszembe, hogy hiszen 
otthonról kalapot is hoztam magammal, az pedig most 
nincs sehol. No sebaj! majd a vitorlavászon tarisz
nyámból a holmit kendőmbe kötöm s azt huzom a 
fejemre. Zsákban még úgy sem voltam mint az egy
szeri fináncz.

Már-már meg is tettem volna szándékomat, ekkorra 
azonban a gondos biró uram mintegy ötszáz lépésnyire
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H asznos m ulatságok.
Kissé megkésve kaptuk s igy lapunk múlt számá

ban már nem közölhettük a következő felhívást és 
meghívót:

I.
Tekintetes szerkesztő úr! Nem azon oknál fogva 

írom e sorokat, hogy nekem talán sok pénzem volna 
mulatságra, mert arról a mi uradalmunknál alkal
mazottaknál szó sem lehet, de mégis nagyon feltűnő, 
hogy itt, az ország szivében hallgatnak a tisztelt 
kartárs urak minden év farsangján a tánczmulat- 
ságokkal. Nem hiszem, hogy utoljára is mindnyájan 
olyan rósz anyagi helyzetben lennének, mint mi püs- 
pökségiek, Felkérem jelen soraimban úgy az országban 
levő összes ifjú kartársakat, valamint kivált a Budapest 
és Gödöllő környékén lakókat, hogy még a folyó hó 
folyamán az előzők saját vidékeiken, az utóbbiak 
pedig Budapesten vagy Gödöllőn alakítandó nyugdíj- 
egyesületünk javára zárt körű tánczvigalmat rendezni 
szíveskedjenek, a szerkesztő urat pedig felkérem, hogy 
soraimnak a f. hó 6-án megjelenő lapunkban múlt- 
hatlanul helyet adjon s kérem ez ügyben szives fára
dozását, hogy nyugdijegyesületünket ez által is gyara- 
pitsuk; a mulatságon — ha csak lehet — magam is 
szívesen részt veszek. Ratimonszky Gábor erdővéd.

II.
MEGHÍVÓ

az alakítandó „Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Nyugdíj és Segély Egyesület javára Janófalun az ura
dalmi helyiségben 1900 évi február hó 10-én tartandó

Zártkörű tánczestélyhez.
ízletes ételekről és italokról, valamint kitűnő 

zenéről gondoskodva van.
Kezdete este 7 órakor. Belépő dij tetszés szerint.
Szives részvételért a köszönet hirlapilag is nyil

vánítva lesz.
Tisztelettel a rendezőség nevében:

Sz l i mák  János .

alább kihalászta hűtlenné lett fejfődőmet s olyan dia
dallal hozta, mintha Dárius kincse lett volna. így 
hála az égnek és a derék bírónak még sem kerül
tem zsákba.

így mulattattam meg kétszer is a társaságot, 
mely még hetek múlva is csúfolkodott, de okulva 
bajomon kettőt megfogadtam, és pedig azt, hogy búvár 
mesterségre soha sem adom magamat, meg azt, hogy 
máskor patakba csak akkor esem, ha majd megint — 
muszáj lesz.

J o b b  An t a l  
kerületi főerdövéd

A dolog nagyobb figyelmet érdemel, mintsem azt 
sokan hinnék. A mindennapi kenyér után fáradozó 
testnek és léleknek néha-néha egy kis szórakozásra is 
van szüksége s jó dolog, ha ezt a hsznossal is igyek
szik kapcsolatba hozni.

A magyar embernek két igen jellemző tulajdon
sága van, nevezetesen hogy szeret mulatni is, de 
szeret minden jó és nemes iránt lelkesedni és azt 
tehetségéhez képest előmozdítani. Láthatunk erre ki
tűnő példákat azoknál a tánczmulatságoknál, melyeket 
kartársaink az előző években is az ország egyes 
vidékein részint a már meglevő saját, — részint pedig 
az alakítandó közös egyesületünk javára rendeztek s 
melyek valamennyiénél nem csak az erkölcsi siker 
volt nagy, hanem egyúttal szép volt az anyagi ered
mény is.

Jó szemmel nézik az ilyen nemes irányú mulat
ságokat az elüljárók is, mert bizonyítékát látják bennük 
annak, hogy alkalmazottjaik érzékkel bírnak a jó és 
hasznos iránt s jobban lelik kedvüket ezekben, mint 
az embert — kivált a közszolgálatban — levőt meg
becstelenítő és lealacsonyító tivornyákban.

Midőn tehát az erre vonatkozó mozgalmat tiszta szi
vünkből helyeseljük, egyúttal kérjük a mulatságokat 
rendezőket, hogy az eredményt lapunk hasábjain min- 
kenkor közölni szíveskedjenek.

Sopron- Iván, 1900 évi január hó 26-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Az iváni és ujkéri uradalmak, valamint az ezekkel 

kapcsolatosan bérbe vett iváni, ujkéri, puszta-családi és 
felsó'-szopori községi vadászterületeken az elmúlt 1899-ik 
évben a következő hasznos és káros vadak lövetlek:

Hasznos vadak:
szarvas ...................... 3 darab
őzvad ...................... 30
mezei nyúl 2547
tengeri nyúl . . . 1925
fá c z á n ...................... 413 »
fo g o ly ...................... 3702 V

f ü r j ............................ 193 V

vadrucza . . . . 7 »
erdei szalonka . . 2
vizi szalonka . . . 3 »

Összesen . 8825 
Káros Vadak:

darab

r ó k a ...................... 14 darab
n y e s t ...................... 5 »
g ö r é n y ...................... 24 3»

menyét . . . . 56 »
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kóbor kutya . . . 53 darab
kőbőr macska . . 60
sólyom és ölyv . . 41 »
karvaly és vércse . 86 »
bagoly . . . . . 34 »
szarka . . . . . 73
kánya . . . . . 400 V

különfélék . . . . 31 »
Összesen 877 darab

A  lelőtt hasznos és karos vadak összege tehát 
9702 darab.

A  vadászterület kiterjedése körülbelül 19000 kataszt. 
holdat tesz ki és azt a dúsgazdag franczia Raba Pál 
nevű úr bérli évenkinti 20000 korona haszonbérért.

Az 1898 évről igen szép anya állomány lett meg
hagyva s ez az elmúlt enyhe tél következtében igen jól 
kitelelt, a szaporulatnak azonban igen nagy hátrányára 
volt a múlt május és június hónapokban bekövetkezett 
hosszas záporokkal gyakran váltakozó esőzés éppen a 
költés idején, mégis daczára ennek múlt évi vadállo
mányunkat elég jónak s a vádászatokat sikereseknek 
mondhatjuk.

A  vadászbérlő úr a fogoly vadászatokat nyáron, a 
nagy vadászatokat pedig ősszel két idényre osztva szokta 
megtartani. A  múlt évi második nagy vadászatot azonban 
nem lehetett megtartani, mert december 13— 14 napjain 
térdig érő hó esett s arra egy napi eső, mely a hó 
tetején azonnal megfagyott, úgy, hogy az egész térséget 
4 centimeternyí jégpánczél borította. A  vadászatok tehát 
arra való tekintettel, hogy élelem szűkében amúgy is 
sok vad fog elpusztulni, be lettek szüntetve, pedig nagy 
területek nem lettek megvádszva, már pedig ezeken a 
nálunk annyira elszaporodott s az erdészetre különösen 
átkos tengeri nyulak közül legalább másfélezernek lehetett 
volni lehúzni bundáját.

Ez a jeges kemény tél 3 hétig tartott, mely idő 
alatt a vadak az 1 —4 éves vágások sarjhajtásaiban és 
a csemetékben nagyon érzékeny károkat okoztak.

A  vadak gondozása és etetése a fáczánoknál a 
sarjerdőkben, a foglyoknál a mezőn az erre a czélra 
felállított etető kunyhókban történik vastag kukoricza 
darával és ocsu búzával, mig az őzek és nyulak lóherét 
kapnak.

Végül értesítem, hogy a szerkesztő urnák, mint az 
alakítandó egyesületünk elnökének munkálkodása közben 
felmerülő költségeinek részbeni fedezésére ígéretünkhöz 
képest 6 koronát gyűjtöttünk, mely gyűjtéshez egy-egy 
koronával hozzájárultak: alólirt, Ziegelhoffer Kálmán urad. 
fővadász, Szabó József és Haller József uj — kéri és 
Kajtár János és Tóth József iváni erdőőrök. A  6 koronát 
egyidejűleg postára tettem. (Bérkezett s köszönettel nyug
tatjuk. A  szerkesztő).

Vadász üdvözlettel
H o r v á t h  J á n o s  

uradalmi fővadász.

Kü l ö n f é l é k .

K érelem . Az előfizetések beküldésére vonatkozó 
kérésünk még mindig nem járt olyan eredménynyel, mely 
a várakozásnak csak részben is megfelelne. A röpiratról 
azt hittük, hogy rövid pár nap alatt az egész készlet 
szét lesz kapkodva s daczára ennek még mindig négy
százat meghaladó példány van a szerző nyakán. Ismételve 
kérjük mindazokat, kik még előfizetéseiket meg nem 
újították, vagy a röpiratot még meg nem rendelték, hogy  
ezt mielőbb megtenni szíveskedjenek. Egyletünk alap
szabályainak jóváhagyása minden nap bekövetkezhetik s 
ekkor szerkesztőnkre újabb tekintélyes kiadásokvá rnak, 
melyeket csak úgy fedezhet, ha ebben jóakarói támo
gatni fogják.

H ova p á ly ázzu n k ?  Az E. L. I. füzetében a 
következő pályázatot találjuk:

Az alólirott m. kir. főerdőhivatal kerületében 
megüresedett egy (1) IlI.-ad oszt. faraktárőri és két 
(2) IV.-ed oszt. erdőőri állomásra a megfelelő 500 
korona és 480 korona évi fizetéssel és állományszerü 
mellékilletményekkel, továbbá egy (1) Il.-od oszt. és 
két (2) IlI.-ad oszt. erdőlegényi állomásra 360 és 300 
korona évi bérrel s állományszerü mellékilletményekkel 
ezennel pályázat nyittatik.

A faraktárőri vagy erdőőri állomásra pályázók 
az 1879 évi XXXI. t.-cz. 37 §-ában követelt erdőőri 
szakvizsga letételét okmányilag igazolni tartoznak. Az 
államerdészeti szolgálatba csak most belépni kívánók 
ezenkívül erős és ép testalkatukat, különösen jó látó 
beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, valamint életkorukat és ille
tékességüket anyakönyvi kivonattal, végre a hivatalos 
magyar nyelvnek legalább szóban való bírását okmá
nyokkal kötelesek beigazolni.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó 
évi február hó 28-ig az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál 
a pályázók által elöljáró hatóságaik, esetleg illetékes 
szolgabirói hivatalaik utján nyújtandók be.

Tájékozás végett megjegyeztetik, hogy az erdőle
gényi állomásokra pályázóktól az idézett törvényszerű 
minősítés kimutatása nem követelteltetik.

Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek.

Liptó-Ujvárt, 1900 évi január hó 17-én.
M. kir. főerdőhivatal.

E rdőpusztitás. Az erdőpusztitás statisztikai 
adataihoz egy külföldi újság egy újabbal járul. Nem
csak hernyók és madarak, nemcsak az épitő és asz
talosipar emésztik a fákat, hanem az újságok is. így 
a párisi Petit Journal Párisban százhúszezer fát fal csak 
fel, amelyből papírjának a pépje készül.

K ülönös á lla tv iad a l. Madridban furcsa állat
viadalt rendeztek. A  viaskodásban résztvett egy bika, 
egy oroszlán, egy párduc és egy medve. A  dolognak  
az lett a vége, hogy a bika elbánt a többi hárommal. 
A  cirkusz tulajonosa a porond szélén őrködött egy töltött 
puskával amely véletlenül elsült. Húsz néző súlyosan m eg
sebesült. egy németnek kilőtte a szemét.
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A gyonlőtte a saját leányát. Megrendítő 
szerencsétlenség történt a múlt napokban Keszegen. 
Patera János jómódú gazda nagy örömet talált a 
galambtenyésztésben. A napokban észrevette, hogy 
galambállományát a szomszéd macskái nagyban pusz
títják. Ólomdarabokkal töltöttte meg fegyverét s kiállt 
lesre, Egy nagy macska kúszott le az istáló tetején, 
fogja puskáját s célzott. Abban a pillanatban lépett ki 
leánya az istállóból. A lövés őt érte. Amint látta, hogy 
leánya holtan rogyott össze, borzasztó kétségbeesésében 
maga ellen akarta a fegyvert fordítani, de neje és fia 
kicsavarták kezéből. Patera maga jelentkezett a 
birósánál.

A  m unka értéke. Egy amerikai újság, igy 
állapítja meg a különféle munkák pénzértékét: Teny- 
son egy üres papirlapra verset ir s a papír egyszerre 
65.000 dollárt ér. Ez a lángész. Vanderbilt csak néhány 
szót ir rá és a papír értéke öt millió dollár. Ez a tőke. 
Az amerikai kormány néhány sort nyomtat rá s azt 
mondja, hogy húsz dollárt ér. Ez a hatalom. Egy mekanikus 
egy öt dollár értékű acélból ezer dollár ára órarugót készít. 
Ez az ügyesség. A kereskedő egy öt cent értékű árut 
egy dollárért ad el. Ez üzlet. Egy urhölgy 27 dollárt fizet 
olyan kalapért, a melyet másutt 25 centért megkaphatna. 
Ez az őrültség. A munkás tíz óra hosszat nehéz köveket 
hord és egy dollárt kap érte. Ez a közönség munka.

London. Londonból a következő statisztikát 
állították össze legújabban. Az egyesült London lakos
sága ezidőszerint hetedfél millió. A szaporodás évenkint 
átlag nyolcvanezer. Minden három percre jut egy 
születés és minden Öt percre egy haláleset. Zsidó 
lakosa több van Londonnak, mint Palesztinának és 
pedig az orosz zsidók bevándorlása miatt; több a skót 
lakosa, mint Edinburgnak, több az ir benne, mint Bel- 
fastben és több a katolikus, mint Rómában. London 
utcáinak hosszúsága tizenháromezer kilométer: lakói 
közül minden százra harmincegy foglalkozás nélkül 
való jut, a miből megérthető az a szomorú adat is, 
hogy a rendőrség kétszázhuszezer visszaeső bűnöst 
tart számon. London gyomra elnyel négyszázezer szar
vasmarhát, másfélmillió birkát, nyolc millió szárnyast, 
négyszáz millió font halat, ötszáz millió osztrigát és 
ötszáz millió liter sört.

V ilágitó  kályha. Giraud chautilyi fizikus uj 
kályhát talált fel, amely a mellett hogy melegíti a 
szobát, még előállítja az izzó lámpákhoz szükséges elektro
mos áramot is. És azért a fűtésre nem kell több, mint 
rendesen.

A n ém et császár vadászzsákmánya. Ki
számították, hogy a német császár 40.957 vadat lőtt 
1872-től 1899 végéig, tehát huszonhét év alatt. Ezek 
között van 1223 szarvas, 1457 dámvad, 2448 vaddisznó, 
17.446 nyúl, 13.720 fácán, 3 medve, 3 iramszarvas.

Kulacs a királynak. Szeberényi Ferenc ceglédi 
kádársegéd egy vadász-kulacsot készített a király 0 
felségének ajándékba, melyből 5-féle italt lehet inni. 
A kulacs mesterileg van kidolgozva, egyik oldalán e 
felírás: „Boldog újévet a mi jó királyunknak 1900“. A 
másik oldalon „Áldásos és békés uralkodást I. Ferenc 
József 0 Felségének" — a küloldalon a magyar korona.

Szerkesztői üzenetek.
B arna László úrnak. Hátszeg. A magyar nyelvnek 

szóban és írásban való bírását az elemi iskolai bizonyítvány

nem igazolja eléggé s ezért ezt helyhatósági bizonyitványnyal 
kell igazolni, a mi elég furcsa, mert már magunk is láttunk 
ilyen bizonyitványt olyan biró és jegyző által aláírva, kik a 
magyar nyelvhez alig konyitottak valamelyest. Pápai Antal 
úrnak, Bgyházas-Keszö. Az a lejárati idő csak tévedésből kerül
hetett czimszalagjára. Előfizetése június 15-ig rendezve van. Sülé 
István úrnak. Puszta-Sügy. Igazsága van, mert előfizetése csak
ugyan márczius hó 31-én jár le. Csak egyszer kértük ki sok 
dolgunk miatt mások sogitségét s ime mennyi galibát csináltak 
nekünk! K rajnik Mihály urnák, Bélés. Az ottani 7 előfizetés 
beérkezett; röpiratát 8-án postára adtuk. A többiek uem rendelik 
meg? Orbán Károly urnák, Pelső-Pancsal. Küldött zsebnaptár 
ára postadijjal 3 korona 34 fillér. Pap Sám uel urnák, Nagy- 
Lucska. Eöpirat 9-én postára téve.

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

xxxxxnxxxxxxxxxxxxxx
1  !! MEGJELENT!! *
* —X  és 2 korona beküldése után azonnal bér-X mentve lesz megküldve a
Xn x  n ROPIRAT

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- X mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
it dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 
X  talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Ujság“
*  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- X dendők.
x  • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
w
{  Zoologioi Lapok

képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

I
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160 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

M E G J E L E N T

udvari egyenruha szállítók

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve
A n ag y m éltó ság u  földm űvelésügyi m. k ir  M in is te r iu m n ak  1894 évi augu sz tu s

hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,
czégünK újólag  m egb izato tt

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruha szállitásával.

Tisztelettel értesítjük, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

f o l g A r . 1  r u h A k .
a legjobb franczia és angol divat szerint készíttetnek.

V idék i m eg rendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek .
PP** 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 L U M  é s  T A R S A
elsőrangu egyenruha készítő intézete.

Ő csász. és kir. Fensége József főherezeg udvari szállítói. 
Szerb kir. udvari szállítók. A földm. m. kir. minisztérium szállítói

B U D A P E S T ,  IV .
Sütő u tcza  2, S ze rv ita té r sa rk án

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. F eb ru á r 20. 21. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
s E lő f iz e t é s i  á r a k  :
Egész é v r e ...............................8
Fél é v r e .................................... 4
Negyed évre ...........................2

Előfizetési dijak, hirdetések s 
, riásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
b küldendők.

kor. — fii. 
kor. — fii. 
kor. — fii. 
bármily

H ir d e t é s i  d i j a k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

!®̂ L___________________________ iJZ

Timeo D an aos........
Abban a régi korban történt, midőn két 

világrész akkor ismert népe harczba keveredett 
s évek hosszú során át harczolt egymással 
egy villogó asszonyi szempár miatt. A görögök 
belátva azt, hogy nyílt harczban nem képesek 
legyőzni a vitézségben és harczi erényekben 
velük versenyező trójaiakat, cselt vetettek ne
kik, építvén egy nagy falovat, melynek hasába 
harmincz görög vitéz rejtőzött el s mig maguk 
seregeikkel visszavonultak, hátrahagyott egy 
emberük megmagyarázta az ujjongva kijövő 
trójaianak, hogy ezt az istenek engesztelésére 
tettték s hogy jó lesz, ha a lovat városuk 
falai közé bevontatják. A trójaiak készek is 
voltak erre, bár a bölcs Laokoon cselt sejtve 
óva intette őket, hogy inkább égessék el a 
váratlan ajándékot, mondván: „Quid-quid id 
est, timeo Danaos et dona ferentes!" a mi 
magyarul annyit tesz, hogy: „bármi légyen 
is ez, félek a görögöktől, még ha ajándékot 
hoznak is.“ Jóslata beteljesedett, mert a be
vontatott lóból éjjel kibújtak az elrejtett görögök 
s felgyújtván a várost, azt a jelre előtörő 
görök seregek segítségével földulták. íme te
hát bizonysága annak, hogy néha az ajándék 
is veszedelmet hozhat az emberre.

A mai kor gyarló emberei szívesen fogadják 
az ajándékot, sőt a magyar ember azt tartja, 
hogy ajándék lónak nem kell nézni a fogát 
vagyis hogy az ajándékot úgy kell elfogadni,

a mint éppen adják, pedig hát akadnak most 
is esetek, midőn az ajándékok veszedelmet 
hozhatnak az emberre.

Ezeknek megírására pedig a kezünkbe 
jutott egy levél késztetett, melyet közérdekű 
voltánál fogva — bár a nevek elhallgatásával 
— egész terjedelmében közlünk s mely szól a 
következőképen:

„ T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nem mulaszthatom el, hogy egy velem 

történt esetet kedves lapunkban ne közöljek 
más kartársaim okulására. Esetem a következő :

1896 év január hó 1-én egy tuladunai 
vármegyébe I. oszt. járási erdőőrré lettem ki
nevezve, elég szerény javadalmazázsal, mert 
mint tudvalévő, a járási erdőőrök még csak 
illetmény tűzifában sem részesülnek, hanem 
tüzelő anyagukat is csekély fizetésükből kell 
beszerezniök, a mi bizon elég szomorú dolog. 
A mint állásomat elfoglaltam, az egyik község 
erdejét egyáltalán nem akarta bemutatni, azzal 
a megokolással, hogy neki sem erdőőrökre ál
talában, sem én rám szüksége nincs s végre 
is csak a törvény egyenes rendelkezésének 
engedett. Erdejüket különben csak dicsérnem 
lehet, mert azt igen jó karban találtam. Ké
sőbb annyira megbarátkoztak velem, hogy a 
gazda közönség az áterdölés alkalmával önként 
felajánlott részemre egy kocsi vékony ágfát, 
a mit írásban igy adtak tudtomra: „Értesítjük 
Önt, hogy a ritkításból Önnek a gazdaközönség 
megszavazott egy kocsi fát, tessék elvinni a 
mikor tetszik".
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Folyó hó 8-án ugyanis az Andrassy Aladár gróf 
úr szécsi-szigetí uradalmához tartozó petróczi erdó'n fael
adás volt, melynek megtörténte után Bogár Károly erdó'őr 
kartársunk egy jó barátjával bement egy közeli pinczébe, 
ott a késő délutáni órákig borozgattak, alkonyatkor 
azonban Bogár azzal az ürügygyei, hogy az erdőn még 
napszámosai vannak, otthagyván barátját a pinczéból el
távozott. Útközben egy másik ember szóllitotta be pin- 
czéjébe, hol azután esti 8 óráig borozgattak még egy 
18 éves ifjú ember társaságában. Nyolcz óra után hazafelé 
indultak s menetközben Bogár az utóbb említett ifjút 
még eddig ki nem derített okból hasba lőtte s az rövid 
egy órai kínlódás után meghalt, kartársunk pedig most 
az alsólendvai kir. járásbíróság fogházában elmélkedik 
szomorú kimenetelű cselekedetéről.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák
igaz hive H e r m á n  F e r e n c z  

erdőör,

H ogyan  köhög jünk . Vannak emberek, a kik, 
ha rájuk jön a köhögés, lehetőleg elfojtani igyekszenek: 
vannak ellenben mások, a kiknek bizonyos örömöt lát
szik szerezni, ha lehetőleg erősen és hangosan köhöghet
nek, a mi nem nagyou szeretetreméltó dolog barátjaikkal 
és embertársaikkal szemben és nagyon egyszerrü; ezek 
az emberek széttépik és ineggyullasztják a tüdejüket: 
sokkal drágább élvezet tehát, sem mint ők maguk hiszik. 
A  tüdő kényes spongyaszerü szövetből áll, a mely nagyon 
izgatható s a melyet különösen a nyálka erősen nyom. 
Ezért szabadulni igyekszünk az utóbbitól az által, hogy 
köhögüuk és világos, hogy a kényes tüdőszövetnek 
ártunk, ha a ránehezedő nyálkától erőszakkal igyekszünk 
megszabadulni. Hozzá kell tehát szoknunk, hogy lehetőleg 
csekély erőkifejtéssel köhögjünk. Ez sokkal könnyebb, 
semmit hínnők, kevés igyekezettel könnyen megtanuljuk. 
A  ki ezt a tanácsot követi, az jó pár esztendővel meg- 
hosszabitja életét.

M agárjegyzék. Lapunk mai szamához csatoljuk 
Faragó Béla zala-egerszegi magkereskedő úr idei árjegy
zékét, melyet külön is tisztelt olvasóink szives figyelmébe 
ajánlunk s kérjük, hogy ezt az első rangú hazai czéget 
pártolni s ismerőseiknek is ajántani szíveskedjenek.

Szarvas agancsok, párosak beszerzési forrása 
iránt tudakozódtak lapunknál, miért is kérjük azokat, 
kiknek ilyenek (levetettek, koponya nélkül is) birtokukban 
vannak s azokat értékesíteni óhajtják, hogy ezt velünk 
az agancsok minémüségének és árának közlése mellett 
tudatni szíveskedjenek.

Idegesség  az á lla to k n á l. Ismeretes, hogy 
Ladysmith alatt az angolok őszvérei éjszaka megszöktek 
a táborból és a fegyvereket, a csomagokat és az élelmi
szereket is elvitték. Egy külföldi njság foglalkozik az 
öszvéreknek ezzel a különös viselkedésével, s arra az 
eredményre jutott, hogy a szökés egyetlen elfogadható 
magyarázata csak az lehet, hogy az állatok érthetetlenül 
és ok nélkül valamitől nagyon megriadtak. A riadalom 
okozta ilyen eseteket már régebben is megfigyelték. Az 
1850-ik év egyik törökországi expidíciója alkalmából 
történt, hogy éjjeli II óra felé a tábor lovait hasonló 
félelem fogta el. Az állatok elszakították kötőfékeiket, 
borzasztó sebességgel eliramodtak, az utjokban állókat 
pedig könyörtelenül összegázolták. Egész éjszaka a tábor 
körül száguldottak, másnap azután, hogy félelmük lecsil
lapodott, visszatértek gazdáikhoz. Kutyáknál gyakrabban 
keletkezik pánik, ilyenkor a legszelídebb is vérengzővé 
lesz. Néhány év előtt történt az az eset, hogy mikor a

leányalakon akadtak meg, ki az ablakmélyedésbő 
bámulta a csillagos eget.

— Istenemre, gyönyörű alak! — susogta magában 
Géza — csak az arczát is láthatnám!

Néha olyan szerencséje van az embernek, hogy 
csak ki kell ejteni valamely óhajtást s az rögtön 
beteljesedik. Géza is igy járt, mert alighogy a czigány 
száraz fája rázendítette a „Beh szomorú ez az élet 
énnekem” nótát, a leány megfordult. Géza szinte 
elnyelte tekintetével az érdekesen halavány arczot, 
melyen csak úgy ragyogott a tiszta szűziesség kinyomata.

— Oh, milyen bolond is vagyok én! — szólt 
magában Géza, mintha csak most jutott volna valami 
eszébe s azzal a tánczoló párok közt átnyomult a 
borozók közt ülő öreg barátjához, mi némi csetlés- 
botlás után sikerült.

— Barátom, nem lennél szives annak a leány
kának bemutatni? —■ esengett czimborájának.

Pillanat múlva már mindketten ott álltak a 
leány előtt s szólt az öreg bemutató hangja:

— Ilonka, engedje meg, hogy bemutassan P. Géza 
barátomat, itt pedig M. Iloaka! — s mint ki dolgát 
jól végezete, sietett vissza félbenhagyott borozásához.

Géza egy darabig szótlanul nézett a szép kék 
szemekbe, melyek ismét az övéibe mélyedtek s meg
rezzent, mikor a leány megszóllitotta:

— Nnm ül le kissé, P. úr?
Még csak ez volt hátra, mire az ifjú várt. Ez a 

fuvolaszerü lágy, behízelgő hang nyomban átjárta szivét 
s egy hang mintha azt mondta volna neki: „elveszett, 
de ismét feltaláltam!“ Kezdett tudatára ébredni annak, 
hogy még sem olyan mostoha irányában a sors, mint 
azt képzelte. Sokáig beszélgettek úgy halkan s végre 
is midőn úgy hajnal felé jött az anya leányát haza
menetelre figyelmeztetni, Géza bátorságot vett magának 
kíséretét felajánlani, mi legnagyobb örömére szívesen 
el is lett fogadva, a kapunál pedig a búcsúzás anya 
és leánynál úgy szólt, hogy „a viszontlátásra!”

A mulatók közé visszaérkezve letelepedett a
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gazda kiment az udvarra, hogy az állatokat lecsillapítsa, 
a kutyák nem ismerték fel, megrohanták és széttépték. 
A  bárányok és birkák félelmét általánosan ismerik, sőt 
a halak is szoktak nyugtalankodni, különösen ha nagyobb 
halak üldözik őket.

A feh ér és fekete  bőr. Bizonyos esetekben az 
orvosok tudvalevőleg már évek óta úgy pótolják a hi
ányzó bőrrészeket a betegnél, hogy egy egészséges ember 
bőrébői kivágnak egy ugyanolyan nagyságú darabot s 
azt ráteszik a sebre, a mely ily módon begyógyul. Nem
rég ezt az úgynevezett transplanticio-t egy szerecsennél 
alkalmazták s ekkor érdekes megfigyelést tettek. Hir- 
telenében nem tudtak szerecsent találni s ezért egy fehér 
ember ajánlkozott, hogy átenged a bőréből egy részt a 
beteg szerecsen életének megmentésére. Azt gondolták, 
hogy az ilyen módon meggyógyult szerecsen testén fehér 
folt. marad a beillesztett bőrrész, de másként történt, mert 
a bőr sötétedni kezdett s hat hét alatt olyan fekete 
volt, mint a szerecsen testének többi része. Egy másik 
alkalommal fehér embernek bőrébe illesztettek egy sze
recsen bőréből kivágott darabkát s a fekete bőr néhány 
hét alatt átváltozott fehérré.

P ostag alam b o k  táb o ri szo lgálatba. A posta
galambok tud valevőleg néha nagyon jelentékeny szerepet 
visznek a háborús időkben. Már a régihb időkben 
ismerték a postagalambok kiváló tulajdonságát, mely 
szerint hihetetlen gyorsasággal tesznek meg nagy 
utakat s bámulatos biztonsággal találnak a kitűzött 
helyre. A régi görögök Krisztus előtt ö évszázaddal 
megemlítik a postagalambok kiváló használhatóságát, 
Cézár idejében a rómaiak újra kezdik felhasználni a 
galambokat. Azonban legjelentékenyebb szerepük az 
1870—71-iki poroszfrancia hadjáratban volt. Páris körül- 
zárása alatt 530 galambot bocsátottak ki az ostromlott 
városból, de alig tért vissza 100- Ily módon 60 sürgönyt 
kaptak Párisban. Németországban újabban nagyban 
tenyésztik a postagalambokat. A postagalamb óránkint 
átlag 100 km.-nyi utat tesz meg; kedvezőtlen időben 
alig röpülnek be 50 kilométeres utat. Kedvezőtlen 
időben röptűk magassága 100—130 m. mig kedvező 
időben 250—300 méter magassan szállanak. 100 tói 
150 km.-nyi utaknál majd mind visszatérnek, már 
800 kilométeren túl bizonytalan az utjok. Rendesen 
8—10 évig vannak szolgálatban.

borozó czimborák közé s ekkor Józska bácsi széles 
jó kedvében elhuzatta neki azt a nótát:

Az a csillag, mely ott ragyog .
Az lesz majd a te csillagod!

Midőn pedig hazafelé mentek, az öreg Józska 
ama kérdésére, hogy miként mulatott, azt felelte Géza:

— Úgy hiszem, hogy azok, kikkel ott meg
ismerkedtem, akadtak rosszul összeválogatott szentek, 
de azért volt olyan is, a kit érdemes volt megnézni.

— Persze többé soha sem jösz 8-ba ? — kérdé 
ravasz mosolylyal társa.

— Azt éppen nem mondom — feleié Géza kissé 
elpirulva — mert jól találtam ott magamat s talán 
kissé boldog is voltam, mit egyedül neked köszön
hetek. Látod pajtás, mégis van valami igaz abban, hogy:

„Gombház, ha leszakad, lesz más!*

Szerkesztői üzenetek .
N é m e th  I s tv á n  urnák, K. K. Száldobágy. Erdészeti 

zsebnaptáraink még vannak. Egy darab ára ajánlott küldéssel 
3 korona 35 fillér. A röpiratot mogküldtük s sddig már nyilván 
kezei közt lesz. G ö rö g  L á sz ló  urnák, Szatmárhegy. Előfize
tése márczius végéig rendezve van. B e s z e d a  J á n o s  urnák, 
Közép-Revucza. 4 korona beérkezett. R o z iik  Ig n á c z  urnák, 
Dallos, Egy ievelezölap eltévedése miatt most nem tudjuk, hogy 
ön kivánta-e az 5 darab röpiratot kezeihez küldeni, Kérjük erre 
nézve szives értesítését.

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

x xx x xx x xx x x x x x x x x x x x
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X
X
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X  
X  
X  
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X  
X  
X  
X  
X$$ mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
X  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- X
X  talán sem szabadna hiányozni. X
H  Előzetések az „Erdészeti Újság* ^  

kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
2É dendők. X
X  X
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1! MEGJELENT!!
és 2 korona beküldése után azonnal bér
mentve lesz megküldve a $5

« r  RÖPIRAT -«*« 1Xmely kizárólag az erdészeti altiszti sze- J#

Zoologioi Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság* elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

> • • • • • • • • • • • • • • • • • <Remet e .
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vadjaikat majdnem kizárólag elevenen való eladásra 
tenyésztik, a mi különben még jövedelmezőbb is, mint 
a vadászatoknál elért eredmény.

Ilyen uradalmak közé tártozik a báró Gerliczy 
Ferencz-íéle deszki uradalom is Torontál vármegyében, 
hol az uradalmi tiszti személyzet vadászati szenvedélyét 
majdnem kizárólag csak a kártékony vadak lelövésével 
elégíti ki, mig az igen szépnek s kivált kifejlődésében 
nagyon erőteljesnek mondható nyúlállomány az elevenen 
való eladásra szolgál.

A Gudera-féle bécsi élővad kereskedő czég részére 
szükségelt nyulaknak hálóval való összefogdosása folyó 
évi február hó 5 és 6 napjain történt meg, mely 
alkalommal a fogást Todoreszk Lajos uradalmi ispán 
úr és alulirt erdőkezelő vezették, mig az említett czég 
képviseletében Tindeisz A, F. megbízott jelent meg.

A nyúlfogó készülék egy 1800 méteres hármas 
rétegű háló volt, melyet megfelelő helyen fölállítottam, 
mig a hajtáshoz a közeli községekből 450 hajtó lett 
összetoborozva folyó napszám mellett. A látványosság 
számba menő hajtásnak szép néző közönsége is akadt, 
a mennyiben nem csak a közeli környék urai és 
hölgyei jöttek el, hanem még Szeged városából is 
szép számmal érkeztek Kiss Ferencz m. kir. erdőmester 
úr vezetésével.

A hajtást vadászkürt segélyével én magam rendez
tem s rendelkezéseim pontos végrehajtásának ellen
őrzésére 6 lovas felügyelő volt alkalmazva s úgy 
ezeknek a parancsaim gyors és pontos végrehajtása 
körül tanúsított bnzgóságukért, valamint Todoreszk Lajos 
uradalmi ispán úrnak, ki a nyulaknak a hálóból való 
kiszedésénél mint felügyelő igen tapintatosan rendel
kezett, a legnagyobb elismeréssel adózom. Mindannyiak 
ügyeskedését legjobban bizonyítja az a körülmény,

izmos kezével végig simította deresedő nagy bajuszát. 
— Te nem arra születtél, hogy itt most az életuntat 
játszad. Az előtt H,-ban senki sem volt náladnál 
vidámabb s most egyszerre ilyen búskomorrá lettél. 
Szedd össze magad barátom s nézz valami szórakozás 
után. A te életedből hiányzik az érdek; azt sem tudod, 
hogy kiért és miért élsz. Mond csak, miért nem nősülsz 
meg? talán félsz, hogy nem bírod majd eltartani az 
asszonyt? lám nekem magamnak is csak szerény- 
fizetésem van s mégis tisztességesen megélek csalá
dommal, meg különben is biztat a remény, hogy 
fizetésünk csakhamar megjavul.

Géza gondolatokba merülve szívta szivarkáját; 
egy már félig elfelejtett emlék ujult föl benne és lelki 
szemei előtt föltűnt Maris halvány arcza, hamis kék 
szeme.

— Megnősülni! — tört ki végre belőle s hang
jából kiérzett a keserűség; — egy koldusból kettőt 
csinálni! A mai anyagias korban csak az nősülhet, 
kinek pénze van, nekem pedig nincs annyim hogy egy

hogy bár 10 év óta foglalkozom már nyúlfogással az 
említett czég részére, az ideihez hasonló eredmény 
még nem volt tapasztalható, daczára annak, hogy 
több más uradalomban is volt szerencsém a fogást 
vezetni.
A hajtások eredménye volt: első napon . 471 darab

második „ . 339 darab
összesen . 810 darab

Az összes befogott nyulakat a czég képviselője 
a helyszínén vette át s azokért darabonkint 6 koronát 
fizetett, a mi igen tisztességes árnak mondható. Az 
uradalom tartozott a hajtok diját fizetni és a nyulaknak 
a legközelebbi vasúti állomáshoz való elszállításához 
megfelelő fuvarerőt adni.

A kereskedő czég a nyulakat egyelőre Bécsbe 
vitette s innen továbbítja azután rendeltetési helyükre, 
tehát részint olyan helyekre, hol nyúl eddig még egy
általán nem volt, telepítés czéljából, részint pedig 
olyan vidékekre, hol elsatnyult anyaálállomány van, ezek 
vérének felfrissítésére.

Az ilyen czélokra szállított nyulaknak mindenkor 
kifogástalanoknak s kivált pedig erőteljeseknek kell 
lenniök, mely kellékek nálunk nagy mértékben meg 
vannak, mert nem csak hogy az itteni természti visszo- 
nyok következtében van igen szép nyúlállományunk, 
hanem ezenkívül ez még kitűnő ápolásban is részesül, 
kivált pedig zord időjárásnál, midőn maga a természet 
nem nyújt elegendő táplálékot, etetéséről gondos
kodva van.

A hálóval való nyúlfogásnak igen nagy előnye 
az, hogy az állatok egyáltalán nem sérülnek meg s 
ezután gondosan csomagolva teljesen ép állapotban 
kerülnek rendeltetési helyükre s igy a szállításnak czél- 
jának képesek megfelelni.

korunkbeli azszony igényeit kielégíthessem. Bizon jobb 
lenne egy malomkövet akasztani a nyakmba s . . . . 
Különben is — kiáltá szemlesütve — az egyetlen 
leány . . .  Eh! az ördögbe is öregem, hagyjuk ezt a 
dolgot.

— Ne oly hevesen, Géza — szólt csillapitólag 
az öreg czimbora, miközben megragadta barátja karját. 
— Nem ér az semmit mindig csak igy magadban 
álmodozni. Menj ki az emberek közé s láss mindent, 
a mi látható. Fogadni mernék, hogy föl sem keresed 
azokat a házakat, melyekben szívesen látnának.

— Barátom — szólt Géza — nekem kívületek 
nincsenek ismerőseim, hiszen tudod, hogy nem régóta 
vagyok ezen a vidéken. Ismerek egy csomó favágót, 
azon kívül senkit, a mi pedig a leányokat^illeti, azok 
mind szívtelenek s mindegyiknek az arczánj ott van a 
kaczérság bélyege. Azt hiszed, hogy leszek olyan 
bolond csak azért tartani egy asszonyt, hogy folyton 
bosszantson? Nem! az égre, soha sem! Mondhatom 
neked — folytatta indulatosan járva a szobában —
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Igaz, hogy mi uradalmi alkalmazottak ez által 
meg vagyunk fosztva a nyúlvadászat élvezetétől, de 
ezért bő kárpótlást nyújt nekünk a káros vadak pusz
títása, mi különben is első és fő feltéteie a hasznos 
vad szaporodásának. Ennek különben meg is van a 
látszatja, mert mig a káros vadak mind jobban ki
szorulnak vidékünkről, addig hasznos vadjaink évről- 
évre szebb szaporulatot mutatnak s szép mellékjövedelmi 
forrást nyújtanak magának az uradalomnak is, ezen 
kívül pedig jó hirt és nevet szereznek hazai vad- 
tenyésztésünknek a messze külföldön is, a mi szeretett 
hazánknak csak előnyére szolgálhat.

Nem tudom, hogy vájjon más vidékeken foglal
koznak-e a nyúlok ilynemű befogásával, de ha igen, 
szívesen venném, ha erről lapunk utján értesülést
nyerhetnék. Hadi k  Mihály

uradalmi erdőkezelő. .

Malomháza 1900 február 23.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
A  napokban egy hirlap jutott kezeimbe, melyben 

olyan hirre akadtam, mely nagy mértékben megragadta 
figyelmemet s érdekesnek és érdemesnek tartom arra nézve 
hogy lapunkban is közöltessék. A kérdéses hir a kö
vetkező. :

Tizenkét milliós örökség egy erdőőrnek. Nagy
váradról Írják, hogy Vora Péter havas-dombraviczai lakosra 
ki jelenleg erdőőr, igen nagy örökség vár. Amerikai 
rokona végrendeletet hagyott hátra, melyben őt tette

meg egyedüli örökösévé. Az örökség 12 millió forint. 
A  szerencsés örökös az iratokat, melyek személyazonos
ságát igazolják, már be is szerezte s átadta dr. Rádl 
Ödön nagyváradi ügyvédnek, ki már egyengeti az utat, 
hogy Vora Péter kimehessen Amerikába, az örökség 
felvételére. Vora Péter dacára, hogy ilyen nagy szerencse 
érte, még mindig végzi erdőőri teendőjét. Régebben csiz
madia volt, de semmikép sem tudott mesterségéből meg
élni. Elhatározta tehát, hogy a református vallásról áttér 
a katholíkus vallásra. így bejuthatott a nagyváradi püspöki 
uradalom erdőmesteréhez erdőőrnek.

Megvallom az igazat, hogy ez a hir módfelett meg
örvendeztetett három okból is, nevezetesen először azért, 
mert ha az valónak bizonyul — mit különben tiszta 
szivemből kívánok — egy velünk eddig közös keserű 
kenyéren élt kartársunk boldogul, másodszor mert ez 
bizonyítéka lenne annak, hogy még az erdőőrök közt is 
— bár csak elvétve — akad szerencsés ember, végül 
pedig az a remény keltette bennem a legnagyobb örömöt, 
hogy ha tisztelt kartársunk csakugyan hozzá jut a nagy 
örökséghez, bizonyára nem fog megfeledkezni régi kar
társairól s azok családjairól, hanem a véletlenül ölébe 
hullott rengeteg vagyonból juttat majd valamit alakítandó 
országos nyugdíj és segély egyesületünknek. A  közelében 
lakó kartársaknak mindenesetre jó lesz figyelemmel kisérni 
a dolgot s ha a hir beválik, annak idején jóindulatát meg
nyerni és kikérni.

Tisztelettel vagyok a szerkesztő urnák
igaz hive P i l n i k  A n d r á s ,

Ortaháza 1900 február 13, 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Nem mulaszthatom el, hogy egy mélyen elszomorító 

hirt ne közöljek.

hogy jól megfontoltam az egész dolgot. Bízod jobb 
lenne elbujdosni a nagy világba.

— És azt hiszed, hogy ott nem találna meg a 
sorsod ? — kérdé az öreg czimbora.

— Eh, nem látok az életben egyebet, mint a 
folytonos szekatúrát, nyomorúságot.

— Nem ér a te beszéded semmit, kedves barátom. 
Mondok neked egyebet: öltözzél át gyorsan, mert 
viszlek magammal S—ba, hol ma este bál van. íme 
a meghívód, bár későn, de még elég korán kapod. Én 
otthon elkészítem a kocsit s egy óra múlva indulunk, 
majd ott megismertetlek egy pár jóravaló családdal, 
no meg a kollégák közül is találunk ott egy csomót.

— Bálba! — mormogá Géza — hogy is lehet 
az, hogy S-ban bál legyen s kik is lesznek majd ott?

— Hát tudod, olyan kétlábú állatok, melyeknek 
az egyik része a him, a másik a nőnemhez tartozik 
— magyarázta vigan Józska bácsi. — Biztositlak, hogy 
jól fogsz mulatni, azután pedig ki tudja? . . . .  Csak 
siess, én megyek a kocsit rendbe hozni.

— Jól van hát, elmegyek s nem várakoztatlak 
sokáig — szólt kis szünet után Géza.

Géza ezután buzgón neki látott az öltözködéshez, 
miközben félhalkan mormogta:

— Ha pénzem lett volna, most már Marisnak 
boldog férje lennék, mig igy szánalmat keltő alakja 
vagyok ennek a magányos' laknak.

Egy óra múlva már vigan poroszkáltak Józska 
bácsi lovai a döezögös utón. A kocsi rázása miatt 
nem beszélgethettek s Géza eleget álmodozhatott a 
rejtélyes sorsáról, mely, barátja állítása szerint mindenütt 
rátalál. Nagyot sóhajtott, mikor a kocsi megállt, mint 
a hogy sóhajt az olyan ember, kinek senvedései 
hirtelen elmúltak.

A teremben vig élet folyt már; a fiatal párok 
buzgón foglalkoztatták lábaikat, az idősebbek pedig 
hajtogatták a mindig újból megtelő poharakat.

Géza unottan nézett körül, mintha ebből a zajból 
mi sem érdekelné, midőn egyszerre szemei egy sugár
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Az ajándékot természetesen nem utasítottam 
vissza s a fát, melynek a legvastagabbja sem 
volt több 4 centiméteresnél, két koronába kerülő 
fuvarral haza szállíttattam, A nemes szivü aján
dékozók azonban nyilván csak ugratni akartak, 
mert alig hogy megtudták, hogy a fát elvitettem 
panaszt emeltek ellenem a vármegye közigaz
gatási erdészeti bizottságánál, hogy én a fát 
elloptam.

A feljelentésre következő vizsgálatnál 
erdőgondnokomnak felmutattam a kapott írást, 
ki azzal vigasztalt, hogy mitől se féljek, csak 
ezt az iratot gondosan őrizzem meg. A vádirat 
különben még azzal is gyanúsított, hogy a fát 
tilos utakon szállítottam el.

Közben eltelt két év s én már meg voltam 
nyugodva, midőn egyszerre mint derült égből 
a villám, olyan váratlanul csapott le rám a 
közigaztási erdészeti bizottság Ítélete,melyjszerint 
tekintettel arra, hogy az által, mert ajándékba 
egy kocsi fát elfogadtam, állásommal össze 
nem egyeztethető cselekményt követtem el, öt 
egyenlő részletekben levonandó 25 forint pénz- 
büntetésre ítéltettem azzal a további figyelmez
tetéssel, hogy ha ellenem még legkissebb panasz 
fölmerül, azonnal föl leszek függesztve állá
somtól.

Megjegyzem, hogy az ajándék elfogadásának 
tilalmára figyelmeztetve nem lettem, héj pedig

de sokat lehetne Írni különféle ajándékokról, 
hanem: ne szólj szám, nem fáj fejem.

Mit tehettem egyebet? bele nyugodtam a 
sors csapásába, gondolva, hogy jöjjön, a minek 
jönnie kell“.

A még egyebekről is megemlékező levélnek 
ez a része volt az, mely figyelmünket meg
ragadta s késztetett arra, hogy az esettel bő
vebben is foglalkozzunk.

A vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának a fegyelmi ítélet megokolása szerint 
tehát az a véleménye, hogy ajándéknak a szol
gálat adótól való elfogadása az állással össze 
nem egyeztethető s ennélfogva büntetendő 
cselekményt képez.

A vármegyei közigazgatási erdészeti bizott
ság idézett ítéletét legenyhébb kifejezést hasz
nálva — valóban csodálatosnak kell jeleznünk, 
mert végre is emberi eszünkkel nem vagyunk 
képesek megérteni azt, hogy mi össze nem 
egyeztethető van az állással abban ha, a szol
gálatadó alkalmazottjának akár buzgósága és 
igyekezete megjutalmazásakép, akár pedig 
szegénységének enyhítésére jutalmat vagy se
gélyt nyújt és ez azt elfogadja. Ha jól tudjuk, 
jutalmakban és segélyekben maga az állam 
is részesíti évről évre azokat a tisztviselőit
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Gombház, ha leszakad, lesz más.
Tél van. Az esti szürkület lassú lomhasággal 

lopódzik a szobába. Künn a szél visító jajszóval pana
szolja a csupasz fáknak és a lehullott száraz lombnak, 
hogy ime oda az élet, nincs remény,

Az elsötétedő szobában egymagában ül Géza, a 
fiatal erdőőr mogyorófából készült karos székében s a 
harmatgyöngyös ablakon át szemléli, hogy mennyire 
megöregedett a természet. Valami nyomott hangulat 
vesz rajta erőt; olyan életuntság — forma rezgi át 
idegeit s egy különös érzés lopódzik ifjú szivébe, meg= 
zsibbasztva az abban lüktető vért.

— Bár csak egy perezre is derülne ki az ég — 
góhajtja magában, — bár csak egy vékonyka holdsugár

pillantana be az ablakon s oszlatná szét ezt a nagy 
komorságot.

Próbál gondolkozni, de az, a mi agyvelejét átjárja, 
nem egyéb, mint a gondolatok sürü zagyvaléka, melyből 
nem lehet tiszta képet alkotni. Körül halálos csend 
uralg s csak a közeli falu harangjának a hangja halatszik 
a mint imára hívja a hívőket. Géza ezt sem hallja, az 
ő füleiben annak a hangja cseng, kit felednie kell.

Fölemelkedik ültéből s meggyujtja papirernyős 
lámpáját. Az elterjedő fény csak növeli a szoba sivár
ságát ; úgy érzi, mintha hiányoznék innen valami. Csak 
a kályhában lobogó tűz pattogása terjeszt némi élénk
séget ebben a néma lakban. Az egész zug mintaképe 
a rendetlenségnek, meglátszik rajta a rendező kéz 
hiánya.

Az ifjú lelkében most mint egy pillanatnyi fény
sugár merül fel a gondolat, hogy hizsen talán még ő 
is lehetne valamikor boldog. Most szeme a kis asztalon, 
heverő kicsiny selyem kendőre téved, melynek egyik 
sarkában szépen kihemezve díszeleg két betű: R. M
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és altisztjeit, kik vagy az egyiket megérde
melték, vagy a másikra rászorultak s ebben 
senki sem látott eddig és ma sem lát az illető 
állásával össze nem egyeztethető cselekményt.

Természetesen egészen máskép állana a 
dolog, ha az illető erdőőr egy magán személytől 
fogadott volna el ajándékot, mert ilyen esetben 
mindig félni lehet, hogy az ajándékozó ellenszol
gálatokat várhat, sőt esetleg követelhet is és 
ezek az ellenszolgálatok lehetnek azután olyanok, 
melyek az erdőőr állásbeli kötelességeibe és 
hivatásába ütköznek.

Egyébként elég szomorú viszonyok azok, 
hogy az olyan alkalmazottnak, ki egész életén 
keresztül mindig az erdő körül forgolódik és mun
kálkodik, egy kocsi alárendelt minőségű — hogy 
ne mondjuk haszontalan — ajándékfára van 
szüksége s ilyennek elfogadására szegénysége 
szinte rákényszeríti. Már magában névé az is nagy 
baj, hogy a járási, kerületi, községi és egyéb 
hasonló minőségű erdészeti altisztek nem kapnak 
természetbeni lakást, mert hiszen ismeretes téuy 
az, hogy a falusi nép bárkit szívesebben fogad 
be lakónak, mintáz erdőőrt, de az, hogy illetmény 
tűzifában sem részesülnek, már valósággal bűn
nek mondható.

Egy tanulságot mégis merítettünk ebből az 
esetből, és pedig azt, hogy — mint azt a trójaiak 
bölcs Laokoonja megcselekedte — a járási

A parányi kendő kínos emlékeket látszik ébresz
teni keblében: felveszi, hogy eltegye onnan. A kendőből 
kellemes illat áradoz, mely szivét egy pillanatra meg
remegteti, de csak azért, hogy még levertebben só
hajtsa: „Minek is van szerelem a világon!" Egyszerre 
valami hirtelen változáson ment át. Ledőlt ágyára, 
hogy kissé kipihenje magát; kábultan bámult a lámpa 
vörhenyes világába. Valami szédülésforma vett rajta 
erőt. Képzeletében egy alak jelent meg előtte, egy 
tiszta, csinos, szűzies leányalak, melynek eperajkait 
még nem érintette idegen férfi csókja.

— Nem szeretnék meghalni, mig nem voltam 
boldog, de vájjon én, ki a természetnek mostoha gyer
meke vagyok, lehetek még valamikor azzá? — mondta 
magában.

Gondolatai elkalandoztak a távol jövőbe.
A faluban nem nagyon szerették s kivált az 

asszonyok voltak haragosai, a miért elsredegette köte
leiket, mikor a tilosban rőzse után jártak. Ezen kivül 
a mostoha természet is inegcsufolta arczát egy pár

erdőőröknek ezentúl félniök és óvatosoknak 
lenniök kell akkor, midőn szolgálatadóik őket 
akár megjutalmazni, akár pedig bármivel is 
megajándékozni akarják.

Elég szomorú tanulság, az igaz, de azért 
nincs kizárva annak a lehetősége sem, hogy 
hasznos lesz és sokakat meg fog menteni 
kellemetlen meghurczoltatástól és büntetéstől, 
lehetséges azonban az is, hogy szerény soraink 
az irányadó körök figyelmét fölhívják az ilyen 
és hasonló esetekre s az ilyen igazságtalan
ságnak a jövőben eleje fog vétetni.

Nyúlfogás hálóval.
Korunkban, midőn az emberiség figyelme még 

a legjelentéktelenebbeknek látszó dolgokra is kiterjed, 
nem lehet csodálkozni, hogy a hivatásos vadászok arra 
a tapasztalatra jutottak, hogy olyan vidékeken, hol a 
vadnak nincs módja a vérfelfrissitésre, hanem folyton 
ugyanaz az egy faj magában plántálódik tovább, végre 
is bekövetkezik az elernyedés és a vadnak teljes 
elsatnyulása. Ezen csak úgy lehet biztosan segíteni, 
hogy ha hasonló nemű, de erőteljes és el nem sat- 
nyult vadat hozunk be az ilyen vidékre, mety azután 
az ott levővel párosodván, erőteljesebb nemzedéket 
teremt.

Erre a czélra szolgálnak a különböző nagy városok 
élővad kereskedései, melyek az ilyen vadszállitásokat 
eszközük, de akadnak egyes uradalmak is, melyek

vörhenyes szeplővel. Jól érezte ő azt, hogy szive telve 
van becsületességgel, hűséggel, gyöngédséggel s mégis 
mindezeket a visszatetsző külső mellett titkosan kellett 
őriznie.

Fölkelt s egy szivarkát sodort magának, hogy 
ennek bodor füstjei más irányt adjanak gondolatainak.

Most egyet koppant a kapuajtó, mintha valaki 
belépett volna rajta. Vájjon ki lehet, ki őt bús ma
gányában ilyenkor fölkeresi ? Kinyitotta az ablak egyik 
szárnyát, hogy kitekintsen rajta.

Künn sötét volt már s csak a távol eső dobráki 
vágásban csillant föl helyenkint a favágók által rakott 
tűz fénye.

A kapuajtóban egy férfi alak bíbelődött az ajtó 
betevésével s csakhamar azután belépett a szobába. 
Józska volt, Gézának idősebb kollégája. Kölcsönös 
üdvözlés után kínos hallgatásba merült mindkettő, 
mintha mindegyik a másiktól várta volna a társalgás 
megkezdését. Végre is a jövevény zavarta meg a csendet.

— Hallgass ide, Géza — szólt az öreg, miközben
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L Ű M  ^ T Á R S A
Szerb kir. udv. szállítók, ö  cs. és kir. Fensége József Föherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A I  R U  HEH I KL
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek. — Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és bérm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R SA
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi l egmagassabb c s i r aképes ségü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
i

tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.
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Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. F eb ru á r 27. 22. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
s Előfizetési á r a k : ®
Egész é v r e .................. ....  . 8 kor. — 1.
Fél évre . . . . . . . .  4 kor. — ).
Megyed évre .......................2 kor. — 1.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, riásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez, 
b küldendők. «
í&iS.__________________ .______

Sgé -̂
H irdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ezen kiviil minden hirdetésnél 

60 fii. bélyegdij fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

sékelt dijak egyzsége szerint.
$!».t_________________________ _jugj

Élő férj özvegye.
Ha emlékezetünk nem csal, hasonló czimen 

koszorús költőnk Jókai irta meg egyik bájos 
regényét, melyben egy nőről szól a mese, 
melynek él ugyan a férje, de azért ő mégis 
özvegy. Sokan azok közül, kik ezt a regényt 
olvasták, a végin szinte megkönynyebbülve 
sóhajtottak föl, hogy hála Istennek, csak mese 
az egész és nem valóság, pedig ha a minden
napi életet figyelemmel kisérnék, láthatnák, 
hogy az ilyen mese mindennap megvan az em
berek közt a valóságban is, tehát csakugyan 
vannak olyan özvegyek, a kiknek férjük és 
olyan árvák, a kiknek atyjuk él.

Erre emlékeztet minket egy felhívás, mely 
a napokban jutott véletlenül kezeinkhez s melyet 
ime egész terjedelmében közlünk, mégis a nevek 
elhallgatásával, nem akarván ezeket még ország 
szerte is pellengérre állítani. A kérdéses felhívás 
a következőkép szól:

K e d v e s  k a r t á r s a k !
X. Y., a ...... ,------ :............. ...... erdőigazgatóság

kerületében alkalmazott........oszt. erdőőr jogérvényes
Ítélettel 6 havi börtönre Ítéltetvén, szolgálatából 38 
évi szolgálata után véglegesen elbocsájtatott.

T i s z t e l t  kar t , á r sa im!
Az apa börtönben, odahaza egy gyermek éhező 

testvérei által siratva a ravatalon fekszik: kell ehez még 
magyarázat? kell ennél még nagyobb nyomor? A szol
gálati szabályok rideg paragrafusai előtt meg kell 
ugyan hajolnunk, de nem zárkózhatunk el szivünkkel 
egy igazán szánalomra méltó család iránti részvétünkkel 
és az indít engem arra hozzátok, kedves kartársaim 
azon kéréssel fordulni, miszerint csekély adományai

tokkal a most már csak (?) 8 tagból álló apát és testvért 
egyaránt gyászoló szegény család könnyeinek felszári- 
tásához segédkezet nyújtani szíveskedjetek.

Kelt.-.................. 1____ 1899 december 19.
N. N.
erdőőr.

Hát bizon raegvalljuk az igazat, hogy ennél 
szomorúbb, szívfacsaróbb iratot régen nem 
olvastunk.

Egy kartársuuk, miután egy hosszú emberi 
életenát 38 évig híven és buzgón teljesítette 
szolgálatát, mit kétségbe vonnunk nem szabad, 
mert hiszen máskép hogy szolgálhatott volna 
ennyi ideig? élete alkonyán megtévelyedik, 
eddigi jó erkölcseiben és becsületességében 
megtántorodik s a bűn sikamlós ösvényére 
lépve a létért való küzdelmének egy gyönge 
pillanatában váltóhamisításra vetemedik s miután 
bűnös cselekedete kitudódott, most a börtönben 
sinylik, inig neje hét gyermekével a legnagyobb 
ínségben eszi az élő férj özvegyének keserű 
kenyerét, vagy pedig csak enné, hogy ha 
lenne.

A szomorú téuyen magán változtatni nem 
áll hatalmunkban s távol álljon tőlünk, hogy a 
bűnnek megtorlása kérdésével foglalkozzunk, 
mert hiszen csak jogos és igazságos dolog az, 
hogy. az olyan ember, ki megszegte a törvény 
rendelkezéseit,ennek büntető keze által sujtassék, 
e helyett azonban kutatjuk azokat a lélektani 
okokat, melyek kartársunkat a bűn ösvényére 
vezették s annak örvényébe taszították.

Az elől idézett felhívásban két mozzanat 
ragadta meg figyelmünket. Az egyik szerint 
szomorú sorsra jutott kartársunk 38 évi szolgálat
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után került az igazságszolgáltatás kezére, a másik 
szerint pedig gyászos sorsát neje és 7 gyermeke 
siratja s egyúttal siratja azt a nyolczadik gyer
meket, melyet — talán véglietlen kegyelmes- 
ségében — az Isten kiragadott az élők 
sorából.

Hosszú harraincznyolcz éven át szolgálta 
tehát kartársunk kenyéradóját s abban, hogy 
szolgálatát buzgón, becsületesen és hűségesen 
teljesítette, nem csak hogy nincs okunk, de nem 
szabad kételkedni, mert hiszen ha azt hanyagul 
teljesítette vagy abban hűtlenségen éretett volna, 
szolgálatadója bizonyára régen élt volna meg- 
torlási jogával.

Kérdés már most, hogy azt, ki harmincnyolc 
éven át becsülettel szolgált, mi vihette életének 
alkonyán a bűn ösvényére ? Azt hisszük, hogy 
nem tévedünk, ha ennek a kérdésnek megfej
tését a másodiknak jelzett mozzanatban keressük.

Kartársunknak szerény javadalmazása mel
lett, mely az összes mellékilletményeket is beszá
mítva alig haladta meg a 800 koronát 10 tagból 
álló családot kellett fenntartania, élelemmel, 
ruházattal ellátnia, nem is említve a gyermekek 
iskoláztatásával összekötött költségeket és — 
a mi ilyen nagy számú családnál alig lehet ki
zárva — a gyakran előforduló betegeskedések 
gyógyítására szükséges kiadásokat.

És mind ezt a sok kiadást az egy-egy fejre

eső nyolczvan koronából kellett fedezni, mely 
összeg alig elegendő csak magára a ruházko
dásra is! A család szaporodásával és a gyer
mekek növésével növekedtek a kiadások is, mig 
a jövedelem — mely előbb még csekélyebb 
volt — nem szaporodott, nyilvánvaló tehát, hogy 
a szegény családfő eleivel hitelét vetette latba s 
kölcsönökkel igyekezett nyomorán enyhíteni s 
talán éveken át toldozott egy lyukat a másikkal 
s tette ezt mindaddig, a meddig csak lehetett, 
de utoljára mégis összecsaptak feje fölött a 
hullámok s midőn már saját hitele teljesen ki
merült, inkább hamis hitelhez folyamodott, mint
sem hogy éhező családjának panaszos hangjait 
hallgassa.

A bűnnek tehát itt nyilvánvalóan csak a 
legnagyobb nyomor s ez által okozott kétség- 
beesés lehetett a szülője.

A szolgálati szabályok — mint azt a felhívás 
is igen találóan jellemzi — ridegek s igy a 
a szolgálatadó sem vonhatta ki magát a betű 
szigorú kényszere alól, el kellett tehát a szol
gálatból bocsátania azt, kit az igazságszolgáltatás 
megbecstelenítő cselekedetért sújtott s ez ellen 
senkinek sem lehet szava, itt azonban önként 
előtérbe lép az a kérdés, vájjon jogos és mél
tányos dolog-e az, hogy a mit sem vétő s a 
bűn elkövetésére semmi befolyást nem gyakorolt 
szegény család is sujtassék, még pedig talán

Bogár hőstette.
A Budapesti Hírlap után.

November elején egyszerre csak fagyni kezdett, 
nyomban rá olyan hózivatar dúlt, hogy a vén december 
is megirigyelhette volna. Apám aggodalmasan előhívta 
Csüllög Ferkét, a ki akkor még suttyó legényke volt, 
de a lovat már keményen meg tudta ülni.

— Ferke — mondja neki — Kádos uram még 
most sem küldte el a legelőről a két csikót. Nem 
tudom minek tartogatja ott a vén kupec. Tán szemet 
vetett rájok. Eredj, hozd haza őket Hegyfarkról. De 
veress a kovácsnál jó patkót a lábokra, mert síkos az ut. 
Vigyázz, hogy baj ne legyen.

— Értem tekintetes uram — fogadta a szót Ferke

— nyomban indulok, csak egy kis útra való szalonnát 
kérek a tekintetes asszonytól.

El is indult, a somfa fütyköst se hagyta a pitvarban. 
Könnyebben esik mellette a gyalogolás. Édes apám 
még utána is szólt: „Aztán hallod-e, ne a bércen 
keresztül jöjj vissza. Még kár esnék a szeles állatokban 
a meredeken”.

— Azt úgy se cselekedtem volna tekintetes uram j 
mondá önérzettel Ferke. »

De gyalog szerrel csak a bérczeknek vágott, mert 
amúgy kerülő lett volna. Mi már a rónaságon laktunk 
de Hegyfark a hegyen túl volt egy széles völgyben. 
Az egész környékről oda szerették volna vinni a csikó
kat legelőre. De több volt a csikó, mint a legelő, 
Kádas uramtól kegyelem volt, a kiét oda fogadta. A 
mi legelőnktől igazán szalad a ló ! ■— szokta volt nagy 
kevélyen mondani. Ej azok a hegyfarkiak nagyon büszke 
emberek voltak, de csak nyáron. A csikókon kívül volt 
egész cseresznyeerdejök, csoda-e ha nyáron a mellökre 
ütögettek. „Mi hegyfarkiak vagyunk, a hol az a híres
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még erősebben, mint maga a bűnös és vájjon 
nem lenne-e méltányos dolog ilyen esetekre 
a nyugdíjazást alkalmazásba venni? Mert vájjon 
az az asszony nem jobban özvegy-e, azok a 
gyermekek nem inkább árvák-e, mint ha a férj 
vagy atya meghalt volna ?

A becsületben élőnek családja midőn öz
vegységre vagy árvaságra jut, nem játszotta 
el a társadalom becsülését és szánalmát, mig 
a bűnéért bünhődőnek — bár elég oktalanul 
— a hozzátartozóit is az emberek megvetéssel 
sújtják s szánalom helyett még szemrehányással 
illetvén őket, a helyett, hogy csillapítanák, még 
növelik fájdalmukat.

Kérdjük, ha emberbaráti munkálkodást 
czélzó nyugdíj és segélyegyesületünk a közeli 
időben megalakul — s ki kételkednék benne, 
hogy meg fog alakulni ? — nem lesz-e nemes 
hivatása az ilyen valóban megrendítő csapások
nál is a szerencsétlenek felé terjeszteni áldást 
hozó' karjait és tehetsége szerint gyámolitani 
az önhibájukon kívül nyomorúságba jutottakat ?

Az ilyen pártfogást azonban korán sem 
szabad bűnpártolásnak tekintenünk, mert hiszen 
egyesületünk jelszava az erény és becsületesség 
kell hogy legyen mindenkor, hanem az csak 
az emberbaráti könyürületesség kifolyása lehet, 
mely alól magát senkinek kivonnia nem szabad.

Lehet, hogy tisztelt olvasóink között is

cseresznye terem, meg a hol az a sok csikó van! 
Télire azonban elfogyott a kevélység. Siralmasan 
nyöszörögték: Hegyfarkon lakunk, a hol farkas tekintget 
be az ablakon/ Úgy is volt. Talán sehol sincs annyi 
farkas, az éhségtől lázas szemök nem egyszer be- 
vöröslött az alacsony ablakon. Kit puskával kit vas
villával kergettek vissza az erdőbe.

No de ki gondol novemberben a farkasra, még 
Csüüőg se, a kinek lába alatt ropog a frissen esett 
hó s az erdő lehullott száraz ága. a mint a hegyre 
fölfelé kapaszkodik. Már ereszkedik lefelé a völgybe, 
mikor háta mögött vontatott bőgést hall az erdőből. 
Szinte megdermed erre a hangra. Megáll, két marokra 
fogja a somfát. Feje fölött károgva repült föl a száraz 
ágról egy szürke, kálvinista varjú. De neki csak az a 
vonatatott bőgés csengett a fülében, Mintha testi 
szemeivel látná^az ordas szőrű fenevadat, a mint állát 
ég felé tartva kilóditja belőle a hangot. Talán társát 
tudakoljaja|,rengetegtől, vagy őt érezte meg . . .?

— Ej bolondság! — gondolja Ferke, a másik

akadnak fölös számmal olyan nemesszivüek, kik 
a sors által sújtott család nyomorán enyhíteni 
óhajtanak, ilyeneknek tehát tudakozódásukra 
szívesen meg fogjuk mondani, hogy hol vár eny
hítést a nyomor s hova nyújtsák segítő kezüket.

Még néhány szó az áterdölésről.
Az Erdészeti Újság 18-ik számában Krisán György 

tisztelt'szaktársunk szakértelemre vállóan tárgyalta 
ugyan az áterdőlés fontos kérdését s az által ott ki
fejtettekhez a magam részéről szívesen hozáj árulok, a 
tehát, hogy az előadottakból bármit is megczáfolni 
helyett akarnék, inkább azon igyekszem, hogy saját 
tapasztalataim nyomán magam is hozzájáruljak vala
mivel az áterdőlés fontos kérdésének megvilágításához.

A gyérítés nagyon kényes munka, melynek a 
legnagyobb figyelemét kell szentelnünk, mert mig a 
helyes gyérítés növeli, addig a helytelen csökkenti az 
állabok szillárdságát és nagy károkat okozhat, miért 
is a kivágandó egyedek kijelölését soha sem szabad 
munkásokra bíznunk, hanem azt magunknak kell 
teljesítenünk, és pedig a legnagyobb gondossággal és 
figyelemmel Szerintem a kijelölésnél követenelő eljárás 
a következő:

Az elnyomott és túlszárnyalt vagy valalamely 
egyéb oknál fogva kivágandó törzseken mellmagas
ságban egy-két baltacsapással sima lapot vágunk s arra 
ráütjük a balta fokába vésett jelző bélyeget,gkizárva 
ez által annak a lehetőségét, hogy a munkás jelzésünket 
utánozva imás fát is kivághasson. Rudas erdőben, hol

percben azonban mintha lökött volna rajta valaki, oly 
nagy léptekkel indul meg a sima, ropogós havon. De 
már a harmadik lépésnél elterül s mikor föltápasz- 
kodik, szinte futó lépéssel tart lefelé. Nagyot lélegzik, 
mikor a falu szélső házait látja fehérleni a domboldalon. 
Mert egyik- másik oda is fölkéredzkedett jó távolságra 
a falutól.

No de szélről lakik az öreg Kádas Márton a 
lómester, A csikók már rég haza jöttek a legelőről, 
benn vannak az istállóban. Ezt hamar kitudakolja a 
serény Ferke s aztán oda állít az öreghez, elmondja, 
mi járatban van. A vén Kádas bozontos szemöldöke 
majd a homloka közepéig szalad föl erre a jó hírre. J

— Hát szén vidd el a csikókat! Előbb is küld
hették volna értők. De mond meg az uradnak, hogy 
a pej Bátor külömb ló annál a koromfekete Bogárnál, 
Ezt én mondom, ha máskép hiszi is a gazdád!

Ferke kivezette a két csikót az istállóból. Rögtön 
meglátta, hogy meg vannak vasalva rendesen. A 
kovácsnál se kell időt tölteni. Ni a vén lókötö, gondolja
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a levágandó törzsek száma rendesen igen nagy, nem 
szükséges azokat lebélyegeznünk, ezeknél elégséges, 
ha a mellmagasságban és tövüknél a baltaesapást 
alkalmazzuk, ennek azonban a munkát megelőzőleg 
3—4 héttel előbb kell megtörténnie, hogy igy idejük 
legyen a csapott jelfoltoknak megbámulni, mi által a 
saját jelzésünket a minket félrevezetni vágyó munkás 
jelzésétől megkülönböztethetjük. A levágandó fák ki
jelölését fenyvesekben bármikor, lomberdőben azonban 
mindig csak nyáron végezhetjük, midőn még megvan 
a lombozatjuk, mert ekkor legjobban megítélhetjük, 
hogy a fa egészséges-e, vagy pedig kihalófélben van, 
elnyomott vagy túszárnyalt-e s hogy kivágása által 
mennyiben változik a zárlat. Surjányosokban az ilyen 
jelzés sem foganatosítható, mert ez majdnem oly nagy 
munka lenne, mint maga a kivágás, itt tehát nem 
marad egyéb hátra, mint a gyérítést az ehez értő 
emberek felügyelete mellett végeztetni oly módon, 
hogy egy-egy ilyen értelmes ember felügyelete alá 4—5, 
de legfeljebb 10—12 munkás kerüljön.

Hol a gyérítésben jártas és lelkiismeretes favágók 
állanak rendelkezésünkre, ott a sürü fiatal szálerdőben 
vagy sarjerdőben személyes felügyeletünk mellett pár 
napon át próba gyérítést végeztetünk s miután képes
ségeikre nézve teljes megnyugvást nyertünk, rájuk 
bízzuk, hogy a minta szerint tovább folytassák a 
munkát, természetesen gyakrabban utánna nézve a 
dolguknak, nehogy azt az ellenőrzés tapasztalt hiánya 
miatt elhanyagolják.

A kivágás által nyert fát a lehetőséghez képest 
utakhoz, nyiladékokhoz vagy az erdő szélére kell 
kihordatni és ott csomókba rakatni. Az erdő tele
pítésénél meghagyott vagy a későbben kivágott és a 
sarjadéktól tisztán tartott nyiladékok nagy mértékben

megkönnjútik a gyérítésnél nyert fa kihordását és 
értékesítését.

A gyérítést az év bármely szakában eszközöl
hetjük ugyan, mégis tekintettel arra, hogy a favágók 
majd mindenütt a rendes vágásokban vannak elfoglalva, 
ezt a munkát vagy késő ősszel, vagy pedig kora 
tavasszal végeztetjük, tehát olyan időszakban, midőn 
a munkások nincsenek más értékesebb munkával 
elfoglalva.

Hogy milyen legyen a gyérítés foka, azt a 
gyéritendő állab zárlatának minémüsége határozza meg, 
igy tehát meg szoktuk különböztetni a gyönge gyérítést, 
mikor csak az elhalt és elnyomott fákat szedjük ki, 
igy tehát a túlszárnyalt némely egyedeket Is meg
hagyjuk, tehát az olyanokat, melyeknek csak a csúcsuk 
vesz némileg részt az erdő menyezetének képzésében 
s az sem haladja meg az uralkodó fák leghosszabb 
oldalágait. Ebben az esetben tehát a zárlat teljesen 
érintetlenül marad. A mérsékelt gyérítés az, midőn 
az elhalt és elnyomott fákon kívül még a túlszárnyal- 
takat is kiszedjük, de az elmaradókat még meghagyjuk, 
mely esetben a zárlat kissé meglazul s az erdő menye- 
zete némileg világosabbá válik a nélkül, hogy lénye
gesen megszakittatnék. Vegyes fanemü erdőkben .azon
ban, hol az egyes nemesebb és értékesebb egyedeket 
vagy csoportokat az értéktelenekbb de gyorsabb növésű 
fáktól megszabadítani óhajtjuk, vagy pedig ott, hol a 
fölnevelendő állabott szétterjedő rósz termetű s a többinél 
öregebb fáktól vagy a beteges és gombás egyedektől, 
a szálerdőt a tuskó sarjaktól megszabadítani akarjuk, 
kisebb hézagok is keletkezhetnek, de ennek csak 
elszórtan és ott szabad előfordulnia, hol a meghagyandó 
fák a hézagokat csakhamar betölthetik.

A hol a gyérítés alkalmával hézagok keletkeznek

magában, már a magáénak vette ezt a két csikót. De 
nem szólt. Két kézzel megrángatta a serényöket, 
megveregette a hátukat. Aztán rávetette magát a pejre. 
Az a másik fekete, mint az ördög, csak a homlokán 
fehérük olyan, mintha csillag volna.

Lekerül a völgyi útra s a hegy lábánál elterülő 
erdőben kocog, Már kiér a tisztásra, mikor az a vontatott 
bőgés, a mitől az előbb úgy megijedt, ismétlődik a 
jobb oldali sűrűből. Ferke arra forgatja fejét, a honnan 
ez az üvöltő hang jött. A téli alkonyainál világosan 
látja, a mint egy bozontos fejű ordas fenevad kiugrik 
a fák közül. A lódobogásra megáll s a hátsó két 
lábára ülve keservesen vonitani kezd. Vastag nyakán 
megborzosodik a szőr, úgy vonit még egyet-kettőt, 
aztán kaffogva hátsó két lábára ül, Néz, körülszemlélődik, 
mintha társat keresne, mintha kevésnek tartaná magát 
ahhoz az orgyilkos vállalathoz, a mi most bozontos 
fejében fő. E szomorú gondolat anynyira elkeseríti, 
hogy égnek tartott orral valóságos siralmat bőmből el.

Ferkében meghűlt a vér. A két fiatal tapasz

talatlan csikó is meghorkan a vad hangoktól. Ferkének 
nem kell biztatni őket, rohannak, mint a szélvész. 
Jó, hogy igy van, mert Ferke még a somnyelet is ott 
hagyta vén Kádasnál. Puszta kézzel van a tisztáson 
a farkosok közt.

A farkas még ül a kát hátső lábán, majd mikor 
látja a két ló szilaj futását, dühösen veri bozontos 
farkával a havat, majd előre ugrik bőszült ordítással, 
de aztán megint leül. »

Ebben a pillanatban Ferke háta mögött felüvölt . 
egy másik farkas. Ez már merészebb, bizonyosan 
vénebb, vakmerőbb gonosztevő. Megáll, de csak egy 
percre. Izmos első lábát fölemeli s úgy iramodik a 
a havon, mintha csúszna. Csak vagy egy puskalővés- 
nyire van a két lótól. Az ordas gonosztevő reméli, 
hogy utolérheti a zsákmányt, meg is ragadhatja. Ki
nyitott széles szája szinte a füléig terpeszkedik, az 
éhes fenevad a piros, meleg vérre gondol.

Csüllög már oldalt is hallja azt a vészes, vontatott 
bőgést. Maga sem tudja mit csinál, csak az élet
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ott az elnyomott iákat, melyek a főállabnak már úgy 
sem árthatnak, az erdő talajának beárnyékolása s 
megvédése czéljából meghagyjuk. Egyáltalán nem szabad 
figyelmen kivül hagynunk, hogy minél sűrűbb vala
mely fiatalos és minél nyurgábbak a felnevelendő erdő 
egyes fái, annál mérsékeltebbnek kell lennie a gyérí
tésnek s ezt különösen az első gyérítés alkalmával kell 
megszívlelnünk, mikor is be kell érnünk a fentebb 
leírt gyönge gyérítéssel. A mérsékelt és az erős gyérítés 
közt is szigorúan meg kell vonnunk a határokat, mert 
az utóbbinál már nem csak az elnyomott és túlszárnyalt 
fákat szedjük ki. hanem az elmaradók közül is egye
seket, mi azonban csak a lábas erdőben engedhető 
meg, hol a törzsek ágmentes részének a meghosszabbo- 
adására már nem igen számíthatunk s a gyérítés czélja 
tulajdonkép a meghagyott fák koronájának fejlesztése.

A bükkel és gyertyánnal elegyes tölgyesekben a 
tölgy gyorsabb megvastagodása végett 50—60 éves 
korban szokás az ilyen erősebb gyérítést alkalmazni.

A gyérítésnél, legyen az bármilyen, mint már 
említettem is, a talaj beárnyékolása végett a kelet
kezhető hézagoknál egyes és elnyomott de másként 
életképes fák vagy serdények meghagyandók.

Most pedig miután igy leírtam volna az áterdőlés 
körül szerzett tapasztalataimat, egy kéréssel fordulok 
Krisán György tisztelt kartársamhoz, illetve az összes 
kartársakhoz, mely abból áll, hogy szíveskedjenek 
lapunk utján tudatni, hogy a gyérítést megelőzőleg, 
tehát még lábon mikép lehetne a kivágandó fák tömegét 
meghatározni és kiszámítani, szóval mily eljárás lenne 
erre nézve a legbiztosabb, mert bár eddig minden
féle módszert alkalmaztam, megvallom, hogy gyakran 
csalatkoztam.

Papp  S á n d o r  
kerületi erdőőr, 

az arany érem tulajdonosa, 
az orsz. érd. egy. rendes tagja.

ösztöne dolgozik benne, mikor ész nélkül leugrik a 
Bártorról s úgy, a hogy hosszú kötőféknél fogva meg
köti a tisztás közepén álló egyetlen fához, egy széles, 
vad körtefa ágához a Bogárt. Csak eljusson a keskeny 
erdőszélhez, azon végig robogva, a rónaságon lesz 
már. Ott a sima földön nincs az a farkas a ki utolérje. 
Vad rohanása közben még a kalalapját is megemelte, 
mikor az ott hagyott Bogárt az Úristen oltalmába 
ajánlotta.

A magára maradt Bogár nyerítve, horkolva ipar
kodott az ágtól megszabadulni, ugrott előre-hátra, 
szerencsére a hosszú kötőfék nem akadályozta a 
mozgásban.

A vén gonosztevő nyitott szájjal már hozzá ért, 
a másik vad bömböléssel szaladt oldalról felé mintha 
félt volna, hogy neki a zsákmányból nem jut. A csikasz 
élt elsőbbségi jogával, mikor a csikó füleit hegyezve 
megállva ugrásra készütt; Ferke az erdő nyílásából a 
nagy bömbölésre fordult vissza s még látta, a mint a 
levegőbe karikát rajzolva le, nagyot koppant a havon

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

A  magán uradalmi erdóőrök fizetésének és nyug
díjazásának rendezése elodázhatlan szükséget képezvén, 
legyen szabad erre nézve szerény véleményemet nyilvá
nítanom.

Az én véleményem az, hogy első sorban oda 
kellene hatnunk, hogy mindazok az erdőőrök részére, kik 
az erdőtörvényben meghatározott minősítéssel bírnak, a 
fizetés minimuma, tehát a legalsó határa törvényhozásilag 
szabályoztassék s minadazok a birtokosok, kik ilyenek 
alkalmaznak, kötelesek legyenek azok hatósági föíes- 
ketése alkalmával ezt a körülményt az esketést végző 
hatósági tisztviselő előtt igazolni, ezen felül pedig minden 
egyes olyan birtokos, ki maga nem biztosit tisztességes 
nyagdijat erdészet vagy vadászatialtisztjei és azok csalájai 
részére, kötelezve legyen azokat az alakítandó országos 
nyugdíj és segélyegyesületünkre tagokul felvétetni s értük 
a tagsági dijakat fietni.

A  magán uradalmi erdészeti vagy vadászati altiszt 
ne legyen jövőben szolgálatadója kénye-kedvének kitéve 
s ne legyen ez által bármikor akár okkal, akár a 
nélkü elbocsátható, hanem ennek okaitmindig az illetékes 
közigazgatási hatóság vagy erdőfelügyelőség bírálhassa 
fölül s abban az esetben, ha a szolgálatból való elbocsá
tásra nincs elegendő ok,- legyen köteles megfelelő vég
kielégítést nyújtani.

Nyugdíj egyesületünk majdan részesittesék kivétel 
nélkül minden erdőbirtokos által az erdőkárok után befolyó

a farkas. De azt is látta, hogy a másik a jobb oldalról 
fut a csikó felé s az erdő másik részéből vad bőgés 
kiséri e szörnyű küzdelmet.

Ferkéből csak úgy hörögve szakadozott ki a szó, 
mikor a tajékzó Bátorról lesszállva, elmondta, mi 
történt.

Apám és a kerülő egy perc alatt szekérre kaptak 
és vágtatva iparkodtak a veszedelem szinhelyór.

A szekérzörgésnél is már messziről hallották 
Bogár nyerítését, a ki még mindig a vadkörtefa alatt 
állott. De azt is látták a korán kelő holdvilágnál, hogy 
a földön egy farkas marcangol valamit. Az éhes vad 
csak akkor gondolkozott a menekülésről, mikor puska 
végre került s a kerülő lövése leteritette.

A Bogár diadalmas, dicsekedő nyerítése közt 
szemlélték meg a csatatért. Az egyik farkasnak kopo
nyáját zúzta szét a hősies küzdelemben a csikó éles 
patkójával. Azt marcangolta könnyű prédaképen a vala
honnan előkerült harmadik csikasz. A másiknak a 
belét ontotta ki.
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téritmények bizonyos mérsékelt hányadában, nehogy 
tisztán csak a saját gyönge erőnkre legyünk utalva.

Az egyenruházat dolgában is bizonyos egyöntetű
séget kellene behozni, mert mostanában a hányán vagyunk, 
szinte annyifélekép öltözködünk. Az egyöntetű ruház
kodás véleményem szerint olcsóbbá is tehetné egyen
ruháinkat, mert egy és ugyanazon czéget (pl. Blum és 
társa) lehetne megbízni azok készítésével és szállításával 
s igy a tömeges megrendelés következtében a ruha ára 
is leszállítható lenne.

Egyébként én itt tisztán csak a saját egyéni 
nézeteimnek adok kifejezést, egyebekben pedig mindig 
szívesen alávetem magamat a több. ég határozatának s 
hive akarok lenni minden körülmények közt megindított 
mozgalmunknak, mint a hogy annak elejétől kezdve eddig 
is hive voltam Midőn végül szerény soraimnak lapunkban 
való szives közlését kérném, szívélyes üdvözlettel vagyok 
a szerkesztő urnák igaz hive V a r g a  J ó z s e f

urad. erdőőr.

Figyelm eztetés. A  folyó hó végével ismét közel 
száz olyan tisztelt olvasónk lesz, kiknek negyedévet 
meghaladó hátralékuk van, miért is kérjük mindazokat, 
kik akár előző hátralékukat még nem törlesztették, akár 
pedig az előfizetést meg nem újították, hogy ezt jövő a 
hó elején okvetlen megtenni szíveskedjenek. Az előfizetési 
dijakkal együtt küldhető a röpirat ára is, ezt azonban 
az utalvány szelvényén fel kell említeni. Az utalványok 
korona-fillér értékben állitandók ki.

Rózsatok, magról neveltek, i—1*50 méter magasok, 
IO—15 milliméter vastagok kerestetnek. Kinek ilyen vad
rózsától lennének, vagy azoknak beszerzési forrásáról 
tudna, szíveskedjék lapunk szerkesztőjét, mint kinek 
ezekre szüksége van, lehetőleg mielőbb értesíteni.

A madarak életkora Általánosan elterejedt 
nézet, hogy a madarak közt a holló éri el a legnagyobb 
életkort, s hogy legközelebb áll hozzá ebben a tekintet-

Bogár hozzá méltó hősies halállal a hazáért halt 
meg: a forradalom idején a keresztúri csatában lőtték 
ki apám alól.

De a vén lókupee Kádas még ezek után is a 
Bátor mellett tartott. Mégis csak különb ló a Bátor 
— állította a makacs ember — mert mit tehet ő róla 
hogy az a bolondos Csüllög a Bogárt kötötte a fához. 
Ha a Bátort köti oda, ez bizonyosan mind a három 
farkast agyon rúgja, Jene Ambrus kerülőnek akkor 
nincs mit meglőni. De különben Bgárnak már vége, 
az elhullottolónál mindig többet ér az eleven. Én voltam 
a nevelő apjok. Nincs-e igazam? — vetette utána — 
még a szemét is kimeresztette rá, annyira biztosnak 
érezte magát e nagy igazságban.

Gyöngyösy László.

ben a királysas. Gondos vizsgálat eredményei éppen 
most megcáfolják ezt a nézetet, amennyiben azt a csudá
latos tényt állapítják meg külföldi tudós körök, hogy a 
liba az, amely a legnagyobb kort eléri, Állítólag nyolcvan 
esztendeig is elél. Egy kisebb bagolyfajnál azt találják, 
hogy hatvannyolc esztendeig is elél, azután következik 
csak a holló ötvenkilenc esztendővel és • a sas ötennégy 
esztendővel. A  liba tehát tizenkét esztendővel gyűr le 
minden eddigi madárkort. Figyelemreméltó, hogy az 
életkor terén a szárnyas hölgyek érték el a legnagyobb 
rekordot.

A ném et császár vadászrendjele. A  német 
császárnak van egy rendjele, a melyei semmi különös 
kiváltság vagy jog nem jár ugyan, de a melyet mégis 
nagyon sokan igyekszenek megkapni. Ez a kiüntetés 
egyszerű tü, a melyet a kalap baloldalán viselnek s a 
melyet a csázzár érdemes vadászoknak szokott adni. A 
tü ovális alakú, aranyból való fehér zománozással és 
ezzel a három betűivel: W. I. R. (Wilhelmus Imperator 
Rex), alatta pedig francia nyelven ez a franeia fölirat 
olvasható: le Roi et ses chasseurs! Éljenek a király és 
vadászai!) Vilmos császár a ki nagy vadász hírében áll, 
nagyon fukarkodik ezzel a rendjellel, a melyet nagyatyja 
alapított meg.

M egelevenedett Jézus-kép Egy Nimesben 
megjelenő folyóirat, a Tiers-Ordre-Franciscan a követ
kező csudálatos esetet beszéli e l : Róma Szent-Mária
templomában egy nagy Jézus-kép van felszegezve a falra. 
Pár hét előtt több száz tagból álló közönség előtt, 
amelyben papok, szerzetesek, tanárok voltak, Jézus képe 
elkezdett mozogni, szemeit az ég felé forgatta, majd a 
földre szegezte és a feje körül ragyogó aureola jelent 
meg. E  csoda pár nappal később megújult számos tanú 
előtt. A  mióta e csoda megtörtént, a templomot szinte 
ostromolja a, nép. Mindenki akarja látni a megelevenedett 
Krisztus-képet. Mivel azonban attól félnek, hogy a tem
plomba tóduló népség között zavarok keletkeznek, a 
képet levették a falról és máshova helyezték át.

A rekedtség gyógyítása. Egy francia újság
ban olvassuk a következő érdekes esetet: E gy énekes, 
a ki szabad óráiban méhtenyésztéssel is szokottfoglalkozni, 
néhány hónap előtt meghűlt s annyira rekedt lett, hogy 
végképpen le kellett mondania az énekről. Ettől fogva 
még többet foglalkozott méheivel és többször megesett, 
hogy ezek a szárnyas állatkák megszurták. Nagy bámu- 
mulatára azt vette észre, hogy mentül több szúrást kapott, 
annál jobban visszatért a hangja s a tizedik szúrás után 
oly jól énekelt, mintha soha semmi baja sem lett volna. 
A  francia orvosok már most határozottan állítják, hogy 
a méhszurás a legjobb szer a rekedtség ellen.

Szigorú erkölcsök. Des Moines jowai város 
tanácsa valóban drákói szigorúsággal akarja a rendet 
föntartani. Éjjel tizenegy órakor trombitaszó tudatja, 
hogy mindenki otthon tartozik lenni. Az, a kit ilyenkor 
még az utcán érnek, ötven dollár bírságot fizet vagy 
húsz napig fogságban ül. Az utcán köpködni tiz dollár 
pénzbírság terhe mellett tilos. Az utcán nem szabad 
hangosan beszélni; az ez ellen vétő a zajhoz képest, a 
melyet az utcán csap, ötszáz dollárig terjedő bírságot 
fizet. A  színházban csak oly darabokat szabad előadni, 
a melyek tiz óra előtt érnek véget.

A  v ilág  legöregebb fája. Jeruzsálem környékén 
mutogatnak olyan olajfákat, a melyek még Krisztus 
idejéből valók, Ezek azonban valóságos kölyök-fák ahhoz
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a tölgyfához képest, mely a kisázsiai Cos szigeten van 
s melyről egy németországi tudós kisütötte, hogy két- 
.ezerkilencszáz éves. Tudományos vizsgálódásai a fa kérgén 
és gyűrűin arra a kétségtelen eredményre vezettek, hogy 
a fa Krisztus előtt ötszázaddal is már megvolt. A  hagyo
mány szerint Hipocrates, aki Cos szigeten született, sok
szor a fa árnyas lombjai alatt oktatta tanítványait. 
Hipoczates öt századdal élt Krisztut előtt. A  fa törzsének 
alsó kerülete kilenc méter s ma is nagy ágak vannak rajta.

felé van elfoglalva, hogy a legszükségesebb teendőket csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel s éjjeli nyugalmának feláldozásával 
végezheti, segítséget pedig nem tarthat mert a folytonos sok 
hátralék mellett alig képes fedezni a folyó kiadásokat. A röpirat 
kiadási költségeit is maga fedezte s úgy látszik, hogy nagyobb 
része a nyakán marad. Üdvözlet! S lá rk u  Is tv án  urnák. Kőrös
mező. A megyéjebeli járásiak közül tudtunkkal Önön kívül még 
csak egy járatja a lapot s a röpiratot sem rendelték még. Bizon 
sajnos, hogy az ébredés olyan lassan megy.

A ki kedden szü letik  , . , Egy Conac nevű 
asztrológus 1636-ban megjelent müvében a követke
zőket írja:

Az a lány, aki kedden született, szép lesz, fehér, 
se nem kövér, se nem sovány, gesztenyehaju, szép- 
termetű, becsületes asszony, féltenni fogja a férjét, de 
a férje verni fogja; rossz lesz a gyomra; modora 
szeretetreméltó, szerény lesz; haja hosszúra nő. A  
szolgák, szolgálók és mások meg fogják lopni. Nem él 
ötven esztendőnél tovább. Szerencsétlen napja a péntek. 
Fulladásban hal meg, szeszélyes lesz és akaratát gyakran 
változtatja.

Hétszer. Hétszer házasodott meg Nathanael Reed, 
aki meghalt nemrégiben a coldvateri kórházban Michigan- 
államban. Az anyatermészet rendkívüli adományokban 
részesítette, úgy hogy tizennégy esztendős korában már 
huszonnégy esztendős férfinak látszott s tizenhat éves 
korában úgy elbűvölt a szomszédban egy leányt, hogy 
az szülei akarata ellenére hozzá akart menni. De a fel
háborodott após még a nászéjszaka előtt visszaragadta 
leányát a szülei hajlékba s több esztendővel később Reed 
a feleségét mint egy boldogabb halandó hitvestársát látta 
viszont. Második házassága sem sikerült. A  lakodalmi 
hintó felborult, mikor már otthonába ment fiatal fele
ségével, s a szegény asszony halálosan megsérült. Har
madik feleségével annyira nem tudott egyezni, hogy 
még a mézes hetek elmúlta előtt elvált tőle. A  negyedik 
asszony valóságos Xantippe volt. Egy éjjel megszökött 
előle s aztán rövidebb, hosszabb időközökben még három
szor hajtotta bele fejét a házasság jármába. A  hetedik 
asszony, aki az elődeinél talán még engedetlenebb volt, 
fogságba juttatta, amikor meg akart szökni tőle. Akkor 
Reed huszonnégy esztendős volt. De most már nem 
fcgott rajta a női varázs, többször nem házasodott. 
Harminc esztendőt töltött aztán még mint nőtlen ember.

Szerkesztői üzenetek.
Dudás Ferencz urnák. Sárerdő. Sajnálattal kell be- 

vállanunk, hogy hivatkozott levelét és czikkét nem kaptuk 
kézhez mert biztosíthatjuk, hogy Önnek is, mint annyi sok 
másnak a pénz előleges beküldése nélkül is megküldtük volna 
a röpiratot, a melyet különben most f. hó 25-én becses czirae 
alatt postára tettünk. Udvardy Ferencz urnák. Göde-Mester- 
háza. Jónás Demeter t. kartársunknál sajnálatos tévedés történt, 
a mennyiben az ó lapját úgy látszik felcserélték Jónás András 
t. kartársunk lapjával. A hibát már becses sorai vétele előtt 
kijavítottuk s elmaradt lapjait is megküldtük. Az előfizetése 
márczius végéig rendezve van. Február 7-iki levelét nem kaptuk, 
mert különben a röpiratot már akkor megküldtük volna, mit 
különben a mai postával megtettünk. Lapunk szerkesztője annyi

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

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

!! MEGJELENT!!
x
X  
X  
XX  és 2 korona beküldése után azonnal bér
i t  mentve lesz megküldve a

1 n r -  RÖPIRAT
X
H  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
l i  mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
i t  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 
X  talán sem szabadna hiányozni.
Ü  Előzetések az „Erdészeti Ujság“
^  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
$ t dendők. X
X  Xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Xxx
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

|  Zoologioi Lapok
®  képes közlemények a tudományos és gaz- 

j dasági állattan és vadászat köréből,

£  szerkeszti: Parthay Géza.
^  A Zoológiái Lapok gazdasági rova- 
|H tában állandóan foglalkozik méhészettel 

és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten.

Í Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

i h m m h i m u m m í

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



176 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

E L S Ő
m m m sm

R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

‘c3
r-H
'(3
&0|rH
o
N
03
• rH

03
O
Ö
o

VI
'03
VI
<u

03
>>
tüO

I L U M  és T A R B A
Szerb kir. udv. szállítók, ő cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület” rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POLGÁRI RUHÁK.
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A K SA
Szerb királyi udvari szállítók,

Ö császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szálütói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület” rendes tagja.
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Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi l egmagassabb c s i r a képe s s égü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

Á rjegyzék bérm entve.
2—8

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M árcizus 6. 23. szám

Előfizetési á r a k :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél évre . . . . . . . .  4 kor. — fii.
Negyed évre . . . . . .  2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
g küldendők. &

igg*r ........
H irdetési d ija k : ;

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 

60 fii. bélyegdíj fizetendő.
Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

? sékelt dijak egyzsége szerint. 1
m*s.___________________________

Szolgálati viszonyok rendezése.
Lapunk múlt számának levelezési rova

tában Varga József tisztelt kartársunk egyebek 
közt felvetette a magán uradalmi erdészeti és 
vadászati altisztek szolgálati viszonyait, azok 
rendezésének szükségességét hangoztatván.

Ez a kérdés annyira kényes, hogy csak a 
legnagyobb óvatossággal és keztyüs kézzel lehet 
hozzá nyúlni; olyan ez, akár csak a csalán, 
vagy pedig a darázsfészek.

Tagadhatlan tény az, hogy a magán ura
dalmi erdészeti és vadászati altiszti személy
zetnek a szolgálatadójával szemben való vi
szonya eddig semmi irányban sincs rendezve. 
Maga a szolgálatba lépes rendszerint kölcsönös 
megegyezés szerint, nem ritkán talán szabad 
alku utján történik s talán szórványosan szer
ződéssel is van biztosítva, esetleg pedig a 
szegődött cselédek mintájára rendezve, legtöbb 
esetben azonban a legnagyobb rendszertelenség 
uralkodik. Az erdőbirtokos vagy annak meg
bízottja kénye-kedve szerint fölfogadja vagy 
elbocsátja erdészeti és vadászati személyzetét 
s ebbeli ténykedéseibe senkinek beleszólása 
nincsen. Az igy fölfogadott egyén szolgálati 
ügyköre sehol sincs szabályozva; ha kell, 
az erdőnél alkalmazzák, ha pedig föllebbvaló- 
jának úgy tetszik, berendeli az istálóba lovainak 
gondozásához, vagy a konyhára nyársforgatónak, 
szóval rajta áll, hogy meghagyja-e erdészeti 
vagy vadászati altisztnek, vagy pedig egyszerűen 
mindenest csinál belőle.

Ugyanilyen rendszertelenség van a java
dalmazásnál is, mely szinte teljesen a szolgá
latadó akaratától függ s az azt tetszése szerint 
emelheti, de le is szállíthatja minden ellenvetés 
nélkül s az alkalmazottnak az utóbbit is tűrnie 
kell, vagy pedig elhagyni a szolgálatát.

A legsérelmesebb azonban az az eljárás, 
melyet a magán birtokos erdészeti és vadászati 
személyzetével szemben a szolgálatból való 
elbocsátásnál követhet. Teheti ezt akár okkal, 
akár ok nélkül egyaránt s nincs erő és hatalom, 
mely őt ebben megakadályozhatná; fegyelmi 
eljárás, vizsgálat vagy egyéb hasonló előz
mények itt teljesen ismeretlenek, sőt még csak 
végkielégítésre vagy bizonyos további időre 
való javadalmazásra is csak ott és abban az 
esetben tarthat az elbocsátott igényt, hol elég 
óvatos ezt magának szolgálatba lépése alkalmával 
szerződésileg biztosítani.

A házi és mezőgazdasági cselédek szolgálati 
viszonyait a cselédtörvény szabályozza, az ipari 
és kereskedelmi személyzet érdekeit az ipar
törvény védi, legújabb időben pedig a mezei 
munkások és napszámosok érdekeinek meg
óvására tett törvényhozásunk hasznos intézke
déseket. Az államkincstárnál szolgáló altisztek 
szolgálati viszonyait a szolgálati szabályok 
szabályozzák s a múlt év óta védelemben 
részesülnek a községi, közbirtokossági erdőőrök, 
nem is említve, hogy a megyei és járási er
dészeti személyzet a vonatkozó vármegyei 
szabályrendeletnek volt és van alárendelve, 
egyedül a magán uradalmi erdészeti és vadászati 
altisztek érdekeit nem óvja semmiféle hatósági
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intézkedés, ha csak nem mint cselédek, tehát 
nem a szakvizsgái bizonyitványnyal, hanem 
cselédkönyvvel a kezükben lépnek szolgálatba, 
mely esetben azután a cselédtörvény oltalma 
alatt állanak.

Mint már előbb is megjegyeztük, ez a 
kérdés nagyon kényes és talán a legcsiklandó
sabbak egyike. A magán erdőbirtokos az erre 
vonatkozó magánügyeibe beleavatkozónak egy
szerűen azt mondhatja, hogy „eb ura fakó!" 
Mi köze van valakinek ahoz, hogy ő miként 
javadalmazza, mire használja az általa szolgálatba 
fogadott és fizetett embert? Vagy pedig tehet 
ő arról, hogyha az erdőőr vagy vadász halála, 
után ennek családja földönfutóvá lesz és koldus 
tarisznyával kénytelen megkeresni mindennapi 
kenyerét? Tessék mindenkinek öregnapjairól 
s halála esetére családjáról idejekorán gon
doskodni.

Hát hiszen van is ebben az okoskodásban 
valami, a mi bir az igazság némi látszatával, 
mert minden egyes embernek a legdrágább 
kincse az ő egyéni szabadsága, a melyet nem 
korlátozni, de védeni kell, de ha ismét az érem 
másik oldalát tekintjük, akkor bizonyára arra 
a következtetésre fogunk jutni, hogy bár a 
birtokosok egyéni szabadságát és a saját ügyek
ben való intézkedés jogkörét megszoritani nem 
szabad, mégis oltalmunkba kell vennünk a

gyengébbet is. Erre kizárólag hazánk törvény- 
hozása van hivatva, az a törvényhozás, mely 
oly szépen megvédte az iparos segédek, cselédek, 
gyári munkások és a napszámosok jogait s azt 
hisszük, hogy eljön az idő, midőn ki fogja 
terjeszteni védő szárnyait a magán uradalmi 
erdészeti és vadászati altisztek fölé is.

A javadalmazást magát még legkönnyebben 
lehetne szabályozni, kimondván azt a legalsó 
határt, melyen alul az erdőőrt vagy vadászt 
díjazni ne lehessen, valamint a szolgálatból 
való elbocsátás kérdésének rendezése sem 
ütköznék elhárithatlan akadályokba, lehetvén 
ennél is a bíráskodásnak azt a módját alkal
mazni, mellyel a közigazgatási hatóságok az 
iparosok, cselédek stb. hasonló ügyeit intézik, 
legnehezebben intézhető el azonban a nyug
díjazás kérdése.

A magánbirtokost nem lehet arra kény
szeríteni, hogy alkalmazottja vagy azok hozzá
tartozói részére állandó nyugdijat biztosítson, 
mert ez esetleg olyan megterheléssel járna, 
mely azt a tönk szélére juttathatná, mi azonban 
erre nézve is tudunk kibúvó ajtót és olyan 
módot, melynek alkalmazása mellett a kecske 
is jóllaknék, meg a káposzta is megmaradna.

Értjük itt a megalakulandó országos erdé
szeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesületet, mely annak idején éppen a magán

T A R C Z A
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A vadászat a rómaiakál.
(Mutatvány „A Természet* czimii folyóiratból)

„ . . . Manet sub Jőve frigid 
Venator tenerae coniugis immemor, 
Seu visa est catulis cerva fldelibus 
Sen rupit teretes Marsus aper plagat.“

A vadászattal járó nagy gyönyörűséget alig 
lehetne rövidebben és mégis jellemzőbben festeni, mint 
ezt a nagy római költő lentebb idézett szavaival teszi, 
melyeknek értelme betű szerint való magyarsággal az, 
hogy a szenvedélyes vadász az éjét is Isten szabad 
ege alatt tölti s fiatal feleségével se gondol, ha hű 
kutyái szarvastehenet szimatoltak ki, vagy valami 
marsusi vadkan tépte el sűrű hálóját.

A költőnek ezekből a szavaiból tehát világosan

kitetszik, hogy az ókorban is, a világhőditó roma 
népnél is felette kedves lehetett a vadászattal való 
foglalkozás.

Horatius erről, valamint a halászatról is többször 
tesz említést költeményeiben s e két foglalkozás, úgy 
látszik, már csak azért is kedves volt előttük, mert a 
mulatságon kívül az a remény is kecsegtette őket, hogy 
estére kedves gazdag zsákmánynyal megrakodva térhet
nek haza,

Tudnivaló dolog pedig, hogy a római konyha a 
világ legkeresettebb formájú és izű eledeleit tudta 
készíteni. Az Ínycsiklandó ételek szine-java pedig 
épen a különböző vadak húsából állott.

Ezért voltak ők mintegy utalva a vadászatra és 
halászatra, ámbár, mint Cicero egyik helyéből kitetszik, 
akadtak olyanok is, a kik a halászat mesterségét nem 
tartották tisztességes foglalkozásnak, de ez az Ítélet a 
„műkedvelő” halászokra talán még sem vonatkozott.

Annyi mindenesetre kétségtelen, hogy a két fog
lalkozás közül, mint ma is, sokkal nagyobb kedves
ségben állott a vadászat.
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uradalmi, tehát egyébként nyugdíjjal nem biz
tosított személyzet jövőjét lenne legjobban 
hivatva biztosítani.

Ha egyszer egyesületünk megalakul s nem 
kételkedünk benne, hogy meg fog alakulni, 
mert hiszen az irányadó legmagasabb körök is 
belátták ennek szükséges voltát, megszűnhet 
a jövő iránt való aggodalom. A magán erdő- 
birtokos aránylag igen csekély évi járulékkal 
biztosíthatja alkalmazottját és annak családját, 
az egyesület pedig maga is nyer ez által, 
mert tagjai nagy mértékben fölszaporodnak s 
ezek révén vagyona is évről-évre gyarapod
ni fog.

Reméljük, hogy egyesületünk megalakulá
sával a magán uradalmi erdészeti és vadászati 
altisztekre is jobb napok fognak virradni. —

Vadászati bajok.
A legutóbbi szép tavaszi napok után most márczius 

elejével beköszöntött nagy havazás és kemény hideg 
juttatja eszünkbe azt a mérhetlen nagy pusztítást, 
melyet ez az időjárás az idei nyúlállományunkban 
okozni fog.

A nyúl tudvalevőleg rendszerint márczius havában 
fiadzik először, de az olyan meleg időjárás mellett, 
mint a milyen az év elmúlt két első hónapjában hazánk
nak majdnem minden vidékén uralkodott, a nyulak nemi

ösztöne is korábban jelentkezik s bizon februáriusban 
akárhol lehetett már apró nyúlfiakat látni. Természetes, 
hogy ez a korai nemzedék most részint a nagy hideg és 
élelemhiány miatt elpusztul, vagy pedig a különféle 
dúvadak prédájává válik.

Mig igy hasznos vadjaink eme legszaporábbja 
halomra pusztul, addig legnagyobb ellensége, a gonosz 
róka fltytyet hányva az időjárás viszontagságainak 
vígan éli világát, az ő meleg barlangjában, melyből 
csak a dúsan megtérített asztala mellé rándul ki hébe- 
korba. Bátran teheti, mert ellenségeinek a puskásoknak 
legnagyobb része január végével, mikor beáll az 
általános vadászati tilalom, szögre akasztja puskáját 
s ott is hagyja azt fityegni és a rozsda által marni, 
mig csak az első szalonkát nem hozza vidékére a 
tavaszi szellő, a merre pedig ennek nincs járása, lóghat 
biz’ az egészen júliusig is, mikor szárnyra kezdenek 
kelni az első fogoly-csirkék. De ugyan ki is mászkálna 
ilyen czudar locs-poes időben a határon csak azért, 
hogy egypár szarkát, varjut, sólymot vagy ölyüt emeljen 
le, vagy pedig a rókának csiklándozza meg a bundáját, 
mikor egyébként a konyhára semmi megehetőt nem 
hozhat? Bizon még a feleség is visszatartja a szerinte 
haszontalan ruhakoptatástól, no meg hogy a drága 
egészségét hiába ne rongálja.

Pedig ha valamikor, úgy most van itt az ideej 
a kártékony vadak pusztításának, mert ezek is ilyenkor 
tesznek legnagyobb kárt hasznos vadjainkban s mikor 
egy-egy poczakos róka elejtésével egész jövendő róka 
nemzedéket pusztíthatunk el. De hát nálunk még 
mindig nagyobb számban van a koczapuskás, mint a 
hivatásos vadász s vadász életünkben — eltekitve 
néhány rendszeresen kezelt úri birtoktól és magán 
vadászterülettől — a legnagyobb rendszertelenség ural-

Erre mutat, sok mást elhallgatva, az a körülmény, 
hogy mithologiájukban egy külön istenség fejlődött, 
kinek oltalma alatt állottak a vadászok és ki maga 
is szeretettel űzte a vadászat nemes mesterségét. Ez 
az Istenség Diana, a berkek és erdők szüze, kit 
„venetris“ és Jaculatris“ (vadászó és gerelydobó) 
nevekkel tiszteltek meg. De ő nemcsak öldöste a 
vadakat, hanem fentartásukról is szeretettel és szorgal
masan gondoskodott. Ő volt tehát a régi vadásztörvény 
végrehajtója.

Oly kitünően bánat a nyíllal, a mint csak egy 
istennő bánhatott. Híres szobrán is nyíllal és szarvassal 
van ábrázolva.

A vadászattal való foglalkozást már a mithologia 
szerint is a hősiességnek bizonyos nimbusa övezte. 
Csak gondoljunk Heraklesz munkáira, melyeknek leg
nagyobb része bizonyos szörnyű vadaknak lenyilazásá- 
ból állt.

Ezeknek elseje volt a nemeai oroszlán meg) 
ölése, melynek sárgaszőrü bőrét, a nagy munka emlékére, 
mint vadásztrofeát hordozta vállain.

A vadászatot ezért mint a bátor katonának 
nevelő iskoláját is, nagy becsületben tartották. A lovag
lás, vadászat és úszás csak egy részét képezte a 
római nevelésnek, mint a görögnek az irás, meg a 
muzsika. Mikor Hratius keserves panaszra fakad a 
rómaiak elpuhulása miatt, szemre hányólag vágja 
honfitársai szemébe, hogy már a tanulatlan nemes 
ifjú nem tudja megülni a lovat és retteg a vadászattól, 
de annál jobb játékos. (Nescit equo rudis haerere 
ingemius puer, venarique timet, ludere docitor.)

Más helyen meg lelkesedve említ meg egy ifjút, 
a ki értette, hogyan kell a tisztáson tovanyargaló 
szarvascsordára rádárdázni s a cserjés alján rejtőző 
vadkant gyorsan elfogni (catus idein per apertum 
fugientes agitato grege cervos iaculari et celer alto 
latitantem fruticeto ecxipere aprum.)

A rómaiaknál nemcsak egyesek, hanem azt lehet 
mondani, az állam is vadászott, különösen a köz
társaság ideje után.

Ez már a vadászatnak mindenesetre elfajzása
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kodik. Kivált a községi vadászterületek azok, hol a 
hasznos vadak óvásának és a kártékony vadak pusz
tításának alig akadunk nyomára. A vadászati törvény 
intézkedett ugyan, hogy a községi, kozbirtokossági s 
s más hasonló vadászterületek 6 évi ciklusokban 
adassanak bérbe, hogy igy a bérlőnek saját érdeke is 
megkívánja a hasznos vad óvását és szaporodásának 
előmozdítását, de ennek mégis csak ritkán van gyakorlati 
értéke, mert a bérlet végének közeledtével a bérlők 
attól való féltünkben, hogy az uj árverés alkalmával 
az kezükről el lesz ütve, minden igyekezettel azon 
vannak, hogy a lehetőség szerint mentül jobban ki
vegyék a vámot.

Ez alatt természetesen az orvvadászok és törészek 
— s kivált az utóbbiak — sem pihennek, sőt ezek 
még a tilalmi idővel sem törődnek, hanem űzik gonosz 
mesterségüket az egész éven keresztül.

Pár év előtt magamnak is volt alkalmam a paraszt 
puskások eszükjárását megfigyelhetni egy hivatalos 
hajtóvadászat alkalmával, melynek czélja lett volna a 
határon nagy pusztításokat okozó vaddisznó csordát 
puskavégre keríteni, de sajnos, mint majdnem minden 
hivatalos hajóvadászat, úgy a mienk sem sikerült, mert 
a kényszer munkába kirendelt hajtóknak eszük ágában 
sem volt rendes munkát végezni, e helyett azonban 
csoportokba verődve s vígan adomázva haladtak előre, 
mi közben a csorda kénye-kedve szerint menekült 
hátrafelé. Megtudva ezt a bajt elhatároztuk, hogy a 
következő hajtásban, melyből már különben sem vár
hattunk egyebet, figyelmünket a hajtásba kerülő rókáknak 
szenteljük s csakugyan rövid egy óra alatt öt darab 
be is számolt a bundájával. No hiszen lett erre zúgolódás 
a derék szász atyafiak közt! Hát — úgymond — azért 
jöttek ki az urak, hogy elpusztitsák a rókákat, melyek

bőrét télen két forintjával adhatták volna ők el? 
Tehát fájlalták, hogy hasznos vadjaik legnagyobb 
pusztítóiból néháuy elpusztult!

És ez az elv majd minden paraszt puskásnál 
érvényesül. A helyett, hogy a rókákat minden időben 
egyaránt pusztítaná, örül annak, ha az minél jobban 
szaporodik s lövését a téli időre hagyogatja, mikor a 
bundáját jó áron megfizetik, nem számolván azzal, 
hogy mennyi sokkal többet érő hasznos vadja pusztul 
el ez által.

Természetes, hogy mig ezek a viszonyok ural
kodnak, a nemes hivatásukat átérző hivatásos vadászok 
minden igyekezete kárba vész, mert a mi eredményt 
ők a káros vadak pusztításával a saját területükön 
elérnének, azt mindig ellensúlyozza a szomszédos gondo
zatlan terület szaporulata, melylyel szemben teljesen 
tehetetlenek.

De talán még a ragadozó vadaknál is vesze
delmesebbek hasznos vadjainkra nézve a tőrészek, e z . 
a mihaszna nép, mely rendesen a lakosság söpre
dékéből kerül ki. Magamnak is volt alakalmam vadá
szataim alkalmával a nyulakra kirakott drót tőrök 
százait összeszedni s nagy havazás alkalmával egész 
fogoly csapatot találtam megfogva az elhintett mag 
körül szétrakott s fehér lószőrből font tőrökben meg
fogva. Ez ellen a rabló nép ellen még nehezebb a 
védekezés, mint a dúvadak ellen, mert gonosz mester
ségük folytatásában fölötte óvatosak s ha tetten érjük 
is őket, mi haszna? az a 4—5 napi fogság, a melylyel 
őket enyhe törvényünk sújtja, nekik nem büntetés, 
mert a szégyenérzett régen kiveszett vásott kebleikből.

Nem csodálkozhatunk azután, hogy ilyen viszonyok 
mellett hasznos vadjaink a megkívánt szaporodás helyett 
inkább pusztulnak és fogynak s vadkivitelünk és bel

volt. de megvolt. A hatalmas circusok földje és az 
ampitheatrumok szomjas Lomobja mennyi ártatlan vért 
nem szívott magába, hogy az ú. n. venatiok, vagyis 
állatviadalok minél izgatóbbak legyenek s minél fénye
sebben sikerüljenek.

Szörnyű elgondolni is, mint omolhatott patakok
ban a vér, mikor a nagy Pompejus 17 elefántot 600 
oroszlánt, 410 párduczot léptetett fel hires állatviadalain 
és hozzá még számtalan kisebb fenevadat.

Az egyik Cordianus császár valóságos „vígszín
házt hatásra törekedett az állatviadalok rendezésében. 
A circust mesterséges erdővel fásitptta be s igy eresz
tett bele 200 szarvast, 30 vadlovat, 100 vadjuhot, 10 
jávorszarvast, 100 kyprosi bikát, 300 struczmadarat, 
150 vadkant 200 vadkecskét és 200 szarvastehenet

El se tudjuk ma képzelni, kik és hogyan fogták 
el elevenen ezeket a fenevadakat; de hát Róma, a 
világ uralkodónője parancsolt s az alattvalók boldogok 
(!) voltak, ha rendeletéit, habár vérük hullásával is, 
teljesíthették.

Bőven kijutott a vadállatokkal való viaskodásból 
a szegény keresztényeknek is, a kiknek legnagyobb részét 
arra Ítélték, hogy a fenevadak harczában vérezzenek 
el Jaj volt annak ki el volt Ítélve: ad bestias! Az 
ilyen úgyszólván részenként halt meg. És mialatt a 
czirkusz árnyas ponyvái alatt felzugott a nézők tetszés
vihara, Róma egyik-másik elrejtett zugában ezer ajak 
rebegte halkan, de bizalommal: Miatyánk, Isten! . . .

Nem hiányoztak az ú. n. vadászkalandok sem és 
legalább Vergilius Aeneisének IV. énekéből az tűnik ki, 
hogy római felfogás szerint a nemes sporttól a nők 
sem idegenkedtek. Ismeretes, hogy a jámbor Aeneas 
és a szép Didó királyné ép egy vadászatán kötött oly 
benső barátságot, mely Didó szivében a leghevesebb 
szerelemmé fokozódott. Igaz, hogy Venus istennő is 
nagyban rajta volt, hogy szerelmes fiának, Aeneásnak, 
Didó legyen a legnemesebb vadászzsákmánya, de nem 
is mindennapi kaland volt ám ez!

Megvolt az ú. n. Jágerlatein is, meg a Sonntags- 
jáger is.
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fogyasztásunk nem emelkedik olyan arányokban, a 
milyenekben emelkednie kellene és ezen a téren például 
a hazánknál sokkalta kisebb Csehország vagy egyes 
apró német államok messze túlszárnyalnak.

Az erdészeti és vadászati hivatásos személyzet 
egyik legszebb és legnemesebb föladata ezeken a 
bajokon tehetsége szerint segiteni s a ragadozók pusztí
tását nem csak személyesen minden kitelhető módon 
végezni, hanem a jó példa megadásával erre másokat 
is buzdítani.

Az, ki ezen a téren minden lehetőt elkövet, első 
sorban hazájának tesz hasznos szolgálatot, ezt tenni 
pedig minden igaz hazafinak legfőbb kötelessége.

E gy  v é n  va d á s z '

Sályi 1900 márczius 2.

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

Nem mulaszthatom el értesíteni, hogy a röpiratot 
megkaptam s át is olvastam nem is egyszer, de többször 
is és bizon mondhatom, hogy annak tartalma a legnagyobb 
mértékben kielégített. Az erdészeti altisztek szomorú 
helyzete annyira meghatóan van ott ecsetelve, hogy még 
a legkeményebb szivti embert is megindíthatja. Valóban 
csodálom, hogy a szerkesztő urnák még mindig van oka 
panaszra, hogy ennek a kitűnő munkának olyan kevés a 
megrendelője és hogy még mindig akadnak olyan tisztelt 
kartársák, kik azt meg nem rendelték. HiszSn ez a mű 
nem két, — de tiz koronát is megér. Részemről Ígérem,

hogy azt minden ismerősömnek a legmelegebben fogom 
ajánlani.

Midőn még ügyünkben tett szives fáradozásáért 
hálás köszönetemet nyilvánítanám, szívélyes üdvözlettel 
vagyok igaz hive

M a á r  G y u l a  
káptalani erdövéd.

Petrosény 1900 márczius 3.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Az ínségben levő családra vonatkozó s lapunk 22 

számában megjelent vezérczikk lelkem mélyéig megren
dített. Közöltem a czíkket szeretett főnökömmel is, ki 
szintén igen meg volt illetődve s elhatároztuk, hogy szerény 
tehetségünkhöz képest segédkezet fogunk nyújtani a meg 
nem érdemelt nyomor enyhítéséhez, felkérve ugyanerre 
itt levő bajtársaimat is. Reményiem, hogy sikerülni fog 
ezek szánalmát is felébreszteni, mert hiszen valamennyien 
szegény emberek s jól tudjuk azt, hogy márnák a baját 
csak az képes teljes mértékben felfogni és méltányolni, 
ki maga is szegény. Magam is 7 községem közül még 
háromtól nem kaptam az idén fizetést, de örömest fel
áldozom utolsó filléremet is, hogy azt az éhezőkkel meg
oszthassam. Bár adná a jó Isten, hogy szerény példámat 
összes kartársaim követnék !

Kérem ennélfogva szerkesztő urat, szíveskedjék meg
jelölni azt a helyet, hova segélyünket eljuttathatjuk.

Mely kérésem mellett tisztelettel maradtam
igaz hive J o b b  A n t a l  

kerületi főerdővéd.

Sorai felette jól estek szivünknek. Adományukat — 
mely bizonyára kedves lesz Isten előtt — küldjék Ormósi 
Ipoly m. kir. erdőőr czime alatt Nagy-Bocskóra, Márinaros 
megyébe. A  s z e r k e s z t ő

Horatius említi egyik levelében, hogy bizonyos 
Gargilius nevű úrnak az volt a szokása, hogy reggel 
mikor a piacz legnépesebb szokott lenni, öszvérekkel, 
nagjr csapat hajtóval, hálókkal, vadászgerelyekkel indult 
vadászatra, mintha az egész erdő vadját terítékre 
akarta volna juttatni.

És lám, a dicsekvő vadászoknak ez az ősi típusa, 
ki oly nagy dérrel-durral indult neki az erdőnek, 
mezőnek, estére kelve szégyenkezve tért haza, mert 
sok öszvére közül csak egyetlen egy czepelt egy árva 
vadkant és — pro dii immortales! — Gargelius uram 
ezt is csak útközben — vette.

- A római vadász rendesen virradatkor indult mun
kára (lueet, eamus, piscemur, venemur, mondja Horatius) 
és nappal cserkészett erdőn, mezőn, berken, ligeten, 
habár az is megesett, hogy az éjét is a szabad ég 
alatt töltötte, ha vadászszenvedélye megkívánta.

Amint egy pompeji falfestményről, mely képzeleti 
vadászatot ábrázol, kitűnik, roppant testi erőre és 
ügyeségre volt szüksége a római vadásznak, mert a

gerely és a nyíl mindig kérdésessé tehette a válal- 
kozás sikerét. És ámbár e téren nagy tökéletességre 
vitték, mégis megtörtént, hogy nem mindig talált oda 
a nyíl, a hová irányozták (nec semper feriet, quod- 
cunque minabitur arcus. Hor.). Az említettem falfest
ményen néhány feltűnően karcsú, szépen fejlett vadász
kutyát is látni. Érdekes, hogyan nevelték ezeket az 
ókori Flokk-okat és Lord-okat!

Az elejtett vadat, rendesen szarvast, kitömték s 
azután az átriumban felállították, hogy a kis vadász
ebeket rákapassák jövendő mesterségükre s nagy szak
értelemmel mondja Horatius, hogy a kis vadászeb, 
mióta megugatta a kitömött szarvast, az erdőben is 
jól megállja helyét.

(Venaticus ex quo tempore cervinam pellem 
latravit in aula, miiitat in silvis catulus).

íme, egy-két vonás a világhódító római nép életé
ből; azon nagy és hatalmas nép életéből, mely minden 
tekintetben megérdemli az utókor érdeklődését már 
csak azért is, mert mai művelődésünk legnagyobb
részt az általa megvetett alapokon nyugszik s azokra 
támaszkodik. L a k a t o s  Vincze.
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Hova pályázzunk? Az E. L. Il-k füzetében a 
következő pályázati hirdetéseket találjuk:

Sz.-György szab. kir. városnál rendszeresített és le
mondás folytán megüresedett és szabályszerű nyugdíjra 
igényt nyújtó egy Il-od oszt. erdó'őri állásra pályázatot 
hirdetek. Ezen állás járandósága évi 200 frt fizetés, 20 
frt ruhaátalány és 8 m3 Il-od oszt. bükkfa.

Felhívom azokat, kik ezen állásra pályázni kívánnak, 
hogy az 1879: X X X I. t.-cz. 37. §-ában előirt minősit- 
vénynyel felszerelt és sajátkezüleg irt folyamodványukat 
hozzám 1900 évi márczius hó 15-éig adják be, később 
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. Magyar- 
és tót nyelv kívántatik. Sz.-György, 1899 évi deczember 
hó 6-án. Jánoska Gyula, polgármester.

Újbánya sz. kir. s bányavárosánál egy 550 korona 
készpénz fizetés, szabad lakás, esetleg 80 korona lakbér, 
28 ürkbmt. házhoz szállítandó kemény tűzifa s az erdőőr 
által feljelentett erdei kihágásokból befolyt kárösszegek 
%-ából álló javadalmazással, — véglegesítés esetén — 
nyugdíjjogosultsággal járó erdőőri állomás töltendő be.

Az állás ezidei április hó i-ével lévén elfoglalandó 
pályázók felhivatnak az 1879 évi X X X I. t.-cz. előírta 
minősítésüket hitelesen igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket 1900 év márczius hó 20-ig a város polgár- 
mesterénél nyújtani be.

A  kinevezendő erdőőr csak egy próbaév letelte után 
— ha az állás betöltésére alkalmasnak találtatott — fog 
véglegesittetni s a városi nyugdijegyesület kötelékébe 
felvétetni. Újbányán, (Barsmegye) 1900 február 16. — 
A  polgármester.

A  zníóváraljai egyetem alapítványi uradalmi erdő
gondnoksághoz tartozó vriczkói II. számú, évi 480 kor. 
fizetés, szabad lakás, 18 ürm3 kemény dorong tűzifa, két 
hold föld s a szabályszerű legeltetés élvezetével egybe
kötött IV. osztályú erdőőri állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik.

Pályázók íelhivatnak, hogy az 1879 évi X X X I. t.-cz. 
37. §-ában követelt szakképzettségüket, állami szolgálatba 
újonnan belépni kívánók pedig ezen kivül erős, ép test- 
alkatukát, különösen jó látó-, halló- és beszélőképessé
güket megyei főorvos, vagy honvéd orvos által kiállítandó 
bizonyitványnyal; továbbá a hivatalos magyar nyelvben 
szóban és írásban való tökéletes, a tót nyelvnek pedig a 
szolgálatban megkivántató szóbeli bírását igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi május hó i-éig 
alulirt erdőgondnokságnál (Turóczmegye) nyújtsák be. 
Az állás folyó évi május 15-éig elfoglalandó. Znióváralja. 
1900 február 19. — Zníóváraljai m. kir. közalap, erdő
gondnokság.

Méltóságos Gróf Festetics Pál böhönyei uradal
mában szakvizsgázott erdőőr, ki a fáczántenyésztésben és 
kártékony vad pusztításban egészen otthonos, 1900 év 
október hó i-ére felvétetik alábbi javadalmazással: kész
pénz 360 korona, búza 6 hektoliter, rozs 10 hektoliter, 
árpa 2 hektoliter, tengeri 2 hektoliter, 2 drb marhatartás 
és 2 göbetartás legelőre. Szabad lakás, 1 hold íoldillet- 
mény és szabad tüzelőfa, valamint a rendszeresített lőpénz 
kártékony vad után. Pályázók bizonyitványmásolatokkal 
ellátott kérvényüket alantirthoz küldjék be'f. é. május hó

15-éig. Böhönye, (Somogymegye.) 1900 február 17-én — 
Mayer Gyula, uradalmi főerdész.

Az állatfajok száma. A  földön és tengeren 
élő, ismert is leirt állatfajok száma jelenleg négyszáz 
ezerre emelkedik, mig növényfajta mindössze csak száz- 
ötvenezer ismeretes. A  rovarfélék csoportjából kétszáz- 
nyolczvanezer fajtát ismer a tudomány ; a madarak körül
belül harmincad részét teszik az összes állatoknak, tizen
háromezer lévén az ismert fajok száma; a halak száma 
tizenkétezer; a hüllőké nyolcezerháromszáz, a melyből 
ezerhatszáztiz a kigyóféle, (háromszáz mérges). Ismeretes 
továbbá húszezer pókféle, ötvenezer puhány, négyezer 
féreg és igy tovább. A  berlini természettudományi múze
umban az ismert állatok közül kétszázezer van meg 1,800.000 
példányban,

Fehér holló, fekete róka. Ritka vadász sze
rencsében volt része Csikvándi Márton földbirtokosnak. 
Rövid időközökben előbb egy fehér holló, most legutóbb 
pedig egy fekete róka került puskája csőve elé. Mind
kettő áldozatul esett a szerencséskezü Nimródnak. A  fehér 
hollót és fekete rókát, e ritka két állatpéldányt kitómette 
a tulajdonos s most sók nézőjük és bámulójuk akad egy 
győri papirkereskedésben.

K ét esztendős gyilkos. Ez az eset olyan rend
kívüli. hogy szinte hihetetlen. Különben Név Yorkban 
történt, s röviden annyiban áll, hogy egy Lendmann 
nevű embernek a két és egy negyed esztendős lánya, 
agyonverte a három hetes öcsikéjét. És pedig féltékeny
ségből. Látván azt, hogy a kis babával többet foglal
koznak már, mint vele, általában azt mindig csókolják, 
őt pedig csak ujjal fenyegetik, amikor mukkanni mer, 
feltámadt benne az a rettenetes gyilkossági szándék, ösztön, 
vagy micsoda. Szóval, amikor senki sem volt otthon, 
felkapott egy harmonikát, amely nemrégiben bátyjáról 
maradt rá, aki legurult a háztetőről és meghalt — és 
azzal annyira ütötte a csecsemő fejét, hogy megölte. 
Amikor az anyja haza jött, vége volt mindennek.

M egégett gyerm ekek. A szülői gondatlanság
nak esett áldozatul két kis gyermek Szemeréd községben. 
Anyjuknak — aki özvegy asszony — valami dolga akadt 
a faluban, ezalatt a gyermekek a kemence tüzevel kezdtek 
játszani. Kihúzták a parazsát, hogy majd kenyeret sütnek 
eközben a kis leány ruhája tüzet fogott. Testvére, ki le 
akarta róla tépni a ruhát, szintén megégett. A nagy 
lármára odasiettek a szomszédok is, de nem tudtak be
menni mert az ajtó zárva volt; a mire betörték, a két 
gyermek egészen összeégett. A  gondatlan anya ellen 
megindították a vizsgálatot.

N e m ! Kicsiny faluban egy boldogtalan szerelmes 
leány szivének sokáig titkolt keservét ebbe az egy szóba 
öntötte bele: nem. A  nógrádmegyei Pelőcse községben 
esett meg ez a bubánatos szerelmi történet. A  Kovácsék 
fia a Sándor még hónapokkal ezelőtt elgyürüzte a falu 
egyik módos famíliájának leányát. Boldog mátkapár lett 
belőlük, mindenki azt hitte, a zzülők is. Pedig a meny
asszony mást szeretett, de titkolta. Eljött a lakodalom 
napja. Polgári módon már meg is történt a házasság- 
kötés. Hanem a mikor az oltár előtt azt kérdezte a pap: 
szereted-e a párodat, a leány nem birt a szivével s azt 
felelte:

— Nem!
Aztán sírva fakadt. A  pap pedig abba hagyta a 

szertartást, mert a leány nem akart másképpen szólni. 
A  násznép szomorúan széledt el. A  vőlegény, mint leve
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lezőnk írja, hazament apja házához és bánatában föl
akasztotta magát a padláson egy gerendára. A  meny
asszony peidg letette a koszorút és világgá ment. Hol 
bujdosik, máig sem tudja senki. Azt beszélik, hogy boldog
talan szerelmét az Ipoly habjába temette.

V érengző  vő legény. Berzencéről Írják: Lőrincz 
Lajos eipészlegény menyasszonyát, Ziles Viktóriát és 
ennek szeretőjét amiért őt megcsalták, agyonszurta. 
Lőrincz régóta szerelmes volt a leányba, ki bár nem 
idegenkedett a legénytől, még sem viszonozta szerelmét. 
Lőrincz nemrég megkérte a leány kezét, amibe úgy a 
leány, mint a szülők beleegyeztek. A jövő hétre tűzték 
ki az esküvőt. A leány azonban azóta feltűnően hidegen 
bánt vőlegényével, ki időközben megtudta, hogy a 
leány mást szeret. A napokban egyik éjjel elbújt 
Zilesék kertjébe; nemsokára szemtanúja volt, amint 
menyasszonya egy másik legénynyel szerelmeteskedik. 
Lőrincz nekirontott a leánynak s mellbe szúrta őt, 
azután vetélytársának esett s őt is sziveeen szúrta. A 
leány élet-halál közt van, mig szeretője csakhamar 
meghalt sebében. A gyilkost a csendőrség elfogta.

K iváló  fa. Egy fa pusztult el Franciaország
ban, amelyről aktaszerüen bebizonyítható, hogy egy 
századnál nagyobb kort ért el. Történeti nevezetes
ségű volt, a szabadság fája volt, a Lissay-Lochy köz
ségben, amely a magáénak mondhatta, nagy gyászt 
okozott a pusztulása. Mert a szabadság fáját kidöntötte 
a vihar. Ezt a fát 1793.bán ültették a nagy forradalom 
idejében, a szabadság emlékére s a község lakói fél
tékenyen őrizték nemzedékről nemzedékre.

Szerkesztői üzenetek .
Simon G yörgy urnák, Turony. Igazsága van, előfizetése 

márczius végén jár le. A hiba onnan eredt, hogy mikor azt a 
czimszalagot irtuk, a január 27-én küldött pénz még nem jutott 
kezünkhöz. Kovács Lőrincz urnák. Giogovácz A két röpiratot 
f. hó 3-án postára tettük, legyen szives a megérkezésről levelező 
lapon értesíteni. Szullik Frigyes urnák. Morva Szt. János. 
Az alakítandó egyesületünk alapszabályai valószínűleg már leg
közelebb megerősítést nyernek s akkor azokat lapunk egész 
terjedelmükben közölni fogja, A tervezet benne van a röpirat- 
ban, mely lapunk kiadó hivatalában 2 koronáért megszerezhető. 
Mint uj embert szívélyesen üdvözöljük sorainkban Bobrovits 
Lajos urnák. Huszt-baranya, Igazsága van, hogy az erdei fák 
törzsei az említett módon előnyösen kiirthatók, alkalmazása azon
ban annyiból veszélyes és nagy elővigyázatot igényel, mert ezt 
a köznép eltanulván, könnyen felhasználhatná az erdő pusztí
tására, igy ha alkalmazni akarná, tegye ezt a legnagyobb elő- 
vigyázattal s mindenesetre fölöttes hatóságnak beleegyezésével.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Eladó tacskók (borzebek)
Két darab l ’/2 éves, egyik kan, másik szuka tacs

kót, melyek őzet, nyulat jól hajtanak összesen 16 koroná
ért eladok, esetleg elcserélem nyulat jól hajtó fiatal 
tiszta fajú kan kopóért. Az ár itt helyben van értve, a 
szállítási és csomagolási költség tehát vevőt terheli.

Ro s k á n y  (u. p. Hunyad-Dobra)
Sípos Gyula.
m. kir, erdőör.

Eladó csemeték.
Luczfenyő (abies exelsa) két éves, iskolázatlan:

I. o s z tá ly ú ........................ 5 kor. — fül.
II. osztályú 4 kor. — fül.

III. osztályú iskolázásra . . 1 kor. 40 fül. 
Erdei fenyő (pinus silvestris),!

isk o lá z o tt........................ , 5  kor. 60 fül,
ugyanaz magoncz . . . .  1 kor. 40 fül. 

valamennyi ezer (1000) darabonkint csomagolással.
Venni szándékozók forduljanak a pákái intéző- 

séghez: Páka, Zala vármegye.

x x x x x x x x x x x x x n u x t m x x

i  I! MEGJELENTI! 2
ff =============X és 2 korona beküldése után azonnal bér- 
ff mentve lesz megküldve a ff

|  w r -  RÖPIRAT " W  1$f ff
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- X

*  mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- X  
dekes műnek egy erdészeti .altiszt asz- ff 

n  talán sem szabadna hiányozni. ff
H  Blözetések az „Erdészeti Újság*
X  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- | |  
ff dendők. ff
ff $§
^XXXXXXXKXXXXXXXXXXX

r
|  Zoologioi Lapok

képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szára alatt van.

Í H I M M H M M N N *
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M és T Á R S A
Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szám, a S z e rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő uteza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POJL.G A TT HAHL
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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T J U T Á N Y O S  A R A K .

Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedós 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi l egmagassabb c s i r aképes s égü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

Á rjegyzék  bérm entve.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M árcizus 13. 24. szám

e> V

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Közönyösség.
Lapunk mai számának levelezési rova

tában van megírva a lefolyása egy kisebb 
zártkörű mulatságnak, melyet lelkesedni tudó 
és valóban szívesen is lelkesedő egyes erdészeti 
és vadászati altisztek rendeztek nem csak 
tisztán a saját és mások mulatságára, hanem 
egyúttal nemesebb czélok szolgálatára is, a 
mennyiben a mulatság tiszta jövedelme az 
alakulóban levő országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyugdij és segély egyesület vagyonának 
a gyarapítására volt szánva.

A szakbeli rendezők mellett ott látjuk 
buzgólkodni a község derék biráját, ki ez 
által is megmutatja, hogy ő van vezérszerepre 
hivatva a községben és még két más idegent s 
az összevetett rendezői fáradozásnak sikerül 
is munkáját derekasan végezni. Mikor már 
minden kész, akkor a természet előre meg- 
irigyli a reménylett jó sikert s megnyilatkoznak 
az ég csatornái, zuhog az eső, a szelek királya 
pedig legidősebb fiát bocsátja szabadon, hogy 
kalandozza be a tervezett mulatság környékét, 
szóval valóságos Luczanaphoz illő idő van. A 
rendezők néma kétségbeeséssel tekiutgetnek 
egymásra, aggódó arczaikon mint egy óriás 
kérdőjel ott a néma kérdés: vájjon ki jönne 
el a rendezőkön kívül ilyen pogány időben?

Beáll az est, a mulatság kezdetének ideje 
és ime virgoncz lovak által vont kocsik állanak 
elő s azokról sorba leszállnak urak, urhölgyek,

ki erdész, ki jegyző, ki magánzó az ő kedves 
feleségével, családjával s a mint szaporodik 
nem csak a tisztán mulatni vágyó, de egyszer
smind jótékonyságot is gyakorolni óhajtó derék 
úri népség, úgy tűnik lassacskán és fokonkint 
a rendezők arczárói az aggodalom fellege s 
elfoglalja helyét az örömtől sugárzó meg
elégedés fényessége.

De mégsem egészen. A rendezőknek egyik 
része, mely a mulatságnak tulajdonképeni 
rendezője, az erdészeti altisztek még mindig 
várni látszanak valakit, vagy valakiket. Vár
nak, várnak, de hiába várnak. Mindenki itt 
van már, csak éppen azok nagy része hiányzik, 
kiknek megjelenésére legbiztosabban számítottak 
s a kiknek érdeke legjobban megkívánta volna 
a mulatságnak minél szebb annyagi és erkölcsi 
sikerét s ezek a közeli környék erdészeti és 
vadászati altisztjei.

Talán a rósz idő tartoztatta őket? De 
hiszen ha valaki, úgy ők vannak hozzászokva 
az idő viszontagságaihoz s terhes szolgálatuk 
teljesítése közben akárhányszor éri őket olyan 
pogány idő, a milyennek jellemzésére azt szok
tuk mondani, hogy még a kutyát sem érdemes 
kihajtani és utóvégre is ha azzal szobára 
szokott úri emberek, gyönge nők meg tudtak 
birkózni és daczolni vele, mennyivel könnyeb
ben tehették volna ezt ők, a viharedzettek? 
Ez bizonyára nem lehetett elmaradásuk oka, 
azt teliát másutt kell keresnünk.

Lehetne ráfogni, hogy a szegénység tar
totta őket vissza, mert hiszen ismeretes dolog, 
hogy az erdészeti és vadászati altisztek az ő
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szerény javadalmazásuk mellett nem pihennek 
rózsás ágyon, de hát vájjon nem látjuk-e 
azért őket gyakran vig czimborák társaságában 
— sőt nem ritkán hozzájuk nem illő emberek 
oldalán — borozgatni, a mi szinte pénzbe és 
gyakran talán többe kerül, mint az olyan 
szivet-lelket nemesitő s eredményében is jó
tékony hatású mulatság, mint a melyről el
maradtak? Az igazi ok tehát ez sem lehet.

Egyéb elfogadható ok hiányában arra a 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy az elmara
dottakat — kivéve talán egy pár tiszteletre 
méltó kivételt — az a hideg közönyösség 
tartotta vissza, mely még mindig uralkodik 
olyan sok erdészeti és vadászati altiszt szivén, 
elfásulttá téve azt nem csak a közjó, de a 
saját java és érdeke irányában is. Mert ne 
mondja azt senki, hogy ez talán nem igy van, 
hanem az állapotot fekete szemüvegen keresztül 
nézzük és még feketébbnek látjuk az ördögöt, 
mint a milyen.

Ide-oda betellik a hatodik év is, hogy 
szerény lapunk keretén belül fáradozunk az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet javán, 
igyekezünk lelket önteni beléje, felkölteni 
benne a saját magában és a jobb jövőben való 
bizodalmát s mi az eredmény? Egy kicsiny, 
de valóban lelkesült csoport szegődött oldalunk 
mellé, hogy a magunk elé kitűzött terhes fel

adatok megoldásában segítségünkre legyen s 
ez által az összesség közös ügyét diadalra 
segítse és küzd velünk kitartóan, nem csüg
gedve, mert jól tudja azt, hogy nagy ered
ményeket pillanat alatt elérni nem lehet, a 
nagy tömeg azonban, a melynek érdekében 
vívjuk ezt a titánoknak való harczot, összetett, 
kézzel nézi küzdelmünket s úgy látszik csak 
akkor fogja ezeket felénk nyújtani, mikor már 
a megérett gyümölcs után nyúlhat.

Hát hiszen igaz is, hogy sokkal kényel
mesebb dolog a teli tál mellé telepedni, mint 
annak a tartalmát megszerezni, de mi mégis 
azt hisszük, hogy sokkal jobban Ízlik az ember
nek a saját arcza verejtékével szerzett fekete 
kenyér, mint a mások kegyelméből kapott 
kalács.

Nem jól van ez és nem is maradhat igy 
örökké. Az erdészeti és vadászati altiszti testület 
minden egyes tagjának utóvégre is be kell 
látnia, hogy boldogulását nem másban, hanem 
csak önmagában keresheti s találhatja meg, 
miért is le kell mondania eddigi közönyéről és 
nembánomságáról. Meg kell mutatnia életképes
ségét az egész világnak, mert csak igy számít
hat mások becsülésére, tiszteletére és támo
gatására.

Az eddigi tapasztalatok fényesen beigazol
ták, hogy támogatásra a nép minden rétegében

Rothschildék.
(A „Hazánk" után).

A pénzvilág dinasztái közt a leghatalmasabb 
mindenesetre a Rothschild-család, ha bár sokan azt 
állítják, hogy az amerikai milliárdosok, mint például 
Gould és Vanderbild vagyonukat sokkal gyorsabban 
értékesíthetnék, mint a londoni, párisi, bécsi, frankfurti 
Rothschildok, kiknek minden európai állam adós, s 
ezért kötvényeiket iszonyú veszteség nélkül hamar
jában el nem adhatnák,

A Rothschild ház megalapítója, Amschel Mózes 
a frankfurti Judengasse-ban egy kis boltot tartott, 
melyben régi érmeket s egyéb régiségeket árulgatott.

A házon levő vörös cimer  ̂ (Rothschild) után

Amschel Mózest Rothschildnak azért nevezték el, mivel 
a városban több Amschel Mózes is lakott. Amschel 
Mózes batyujával a hátán bejárta a vidéket s itt-ott 
olcsó pénzen valami értékesebb régiséghez jutva, ezt 
a városban haszonnal eladta. Amschel Mayer űa 1843- 
ban született..

Ezt az öreg Mózes rabbinusnak szánta, s ezért 
a fürthi rabbinus-iskolába küldte. Ámde Mayer jobbnak 
vélte a régiségekkel való kereskedést s különösen régi 
pénzek és érmek kifürkészésében szerencsés lévén, 
több híres numizmathikussal ismerkedett meg, kik az 
eleven eszü ügyes fiút megkedvelvén, az Oppenheim 
bankcég hannoveri üzletében alkalmaztatták. Oppen- 
heimék házában néhány év alatt annyira vitte, hogy 
saját részére üzletet nyithatott melyben zálogkölcsönöket 
adott s végre tőzsdemanipulációkat végzett.

Pénzhez jutván, első dolga volt a frankurti Juden
gasse-ban levő régi házat megvenni, melyben felesége, 
Senappe Juda, a Rothschildok anyja, a modern Croe- 
susok Hekubája 1840-ben bekövetkezett haláláig lakott*

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 187

számíthatunk s ha ebben eddig is részesültünk, 
mig magunk vajmi keveset tettünk, mennyivel 
inkább fogják segíteni munkálkodásunkat, ha 
látják, hogy kivétel nélkül mindnyájan együtt 
érezünk s készek vagyunk magunk is áldoza
tokat hozni, nem pedig csak a másokét el
fogadni !

Mi addig fogjuk szétküldözni a melegítő 
sugarakat, mig végre is leolvasztjuk azt a 
jégburkot, mely még annyi sok kartársunk 
szivét övedzi, addig fog hangzani ébresztő 
szavunk, mig csak mindenki föl nem ébred, 
mert ime közel a virradat s mikor az meg
érkezik, minden alvó léleknek föl kell ébrednie!

Még néhány szó az áterdölésról.
Az Erdészeti Újság 22-ik számában Papp Sándor 

tisztelt kartársunk tollából származó fenti czimü czikhez 
legyen szabad még néhány megjegyzést fűznöm, mit 
tenni különben annyival inkább kötelességem, mert 
erre általa egyenesen fel lettem hiva.

Az áterdőlés véghezvitelénél kivált a kezdőknek 
nagy óvatosan kell eljárniok főkép fiatal erdőben. A 
fiatal erdőnél eszközlendő gyérítésnél még a tapasz
taltabbak is nagyon ügyeljenek, mert itt nem csak az 
áterdőlés mértékét, hanem a talaj minőségét is figyel
münkre kell méltatnunk. A fiatal erdőben eleinte inkább 
kevesebbet jelöljünk ki a kivágásra s eljárásunkat csak 
akkor módosítsuk, ha a következő években arról

győződtünk meg, hogy nem találtuk el a kellő mértéket, 
mert ha ezt az óvatosságot figyelmen kívül hagyjuk 
és a gyérítésbe csak amúgy vaktában vágunk bele, a 
helyett, hogy erdőgazdaságunkat elmozdítanánk, még 
nagy károkat okozhatunk benne.

Papp Sándor tisztelt kartársunk ama hozzám, 
illetve az összes kartársakhoz intézett kérdésére, hogy 
miként járjunk el a gyérítés által nyerendő s még 
lábon álló faanyagnak minél pontosabb felbecslésénél, 
legyen szabad az általam ezen a téren tapasztaltakat 
röviden előadnom. Több módot próbáltam meg, mig 
végre egynél megállapodtam, melyet immár 4 év óta 
sikeresen használok s melynek alkalmazása mellett az 
előleges kiszámítás és a tényleges eredmény között 
nem nagy eltérés mutatkozik s mely ennek alapján 
annyival inkább elfogadható, mert hiszen az ilyen 
előleges becsléseknél mindig csak hozzávetőleges számí
tást tehetünk. Az általam használt ez a módszer a 
következő:

Midőn kimegyek az erdőre megjelölni a kivágandó 
fákat, figyelemmel áttekintem az egész területet s 
ekkor első sorban kijelölök 160Q-Ö1 olyan területet, 
mely legjobban megközelíti az arányt az egész gyéri- 
tendő területhez. Ezen a területen azután első sorban 
eszközlöm a gyérítést s az ennek eredményét képező 
faanyagot. A kiszámítás ez után könnyen megy s 
szolgáljon arra a következő példa :

Ha a 160Q-Ö1 meggyéritett területről például 1*5 
rakást kaptunk, akkor egy katasztrális holdnak, vagyis 
16010-ölnek az átlagos eredménye lesz P5X10=15 
rakás. Nagyobb területek kiszámítása azután ezen az 
alapon könnyen megy, igy például 40 holdnak az 
anyagát igy kapjuk meg: 1-5X 10=15X40=600 rakás. 
Ilyen módon megkaptuk a 40 holdon lábon álló s

Rothsehildné 96 évig élt. Rothschild Mayer Amsehel 
nemcsak rendkívül ügyes de becsületes ember is volt. 
Ez utóbbi tuladonsága révén elnyerte Extorf báró 
tábornok, IX. Vilmos hassziai tartománygróf bizalmas 
emberének kegyét. IX. Vilmos jó számitó de középszerű 
diplomata volt. És fegyverképen alattvalóinak nagyobb 
részét jó pénzen Angliának eladta, mely országnak 
akkoriban több pénze, mint embere volt. IX. Vilmos 
atyja 1775-ben Angliának 16.800 adott el s ezekért 22 
millió tallért kapott. Ugyanezt tette fia, s ez utón sok 
pénz szerzett, mig I. Napóleon országát el nem foglalta, 
melyet az újonnan alkotott westfáliai királysághoz 
csatolt.

Ily súlyos viszonyok közt IX. Vilmos Extorf báró 
tanácsára pénzét Mayer Amschelra bízta, ki a fejedelem 
kincsét állítólag kertjeiben és pincéiben elásta. A fran
ciák kirabolták Mayer Amsehel házát de a fejedelem 
50 millió tallérjához nem jutottak, mivel a szemfüles 
bankár a pénzt idejekorán Londonban lakó Nathaniel 
fiának küldte volt. Mire a tartományi gróf ismét vissza
jöhetett, nemcsak pénzét, hanem ennek kamatját is 
hiány nélkül megkapta.

A francia-spanyol háború kitörésekor az angol 
kormány nem volt képes Wellington herceget a szük
séges pénzzel ellátni s ezért pénzbeszerzés dolgában 
Mayer Amsehel Rothschildhoz fordult, ki föladatát 
pontosan teljesítette és ez üzleten nyolc esztendő alatt 
30 millió frankot keresett. Ezenkívül valamennyi köl- 
csönüzlet, melyet Anglia a Napóleon ellen szövetkezett 
európai hatalmasságok részére megkötött, Rothschildra 
lön bizva.

így aztán Mayer Amsehel Rothschild 1812 szep
tember 13-án bekövetkezett halála után öt fiának óriási 
vagyon jutott. Halálos ágyán arra intette fiait, hogy 
vallásukat el ne hagyják s atyjuk beleegyezése nélkül 
semmiféle vállalatba ne kezdjenek és egymástól el ne 
váljanak. „Kövessétek tanácsomat és a gazdagok közt 
ti lesztek a leggazdagabbak, tiétek lesz a világ*. A 
Rotschild fiuk a világot maguk közt fölosztották. Náthán 
a londoni üzletet folytatta, Halamon Becsben, Károly 
Nápolyban, Jemes (Jakab) pedig Párisban telepedett le. 
Ilyenformán a világ legnagyobb öt pénzpiacán öt Roth
schild szerepelt, kik egymással szoros összeköttetésben 
állván s óriási tőkékkel rendelkezvén, a helyzetet teljesen 
dominálták.

(Vége következik).
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gyéritendő fatömeget átlagos számítással s ha már 
most egy ilyen rakásnak a köbtartalmát megállapí
tottuk, könnnyü az egésznek is ilyen módon való 
kiszámítása.

Ezt a számítási módot azonban csak a 10—25 
éves fiatal erdőben alkalmazzuk, mig a 30—60 éves 
erdőknél kiszedendő fák tömegét egészen máskép 
számítjuk ki, mert itt már értékesebb műszer, — 
szerszám és épületi faanyagot is nyerhetvén, ezeket 
el kell különitenünk az értéktelenebb tűzifától. Ilyen 
erdőknél tehát a következőkép járunk el:

A kivágandó fák megjelölésénél legalább egy holdon 
a lehető legpontosabban megállapítjuk a kiszedendő 
fák százalék arányát, ezt megtéve kiszámítjuk az 
erdőkort és megállapítjuk a termőhely osztályát. így 
például 50 éves kor mellett és III. osztályú termő
helyen átlagosan 92 m3 termés van holdankint, nem 
számítva ebbe bele a legvékonyabb ágfát.

Már most ha a kiszedendő faanyag az egésznek 
15 százaléka és a gyéritendő terület 30 hold, a követ
kezőkép alakul:

50 éves kor és III. osztályú termőhely mellett 
az összes hozam lesz 92 m3X30=2760 m3, miután 
pedig ebből 15 % szedendő ki, a gyérítés hozama lesz: 
92x30=2760x15=41400:100=414 m3. Ez az ered
mény a teljes zárlatnál mutatkozik, ha azonban erdőnk 
nem teljes zárlatu, most még a zárlat szálékát álla
pítjuk meg s ha az példánl 96%, akkor az eredmény 
lesz: 92x30=2760x15=41400x96=3974400:100= 
39744, vagyis elkülnitve a tizedeseket 397-44 m3.

Ez a kiszámítás ugyan kissé hosszadalmas, de a ki 
figyelemmel alkalmazza, kevés kivétellel megkapja a 
kívánt fatömeget.

Ezeket a kiszámítási módozatokat ugyan még az 
áterdőlésre vonatkozó első czikkem keretében kellett 
volna közölnöm, de féltem, hogy a hosszadalmasságot 
lapunk szűk tere meg nem engedi.

Most pedig én fordulok azzal a kéréssel az összes 
tisztelt kartársakhoz, hogy ha az általam előadottaknál 
egyszerűbb és biztosabb eredményre vezető kiszámítási 
módokat ismernének, azokat már a közérdek szem
pontjából is lapunk hasábjain közölni szíveskedjenek, 
mert hiszen több szem többet lát és a jó pap holtig tanul.

Kr i s á n  György 
urad. érd. és a Schleswig- 

Holsteini arany érem tulajdonosa

Kolos-Kopaná 1900 márezius 5. 

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur !
Engedje meg, hogy az „Országos érd. és vadászati 

nyugdíj és segély egyesület* javára Janófaluu folyó

évi február hó 10-én megtartott tánczestély előzményei
ről és lefolyásáról röviden megemlékezzem.

Berger Antal kedves barátommal még januárban 
elhatároztuk, hogy az idei farsangban rendezünk egy 
tánczmulatságot s iparkodni fogunk kellemes szórakozás 
mellett összehozni bármily csekély összeget is az Or
szágos erdészeti és Vadászati egyesület javára.

Hogy ez jobban sikerüljön és mert ezen a vidé
ken szakunkbeliek kevesen vagyunk, felkértük Velcseg 
Géza urat, Janófalu község tisztelt biraját, hogy lépjen 
ő is a rendezők sorába s támogasson ebben az ügyben, 
minek ő szívesen eleget téve még két urat ajánlott 
rendezőkül.

A rendezőség ilyetén megalakulása után követ
kezett a hadi terv kidolgozása és különféle gondok és 
munkák kiosztása. Mondanom sem kellene, hogy min
denki a reá bízott teendőket pontosan végezve várta 
február 10-ikének a virradatát. Ez is eljött lassacskán 
de micsoda virrad ás volt az! tyüh! . . . ,  havas eső, 
szél, vihar stb. már csak a menydörgés hiányzotth ozzá, 
hogy az ember az utplsó Ítélet napját várja.

Legalább velem igy volt, de se baj gondoltam 
és összeszedve a sátorfámat hordtam magam a védke- 
rületembe, hogy a felhőkarczoló sziklák és hegyek 
megmászásánál kipróbáljam lábaimat, no meg hogy 
az esetleg talán nagyon elbizakodott „erdőbarátját* 
gonosz szándékában megakadályozzam. Már vagy három 
óra lehetett délután, mikor haza vetődtem, bőrig ázva 
de csak kívülről, s rövid fél óra múlva már indultam 
pes pedes apostolorum Janófalu felé. Hála legyen a 
Mindenhatónak az eső elállóit, legalább addig, a mig 
én lekutyagoltam a tánczteremig s igy tisztán és szá
razon várhattam a jövőt.

Lassacskán összejöttünk a rendezők mindnyájan 
s még egyszer megvizsgálva az öszeset s rendben találva 
mindent kölcsönös köszönet kifejezése közben nem 
feledkeztünk meg száraz torkunk leöbbitéséről sem,

De bizony se a bor, sem az árpalé nem szenvedett 
sokat addig, mig a Fáraó ivadékai szárazfájukkal meg 
nem jelentek, mert olyan pokoli zivataros idő volt 
odakint, hogy mindegyikünk agyát az a gondolat bán
totta, hogy: „ilyen időben csak a rendezőnek illik itt 
megjelenni*.

Erre következett a pénztári kimutatás az eddig 
befolyt bevételekről, mely a következőt mutatta: 
Méltóságos Báró Haupt-Stummer Lipót úrtól 10 kor.

„ Báró Pidol Károly úrtól . . .  6 „
Tekintés Gerő Virgil kir. főerdész úrtól . . 6 „
Özv. Holczer Etelka Ő-Nagyságától . . .  3 „
Burger Teréz és Toncsi kisasszonyoktól . . 3 „
Tekintetes Vrbitzky Lipót főherczegi fővadász

ú r t ó l .................................  4 „
Tekintetes Lachman Lajos főhercegi erdész úrtól 4 „

„ Hartman Sándor „ „ „ 4 „
Összesen . 40 kor.
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A kiadási kimutatást már nem volt időnk meg
vizsgálni, mert már fél nyolczra járt az idő és a ven
dégeink közellétét éreztük.

Becses megjelenéssel a következő hölgyek és urak 
szerencséltettek:

Özv. Holczer.Etelka, Fábián Lajos jegyző úr és 
kedves felesége, Friedl Károly úr és Rettinger József 
hercegi vadász Szkicóról, Jancsovics Máté jegyző, 
Ballay István k.-tanitó Lachman Alajos gazdatiszt Proszek 
József erdészsegéd, Bóna Lajos s. jegyző, és Kuth 
Mihály vadász urak Tőkés-Újfaluról, Levőid Mihály 
jegyző ur Velcsey Viki kisasasszony Janóíaluról, Námer 
Lajos m. kir. postamester és Petrovics István fhgi 
vadász kedves úr feleségeikkel, Burger Teréz és Toncsi 
kisasszonyok és Valkó János ur kir. erdőlegény Nyitra- 
Kolosról és Melcsák József nyugalm. közalap, erdőőr 
Kolos-Jeskofaluról.

Végül pedig Berger Antal, Weinréb Samu és 
Homolay Nándor kedves oldalbordáikkal, Velcsey Géza 
és jó magam a rendezőkhöz illően szintén ott voltunk. 
Hát bizon édes kevesen voltunk, de annál jobban mu
lattunk. ígéretünkhöz képest ételek, italok s ezekkel 
párhuzamos kitűnő zene ott voltak mindenkinek szol
gálatára és kedvére.

Bátran mondhatom, hogy mindenki kellemesen 
eltöltötte azon pár percet, mert oly rövidnek látszott 
az idő, hogy csak percekre számítottuk. A mulatság 
másnap reggelig tartott és csak a felkelő nap vetett 
neki véget, mire mi ráfogtuk, hogy az a . hold; erre 
mintha elszégyelte volna magát, rögtön elbújt a felhők 
mögé. Nemsokára útban voltunk hazafelé, egy kis 
pihenőre.

Következő kedden este összejöttünk, még pedig a 
legjobb egészségben Janófalun, hogy a zárszámadást 
megcsináljuk, mert nem jó a munkát későbbre halasz
tani, kivált olyankor, mikor pénzről van szó. íme 
következik:
Belépti dijakból befolyt a fentebb jelzett 40

k o ro n á v a l ................................................ 93 kor.
A jelen volt uraktól beszedve ital-ételért . 89 „

Összes bevétel . 182 kor. 
Ebből kiadatott: Ételek és italokra . . . 120 kor. 
Zene, helyiség rendbehozatala, kiszolgálás vi

lágítás és egyéb apró kiadásokra . . .  54 „
Összes kiadás . 174 kor.

Mutatkozik tehát tiszta haszonként nyolez korona. 
Nem sok ugyan, de még is valami. Meg kell jegyeznem 
hogy ha anynyira rósz idő nem lett volna, ennél többet 
összehozhattunk volna a szent ügy javára, de rossz 
időben rosszak az utak is erre, azért sokan, a kikigér- 
keztek hogy jönnek, otthon maradtak.

Nem hagyhatom szó nélkül a környékbeli altiszti 
személyzetet, mely a legközönyösebben viselkedett 
irántunk; a részvétel az ő részükről nagyon gyenge 
volt. Pedig ritkán van itten valami kis szórakozás.

Kellemes kötelességemnek tartom azonban hálás 
köszönetét mondani ezúttal is úgy azon Uraknak, kik 
anyagilag siettek ügyünket pártfogásukba venni, továbbá 
mind azon hölgyeknek és uraknak, kik nem riadtak 
vissza távolról sem a rossz idő dacára személyesen 
minket szerencséltetni és anyagilag is támogatni. — 
Éljenek! —

Egy majálisra van kilátásunk, remélem, hogy az 
jobban fog sikerülni. Akkor talán többet fogok beküld- 
hetni.

A rendezőség nevében: igaz hive
Sz l i mák  J ános

közal. kir. erdőör.

Széles-Lonka 1900 február 21.

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

A  röpiratot megkaptam s midőn ezt nyugtázván, 
egyidejűleg ast a reánk vonatkozó kitűnő tartalmáért a tisz
telt kartársaknak a legmelegebben figyelmükbe ajánlani 
el nem mulaszthatom.

Sajnos, hogy ez alkalommal egy fölötte szomorú 
kötelességet is kell teljesítenem, megemlékezve ama nagy 
csapásról, mely minket egyik legderekebb kartársunk, 
Sebők András m. kir. főerdőőr halálával sújtott, ki is 
folyó hó i6-án egy évet meghaladó s idült gyomorbajból 
eredő sorvasztó kínos szenvedés után élete 63-ik, a köz
ügyeknek s kivált a magas kincstárnak szentelt, mindvégig 
buzgó szakadatlan szolgálatának 44-ik évében jobblétre 
szenderült, elérvén ez által a valóban jól megérdemelt, 
háborítatlan örök nyugalmat.

A megboldogultban a bánatos özvegy feledhetlen 
férjet, a gyermekek az atyák legjobbikát, a környékbeli 
egész társadalom pedig osztálykülömbség nélkül a páratlan 
jó barátot és mindenkor hű tanácsadót, a kartársak pedig 
legügybuzgóbb vezérüket siratják (mi pedig egyik leg
régibb, kitartó és pontos előfizetőnket és támogatónkat. 
A  szerkesztő). A  magas kincstár egyeneslelkü, pontos, 
ügybuzgó és szolgálatában tántorithatlan tisztviselőt vesz
tett el az elhunytban. Ö volt az, kit életében minden 
tekintetben mintaképül lehetett oda állítani s kire méltán 
ráillenek a szentirás ama szavai: „gyümölcseikről isme
ritek meg őket!“ mert hét gyermeke, köztük 3 fiú és 4 
leány méltán foglalják el boldogult atyjuk helyét a tár
sadalomban. Legidősebb fia Sebők Ernő úr mint m. kir. 
erdész egyik közkedveltségü tisztje a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnak, a két ifjabb pedig kitűnő képzettségű 
erdészeti altiszt. Leányai közül a két idősebb két derék 
erdészeti altisztnek hitvesei, mig a két ifjabb kedves és 
müveit hajadon gyermeki szeretetével vigasztalja a gyászba 
borult anyát.

A  temetés, melyre az erdőgondnok ur a kerület
beli összes kartársakat berendelte, a legfényesebb róm. 
kath. szertartás szerint í. hó 18-án volt az elhunytnak 
dombói saját házában, melyre még a környékbeli fal
vakról is óriás közönség gyülekezett, kifejezést adandó 
ama általános szeretetnek és becsülésnek, melynek a bol-
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dogult teljes életében osztatlan részese volt. Sajnosán 
nélkülöztük az ottani pénzügyőrséget, mig a csendőrség 
teljes díszben vonult fel a végtisztességhez, ezen kívül 
még több olyan nem jelent meg, kik az elhunytnak 
életében jó barátjai voltak, mi annál feltűnőbb, hogy még 
a harmadik helységből is a lelkész, jegyző, vasúti tisztek 
s mások fáradságot nem kiméivé megjelentek.

Az erdészeti altiszti személyzet polgári ruhában 
jelent meg s vitte ki hőn szeretett kartársát és vezérét 
örök nyugalma helyére, egy szívvel, lélekkel fohászkodva 
az Istenhez, hogy adjon az elhunytnak örök üdvösséget! 
Legyen könnyű kihűlt porhüvelyének a földtakaró!

A  vegtísztesség után a bánatos család vendég- 
szerető házánál dús teritékü halottas torra gyűltünk, hol 
az elhunyt fia, tekintetes Sebők Ernő m. kir. erdész űr 
mindegyikünkkel kezet szoiitva meleg szavakkal köszönte 
meg részvételünket. Minket erdészeti altiszteket különösen 
megvigasztalt azzal a biztosítással, hogy fizetésünk emelése 
küszöbön áll, mert bár hallottunk s lapunkban is olvastunk 
erről, mégis csak mende-mondának tartottuk.

Soraimat azzal az óhajtással zárom, vajha ne lennék 
többé kénytelen hasonló szomorú híreket közölni tisztelt 
kartársaimmal és a szerkesztő úrral, maradván egyébként

igaz hive K ö r t v é l y e s s y  S á n d o r  
m. kir. erdőőr.

^  Kü l ö n f é l é k .

N in cs többé vizbefulás. Nincs, ha csak konokul, 
erőnek erejével vízbe nem akar íuladni a rossz indulatu 
ember. A  cherbourgi líceum igazgatója olyan mentő
készüléket eszelt ki, hogy azzal lehetetlen vizbefuladni; 
a francia hadügyminiszter el is rendelte már a hadi ki
kötőben a találmány alkalmazásba vételét Apróvá tört 
parafával bélelt mellény és zubbony, meg egy öv, — a 
parafa szemcsék kátrányba vannak áztatva s így föl
tétlenül vizhatlanok.

Az uj ötkoronások. Bécsi lapok jelentése szerint 
már legközelebb kibocsátjták az ötkoronás pénzdarabokat. 
Az ötkoronások ezüstből készülnek s általában olyan 
verésüek, mint a koronák. Az osztrák és a magyar 
pénzen az egyik oldalon ar uralkodó arcképe van, a 
másik oldalon pedig a magyar pénznél a korona, az 
osztrák pénznél pedig a kétfejű sas van bevésve. Az uj 
pénz aránylag nem nagy. Körülbelül akkora, mint a tal
lér, tehát kisebb, mint a régi kétforintosok és kisebb, 
mint az öt márkás, illetve öt frankos pénzdarabok, Ezüst- 
tartalma olyan arányú, mint a forinté.

Az egerek elszaporodásának m eggátlását
legújabb időben tisztított mérges zab használásával sikerült 
elérni, oly módon, hogy a szántóföldön levő egérlyukak 
az e czélra construált Wasmuth-féle méregszórók se
gélyével méregzab praeparatummal hintettek be. A  
költség hektáronkint i korona 70 fillér s a munkával elért 
haszon felületesen számitva, legalább is háromszázszoros. 
Ha tekintetbe vesszük azon körülményt, hogy az egér 
évenként ötször szaporodik, a pározás után 22—24 napra

8 fiókkal, tehát egy pár évenkint 32-vel, illetve Brehm 
szerint 20.000-rel, igy beláthatjuk, hogy milyen óriási 
veszély származik a gazdára, az egerek pusztításából. 
Épen azért kívánatos, hogy ezen uj találmánynyal a hazai 
gazdaközönség is kísérletet tegyen.

A vasfaló. John Satel egy huszonkét esztendős 
ifjú, aki nemrégiben megjelent a new-yorki St. John-kór
házban és valami orvosságot kért gyomorfájdalmak ellen. 
Aztán az orvosok nagy ámulatára elbeszélte, hogy ő 
tizennégy héten át előadásokat tartott, s ezeken az elő
adásokon tűket és más emészthetetlen holmikat nyelt le. 
Az orvosók eleinte szelidebb orvosságokkal próbálkoztak, 
de mikor azok nem használtak, erősebb szerekkel hatottak. 
De igy is csak egy hosszú lánc került napvilágra. A 
vasfalót végre is megvizsgálták Röntgen-sugarakkal s a 
professzorok elhatározták, hogy az operáló asztalra fektetik 
a gyomorbajos ifjút. Dr. Stepkins tizenöt orvos jelen
létében egy három hüvely hosszú vágást metszett John 
Satel gyomrán és aztán, amit egy fogóval óvatosan ki
szedett, az a következő volt: egy sárgaréz lánc, két 
nikkel óralánc, két kulcs hat hajtü, százhúsz gombostű, 
tiz drótszög, két patkószög és egy gyűrű. De azért ezzel 
nincs még kimerítve az a kis vaskereskedés, amelyet ez 
a kivételes ifjú a gyomrában titokban berendezett s a mű
téttel nincs megelégedve, mert a saját vélekedése szerint 
a gyomrában még nyolc patkószegnek, százkilencvenkét 
gombostűnek és egy lámpatartó egy darabjának kell lennie.

Sülyedő falu. Viella faluban a spanyol határon 
néhány nap óta a legnagyobb nyugtalanság és rettegés 
uralkodik. Viella hegyoldalon épült, sárga agyagos talajon. 
Az összes házak alapjai ebbe az agyagos talajba vannak 
lerakva. Nemrég a lakosok észrevették, hogy az egész 
falu, talajával együtt, csúszik lassan a völgy felé. Az 
agyaréteget ugyanis a folytonos esőzések elválasztották 
az alatta levő kőrétegtől. A  falu lakosai azonnal értesí
tették az eseményről a közeli Baróges város polgármes
terét, aki személyesen Víellába jött és miután konstatálta 
a veszedelmet, azonnal egy szakasz hidászt és utászt 
rendelt Viellába, de a lakosok nem nagyon bíznak az 
óvóintézkedésekben, legnagyobb részük már odahagyta a 
falut.

Tanácsok a dohányzóknak. Egy Lapueur 
nevű straszburgi szemorvos tanulmányt irt a dohányzás 
veszedelmeiről. Aki étvágytalanulságban és króníkos gyo- 
morkatarrhusbanjszenved, kétszeresen óvatosnak kell lennie 
a dohányzás tekintetében. A  dohánybaj nem igen támadja 
meg azokat, akik huszonöt grammnál kevesebb dohányt 
fogyasztanak el naponkint. Érzékeny szervezetüeknél még 
kevesebb dohányzás is zavarokat okozhat a s z ív  műkö
désében. Huszonöt gramm dohány körülbelül öt rendes 
nagyságú szivarnak felel meg és ennél többet még szen
vedélyes dohányzóknak sem volna szabad elszivni naponkint, 
éhgyomorra szivarozni káros, legjobban viselhető el a 
dohányzás étkezés után. S ha két étkezés közben még 
egy szivart akar az ember elszini, akkor egyék valamit, 
akár csak egy kis kétszersültet is. Nem jó a szivart végig 
a szájban tartani. Némelyeknek pláne az is a szokásuk, hogy 
a szivart rágják, amivel a dohány ártalmas anyagai fel
oldódnak s a nyállal mérgek jutnak a gyomorba, ha kis 
adagokban is. A  szipka használatával sok veszedelem előz
hető meg, de persze a szipkát sokan azért kerülik, mert a 
dohány Ínyenc félti tőle az élvezetét. A  dohány mérgezés 
rendesen a szívműködésnél mutatja a hatását. Eleinte 
ritkábban, később gyakrabban mutatkozó szívdobogás 
és nyomazztó érzés alakjában jelentkezik. Ez az első intő
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jel. Aki erre nem hallgat és nem mérsékli magát a do
hányzásban, az komolyabb bajokra is számíthat.

K ülönös ágyutöltelék . Manaynekben, Filadel- 
fia mellett egy James Closson nevű aggastyán halt meg, 
aki öt évvel ezelőtt különös szezződést kötött feleségével 
amikor az halálos ágyán feküdt. Akkor megegyeztek ab
ban hogy holttesteiket elégetterik, hamvaikat pedig a 
Virginiai hegyeken felállítandó ágyúból minden irányba 
szétlövetik. James Closson feleségének végső akaratát 
az utolsó pontig teljesítette. Elégettette a holttestét, ham
vaival megtöltetett egy ágyút és azokat a szélrózsa min
den irányában szétszórta. Halála előtt azután a fiának 
adta ki James Closson az utasítást, hogy holttestével 
hasonlóképpen járjon el. A  fiú aztán elégettette apja 
holttestét Germantownban, a hamvakkal elutazott Virgi
niába és ott kilövette a hamvakat a szélrózsa minden 
irányába.

Szerkesztői üzenetek.
Szathm áry Sándor urnák. Debreczen, Beérkezett; 

az első félévre rendezve van. Szlim ák János, urnák Kopanán. 
A megirt czimekro küldtük lapunk mai számát s ezt a köz
érdekre való tekintetből díjtalanul tettük. A jelzett összeg be
érkezett. Üdvözlet! Dénes Jó z se f urnák, Iszticsón. Levele 
vétele után azonnal irtunk levelező lapot, melyben egyúttal 
kértük a mulatság lefolyásának közlésére. Talán nem kapta meg? 
M ariskának. A beküldöttet némi átdolgozásban, de lényegében 
meghagyva legközelebb közölni fogjuk. Most nem tehetjük, mert 
a márczius 15-iki ünnepélyen szerepelvén, időnk nagyrészét 
ennek kell áldoznunk. Üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d . h r a d . s z k y  E mi  1.

359/1900 eln. szám.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
SzatmárNémeti sz. kir. város polgármestere, a 

város tulajdonát képező erdőségekben egy 480 korona 
évi fizetéssel, természetbeni lakással és ruházattal, 
valamint a városnál rendszeresített egyéb s 100 korona 
értékű 1 kát. hold szántóföld, 13 drb jószágra legel
tetési jog, 16 kbm. bot tüzita és kaszálló mellékjava
dalmak élvezetével s 200 korona óvadék letételnek 
kötelezettségével valamint nyugdíj jogosultsággal össze
kötött II osztályú erdőőri állás betöltése végett 
ezennel pályázatot nyit s felhívja pályázni akarókat, 
hogy pályázati kérvényüket életkorukat, eddigi alkal
maztatásukat. kifogástalan előéletüket és az erdőőri 
szakvizsga letételét igazoló okmányokkal felszerelve 
hozzám a folyó hó 30-ik napjáig annál bizonyosabban 
adják be, mivel a később érkező kérvények figyelembe 
vehetők nem lesznek. A kinevezett erdőőr állását 15 
nap alatt elfoglalni köteles leend.

S z a t m á r t t ,  1900 évi márczius hó 2-án.
Kis

h. polgármester.

Eladó csemeték.
Luczfenyő (abies exelsa) két éves, iskolázatlan:

I. o s z tá ly ú ........................5 kor. — fill.
II. osztályú . . . . . .  4 kor. — fill.

III. osztályú iskolázásra . . 1 kor. 40 fill.
Erdei fenyő (pinus silvestris),"

isk o lá z o tt............................ 5 kor. 60 fill,
ugyanaz magoncz . . . .  1 kor. 40 fill. 

valamennyi ezer (1000) darabonkint csomagolással.
Venni szándékozók forduljanak a pákái intéző- 

séghez: Páka, Zala vármegye.

x xx x xx x xx x xx x u x xx x xx
|  !! MEGJELENT!! |
x  = ................................. =  xX  és 2 korona beküldése után azonnal bér- X  
n  mentve lesz megküldve a X

i  w  RÖP1RAT -  w  1
X MX  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 
X  mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- n  
n  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 
X  talán sem szabadna hiányozni.
Jg Előzetések az „Erdészeti Ujság“ ^  
^  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- X  
X  dendők. X
X X
XXXXXXXM.XXWXUXXXXXXX

{  Zoológiái Lapok §
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.
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Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherezeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan meghízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Brdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlósteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

PST POLGÁRI RUHÁK. **
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLU M  é s  T A R SA
Szerb királyi udvari szállítók,

Ó császári és királyi Fensége József főherezeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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J U T Á N Y O S  A R A K .

Magyar Fenömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedós 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi legm agassabb c s ira k ép e sség ü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

Á rjegyzék  bérm entve.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M árcizus 20. 25. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Egyenlőség, testvériség.
Néhány nappal ezelőtt országszerte meg

ünnepelte a magyar nép a negyvennyolczas 
szabadságharcz kitörése napjának, vagyis tulaj
donkép annak a napnak, mely a kitörésre 
döntő befolyással birt, az emlékét. Márczius 
15-ike ez a Magyarország történetében örökké 
emlékezetes nap. De hiszen erről fölösleges Ír
nunk, hiszen tudja azt mindenki s nekünk külön
ben sem hivatásunk akár történelmet írni, akár 
pedig politikai kérdések megirtatásába bocsát
kozni, mert hiszen az elsőhöz nem értünk, a 
másodikhoz pedig ha konyitanánk is valamit, 
nem szólhatunk, mert nem szabad. Egészen 
más az, a mi erre a rövid beveztésre késztetett.

A szabadságharcz lobogójára három jelszó 
volt írva, mely lelkesítette az alatta küzdőket 
s erőt adott nekik nem csak a győzelemhez, 
de a vitéz balálhoz is. Ez a három jelszó 
volt a szabadság, egyenlőség, testvériség s 
csakugyan azok, kik eme jelszavak szolgá
latába szegődtek, csodákat tudtak mivelni s 
bámulatra ragadták az egész világot.

A szabadságról szólni nálunk most, mi
dőn azt a törvény hazánk minden fiának 
egyaránt biztosítja, idejét múlta s olyan fölös
leges, mint az üres szalmának a cséplése, 
hanem az egyenlőségről és testvériségről nem 
árt néhány szót ejtenünk.

Az egyenlőség, még pedig nem csak a 
papiron levő, hanem a valódi, mely egy
formává tesz mindnyájunkat Isten és ember

előtt, szülő anyja a testvériségnek, mert hiszen 
csak azok szerethetik egymást igaz testvéri 
szeretettel, kik egyenlőségük tudatában vannak, 
mig a mostoha testvérek közt, hol az egyik 
jobban van dédelgetve, mint a másik, csak a 
legritkább esetben akadunk igaz szeretetre, 
egymáshoz való vonzódásra és összetartásra, 
mely tulajdonságok pedig nagy és magasztos 
czélok eléréséhez, biztos eredmények kiví
vásához fölötte szükségesek.

Midőn hat évvel ezelőtt megfogamzott az 
eszméje egy országos erdészeti és vadászati 
altiszti egyesületnek, széttekintettünk szeretett 
hazánk összes vidékein s kerestük, hogy vájjon 
megvan-e eme fönséges eszme kiviteléhez szük
séges egyenlőség és testvériség azok közt, 
kiket az alkitandó egyesület hivatva lesz majdan 
anyai keblére ölelni s ekkor arra a szomorú 
tapasztalatra jutottunk, hogy bizon ez a két 
tulajdonság csak nagyon kis mértékben van 
kifejlődve úgy az erdészeti, mint a vadászati 
altisztek között.

Az egyenlőséget csak nagyon kevesen 
akarták s akarják még ma is elismerni, igy 
azok, kik nagyobb urat szolgálnak, kiknek 
szolgálatuk talán valamivel díszesebb egyen
ruhát, jobb javadalmazást s igy némi jólétet 
nyújt, szinte megvetően, csak amúgy félvállról 
tekintenek mostohább sorsban levő társaikra, 
így láttuk, hogy a kincstári lenézi a vár
megyeit vagy járásit, emez a községit vagy 
közbirtokosságit, a herczegi a grófit és báróit, 
emez pedig azt, ki csak zsidó árendás vagy 
vállalkozó szolgálatában áll. Az, ki szerencsés
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194 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

helyzete és kedvező körülményei magasabb 
tanulmányok megszerezhetéséhez juttatták, fity
málva beszél az olyanról, kinek ez meg nem 
adatott. Némelyik különféle rang és czim után 
hajhászik, csak hogy megkülönböztethesse magát 
sorsának osztályosától, beleesvén ez által a 
szép erények közé éppen nem sorozható rang 
— és czimkórságba.

Ebben az áldatlan versenyben azután csak 
nagyon kevésnek jut eszébe az, hogy hiszen 
a munkálkodás terén valamennyien egyenlők 
vagyunk s a czél, a mit szolgálunk, mind
nyájunknál közös és nem egyéb, mint minden 
kitelhető erőnkből hazánk erdészetének és 
vadászatának s közvetve ezek által magának 
a hazának, mindnyájunkat egyenlőn szerető és 
tápláló eme közös édes anyánknak a fölvirágoz- 
tatása s nevének, hirének dicsőséggel való 
övezése.

Nem a munkakörnek tágabb vagy szükebb 
volta teszi azt többé vagy kevésbbé fontossá, 
hanem az, hogy miképen töltjük azt be s nem 
egyszer adtak már a szerény kunyhók derekabb 
és hasznosabb fiakat a hazának, mint a fényes 
paloták. Valamint hogy Istennek fia példa
beszédében nem tett válogatást azok közt, kik 
a munkába korábban jutottak el és azok közt kik 
ezt önhibájukon kivül meg nem cseleked- 
hették, azonképen nekünk sem szabad különb
séget tennünk a tágabb vagy szükebb munka

kört betöltők között, hanem mindig csak arra 
figyelnünk, hogy ki mint végzi az ö kötelességét.

Első sorban tehát kötelességünk egyen
lőknek tartani mindazokat, kik ugyanannak a 
közös czélnak szolgálatában állanak s 'ebbeli 
munkakörüket tehetségükhöz képest, teljes 
buzgósággal töltik be. Ha ezt minden hátsó 
gondolat nélkül megtettük, önkénytelen is föl 
fog ébredni bennünk a kölcsönös becsülés és 
tisztelet, mindkettő csirája a szeretetnek és a 
testvériségnek.

Az, hogy valamelyikünket akár az igye
kezet, akár a véletlen sors magasabb polczra, 
jobb módba helyezett s a szerencsének kedvencz 
évé tett, ne növelje kevélységünket, hanem 
legyünk mindig figyelemmel arra, hogy közös 
anyánk, a haza mindnyájunkat egyformán szeret 
és ölel keblére, valamint hogy az igazi anya nem 
tehet szeretetében különbséget szebb vagy rú
tabb, egészséges vagy nyomorék, viruló vagy 
sorvadó gyermekei között.

A testvériség nemes és szent érzete kell 
hogy áthasson mindnyájunkat s minden csele
kedeteinkben ez legyen vezérünk. Az erősebb, 
a földi javakkal jobban megáldott önzetlenül 
siesen segítségre a gyöngébbnek, a szegényebb
nek s igy mindenekben, jóban és rosszban 
egyek lévén, mi sem lazitsa meg köztünk az 
igazi szeretet és kölcsönös becsülés kötelékeit.

4t T A R C Z  A.
«*-#*-#e-| h

Rothsehildék.
(A „Hazánk” után).

(folytatás és vége)

A Londonban letelepedett Náthán I. Napóleon 
lemondása után azok nézetét osztotta, kik azt hitték, 
hogy Napóleon Elba szigetéről sohasem fog vissza
térni. Midőn azonban a császár a gnan-i öbölben 
pártraszállva, egy tekitélyes számú sereg élén Páris 
felé indult, a Bourbonok szökése Európa nyugalmát 
újból megzavarta és a londani tőzsdén valóságos 
forradalom tört ki. Rothschild Náthán azt látva, hogy 
az általános zűrzavar közepette senkiben meg nem 
bizhat, Brüszelbe utazott és mindenütt Wellington 
herceg vezérkarának nyomában járt. A Waterlooi csata

napján — junius 18-án. — Rothschild Alava tábor
nokkal, Pozzodi Borgóval és Hüffling báróval a győ
zelem vagy a csatavesztés esélyeiről beszélgetve, azt 
látta, hogy Napóleon veszve van, ha Blücher ideje
korán a csatatérre ér. Mihelyt Alücgor elővédjének 
felvonulását a saint-lambert-i síkon tulajdon szemével 
meglátta, lóra ülve Brüszelbe vágtatott, honnan junius 
19-én Osztendébe ért, mielőtt valaki a csata kimene
teléről hirt hozhatott volna. Most azon kellett lennie, 
hogy minél előbb Londonba érjen. Ámde a tengeren 
orkánszerü szél fújt s igy nem akadt halász, ki az 
átkelést megkisérlette volna. Rothschild 500—600— 
800—1000 frankot Ígért, de hiába. Végre egy halász 
kétezer frankért a veszélyes útra olyformán vállal
kozott, hogy a pénz feleségének előre kifizettessék, 
mivel nem remélte, hogy övéit ismét meglátja,.

Mire a sajka nyílt tengerre ért, a vihar megszűnt 
és Rothschild Doverban partra jutván, váltott posta
lovakon szerencsésen Londonba érkezett. Másnap reggel 
ott ült szokott helyén a tőzsde nagytermében. Arcán
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Ezt az utat követve mihamar meglátjuk 
munkálkodásunk, fáradozásunk jobb eredményét 
s el fog jöni majd egykor az idő, midőn hálát 
fogunk adni az Istennek, hogy a testvériség 
nemes érzelmét sziveinkbe plántálta.

Az egyenlőség és testvériség érzete adta 
meg hazánknak a szabadságot s ugyan ezek 
vannak hivatva nem csak megteremteni, de 
majdan föl is virágoztatni és hatalmassá növelni 
országos erdészeti és vadászati egyesületünket.

Legyünk tehát egyenlők mindnyájan a 
javunkra folytatott küzdelemben s legyünk ki
vált egymást önzetlenül,igazán szeret őtestvérek.

Vándor madaraink védelme.
Igaz ugyan, hogy most, midőn ezeket a sorokat 

írom, odakünn olyan hóvihar és hófúvás van, hogy 
még a legöregebb Deczembernek is becsületére válnék, 
de hát én a meleg kályha mellett bele képzelem 
magamat abba, hogy tulajdonkép a komáromi meg 
minden más naptár szerint egy pár nap múlva itt kell 
lennie a tavasznak az ő éltető napsugaraival, melyek 
az olvadó hó alól kicsalják a szerény ibolyát s vissza
csalják hozzánk a minket ősszel hütlenül elhagyott 
s a télire hazát keresett madarainkat.

És oda képzelem magamat arra a tengerpartra, 
melyről ezek a mi kedves vendégeink indulóban vannak 
hozzánk, hogy fölviditsák a mi szomorúvá vált vidé
keinket, benépesítsék most annyira sivár mezőinket,

meglátszottak a múlt napok izgalmai, mit az emberek 
oda magyaráztak, hogy Rothschildot nagy csapás érte. 
Mindenki tudta, hogy a kontinensről jött s hogy 
ügynökei „eladnak".

A nagyteremben szokatlan csend uralkodott, melyet 
némelykor egy-egy fölkiáltás szakított félbe. Végre az 
a hir keletkezett, hogy Rothschildtól valaki azt hallotta, 
miszerint Blüchert junius 16-án és 17-én Ligny-nél 
megverték, s hogy Wellington maroknyi serege magát 
Napóleonnal szemben nem tarthatja. E hir nehány 
perc múlva elterjedvén, az árfolyamok még jobban 
csökkentek. Mindamellett néhány kétségbeesett ember 
még tartotta magát, mivel időnkint nagyobb vételek 
is történtek. Ezeket külföldről érkezett megbízásoknak 
tulajdonították, hol a dolgok állásról még nem értesültek.

A helyzet igy másfél napig tartott, mig végre a 
második nap délutánján a szövetségesek győzelmének 
hire megérkezett. A jó hirt Rothschild örömtől sugárzó 
arccal megerősítette. Az árfolyam egyszerré felszökött, 
mindenki Rothschildott sajnálta, kinek veszteségét

erdeinket, gyönyörködtetve sziveinket dalaik ezerféle 
ségével és segítséget nyújtva nekünk a gyümöl
csöseinket, erdeinket pusztítani vágyő rovarok és férgek 
miliárdjainak pusztításában.

Látom ott az útra kelő madarak millióit, a mint 
a magasba szálló tömegeik elborítják ez égboltozatot 
és elhomályosítják a fényes napot és ekkor ismét 
visszaröppenek képzeletem szárnyain az édes hazába 
s itt elszomorodott szívvel tapasztalom, hogy abból a 
sok millió kicsiny vándorból milyen kevés jut el csak 
mihozzánk! A nagy tömeg legnagyobb része ott veszett 
a hosszú utazás alatt hol viharoktól a tenger hullámaiba 
sodorva, hol végkimerülésében alá hullva, a melyek
nek pedig sikerült mégis valamely szirtet elérni, hogy 
ott kipihenjék fáradalmaikat s újabb erőt gyűjtsenek 
a további utazásukhoz, azokra már ott leselkedik 
ellenségeik legnagyobbja s legveszedelmesebbje: az 
ember.

A pihenő helyek már előre meg vannak rakva 
hálókkal, melyek ezerszámra ejtik foglyul az ártatlan 
apróbb-nagyobb jószágokat, a melyeknek pedig sike
rült ezeket elkerülni társaik halálos vergődésétől meg
riadva újra szárnyra kelnek s pihenés nélkül röpülnek 
tovább.

És az a vandáli munka évszázadok óta folyik 
háborítatlanul, a hasznos madárkák száma egyre 
csökken s a mint ez apad, ugyanolyan arányban 
szaporodik a mező- és erdőgazdaságunkra vészét hozó 
rovarok és férgek sokasága és növekszik az emberek 
szegénysége.

Az országok hatalmasai pedig, kik gyakran csekély
ségekért viseltek egymással dúló háborúkat, régóta 
látják ezt a pusztulást s bár csak egy szavukba kerülne 
annak megakadályozása, alig tesznek ellene valamit.

számitgatták. Arra senki sem gondolt, hogy mialatt 
Rothschild ismert ügynökei a tőzsdén „eladtak" addig 
titkos ügynökei kézalatt patom árakon mindent meg
vettek, ami kapható volt. Rothschild tehát nemcsak 
hogy nem vesztett, hanem ez alkalommal közel 12 
millió forintot nyert.

A háború után, mely Angliának huszonkétezer 
millió frankjába került, az európai hatalmasságok pénz 
dolgában nagyon megszorltak. Újabb adók kivetéséről 
szó sem lehetvén, a pénzbeszerzés eddigelé követett 
kétértelmű módjait a modern kölcsönök váltották föl. 
Rothschild Náthán volt az első, ki a külföldi kölcsönök 
rendszerét Angliában meghonosította.

Rothschild előtt néhány bátorszivü tőkepénzes 
adott ugyan pénzt egyik-másik európai állam kor
mányának, de a kölcsönök mindössze sem rúgtak 
sokra s a kamatokat külföldön előre meg nem állapított 
időben s változó árfolyam szerint fizették.

Rothschild kiszámította a hasznot, mely a kölcsön
adóra s hitelezőre egyaránt háramlanék, ha a kamatok
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Mert hiába hoz egyes ország üdvös vadászati és állat- 
védelmi törvényeket, hiába alakulnak madárvédő egye
sületek, ezeknek mindaddig nem lesz meg a kellő 
eredményük, mig a most folyó gyilkos munkának ott 
a tengerpartokon nem vetnek gátat, erre pedig csak 
az összes hatalmak egyesület közbelépése alkalmas.

Ha a tengeri kalózok és rablók kiirtására, csempé
szet magakadályozására mozgósítani tudják hadi hajóikat, 
hogy a veszedelmes népet kiirtsák, vagy legalább, 
gonosz mesterségében megakadályozzák, vájjon nem 
ugyanezt kellene cselekedniök a madárpusztitók ellen ? 
Avagy ezek, kik gonosz munkájukkal milliók jólétét 
teszik tönkre, nem sorozhatók-e méltán a rablók közé?

Előbb-utóbb ennek a föllépésnek okvetlen be kell 
következnie, csak az a kérdés, hogy nem lesz-e már 
késő s hogy lesz-e még akkor mit védeni, addig is 
tehát, mig ez megtörténik, a társadalomnak, sőt minden 
egyes embernek is azon kell buzgólkodnia, hogy leg
alább a vándor madaraknak az a csekély része, m^ly 
minden veszedelmekkel daczolva és azokat szerencsésen 
leküzdve hozzánk érkezik, itt részesüljön megfelelő 
védelemben s ne gáltoítassék természetes szaporo
dásában.

Még csak pár nap választ el a vadász emberek 
várva várt legkedvesebb vendégeinek megérkezésétől, 
még csak egy pár nap s itt lesznek „ők“, a hosszú 
csőrüek. Távol vidékekről érkeznek hozzánk, hogy le
rakják fészkeiket, utódokat neveljenek föl maguknak 
s mit tesz a vadász ember megérkezésük első hírére ? 
A helyett, hogj7 szépen hagyná őket elvonulni oda, hol 
minden bokor menedéket ád nekik, egyik jobban ver
senyez mint a másik abban, hogy az elsőt ő lőhesse 
le. Tehát nem arra törekszik, hogy ezt a nemes ma
dárfajt szaporodásában előmozdítsa, hanem még gátat 
is vet neki abban.

Ennek az oktalan eljárásnak is első sorban a 
vadásztörvény lenne hivatva gátat vetni, teljes tilalom alá 
helyezvén a tavaszi szalonkázást. addig is azonban, 
mig ez megtörténnék, maga a vadász legyen minél 
kíméletesebb. Jól tudjuk mi azt, hogy a szenvedélyek 
közt a vadászé az, a melyet legnehezebb leküzdeni. 
Ám menjen hát ki a szakavatott vadász s kedveskedjék 
hitestársának egy kis finom pecsenyével, de ha már 
ezt teszi, akkor legalább ügyeljen arra, hogy a tojót 
lehetőleg kímélje, a mi utóvégre is nem olyan nagy 
mesterség.

Hogy a vonuló szalonkák közül melyik a tojó és 
melyik a him, azt ilyenkor, mikor azok fészekrakásra 
indulnak, nem nehéz megismerni. A szalonkák ugyanis 
rendesen párosával röpülnek s ekkor mindig a tojó 
röpül elől s utánna megy a him, ne lőjjünk tehát 
sohasem az elsőre, hanem mindig a másodikra.

Van még egy másik módja is biztosan fölismer
hetni a különbséget s ez a madarak hangja. A tojó 
ugyanis vékony „pst-pst“, a him pedig mély „kvar- 
kvar“ hangot szokott adni.

Ha ezeket minden vadász figyelmére fogja méltatni, 
csakhamar tanúi lehetünk a szalonkák örvendetes 
szaporodásának s a sovány tavaszi eredményért bőven 
fog kárpótolni az őszi húzás.

Ez alkalommal még ohajtandónak tartom, hogy 
a tisztelt kartársak lehetőleg figyeljék meg vidékükön 
a tavaszi madárvonulást s ne resteljék azt egy-egy 
levelező lapon lapunk szerkesztőségével közölni s egy
úttal talán hasznos vadjaik átteleléséről s a szaporu
latra való kilátásokról is megemlékezni.

Egy vén vadász .

határozott időben s változatlan árfolyamban fizetődnének, 
Tekintélye a londani pénzpiacon lehetővé tette a 
kölcsön árfolyamának meghatározását. Ezenkívül Roth- 
schild oly államoknak is adott pénzt, kik előre nem 
látott körülményeknél fogva a kölcsönök kamatait 
rendes időben meg nem fizethették.

így 1818—1832 Poroszország számára 212 millió 
franknyi kölcsönt szerzett, Oroszországnak 87 milliót, 
Ausztriának 52 milliót, ugyanannyit a Nápolyi király
ságnak, 70 milliót Brazíliának, 50 milliót Belgiumnak, 
összesen az angol kölcsönök nélkül 523 millió frankot.

Rothsehild Náthánnak gyarapodása sok ellen
séget szerzett. Az angol bank kaján szemekkel nézte 
az uj pénzhatalmasságot, melynek hitele az övével 
egyértékü volt, s melylyel számolnia kellett. A két 
vetélytárs viselkedését a következő eset találóan 
jellemzi.

Egy alkalommal az angol bank igazgatói azt 
tartván, hogy Rothsehild Náthán eljárása rájuk nézve 
sérelmes, 1832-ben visszautasítottak egy nagyobb

összegről szóló váltót, melyet Rothschildnak Frank
furtban lakó Anzelm fivére Rothsehild Náthánnak 
leszámítolás végett Londonba küldött.

— A bank — mondták az igazgatók — csak 
tulajdon váltóit számitolja le, nem pedig magánzókét. 
— Magánzók!— kiáltá Náthán, jó, majd megmutatom, 
miféle magánzók vagyunk.

Három héttel utóbb Rothsehild az angol bank 
pénztáránál megjelenve, tárcájából egy öt font sterlinges 
bankjegyet vett ki s ennek kifizetését kérte.

A pénztári hivatalnok, ki Rothschildot fölismerte, 
elcsudálkozott, hogy a nagy bankár ily csekélységért 
személyesen eljött s a kívánt öt darab aranyat kifizette.

Rothsehild ezeket egyenként a márványlaphoz 
veregette utóbb pedig zsebre rakta, Ezután egy 
harmadik, negyedik, tizedik századik bankjegyet vett 
elő, az érte kapott aranypénzt gondosan szemügyre 
véve. Mihelyt tárcája kiürült és az aranypénzeszsák 
megtelt, egyik alkalmazottja más tárcát és zsákot 
adott s a pénzbeváltás a pénztár zártáig eltartott.
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Baracskán 1900 márczius 11.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Az alábbi szomorú haláleset kérem becses lapjában 

kitenni:
Kéménczi Mihály Bezdánban lakó m. kir. erdőőrnek 

í. évi márczius hó 4-én egy végzetes tévedésokozta halálát. 
A gyógykezelő orvos Pastilla cascara-t rendelt, a mit 
a gyógyszerész Pastilla corrosivanak olvasott s bár 
előrás szerint rá irta, hogy méreg, de a boldogultnak 
neje ezt nem vette észre s odaadta férjének a vélt 
orvosságot.

A szerencsétlen beteg több napig tartó iszonyú 
szenvedés után meghalt. A bonczolás kétségen kívül 
meg állapította, hogy a méreg okozta halálát.

Szeretett főnökünk András Gyula m. kir. erdész 
urnák a haláleset tudomására lett adva, s ő azonnal 
saját fogatán a városba utazott N. K. irodai kartár
sunkkal s ott a boldogultnak egy gyönyörű koszorút 
rendelt a szaktársak nevében.

A temetésre pedig a gondnokságához tartozó 
összes segédszemélyzetet kirendelte, valamint ő maga 
is a márcziusi uralkodott hideg szél daczára szintén 
megjelent, hogy a végtisztesség annál inpozánsabb 
iegyen s az ő intézkedésével történjék.

A boldogult özvegyet és 3 árvát hagyott hátra. 
Életének 34-ik évében szenderült örök álmára.

Bé k e  l e n g y e n  p o r a i  f ö l ö t t
Egy gyászoló kartárs.

Rothschild hét óra alatt 21 ezer font sterlinget 
váltott be. De ezen idő alatt kilenc alkalmazottja a 
többi kilenc fizető ablaknál hasonló eljárást követett, 
ennélfogva a bank aranytartalékát egy nap alatt 
210.000 font sterlinggel könnyítette meg. A tőzsdén 
sokat nevettek Rothschild különcködésén, a bank igaz
gatói látszólag keveset törődtek versenytársuk eről
ködéseivel, ki azt hitte, hogy az eféle manőverekkel 
az intézetet zavarba hozhatja.

Midőn azonban másnap azt hallották, hogy Roth
schild és annak kilenc alkalmazottja a tegnapi műve
letet újból megkezdte, a dolgot mégis sokalták. A meg
lepetés zavarrá nőtte ki magát, midőn Rothschild 
azon nyilatkozata jutott tudomásukra, hogy a bankjegy 
beváltást még két hónapig akarja folytatni.

— Két hónapig! Hiszen ez tizenegy millió font 
sterlingre rúgna, a forgalom fönnakadását, talán pánikát 
is idézne elő. Az igazgatók tehát beadtak derekukat 
és Rothschildot arról értesítették, hogy ezentúl a bank 
a Rothschild-ház váltóit épp úgy leszámítolja, mint a 
maga váltóit.

Lapunk jövő számával ismét eltellik egy negyedév 
s közéig az ideje az előfizetések megújításának, nem 
is szólva a hátralékok kiegyenlítéséről. Hogy azok, 
kiknek velünk szemben kötelezettségeik vannak, ez 
iránt tájékozva legyenek, a jövő szám czimszalagjára 
rájegyezzük a lejárat napját. Azok, kik már most 
előre befizetnék tartozásaikat, nagy hálára kötelez
nének a megtakarított munka révén. Az előfizetések 
beküldésénél czélszerü a röpiratot is megrendelni.

Á lla ti organizm us kém iai utón. Magától 
értetődik, hogy ilyenre csakis Amerikában gondolhatnak. 
Élő lényt akarnak teremteni mesterséges utón! Minő 
vakmerő gondolat! Pedig Jacques Loeb, a csikágói 
egyetem tanára a tengeri biológiai laboratóriumban tett 
hosszas kísérletezés után határozottan azt állítja, hogy 
lehetséges. Ö legalább — mint a tudós világot ámulatba 
ejtő akadémiai jelentésében mondja — kémiai utón létre
hozta több apróbb tengeri állat petéjét s ennek a lárvá
jából olyan tökéletes szervezettel biró egészséges állatot, 
a mely mindazokat a funkciókat teljesiti, a miket a 
normális utón fejlődő hasonló organizmus. A  kísérletek 
emelkedő sorozatával azt reméli elemi, hogy ugyanilyen 
utón emlős állatot is képes lesz produkálni, beleértve 
az embert is. Loeb professzort erre a kísérletezésre 
Norman, texászi egyetemi tanár experimentációja vezette, 
a ki a múlt nyáron azt a tapasztalatot tette, hogy 
bizonyos tengeri állatok petéi megtermékenyítés nélkül 
is hajlandóságot mulatnak a kifejlődésre, ha a tengeii 
vízbe, a melyben találtatnak, mágnéziumot önt az ember. 
További kísérletezések arról győzték meg a tudósokat, 
hogy a tengerben miriád számra úszkáló meg nem ter
mékenyített peték csak a>ért nem kelhetnek életre, mert 
a tenger vizében olyan alkatrészek vannak, a melyek 
ezt megakadályozzák.

A ném et császár szarvasai. A  magyar vad
állománynak, úgy látszik, jó hire van a külföldön. Palla- 
vícini őrgróf birtokán a nyulakat élve fogják össze és 
szállítják Francziaországba. Most arról értesülünk, hogy 
a német czászár részére szintén Magyarországból viszik 
ki a szarvasokat és az őzeket. A  belügyminister ugyanis 
megengedte Ratihor Miksa porosz hercegnek, hogy egész 
márczius hónapban a dömösi, pilis-maróthi és a szent- 
léleki vadászterületeiről az őzbakokat, szarvasteheneket 
és. a szarvasbikákat élve befogathassa és a német császár 
részére Berlinbe szállíthassa. Az egész uradalom most 
szarvasok és őzek fogásával foglalkozik, melyeket a 
párkány-nánai vasúti állomásról éjjel gyorsvonattal 
Oderbergen át visznek a német császár vadászterületeire.

Papirfalás: A nagy érdeklődés következtében, 
amely a dél-afrikai háború iránt nyilvánul, Angolország
ban óriási a szükség a papirosban. A  legtöbb nagy 
londoni lap huszonöt—száz percenttel több papirost 
használ el, mint néhány hónappal ezelőtt. A Daily Mail 
napi kiadása 620,000-ről 1,052.000-re emelkedett október
ben. A  nagy papirgyáros cégek kijelentették, hogy 
képtelenek újabb megrendeléseknek az elvállalására. A 
gyáraik éjjel-nappal dolgoznak és külön gőzhajókkal 
szállíttatják az erdőkből a nyers anyagot. A  papirhiány 
azért is makacs, mert Amerikából sem jöhet elég papír.
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A h a la k  nyelve. Mathias Dunn néhány hó
nappal ezelőtt cikket irt a Contemporary Revievbe ez 
alatti a cim alatt: A  halak hét érzéke, s abban a cikk
ben kijelentette, hogy a halaknak hangja van, amelyet 
társaik megértenek. Ezt az elméletet Köllicker tanár a 
nápolyi zoológiái állomáson most megerősítette. A pro
fesszor buváröltözetben és egy vasketrecben, amely 
villamosán volt megvilágítva lebocsátkozott a földközi 
tengerbe és egy hangfogó segítségével és egy különösen 
szerkesztett fonográfal leste a halak hangját. És ezen
közben olyan hangokat fogott fel, amelyek a tőle meg
ijedt halak meglepetéséből eredt. Köllicker megállapította, 
hogy az egyik hal nak a hangja különbözik a másikétól, 
s hogy a halaknál észlelt hangok mint összefüggő nyelv 
tekinthetők.

V adász k a lan d . Libetbányán f. hó 4-én „Wala- 
chovo" erdőrészben két nagy vadkant puskáztak le a 
vadászok. Az egyik halálosan sebzett vad után ez egyik 
vadász utána szaladt és mikor már majdnem közvetlen 
közelében volt, egy sürü bozótból hirtelen kiugrott egy 
vadkan. A  vadász botosát, lábát megharapta, földre 
tiporta; de ez azonban nem veszítve lélekjelenlétét, a puska 
csövét a vadkan szájába dugta. Húzta is erősen a puska 
ravaszát, de a helyett a fogantyút vizsgálta s eközben 
már segítség után is kiáltott, amire gyorsan meg is 
jelent vadásztársa töltetlen puskával. Amint a dühös 
vadkan ezt észrevette neki rotntott az érkezőnek, de -ez 
egy vastag fa mögé félreugrott és igy úgyszólván 
veszélyen kívül volt. Ekkor a földön levő vadász hirtelen 
felugrott, újból lőtt és fültövön találva a veszedelmes 
vadkant, lepuskázta.

H arc  a  fa luvégen . Magyar-Jesztrebb község
ben nagy duhajdodást csaptak a katonai sor alá 
készülő legények. A rakoncátlankodókat békességre 
intette a csendőrőrjárat, a mi erősen fölingerelte a 
legényeket. A mikor a csendőrök a faluvégre értek, a 
legények megtámadták őket s egész kőzáport indítottak 
rájuk. A csendőröket annyira szorongatták, hogy fegy
verüket használták. A puskaropogásra megfutamodott 
a legénység. A golyók egy embert megöltek s kettőt 
megsebesítettek. Sátorolja-Ujhelyről bírósági bizottság 
ment a faluba, a hol a kassai hadbíróval együtt 
vizsgálatot folytat.

A v ilág  legszárazabb földje. A világ leg
szárazabb földterülete Fairchild Dávid geológus meg
figyelése szerint Peruban Payta vidékén van. Átlag 
minden hét évben egyszer esik, ez az esőzés azután 
néha két-három napig eltart. Midőn Barbour, Lathroph 
és Fairchild 1899-ben Paytában tartózkodtak, 56 órán 
át esett szünet nélkül, csakhogy azelőtt 1890-ben 
esett utoljára. Annál gyakoriabbak a ködök. Eszerint 
fejlődik a növényzete is, leggyakoribb növénye a perui 
lőgyapot, amelynek gyökerei a legszárazabb talajban 
is megélnek.

G yilkos halászok. A tiszai halászati jogot 
felerészben a bácsmegyei községek bírják. A toron
táli oldalra eső tiszai részt az ácsi halászok bírják 
bérbe, akik éjnek idején átszokták huzni a hálót a 
bácskai oldalra is, miáltal bácskai halászokat meg
károsítják. A minap éjjel négy ácsi halász ismét fel
evezett Martonos alá s hajójukkal elkerültek a bácskai 
oldalra is. Amint ezt a martonosi halászok észrevették, 
csolnakba ültek, hogy elfogják az ácsi halászokat. A 
Tisza közepén talákoztak. A martonosiak el akarták 
venni az ácsiak hálóját. A csónakban ülő ellenfelek

evezőkkel támadtak egymásra. Az ácsiak felborították 
a martonosi halászok csónakját s addig ütötték a vizbe- 
fultakat, mig azok eszméletlenül a viz alá merültek. 
Mire a csendőröket értesítették, az ácsi halászok már 
elmenekültek, a visszamaradt halászszerszámok alapján 
sikerült a esendőrségnek kinyomozni a gyilkosokat. A 
martonosiak közül hárman a vízbe fúltak.

F e leség ü l v e tte  az an y ó sá t . . . Elkeseredett 
férfiaknak, kik az anyósuk szekatúrái miau harminc évvel 
megőszülnek, kecsegtető Útmutatásul szolgálhat Zittner 
külső váci-uti csizmadíamesternek a politikája. Zittner 
Gyula feleségül vette az anyósát. Véletlenül úgy esett a 
dolog, hogy Zittner Gyulát nem keserítette el az anyósa. 
Ellenkezőleg igen jó egyetértésben élt vele és többször 
is mondta feleségének, hogy az anyja jobb feleség volna 
nálánál. Végre is a fiatal asszony faképnél hagyta az 
urát s Zittner erre a feleségül vette az anyósát. A  csiz
madiamester most boldog házas — anyós nélkül. íme a 
legújabb módja a klotür alkalmazásának az anyósokkal 
szemben.

M egsü tö tte  a gyerm ekét. A babonának ismét 
áldozatul esett egy szerencsétlen gyermek. Nemes 
Mihályné, szarvasi asszony hatéves kis leányának 
nehéz bőrbetegsége volt. Anyja úgy akarta kigyógyitani, 
hogy kenyérsütés után bedugta az izzó kemencébe. A 
nagy sikoltozásra elősietett szomszédok kivették kezé= 
bői a félig összeégett lánykát. A szívtelen anyát 
letartóztatták.

V ig y en ek  n e k i egy  m ag y ar leán y t. A  
magyar leány portéka a déli országok számára. Rendel
nek belőlük egyet-kettőt, mint ahhogy öt-hat esztendővel 
ezelőtt megcselekedte ezt egy szerb gabonaszállító hajó 
ügynöke. Megbízott két legényt a maga nemzetségéből, 
hogy Cserevicsből, egy szerémmegyei községből, amely 
mellett hajója állott, hozzanak neki egy szép magyar 
leányt. A  két leányrabló el is indult az útjára, s a 
gyilkos véletlen csakugyan egy nagyon szép magyar 
leányt hozott az utjukba, A  leány egy Milotinovícs neve
zetű asszonynál szolgált. Az asszonya vízért küldte le a 
Dunára, ott rohanta meg a két rabló, s betömték a 
száját, hogy ne kiálthasson, s vitték a hajóra. Mire azon
ban átszolgáltatták volna a portékát a megrendelőnek 
a leány már halott volt. Megfulladt. Mit tehettek egyebet, 
bedobták a Dunába. A  holttestet egy hét múlva már 
fölvetette a viz, s a csendőrség mindjárt észrevette az 
összeköttetést a falu alatt állomásozó hajó és a gyilkosság 
között, gyanúba is fogott néhány falubeli embert, de 
csak most bizonyosodott meg arról, hogy kik a bűnösök. 
Most végre rájuk tette a kezét s bekísérte őket Uj. 
vidékre.

A  m ag y ar Succi. Nagykikindán párja akadt az 
az olasz koplalónak. Rajkov Szilárd nevű szerb legény 
negyven napig bőjtölt egyhuzamban a nyilvánosság előtt. 
A parasztlegény azt beszélte, hogy égi jelenés paran
csolta meg neki álmában, hogy negyven napon át ne 
egyék semmit sem s ha kibírta a próbát, úgy áldozzon 
meg. A  minap telt le a negyvennapos bojt, a legény 
megjelent a templomban, a hol látására nagy közönség 
gyűlt össze. Rajkovot nagyon megviselte a hosszú böjt 
s alig tudott a lábán állni. A  fanatikus koplaló beszédet 
mondott a néphez, melye: a maga példájának követésére 
buzdított. Persze nem akadt követőre.
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Szerkesztői üzenetek.
H o r v á t  K á r o ly  urnák. Csáford. A 4 korona beérkezett 

s bejegyeztük. S z é l i  J ó z s e f  urnák H. K. Csatár. A röpiratot 
17-én postára tettük s árát terhére jegyeztük. P o d h á n y i J ó z s e f  
urnák. Lőcse. Előfizetése szeptember 30-ig van rendezve; röp' 
irat postára adva mint fentebb. F ló r a  K á r o ly  urnák Belényes. 
Az élőférj özvegye és családja érdekében többet nem tehetünk, 
mint hogy a könyörületes szivüek figyelmét rájuk irányítjuk, 
mert a nyilvános gyűjtések csak ministeri engedélylyel eszközöl- 
hetők s ennek megszerzése nem csak hosszadalmas, de ebben 
az esetben még a magadása is kétes. Azt azonban senki sem 
tilthatja meg, hogy egyesek a valóban megható nyomor eny
hítéséhez valamivel hozzájáruljanak, ha tehát tisztelt olvasóink 
közt ilyenek akadnak, 'azok forduljanak Ormósi Ipoly t. kartár
sunkhoz (Nagy Bocskó, Mármaros megye) ki szívesen szolgál 
közelebbi felvilágosítással. H u s z ty  K á r o ly  urnák. Szilágy. 
Erdészeti zsebnaptárjaink kifogytak s igy újakat kellett rendel
nünk ; a mint megérkeznek, azonnal küldjük. R ó z sa  J á n o s  
urnák, Szepetnek. Utalványa be nem érkezett s igy természetesen 
a czimváltozásról sem értesülhettünk. A februártól megjelent 
lapokat után küldtük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d b . r a d . s z k y  E  mi  1.

1900 évi 753 szám.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ERDŐŐRI ÁLÁSOKRA.

Az alulirt m. kir. erdőhivatal a kerületében meg
üresedett egy I. oszt. főerdőőri egy IV. oszt. erdőőri, 
egy. III. oszt. famesteri illetőleg a fokozatos előlépte
tések folytán megüresedő három III. oszt. erdőszolgai 
állomásra évi 960 illetve 480, 720, 240 korona és 
egyéb állományszerü illetményekkel pályázaatot hirdet.

Az erdőőri állomásokra pályázók fölhivatnak, hogy 
az 1879 évi XXXI. t.-ez 37 §-ában követelt erdőőri 
szakvizsga letételét, azon felül valamennyi, az állam
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó- halló- és beszélő 
képességüket kincstári erdészeti orvos, megyeifő város, 
vagy honvéd törzs orvos áltál kiállított bizonyitványnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes bírását igazoló ok
mányokkal fölszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 
f. évi április hó 10-ig az alantirt erdőhivatalhoz nyújt
sák be.

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

S z á s z s e b e s e n ,  1900 évi márczius hó 12-én.
M. kir. erdöliivatal.

Eladó csemeték.
Luczfenyő (abies exelsa) két éves, iskolázatlan:

I. o s z tá ly ú ........................ 5 kor. — fill.
II. o s z tá ly ú .......................4 kor. — fill.

III. osztályú iskolázásra . . 1 kor. 40 fill.
Erdei fenyő (pinus silvestris),

isk o lá z o tt........................ , 5  kor. 60 fill,
ugyanaz magoncz . . . .  1 kor. 40 fill. 

valamennyi ezer (1000) darabonkint csomagolással.
Venni szándékozók forduljanak a pákái intéző- 

séghez: Páka, Zala vármegye.

XXXXXWXXIttOOOOtXXX X tt*

j j  !! MEGJELENTI! 8
*  = = = = = = ^  *

és 2 korona beküldése után azonnal bér-
mentve lesz megküldve a *

|  RŰP1RAT " W  1
y  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- ^  

mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- n talán sem szabadna hiányozni. 5

5  Előzetések az „Erdészeti Újság"
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kiil- 

M dendők. K
5  H
X * **K *K ****X **K X ** * *

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebteuyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

I
I

i
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .
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LtJM és T A 1 8 A
Szerb kir. udv. szállítók, ö cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi ra. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai,

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

IV POLGÁRI RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készitettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B LU M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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J U T Á N Y O S  A R A K .

Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedós 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi legm agassabb c s i r a k é p e s s é g ü  1

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

ÍV *  Á rjegyzék  bérm entve. ^pt|
5—8

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M árcizus 27. 26. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
ö Előfizetési á r a k :
' Egész é v r e ............................... 8 kor. — fll. i
Fél é v r e .................................... 4 kor. — fll. |
Negyed évre ...........................2 kor. — fll. J

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, írásbeli közle.mények a lap szerkesztőségéhez J 
s) küldendők. a)

--------------------------------------------------------

\(§TT Ttq)(

M e g je le n ik  
m in d e n  K edden .

___Adste,

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

helye 20 fll. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 fll. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsóge szerint.

Előfizetési felhívás.
Lapunk mai számával végére értünk a IV.- 

ik évfolyam második évnegyedének s ez alka
lomból időszerűnek látjuk a tisztelt erdészeti 
és vadászati altiszti testület minden egyes tagját 
a jövő évnegyeddel az előfizetők sorába való 
belépésre fölhívni.

A legközelebbi jövő hivatva van forduló 
pontot képezni az erdészeti és vadászati altisztek 
életében, a mennyiben küszöbön áll az Országos 
Erdészeti és Vadászati Altiszti Nyugdíj és Segély 
Egyesület megalakulása, melynek magasztos 
eszméjét először lapunk vetette föl s melynek 
érdekében azóta folyton buzgólkodik és mun
kálkodik.

Az egyesület eszméje nagy viszbangra 
talált mindazok szivében, kiket létesítése köz
vetlenül érdekel s immár sok ezer altiszt epedve 
várja annak megalakulását, hogy azután kebelébe 
léphessen s ezek nagy része mégsem részesíti 
támogatásban az ezért való küzdelemben vezér
szerepet játszó lapunkat, már pedig a győzelem 
csak ott lehet biztosítva, hol a sereg nem 
hagyja cserben a vezért, hanem azzal karöltve 
küzd a diadal kivívásáig.

Ismerjük mi jól, sőt talán legjobban azokat 
a szerény anyagi viszonyokat, melyekben az 
erdészeti és vadászati altiszteknek egész éle
tükön át küzdeniük kell a mindennapi létért, 
de hiszen lapunk támogatása olyan csekély 
anyagi áldozatot igényel, hogy azt még a leg
szegényebb is minden nagyobb megerőltetés nél
kül meghozhatja.

Minden valószínűség szerint s az eddigi 
jelekből következtetve a reánk következő év
negyedben fognak alapszabályaink megerősítést 
nyerni s erről az érdekelteket, illetve érdeklő
dőket első sorban az Erdészeti Újság fogja 
értesíteni és a további teendőkről tájékoztatni 
s igy mindenesetre szükséges, hogy mindazok, 
kik az alakítandó egyesület tagjaivá óhajtanak 
lenni, legalább a megalakulás tényének befejez- 
téig lapunkat járassák, hogy ennek segélyével 
megfelelő útbaigazítást nyerhessenek az egye
sületbe való belépés módozataira nézve,

Fölkérjük tehát ezennel lapunk összes eddigi 
barátjait, hogy erről környékbeli kartársaikat 
is értesítsék s őket a zászlónk alá való csopor
tosulásra buzdítani szíveskedjenek,

Ez alkalommal még kérjük mindazokat, 
kik előfizetési dijaikkal a múltra nézve hátra
lékban vannak, hogy ne csak régibb tartozá
sukat kiegyenlíteni, hanem az uj előfizetést is 
ajövő évnegyedelején beküldeni szíveskedjenek, 
módot nyújtván ez által nekünk nyilvántartásunk 
könnyebb vezetésére, megjegyezvén egyúttal, 
hogy mindazoknál, kiknek előfizetésük még a 
múlt évben járt le s kötelezettségüknek nem 
sietnek eleget tenni, a lap további küldését be 
fogjuk szüntetni.

Az előfizetési dijak beküldésének meg
könnyítésére azok részére, kiknek előfizetésük 
lejárt vagy pedig e hó végével fog lejárni, 
utalvány lapokat mellékelünk, melyeken egyúttal 
a röpirat is megrendelhető.

Reméljük, hogy hivó szózatunk nem fog 
eredménytelenül elhangzani, hanem élénk visz- 
hangot kelt mindazok szivében, kik a közjóért 
való küzdelemben részt venni óhajtanak.

Az E r d é s z e t i  Új ság
kiadó hivatala.
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Besztercze-Naszód 
Bihar . . . .

6
28Egy kis statisztika. Borsod • 5 20

Lapunk hívei közül többen és többször Brassó. 6
fordultak a szerkesztőséghez azzal a kéréssel, Csanád 7
hogy közölnök velük, melyik vidéken s milyen Csik 1
arányban van a lap elterjedve. Csongrád 1

Megvalljuk az igazat, hogy erről magunk- Esztergom . 8
nak is csak hozzávetőleges tájékozottságunk Fejér . • 9 3
volt, mert a pontosabb adatok összeállításához Fogaras 10
más irányú és sokoldalú foglalatosságunk mellett Gömör 12 .
nem volt időnk, most azonban azért is, hogy Győr . 2
az illetők kívánságát teljesítsük, no meg a Hajdú . 4
saját kíváncsiságunk kielégítése végett is Háromszék . 12
fáradságot vettünk magunknak a vonatkozó Heves . 13
statisztikát nyilvántartási könyveink alapján Hont . 20
összállitani s azt a következőkben ismertetjük: Hunyad 31

Vármegyék szerint az előfizetők, illető- Jász-Nagy-Kún-Szolnok. 1
lég a lapot járatók száma a következőkép Kis-Küküllö . 3
oszlik meg: Kolos . 20

Abauj . . . .  5 Komárom 8
Alsó-Fehér . . .  4 Krassó-Szörény 11
Á r a d ...........................17 Liptó . 9
Árva . . . .  2 Mármaros 19
Bács-Bodrog . . 25 Maros-Torda 16
Baranya . . . 2 3 Moson 3
Bars . . . . 2 0 Nagy-Küküllő 7
Békés . . .  1 Nógrád 12
Bereg . . . . 1 1 Nyitra 20

Emlékezés a szabadság hajnalára.
(Felolvasta az Emke daloskor márczius lT-iki estélyen 

Podhradszky Emil).

Tél van; búskomor téli idő. A nagy természet 
szinte kihaltnak látszik: nem csoda! éltető anyját, mind
nyájunk közös anyját hó és jégpánczél borítja. Erdőn, 
mezőn halotti csend honol,; az erdők, mezők szabad 
dalnokai nincsenek sehol, vig danájuk nem örvendez
teti a fület, a lelket,

De mégsem egészen csendes a határ.
A fák lambjaikat elhullatott ágai közt végig sivit 

a dermesztő északi szél s ezek olyan keservesen sírnak, 
rínak, mintha kegyetlen ellenségüktől kegyelmet könyö
rögnének. Hol van most az a lágy, fülbe mászó, 
ielket üdítő susogásuk, melyet friss zöld lombjaik

hallatnak, midőn az enyhe tavaszi szellő csókolgatja, 
simogatja?

A szél okozta sivitásba itt-ott belevegyül a vér
szopó, éhes farkasok borzalmas üvöltése s ennek 
hallatára a határ szelíd lakói remegve keresik buvó 
helyeiket.

Szomorú, nagyon szomorú kép ez, melynek szemlé
lésénél elszorul az érző emberi kebel. Jó, hogy nem 
tart örökké.

Az eddig alant járó nap fokonkint magasabbra 
hág a magas égbolton, a téli köd kezd lassacskán 
oszladozni s a mindent éltető sugarak bearanyozzák a 
vidéket. Napról-napra jobban ontja ránk a nap szivének 
melegét, melynek hatása alatt megroppan a jégpánczél, 
elolvad a szép fehér hólepel s a bokrok alján szerényen 
meghúzódó ibolya kidugja bájos, illatos arczocskáját, 
fölötte pedig fölhangzik a dalos madárka csicsergése.

A hosszú télen át elfásult, komor lelkek föl- 
vidulnak, a börtön — számba menő szobák ajtai meg
nyílnak s mindenki örömtelt szívvel siet ki élvezni a 
jóságos nap éltető melegét. Itt a tavasz! Itt a kikelet!
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Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún . 20
Pozsony . . . 7
Sáros . • • . 2
Somogy • . 29
Sopron . . 17
Szabolcs 3 3 3 4
Szatmár 5 3 3 10
Szeben 5 3 3 13
Szepes 5 3 3 6
Szilágy 3 3 3 2
Szolnok-Doboka 3 3 1
Temes J 1 3 25
Tolna , 3 3 3 18
Torda-Aranyos 3 3 7
Torontál 3 3 3 9
Trencsén 3 3 3 2
Turócz 3 3 3 2
Udvarhely 3 3 3 3
Ugocsa 3 3 3 0
Ung , 3 ? 3 26
Vas , 3 3 3 12
Veszprém 3 3 3 16
Zala , 3 3 3 25
Zemplén 3 3 3 4
Zólyom 3 3 3 11

Ezen kívül van Galicziában 1, Horváth - 
Szlavonországban 2 előfizetőnk, összesen já
ratja tehát a lapot 695 erdészeti és vadászati 
altiszt.

Tél volt, szomorú tél szép hazánk minden vidékén; 
hosszú, évszázados tél.

Az emberi sziveket fagyos pánczél borította s 
kiölt azokból minden érzést. Néma csönd honolt a 
tájon, mintha az egész egy nagy temető lett volna, 
temetője, a régi magyar szabadságnak. A Rákócziak, 
Bocskay Bethlen által ültetett s szépen ki is virított szabad
ság — virágokat vastag hóiepel, az önkény és zsarnokság 
hava borította. Az egyhangú némaságot csak itt-ott 
szakította félbe valamely lenyűgözött jobbágy kesergő 
jajszava, sóhajtása; olyan volt az, mint mikor a téli 
szél korbácsának csapásai alatt siratja a csupaszon 
maradt fa elvesztett lombjait. A sugárzó, éltető nap 
pedig még mindig késett, hazánk egét még mindig 
sürü köd borította.

A természet törvénye azonban szent és megmásit- 
hatlan, nincs erő és hatalom, mely azt rendjében meg
bolygathassa. A természet törvényei szerint a tél bár 
hosszú lehet, örökké nem tarthat, hanem át kell adnia 
birodalmát a kikeletnek. A nap leáldozik ugyan, sugara

A hazánkban alkalmazott összes erdészeti 
és vadászati altisztek számát már most nagyon 
mérsékelt számítással húszezerre téve kitűnik, 
hogy ezek közül alig 3-5 százalék járatja a 
lapot. Az olvasók számát ugyan sokkal többre 
tehetjük, mert hiszen akadhatnak helyek, a 
hol többen együttesen fizetik azt elő, nem is 
számítva azokat, kik kényelmesebbnek találják 
azt buzgóbb társaiktól kölcsön kérni s igy 
ahoz ingyen hozzájutni,

Nem minden érdekesség nélkül való az 
sem, hogy az olvasók mint tesznek eleget 
fizetési kötelezettségeiknek s az előfizetési 
dijakat hogy küldték (vagy még nem küldték) be,

Ezen a 
találjuk:

téren a következő számadatokat

Előfizettek 1900 december végéig 15
n 33 november 33 1
33 33 október 33 1
33 33 szeptember 33 8
33 33 augusztus 33 5
33 33 julius 33 6
33 33 június 33 128
33 33 május 33 27
33 33 április 33 45
33 33 márczius 33 227

Tartozásban vannak;
1898 november 1-től 1
1899 január 1 „ 2

veszíthet melegéből, de örökre nem tűnhet el s midőn 
újra főikéi, azt, a mit a télen át megtakarított, az ő 
éltető melegségét fokozott mértékben ontja a világra.

És fölkelt hazánk elborulva volt egén a nap, 
fényesebb, melegebb mindazoknál a napoknál, melyek 
azelőtt fényeskedtek rajta, olyan fényesen, olyan 
ragyogó pompában, mintha csak elődjeinek összes 
fényességét is örökölte volna.

Magyarországnak ez a napja Kossuth Lajos volt.
Az ő fényessége egyszerre elárasztotta hazánk

nak a gyász ködébe burkolt vidékeit, az ő szivének 
kiolthatlan, izzó tüze meleget, árasztott mely meg
olvasztotta a hatalmasok szivét boritó jégpánczélt s ime 
mintegy varázspálcza érintésére fölvidult a táj, a régi 
szabadságnak mélyen fekvő gyökerei kezdtek újból 
sarjadzani s az első virág, a mit minden érző szív 
nagy gyönyörűségére hoztak, a századokon keresztül 
rabigában nyögő jobbágy nép fölszabadítása volt.

Távol legyen azonban tőlünk, hogy bármit is 
levonjunk azoknak a nagyoknak és hatalmasoknak az
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1899 április 1 55 4
55 június 1 55 1
51 október 1 55 18
55 november 1 55 7
55 december 1 55 5

1900 január 1 55 150
55 február 1 55 21
51 márczius 1 55 23

Előfizetését tehát rendesen s előlegesen 
464, utólagosan (gyakran sehogysem) 232 s 
így egy harmadrésze az összesnek küldi.

Ha már most ezeket a statisztikai ada
tokat nem csekély fáradsággal összeállítottuk, 
nem mulaszthatjuk el, hogy az azokból levon
ható következtetésekre és tanulságokra is át 
ne térjünk, ezzel azonban lapunk szűk tere 
miatt a következő számban fogunk foglalkozni.

(folytatása következik).

A tacskóval való vadászat,
(Mutatvány a „Zoológiái Lapok" folyóiratból).

I.
Már a tacskónak alakja is mutatja, hogy mire 

van predestinálva. Ezen görbelábú kutyafajtát említett 
hibája miatt sok más kitűnő és előnyös tulajdon
ságokkal kárpótolta a végzet.

Már többször és nem csekély csudálkozásomra 
épen vadászemberektől hallottam azt kérdezni, hogy 
melyek azon kitűnő és előnyös tulajdonságok, melyekkel

értékéből, kik áldozatkészségükben nem ismertek határt, 
midőn legnagyobb és legféltettebb jogaikat tették le 
a haza oltárára akkor, midőn szívesen megadták a 
népnek legnagyobb kincsét, a szabadságot.

A nép tehát fölszabadult, jogokat, szabadságot 
kapott a negyvennyolczas örök emlékezetű években, a 
föld szabaddá lön s a magyar nemzetnek éltető eleme, 
a nemesség világra szóló példát tudott adni a nagy
lelkűségben.

A szabadság fája immár el volt ültetve, de hogy 
az megnövekedjék, megizmosodjék, ápolni és öntözni 
is kellett, de ez a fa olyan, mely nem elégszik meg 
a vízzel való öntözéssel, neki vérre van szüksége, 
hogy megizmosodjék, mert ne feledjük, hogy a szabad
ság rózsái a vérrel áztatott mezőkön virítanak legszebben.

A nép szabad volt ugyan, de nem volt szabad a 
haza, a  szabadság tehát nem volt tökéletes, mert 
szabad népnek csak szabad hazában van helye.

A haza szabadságának lenyirt szárnyai még 
mindig Bécsben voltak, azokat onnan el kellett hozni, 
mert mit ér a szabadság szárnyak nélkül?

a tacskó rendelkezik? . . Nem hozok fel többet, mint: 
a rendkívüli jó szaglást és ritka bátorságot, mely tekin
tetben legnagyobb fajrokonai közül is többeket háttérbe 
szőrit. Gazdájához hűen ragaszkodik, éber, kitartó és 
szívós, viszariaszthatatlan, tanulékony és sokfélekép 
használható.

Én egy „Jancsi" nevű tacskómmal vadászok szalon
kákra, fürjekre, nyulakra, vizi tollas vadakra, foglyokra, 
rókákra, őzekre, zergékre stb. kitünően dolgozik a 
róka-lyukban, nem kell nálánál jobb kopó nyulakra, 
daczára görbe lábainak, ha kell reggeltől estig hajszol 
őz vagy zerge után. Mindezek után ugyanezen Jancsi
val szalonkákra busirozok és ő soha sem keres 15—20 
lépésnél tovább előttem és ha nem szólok neki, a 
világért sem távozik tovább, ha pedig a szalonka fölkel, 
ezt egy-két juff-juff-al adja tudtomra, de ez alatt a 
helyéről meg nem mozdul. Mig ellenben, ha lelövöm 
a madarat, bárhonnan is előkeriti és elhozza, mint a 
legjobb vizsla.

Éppen igy cselekszik az én tacskóm a fejvadá
szatokon is, nem megy messzebb előttem 10—15 leg
feljebb 20 lépésnél és a mint a fürj fölszáll, megáll 
és felém néz; ha leesik, a legszebben elhozza, a nélkül, 
hogy legkevésbbé is összemarná, mig ellenben, ha 
tavábbrepül, vissza néz és azt várja, hogy merre felé 
intek neki a kezemmel, hogy azon irányban ismét 
megkezdje illetőleg folytassa a keresést. Nem hagy 
engem Jancsi cserben a vizi vadászatoknál sem, ott 
is teljesen ismeri a tennivalókat, melyeket úgy végez, 
mint akár a legjobb „vizi kutya"; pedig ezen Jancsi
nak szülei nem voltak semmiféle kutyatörzskönyvbe 
bevezetve. Az anya jó bujkáló volt, apjáról sem mond
hatok mást, minthogy többet járt és hevert szőnyeges 
padlón, mint kint a száraz földön, egy szóval csupán

A nép jogai után követelni kellett a haza szent 
jogait is.

Kossuth Lajos a pozsonyi országgyűlésen tartott 
örök emlékű beszédében azt mondta:

„Mi rajtunk egy fojtó gőznek nehéz átka ül, a 
bécsi rendszer csontkamarájából sorvasztó szél fú ránk, 
mely idegeinket megmerevíti s lelkünk röptére zsib- 
basztólag hat".

Ennek a beszédnek a hatása alatt határozta el 
az országos rendek gyűlése, hogy alkotmányt nem kér, 
de követel a magyar haza részére s ilyen értelemben 
teszi meg föliratát az abszolutisztikus hatalomhoz.

A fölirat hire mint a futó tűz futott végig a 
hazán s mindenütt nagy lelkesedést keltett, de sehol 
sem olyat, mint Pesten, mely ez időtájt kezdett ki
bontakozni százados elhagyatottságából.

Az eszme legbuzgóbb terjesztője az egyetemi 
ifjúság volt, mely szives örömest fogadta el vezéreiül 
az akkor már országos hirre kapott Petőfi Sáudort 
és Jókai Mórt, a két koszorús költőt, kikhez méltó
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kedvencz szobakutya volt, a mely éberségén kívül 
más jó tulajdonságot nem árult el, hanem ezt való- 
szinüleg fiára is átörökítette. Bevallom nem hittem, 
hogy ezen állatból valaha is legyen valami és csak 
azért fogadtam vadásztársnak, mert momentán nem 
volt más kutyám, később azonban úgy megkedveltem, 
hogy utóbb beszerzett más fajtájú jó kutyáim daczára 
sem bírtam tőle megválni.

Bárhova is mentem, Jancsi mindig velem jött. 
Időtöltésből és játékképen kezdtem eleinte az állatot 
apportirozásra tanítani, azért mondám, csak játékképen, 
mert eszemben sem volt, hogy ügyességét és tanu
lékonyságát komolynak vegyem; de az én Jancsim 
olyan szenvedélyes apportírozó lett, hogy mindenkinek 
csudálatát vonta magára. A legnagyobb hidegben a 
még oly magas partról százszor is talán beleugrott 
volna a vizbe egy bedobott tárgy után.

Ha vadászni mentem, a Jancsi is velem jött, és 
mivel sohasem volt útban és soha nem rontott, hát 
megengedtem neki ezt az örömet.

Ha a vizslával vadásztam, ő is hűen a vizsla mellett 
ment és evvel lépést tartva együtt keresett, ha a vizsla 
vadat állt, ő is állta.

Eleinte természetesen hogy csak utánozta nagyobb 
társát, de idővel rájött a dolog jelentőségére és már 
öntudatosan állta meg a vadat. Az apportirozásnál épen 
úgy volt, sőt akárhányszor hagyta Jancsi az erre hi
vatott szaktársát szégyenben, mivel ő előbb megtalálta 
a lelőtt vadat a vizslánál. Ez által annyira megtetszett 
nekem a kis Jancsi, hogy most már az ő működését 
is komolyabbnak kezdém venni, és fölváltva csak egyedül 
vele is elmentem fürjezni.

Ezen időtől kezdve fokozatosan a feltétlen enge
delmeskedésre is tanítottam Jancsit. Ezt úgy értettem

meg vele, hogy a hányszor friss nyomon volt, vagy a 
hányszor a vad előtt,állt, mindig visszahívtam magamhoz. 
Persze, hogy eleinte nem igen akarta füttyemet vagy 
hívásomat hallani vagy érteni; de mire aztán zsinórra 
tettem és ha nem akart engedelmeskedni, ennek 
segítségével emlékezetébe juttattam kötelességét. így 
nagyon hamar rájött arra, hogy mégis meg kell hallani 
a hívást és erre azonnal annak irányába sietni, mert 
annál előbb megint visszatérhet a vadhoz. Nyolcz 
napig sem tartott és az én tacskóm olyan appelet ért 
el, hogy ezt magam is megcsudáltam; tehát úgy egy
szerre az én tacskómból a legjobb vizsla lett, a nélkül, 
hogy magam is akartam, vagy csak gondolni mertem 
volna is erre.

De mit árthat az Jancsinak, ha most a kopó
vadászatokra is magammal viszem, gondolám magamban, 
hisz úgy sem fog ezekkel a vad után menni, és ha 
meg is próbálja, majd abba is hagyja nemsokára; 
— de nagyon csalódtam.

A mint tacskómat a kópékkal elengedtem és a 
mint Jancsi velük elindult, úgy velük is jött vissza, a 
a nyulat elől űzve. Természetes, hogy nem volt ezek 
csoportjában hanem jóval hátrább maradt, de azért 
még sem hagyta el a társaságát. De miután ezt a 
nyulat lelőttem és a kopók ismét tovább indultak, ő 
már nem tartott többet velük, hanem kipihente előbb 
magát úgy egy félóra hosszáig, mire aztán magától 
fölkelt és egyedül eltűnt a sűrűség között. Alig hogy 
egy negyedóráig bent volt a sűrűségben, egyszerre 
csak hallom, hogy Jancsi egyedül csahol. Mi lehet ez? 
Jancsi biznoy magában és egyedül egy nyulat fel
hajtott és azt űzni kezdte. Legalább is 2 óra hosszáig 
szünet nélkül kergette a nyulat, mig ez végre elémbe 
került, hogy lelőhettem. Ezen eredménynyel Jancsi is

társakul csatlakoztak Vasvári Pál, Irinyi József, Irányi 
Dániel, Degré Alajos, Bulyovszky Gyula, Vidacs János, 
Vajda János, mindannyian hatalmas tényezői a köz
életnek és még sok más jelesek.

A „márcziusi ifjak" nevét méltán viselő ez a kis 
csoport volt volt az, mely a márczius 14-iki s hazánk 
történetében örökké emlékezetes népgyiilést rendezte, 
a melyen megformulázták és elfogadták azt a 12 pontot, 
melyekben egybefoglalva találjuk a magyar nemzet 
kívánságait.

A nevezetes 12 pont a következő volt:
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a czenzura 

eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási 

tekintetben.
5. Nemzeti őrsereget,
6. Közös teherviselést.
7. Az úrbéri terhek megszüntetését.

8. Esküdtszékeket képviseletet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti bankot.

10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra; 
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket 
vigyék el tőlünk.

11. A politikai statusfoglyok bocsájtassanak szabadon
12. Kívánjuk az úniót Erdélylyel.
Az események ezután rohamosan jöttek egy

másután, siettette kivált azokat a Párisban és Bécsben 
kitört forradalom.

1849 márczius 15-éu született meg a szabad 
sajtó első két terméke: Petőfi „Nemzeti dal" czimü 
gyújtó költeménye és a 12 pont.

Az egész ország a lelkesedés örömmámorában 
úszott s mindenki remélte, hogy a magyar nemzet 
kívánságai teljesülni fognak.

Sajnos, nem igy történt.
A könyörtelen, rideg reakczió ellene szegült a 

szabadelvüség méltányos és jogos kívánalmainak s a
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megelégedettnek látszott, mert ezen nap már nem 
ment tovább keresni.

Mikor a vizslával szalonkázni mentem, Jancsit is 
elvittem magammal s ő itt is megállta a helyét és 
csak a vizsla mellett haladt előre, épen úgy, mint a 
fürjvadászaton. Azt tartottam, hogy a tacskó csak 
azért nem megyen tovább a sűrűségbe, mert a vizsla 
is közel maradt, de ha majd egyedül lesz, majd csak 
megint a kopózást előveszi, mert azt lehetetlennek 
tartám, hogy én Jancsit a szalonkázásnál a sűrű gályák 
között is egyedül használhassam. És ez még sem vala 
lehetetlen.

Körülbelül két hétig vadászatam szalonkákra föl
váltva, egy nap a kópékkal a másik nap a vizslával, 
Jancsi mindig részt vett, egy nap kopó volt, második 
nap vizsla de ezentúl csak ő egyedül folytatta a hajtást 
és nem tartott már a többi kutyákkal.

Most még is csak kiváncsi voltam, hogy mit fog 
Jancsi egyedül csinálni, ha a sűrűségbe jön, vájjon 
kopózni fog-e, vagy pedig vizslázni, ép ezért vele 
mentem ki egyedül. A mint a sűrűséghez értünk, nem 
tudta magát Jancsi elhatározni, hogy mit csináljon, 
— vájjon vizslázzon vagy pedig kopózzon-e, előttem 
haladt tiz lépésre, és folyvást visszafelé nézett rám, 
mintha kérdezni akarta volna tőlem, hogy mit csináljon. 
Miután végre látta, hogy én követem és hogy nem 
szólok semmit, valószinüleg azt tartotta, hogy úgy 
akarom, hogy ő csak közel keressen és folytatta a 
szalonkázást vagy vizslázást.

(folytatása következik.)

Végzetes tévedés.
A  múlt napokban lett elhantolva egy itteni kar

társunk, kinek halálát az orvos felületessége és a gyógy
szerész végzetes tévedése okozták.

jó de gyenge szivü uralkodó kénytelen volt meghajolni 
a kamarilla nyomása alatt.

Nem maradt más hátra, mint a kért de meg 
nem adott jogokat fegyveres erővel kierőszakolni.

És kitört a forradalom az ő teljes dühében, 
magával rántva a küzdelembe a haza legjobbjait, az 
ország virágát és támadtak hősök, minőket a világ- 
történelem kivülök alig tud fölmutatni.

A forradalom szent zászlóján ott ragyogtak a 
„Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” gyönyörű jel
szavak, melyek alatt maroknyi nép indult küzdelembe 
a tizszerte nagyobb ellenség ellen.

Sajnos, hogy csak maroknyi és a haza polgárai
nak nagy része bár szívesen fogadta a szabadságot 
és egyenlőséget, melyekért dicső honvédeink sikra 
szálltak, vérüket ontották, életüket áldozták, a test
vériséget nem akarták magukévá vallani, legföllebb 
olyan értelemben, mint a hogy azt az első emberpár 
elsőszülött fia Káin cselekedte, midőn életére tört az 
ő édes testvérének.

Az eset egy kartársunk buzgóságából ismertetve 
lett lapunk múlt számában s igy a tisztelt olvasók tudni 
fogják, hogy Kéménczi Mihály fiatal bezdáni kincstári 
erdőőrről van szó, ki némi kis rosszulléte következtében 
orvosához fordult s ez „pastilla cascara“ -t irt elő, a 
gyógyszerész azonban ezt „pastilla carasiva“ -nak olvasta 
s bár tudta azt, hogy az utóbbi erős méreg, azt — bár 
a szokásos figyelmeztető jelzés mellett kiszolgáltatta, mit 
azonban a beteg neje nem vett észre, hanem a gyógy
szernek vélt mérget gyanútlanul beadta férjének.

Hogy ennél a tragikus esetnél tulajdonképen ki a 
legnagyobb bűnös, azt nehéz lenne megállipitani. Sze
rintem leghibásabb az orvos, ki a vényt olyan hanyagul 
s orvosi szokás szerint elhányva-vetve irta, hogy abból 
mást is ki lehetelt olvasni.

Vádolható a gyógyszerész is, mert neki tudnia 
kellet, hogy az, a mit kiszolgáltat, az ott irt mennyiségben 
halált hozó méreg s ezért kötelessége lett volna a vényt 
előbb az orvoshoz visszaküldeni s annak újból való meg
vizsgálására felkérni.

Hibás volt azonban maga az áldozatul esett kartárs 
is és ennek neje, mert nekik is szemükbe kellett volna 
ötlenie az üvegre illesztett halálfejes méregjelzésnek.

Valóban megbocsáthatlan egyes orvosoknak ama 
felületességük, melylyel a vényeket írják, mert valóban 
sokszor a leggyakorlottabb gyógyszerészeknek is minden 
tudományukat össze kell szedniük, hogy azok tartalmát 
kibetüzzék s igy nem csoda, ha az ilyen végzetes téve
dések gyakrabban ismétlődnek.

No de nekem nem lehet hivatásom ezt az esetet 
birálgatni, sem pedig a bűnösséget kisütni, mert ez a 
bíróság dolga, hanem szükségesnek látom lapunk tisztelt 
olvasóit óva inteni, hogy okulva ezen az eseten, a mindig 
szükséges óvatosságot ne tévesszék szem elől, nehogy 
úgy járjanak, mint jobb sorsra érdemes derék fiatal kar
társunk.

L e s z h e r  A l a j o s .

Az egyenetlen harcz kimeneteléhez nem fért 
kétség. A túlerő letiporta, lenyűgözte a bátor de kicsiny 
nemzetet s ismét gyászba borult a hon, siratva az 
alig megnyert és újból elvesztett szabadságát és fiainak 
ama legjobbjait, kik ezért vérüket ontották,

Következtek az áldatlan megtorlás hosszú és 
szomorú évei s a magyar hon ege beborult. Ismét itt 
volt a tél az ő fagygyasztó hidegével.

A tél azonban nem tart örökké, előbb-utóbb 
követnie kell azt a kikeletnek s a vérrel áztatott 
mezőkön ki kell virulni a szabadság rózsáinak.

És kivirultak a rózsák szebben, mint valaha s 
kisütött drága hazánk fölött a szabadság napja, ontván 
népünkre az egyenlőség meleg sugarait, a forradalom 
zászlójának szent jelszavaiból immár kettő testet öltött, 
de a harmadik, a minden erőnek alapja a testvériség, 
még mindig csak hiú ábránd s rajtunk a sor, hogy 
azt — ha csak dicső elődeink méltó utódai akarunk 
lenni — megtestesítsük, mert csak a három szent 
jelszó együttessége mellett virul föl és lesz olyan 
erőssé hazánk, a milyennek lennie kell.
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G'elencze 1900 márczius 21.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!

Háromszék vármegyében — mint talán az egész 
országban is — az év első két havában egészen tavaszi 
időjárás volt s a verőfényes szép napokon a sertés csordák 
vígan legelésztek a mezőn, a különös időjárás által meg
lepett emberek némely helyen már a krumplit is ültetni 
kezdték. No volt. azután meglepetés, midőn márczius 14-én 
reggel 6 órakor havazni kezdett s tartott a hóvihar 48 
órán át s a vidéket rŐ9 méter vastag hótakaró borította. 
A  közlekedés mindenfelé megakadt s úgy kellett egyik  
községtől a másikig ökrökkel és lovakkal utat tapostatni.

A hótömeg nagyságát, a milyenre még a legidősebb 
emberek sem emlékeznek, legjobban bizonyítja az, hogy  
Hilib községben egy Vitályos András 69 éves földbirtokost, 
ki fölakasztotta magát, a nagy hó miatt csak negyednapon 
tudták eltemetni,

Jó lenne, ha a tisztelt kartársak más vidékről is hirt 
adnának ily rendkívüli időjárásról.

Üdvözlettel vagyok a szerkesztő úrnak
igaz hive G y ö r g y  L a j o s  

I. ősz. erdőőr.

Szerkesztő i üzene tek .
Orbán István urnák. Maros-Vécs Igazsága van, a 2 

korona egy negyed évre s igy lapja junius 15-ig van előfizetve. 
Bohun Jó z s e f  urnák. Z. szt. András A lapokat a 15 számtól 
küldtük, mert újévi számunk véletlen baleset folytán elpusztult 
s készletünk nincs belőle. A röpiratot 22-én tettük postára s 
kérjük az árát utólag beküldeni. Maár Ed e urnák, Békés. Elő
fizetése augusztus végéig van rendezve. Röpiratot nem rendel ? 
Csizmás P éter urnák, Glogovácz. A röpiratot dicsérő szavai 
jól estek nekünk. A kik csak eddig olvasták, mind hasonlóan 
nyilatkoznak s mégis olyan kevesen rendelik meg. Csepcsényi 
M ihály urnák. Gánya. A januártól visszamaradt számokat után 
küldtük s igy az előfizetés június végéig van rendben.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o a h r a d s z k y  E  mi  1.

685 sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Bakabánya nagyközségben elhalálozás folytán 
üresedésben levő községi erdőőri állásra ezennel pályázat 
hirdettetik.

Ezen állással egybekötött javadalmazás a községi 
pénztár által havonként utólagos részletekben fizetendő 
480 korona fizetés, 40 korona lakbér, 20 köbméter 
hasáb kemény tűzifa házhoz szállítva, az erdőtiszt 
által kijelölt egyes vágások füvének használata, de csak 
sarlózás utján.

A nehézségektől ne riadjunk vissza, hanem az 
akadályok csak növeljék tetterőnket, mintaképül pedig 
vegye magának mindenki a negyvenyolezas hazafiakát 
s kövesse azok dicső példáját.

' Máczius 15-ike pedig, mely szabadságunknak 
tulajdonképeni megteremtője volt, legyen minden igaz 
hazafinak legszentebb ünnepe s emlékezete maradjon 
meg nem csak a mi sziveinkben, de a késő utódok 
sziveiben is örökkön örökké.

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott erdőőr egy 
évi próba-szolgálatot köteles fenti illetményekkel tel
jesíteni s csak beválás esetén fog véglegesittetni.

A választás folyó évi április hó 17-ének d. e. 9 
óráján fog megtartatni Bakabánya nagy község köz
gyűlési termében. Felhivatnak tehát mindazok, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, képesí
tésüket, eddigi alkalmaztatásukat, egészségi állapotukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket „Bakabánya 
nagyközség Elöljárósága” czimére f. évi április hó 15-éig 
nyújtsák be, mert a később érkezett vagy szabályszerűen 
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.

B a k a b á n y á n ,  1900 évi márczius hó 16-án. 
F e n d l V i l m o s  Kunos  F.

közs. jegyző. biró.

nnnnnunnnnnnnnunnuun
I  !! MEGJELENTI! |
*  --------------------------------------------------------  #
K  és 2 korona beküldése után azonnal bér-
3$ mentve lesz megküldve a

i  ta r -  rűPIRAT - w  I
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 

^  mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
3$ dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 

talán sem szabadna hiányozni.
H  Előzetések az „Erdészeti Ujság“
^  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 

dendők. $$
/ - „ Á  A  A  A A  A A  A A A  -V A. , A  ^  j í v A  i \ A  A .  A A K

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller uteza 30 szám alatt van.
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L U M és T A 1 8 A
Szerb kir. udv. szállítók, ó cs. és kir. Fensége József Főherezeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Brdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közreboesájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A R I H U
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLU M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József főherezeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

I J U T Á N Y O S  Á R A K .
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Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedós 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi legmagassabb c s i r a k é p e s s é g ü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

Á rjegyzék  bérm entve.

[Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. Á prilis 3. 27. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Egy kis statisztika
(folytatás és vége)

A dolog tehát úgy áll, hogy — mint azt 
fentebb hozzávetőleg kiszámítottuk — lapunkat 
az összes hazai erdészeti és vadászati altisz
teknek alig 3'5 százaléka pártolja és támogatja 
s még ez sem az egész úgy, miut a hogy az 
kívánatos lenne, mert hiszen közel hat évi 
munkálkodásunk alatt ötezer koronát megköze
lítő összeget vesztettünk el előfizetési dijakban 
olyanoknál, kik jók voltak ugyan arra, hogy 
a lapot hónapokon, sőt gyakran éveken át 
járassák, de azután, midőn fizetésre került volna 
a dolog, egyszerűen eltűntek, mint ha a föld 
nyelte volna el őket. Készségesen elismerjük 
mi azt, hogy az ilyen hátralékosok között akadtak 
olyanok is, kiket a fizetés teljesítésében szegény
ségük, betegeskedés vagy más elemi csapás és 
szerencsétlenség gátolt, hiszen akadtak olyanok, 
kik kérő és intő sorainkra ezekkel mentették 
magukat s természetesen az ilyeneknél kész
ségesen törültük a tartozást, a legnagyobb rész 
azonban még válaszolni vagy mentegetődzni 
sem tartotta érdemesnek s az ilyeneknél okul 
csak az erkölcsi érzés hiányát vethetjük.

A lap terjedésének nehézségeit különféle 
okokban kereshetjük s ezek között talán az 
első és legnagyobb az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet nagy szétszórtsága, kivált 
pedig a városoktól, falvaktól való távol lakása, 
mert mig ezek miatt legtöbben az ismeretlenség 
homályába vannak burkolva s létezésükről csak

legközvetlenebb szomszédjuk tud valamit s igy 
a szerkesztőség nem léphet velük közvetlen 
érintkezésbe, addig ők maguk is alig tudnak 
valamit a külvilág folyásáról, kivált pedig 
lapunk és az az által megindított mozgalom 
létezéséről.

Ezen a bajon lapunk hívei lennének hivatva 
segíteni, közölvén tapasztalataikat és ismere
teiket szomszédjaikkal, kik azokat ismét tovább 
adnák, hasonlatosan a tűzvészhez, melynél egy
szerre rendszerint csak egy ház gyűl ki s arról 
terjed az emésztő láng házról-bázra tovább, 
mig végre egész utczasorok lángokban állnak. 
Avagy nem tűz, a lelkesedés tüze-e az, mely 
minket küzdelmünkben vezérel s kitartásra 
buzdít?

A másik ok kétségtelenül a nyelvi kér
désben keresendő, mert hiszen hazánk népességi 
viszonyai azt úgy hozták magukkal, hogy erdős 
vidékeinket legnagyobb részben idegen ajkú 
honfitársaink és testvéreink lakják, hol a magyar 
nyelvet csak újabban kezdi tanulni az ifjabb 
nemzedék, de hát elégséges okul ezt sem fogad
hatjuk el, mert hiszen csak az erdőőri szak
iskolákból eddig kikerültek száma is már szinte 
ezrekre megy, már pedig ezek mindnyájan 
elsajátították a magyar nyelvet.

Azt is okul lehetne bizonyos mértékig 
venni, hogy akadnak olyan elüljárók is, — 
hála Istennek, csak igen mérsékelt számban — 
kik nyílt ellenségei alantasaik szabad gondol
kozásának s az önművelődésre való minden 
törekvést már a csirájában elnyomni iparkod
nak, mert azt hiszik, hogy csak igy nyerhetnek
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teljesen vak eszközöket akaratjuknak s nem 
vetnek számot azokkal az előnyökkel, a melyek 
a fokozódó műveltséggel karöltve járnak.

Ez ellen természetesen nem szólhatunk 
semmit, mert még a látszatját is kerülni szeretjük 
annak, hogy az alárendelt és elüljáró közt 
ellentéteket támasszunk s az előbbit engedet
lenségre buzdítsuk, ellenkezvén ez lapuuk irá
nyával és szellemével.

Utolsó oknak még azt is fölhozhatnók, 
hogy — sajnos, de igaz — még mindig nagyon 
sok olyan egyén tölti be az erdészeti és vadászati 
altiszti állások tekintélyes részét, ki a művelt
ségnek mondhatni a legalacsonyabb fokán áll 
s úgyszólván teljesen olvasás — és írástudatlan. 
Ezen a hátrányon segít majd apránkint maga a 
természet, mert ezek a régi korból megmaradt 
és kegyeletből meghagyott régi szolgák aprán
kint kihalnak s helyüket ifjabb nemzedék fog
lalja el.

A magunk részéről természetesen legfőbb 
oknak tartjuk lapunk és eszméink gyönge ter
jedésénél az első helyen felhozottat, nevezetesen 
a szétszórtságot, a mely akadályául szolgál az 
az egymással való érintkezésnek.

Megerősít véleményünkben az is, hogy hol 
előfizetőink nagyobb számban vannak, ezek leg
inkább egyes vidékekre szorítkoznak; igy van
nak egészen kicsiny kerületek, hová a lap 4 —

Madarak a nópregókben.
Érdekes cikkben foglalja össze Hanusz István a 

Kecskemétben a madaraknak a népregékben való 
szereplését. Szól először a hollóról, amely különösen 
a németeknél és a szláv népeknél mitologikus madár. 
Elősegíti ezt lényének egész titokzatossága, hogy az 
emberi lakásoktól távol eső magános erdőket kedveli 
és életmódjának az a sajátossága, hogy már februárban 
költ. A nép szemében szent madárrá avatta bátor 
föllépése, amely őt a sashoz teszi hasonlóvá. Azt 
tartják felőle, hogy ereje bírásával háromszáz esztendőt 
él, akkor kelevény támad a csőrén. Ha ebből kigyógyul, 
még négyszáz évet él, csak eltűnik örökre arról a 
tájról, ahol élt.

egész 8 példányban jár, mi nem lehet a vélet
lennek, hanem csak annak a folyománya, hogy 
azon a vidéken az altisztek érintkezvén egy
mással, meghallgatják és szivükbe vésik a köz
tük támadt apostol buzdító szavait. Tudunk 
esetet, hogy egy-egy buzgó hívünket olyan vidék
re helyezték át, hol mozgalmunknak és lapunknak 
még csak hire sem volt s iirie rövid idő alatt 
gomba módjára szoporodtak öttel mindkettőnek 
a hívei.

Nyilvánvaló ebből, hogy a talaj legnagyobb
részt mindenült kitűnő, a mag, a melyet hin
tegetünk, kifogástalan csiraképességü s csak 
értelmes és szakavatott magvetőre vau szükség, 
hogy bő aratást biztosíthassunk magunknak.

Nem szabad tehát kétségbe esnünk, hanem 
folytatnunk kell a küzdelmet minden módon s 
megragadnunk minden kínálkozó eszközt, hogy 
ügyünket végre mégis diadalra segítsük. Vegyük 
magunknak mintaképül az első keresztényeket, 
kik ahányan, valamennyien buzgó apostolai 
voltak a szent tanoknak s csak igy győzedel
meskedhettek minden akadályon és dönthették 
le az emberi kéz által alkotott bálványokat.

Áthelyezéseknél a távozó mindig azon 
legyen, hogy utódját — ha még arról tudomása 
nem lenne — mozgalmunkról felvilágosítsa és 
annak megnyerje. Tegyük ugyanezt minden 
egyes találkozásnál s félre téve minden egyéb

Előázsiában nagy tiszteletben tartják a varjut. A 
monda szerint Damaszkus mellett lakott az első ember
pár a paradicsomból való kiűzetése után és Kain a 
Kasinu hegyen ütötte agyon az öescsét Ábelt, de nem 
tudta, hogy meghalt és amikor haragja csillapodott, 
költögetni kezdte. De mert Ábel nem nyitotta fel 
többé a szemét, a vállára emelte, elvitte a Gutha 
völgybe és nézte nagy bánatosan, Eközben egy varjut 
pillantott meg, amely Ábel holttestét marcangolta és 
ekkor ébredt tudatára annak, hogy az öcscse halott. 
Fölemelte a zöld mezőről és egy sziklaüregbe helyezte 
el örök álomra.

A keletiek regéje szerint Egyiptomban, Helio- 
polis város környékén élt a főnix-madár, amely minden 
félezer év végén gallyakat hordott össze, az embertől 
parazsat csent és úgy égette el magát, hogy hamvaiból 
ismét uj életre kelten fiatalodjék meg. A sasról is él 
az a rege, hogy ijusága megújul.

A szünetlenül csörgő szarkáról az a hir van az 
orosz nép között elterjedve, hogy nem szabad neki
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tárgyat, a társalgást arra a tárgyra igyekezzünk 
terelni, mely nekünk a legfontosabb s mutassunk 
rá a végczőlra, melyben egy jobb és szebb jövő 
csirája rejlik,

Nem kételkedünk benne, hogy ha ezen a 
téren mindenki megteszi a maga kötelességét, 
bajtársaink száma hirtelen s rohamosan fog 
megsokasodni s szavunknak nyomatékot adni.

Pél év múlva, lapunk évfolyamának zárta
kor újból beszámolunk s akkor majd meglátjuk 
mostani szavaink sikerének eredményét.

A tacskóval való vadászat.
(Mutatvány a „Zoológiái Lapok" folyóiratból).

II.
Miután két órái keresés alatt véletlenül itt 

szalonkára nem akadtunk, megváltoztattuk a vadászatot 
és hozzá fogtunk a kopózáshoz, arra lévén végtelenül 
kiváncsi, hogy vájjon hogyan alkalmazkodik kutyám 
ezen szándékomhoz és hogyan fog sikerülni ezt vele 
megértetni. Megálltam tehát egy helyen és folyvást 
buzdítottam, hogy menjen tovább. Eleinte nem ösmerte 
ki magát, nem fogta föl, hogy mit akarok tulajdon
képen tőle; hanem most itt hatolt be a sűrűségbe és 
rögtön visszafordult megnézni, itt vagyok-e még, aztán 
megint ott nézett széjjel a bokrok és gályák között, 
ismét rögtön kibújva és úgy azt többször próbálgatta 
külön oldalokon. Én meg mindig buzdítottam, hogy 
csak menjen tovább és tovább. Mig végre, mielőtt 
ismét bebújt volna a sűrűbe, megállt és rám nézett; 
erre kezemmel rámutogattam a galyakra és hozzá

szóltam, „no tovább, tovább1* — és mintha az állat 
ezt csakugyan megértette volna — mert egyszerre 
csak vigan ide-oda kezdett a farkával vagdalózni és 
örömteljesen eltűnt szemeim előtt, honnét már nem 
fordult azonnal vissza, hanem folytatta a nyomozást.

Egy jó fél óra letelte múlva végre Jancsi jelezni 
kezdte, hogy fölbajtott valamit és ezt üzés alá fogta 
szünetlen piffegéssel. Már legalább is 2 óra hosszáig 
űzte a vadat és ámbár többször hozzám igen közel 
hajtotta, még sem volt alkalmam meglesni, hogy mi
csoda. Azon körülmény, hogy az űzött vad folytonosan 
csak ezen a tájon forgott és hogy innét messzire nem 
akart távozni, arra a következtetésre jogosított, hogy 
ez csak idei nyúl lehet. Végre még is csak sikerült 
meglesnem, hogy az idei róka, tehát itt kell lenni 
valahol az odújának is. Még egy negyed óra és a 
tacskó, a kit csak most, még egy pillanat előtt, nem 
messzire hallottam piffegni, elhallgatott. Erre azt hittem, 
hogy 2—3 perez múlva itt lesz a kutya — de egy fél 
óra is eltelt és a tacskó még sem jött elő; hívni és 
fütyülni kezdtem, de hiába, mert Jancsi csak egy jó 
óra múlva került vissza, sárga földdel egészen besározva. 
Hát Jancsi ehhez is ért, gondoltam magamban, a rókát 
gödréből is kiásni, erre senki sem tanította még meg. 
No, itt a legszebb alkalom hogy ebbe is begyakoroljam 
a kutyát.

Másnap reggel kimentem Jancsi vezetése alatt, 
egyenesen ki a róka gödréig. Egy munkást is vittem 
magammal kapával és ásóval, Jancsit nem kellett sokat 
buzdítanom a bujkálásra, mert anélkül is rögtön bent 
volt a lyukban és megkezdte a kaparást és behatolást.

A tájék síkság volt és a talaj kőmentes; az 
odúnak nem volt — a mint ez rendesen lenni szokott 
— több kijárata, hanem csak ez az egy és miután

száz versztnél közelebb mennie a cárok ősi szent 
városához, Moszkvához, Mikor Grevé figyelmeztetett 
egyszer egy orosz parasztot Perovoban, vagy kilenc 
versztnyire Moszkvától, hogy lám amott van egy szarka, 
azt felelte a .paraszt, hogy az nem lehet szarka.

— Uram! — mondotta. — Nem ismered te a 
szarkát! Mi együgyü parasztok sem tudjuk megkülön
böztetni a madarakat, csak azt tudjuk, hogy amit 
isten akar, meg kell vannak történnie, ő pedig meg
tiltotta a szarkának, hogy Moszkvához közelítsen.

A baglyokat éjjeli életmódjuk, panaszos, olykor 
gúnyosan nevető hangjok avatta halálmadarakká. A 
kakukról pedig azt hiszi az orosz, hogy héjává változ- 
hatik át és jércéje macska képében jár az erdőben. 
Aischylos görög költő azt mondja Kasszandráról, a 
szerencséién jósleányról, hogy haldoklásakor hattyú 
módon énekelni kezdett, innen eredett a hattyúdal 
regéje.

Az ausztráliai jakkasz madár az örökös nevet- 
gélésével hol derültséget, hol bosszúságot okoz az

erdőkben utazóknak. Aki először jár Ausztráliában, 
meglepi annak a madárnak a természetes, szinte szív
ből jövő nevető hangja, mikor az otthonába betola
kodott idegent kellőképp kinevette, nehány fával odább 
száll és újra kineveti.

Regés madár a kacsa is. Az anatifera nevű puha- 
testű tengeri rákról azt regélték a középkorban az 
éjszaki hajósok és halászok, hogy nem petéket rak, 
hanem belőle kis kacsák (Anas bernicla) sarjadnak. 
A londoni újság egyszer azt hozta hírül, hogy három- 
csörü kacsa kelt ki egykor a kacsatojásból. Innen 
eredtek a regényes hírlapi kacsák is.

A galambot a szentirás tekintélye emelte szent 
madárrá. Már az ó-szővetség szent könyvei a hűség, 
tisztaság, szelídség és békeszeretet jelképéül emlege
tik, holott biz az veszekedő szárnyas és van epéje, sőt 
ha párját veszti, nagyon is hamar megvigasztaltatja 
magát uj házastárssal. Azt tartja a legenda a galambról, 
hogy ellopkodta a szögeket, amelyekkel Krisztust a 
keresztfához akarták szögezni és nem ő az oka, hogy 
az álnok veréb azokat mind visszahordta.
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nem volt hosszabb 3 méternél, nem került nagy 
fáradságba a fészekhez való jutás.

Hogy jobban láthassam Jancsi műveletét, kiástuk 
a fészekhez vezető folyosót úgy 2 méter mélyen — 
miáltal csak még egy méter hosszú folyosó maradj 
Jancsi működésére. Attól félve, hogy az öreg nőstény 
róka, a lyukban lehet és igy Jancsi pórul járhat, 
miután eddig még nem volt alkalma a róka éles fogaival 
ösmeretséget kötni, •— óvatosságból zsinórra kötöttem 
mielőtt a folyosóba mászott volna, hogy szükség esetén 
azonnal kihúzhassom. Szerencsére nem volt Itthon az 
öreg, csak a három fiatal róka — de már meglehetősen 
kinőve — pihent az odúban.

Úgy látszott, hogy ezek addig még nem vettek 
semmiféle harczban részt, mert nem igen álltak ellen 
Jancsi támadásának, még az első sem, melyet a tacskó 
már bent az odúban és a kihúzás alatt a folyosóban 
fojtogatott és úgy már fél holtan húzott ki. A többihez 
már nem hagytam bemenni a kutyát, hanem kiástuk 
a két állatot és ezekkel otthon gyakorolgattam a 
tacskót egész télen át.

Ebből a czélból előállítottam eleinte csak egy 
méter hosszú rókalyukat, később ezt mindig meg
hosszabbítottam, mig végre az egész folyosó 7—8 
méter hosszú lett és idővel mind inkább nagyobb 
akadályokkal láttam el a folyosót, ezt hol szőkébbre 
csinálva, hol megint kövekkel elzárva a bejáratot; 
hogy a róka is alig-alig juthatott be, melyet most 
ebbe bemásztattam. A tacskót zsinórra kötve utána 
eresztettem. Ha a kutya a róka közelébe jutott és 
mielőtt ezt még megfoghatta volna, vissza húztam, 
hogy a behatolást újból elrekeszszem és a kutyát 
ismét beengedjem. Ezáltal a kutya gyakorolta magát 
a kitartó kaparásban, mig a rókák is jobban kifejlődtek 
és harczosabbak lettek.

Ezen gyakorlatot még úgy is fokoztam, ho itt-ott 
már mind a két rókát beeresztettem az odúba s a 
nyílást rácscsal úgy zártam el, hogy láthattam, mit 
csinálnak a vadállatok és a kutya, melyet mindig 
zsinóron tartottam. Ha a harcz már elég heves volt 
és a mint a két róka a kutyát ez pedig a rókákat egy 
keveset megtépázgatta, a leczkét beszüntettem.

Az ellenségeskedés a rókák és kutya között 
napról-napra láthatólag fokozódott, mig végre igazi 
dühhé fejlődött ki. Mostantól kezdve a harezgyakor- 
latok is komolyabbak kezdettek lenni és sokszor úgy 
a kutya mint a rókák jelentékenyebb sebekkel végezték 
be a csatát.

Ezen gyakorlatok folytán a tacskó olyan el
keseredett és halálos ellensége lett a rókáknak, hogy 
még akkor sem riadt vissza és nem hagyta föl a vias- 
kodást, midőn mind a két róka jól és erősen bele
kapaszkodtak fogaikkal a kutya testébe; ez annyira 
fölháboritotta Jancsit, hogy miután az egyik rókát 
kivégezte, a lyukból kihúzta és rögtön a másik után 
akart menni — de az napra beszüntettem a gyakor
latot és más nap újból folytattam, melyben ismét erős 
és véres küzdelem után a róka jobb létre szenderült. 
Ezeket a rókagyakorlatokat azért kezdém meg, mivel 
Jancsi már két éves volt.

Ezen időtől kezdve nem volt olyan rókaodu és 
olyan róka, melytől a kutya visszariadt volna és később 
még sok heves harczot vívott Jancsi öreg rókákkal és 
ezek közül sokat küldött más világra.

Fölöslegesnek tartom ezek után még arról is 
különösen és bővebben említést tenni, hogy miképen 
értem azt el, hogy Jancsit vizi vadászatoknál épen 
úgy használhatom, mint a többieknél, melyekről szóltam. 
Láttuk, hogy miképen lett Jancsiból olyan szenvedélyes 
aporteur, hogy még a legzordabb időben is, a leg-

Kairó város alapitását is galamboknak tulajdo
nítja az arab néprege. Mikor Meműszt Amru vezér 
bevette és tovább vonult, ott felejtették a sátrát, de 
az érte küldött emberek üres kézzel tértek vissza, 
mert nem merték szétszedni a sátort, amelyre galam
bok fészkeltek rá. Városalapitásra vette ezt ujjmuta- 
tásul a vezér és az uj helyet sátra nevéről Fosztatnak 
nevezte. Ez a város háromszáz évig volt az izlám 
erőssége és 1168-ban azért gyújtották föl maguk az 
arabok, hogy benne a keresztesek meg ne fészkeljenek. 
Amru moséját azonban megkímélték a lángok, miért 
körülötte utóbb Káiró épült.

Azt tartja az orosz nép babonája, hogy aki egész 
éven át tojó tyúkra akar szert tenni, csókával költessen 
tojást, holott ha az igaz volna, minden porosz paraszt 
asszonynak lehetnének olyan tyúkjai. Valami igazság 
van azonban a dologban, mert a csóka nagyon korán 
költ, az alájá rakott tojásból kikelt csirke őszig teljesen 
kifejlődhetik s a következő esztendő legelején kezd
heti el a tojásrakást.

Ha férfikalap alá teszik a baromfi-tojást, több 
kakas kel ki belőlök, azt tartják a muszkák: egy 
lengyel erdész ellenben azzal dicsekedett, hogy ha 
ő a kis pulykáinak párszor pálinka-lábfürdőt ad, belő
lük kanpulykák válnak, amelyek nagyobb pecsenye
anyagot szolgáltatnak. Jobban elhitték neki, mintsem 
akarta, mert midőn ő, a hat lányos apa egyszer panasz
kodott, hogy nincs neki segítő fia, azt a tanácsot 
kapta, hogy adjon a lányainak is pálinka-lábfürdőt, 
hátha azokból is átváltozik fiúvá néhány.

Erdélyben onnan vette nevét a népmonda szerint 
Sólyomkő hogy oda egyik fejedelem járogatott ,okos 
sólymával vadászni, tulajdonképp pedig a szép Ágnes 
kedvéért. Futár zavarta meg őket egyszer, hogy ellen
ség ütött be az országba. Fejedelmét a szép Ágnes 
férfiruhában követte a harcba, de ott elesett. A feje
delem pedig nem ment vadászni a tájra többé, csak 
a sólyma nem bírta felejteni a jó Ágnest, aki őt 
szeretettel dédelgette, várta is őt a hü madár a szikla
fokon, de hasztalan, nem kellett neki a préda, nem a 
patak hüs vize és a szive meghasat, úgy hullott alá 
a kemény sziklára.
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csikorgósabb télben a vízbe ugrott s akárhányszor is 
egymásután, úgy hogy előbb fáradt ki az ember a 
dobálással, mint ő az úszástól meg a hidegtől. Azt is 
láttuk, hogy a vad után való nyomozás és keresés 
már a kutya természetében meg volt — és igy ez a 
két tényező e tekintetben mindent megmagyaráz.

Meg kell itt még jegyeznem, hogy a tacskó teljesen 
kitanitva csak 3 éves korában szokott lenni. A fenti 
tudományt egy éves vagy ennél fiatalabb álattól 
követelni egy kissé sok volna.

Kemencze (Hont m.) 1900 márczius 23.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Különféle házi szükségleteimet beszerzendő, a 

napokban a közeli Diós-Jenőn jártam s itt volt alkal
mam és szerencsém két igen derék férfiúval, nevezetesen 
Szaszóczky János és Tucskó András uradalmi vad
őrökkel találkozni. Természetes, hogy azonnal meg
ragadtam a kedvező alkalmat s a beszélgetést lapunkra 
és alakítandó egyesületünkre tereltem s ekkor bámulva 
tapasztaltam, hogy ez a két fontos és életbevágó dolog 
teljesen ismeretlen előttük. Nyomban felvilágosítottam 
őket az ügyállásról, mire kijelentették, hogy készségesen 
és a legnagyobb örömmel csatlakoznak mozgalmunkhoz.

Ugyanekkor értesültem arról is, hogy az ottani 
érsekségi uradalomnál is igen szép fizetés mellett két 
altiszt van alkalmazva, sajnos azonban, hogy ezek a 
magyar nyelvet nem bírják.

íme, itt megtaláltuk tehát a kulcsát annak, hogy 
lapunk miért terjed olyan csiga lassúsággal: vagy nem 
tudnak róla még a kartársak, vagy pedig idegen 
nyelvűek.

Az utóbbi bajon nehéz, sőt majdnem lehetetlen 
segíteni, az ellőbbin azonban könnyen segíthetünk az 
által, hogy a szomszédos kartársakkal való egyetlen 
találkozásunknál sem mulasztjuk el figyelmüket ezekre 
felhívni s kitűzött czéljaink felől felvilágosítani. Ha 
ezen a téren mindenki megteszi kötelességét, csak
hamar eltűnnek a közöny fölött való panaszok.

A fentirt két czimre kérem a lapot egyelőre 
mutatványkép küldeni, nem kételkedem benne, hogy 
azt adott szavukhoz híven meg fogják rendelni. (Meg
történt. A szerk.)

Szívélyes üdvözlettel vagyok
igaz hive B a j n o k  I s t ván.

Bélés 1900 márczius 26.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!

Rendesen elejétől végig átolvasom kedves lapunkat 
sebben igen gyakran felmerül a panasz az erdészeti altisztek 
közönyössége miatt.

Igaz fájdalommal kell megemlékeznem a lapunk 24 
számában közölt czikkről is, mely az erdészeti altisztek 
valóban nemes czélu tánczvigalmáról szól, mivel a fen- 
maradó tisztajövedelem az alakítandó nyugdijegyesület 
javára volt szánva. Ebből az alkalomból kérdezem: vájjon 
nem érez-e megbánást egy olyan szaktárs, kinek volt alkalma 
egy nemes czélt támogatni, de azt elmulasztotta ? pedig 
saját jövőjenek kellett volna szemei előtt lebegnie, mert 
a mit másokért tesz, azt önmagáért is teszi. Van azonban 
korunknak egy nagy hibája s ez a kételkedés, mely most 
életünk minden mozzanatában nyilvánul, lealázva mindent, 
a mi emelne, megtagadva azt, a mi boldogítana s elvéve 
azt, a mi nélkül nem élhetünk.

Nem lehet eltagadnunk azt, hogy mi erdészeti al
tisztek agg korunkban nyugdíj nélkül nem élhetünk, árva
ságra jutott gyermekeink pedig nem nélkülözhetik a segélyt 
s igy múlhatlanul szükségünk van egy olyan egyesület 
megalakitására, mely ezeket nyújtani fogja, ennél azon
ban a legfőbb és legelső tényező a szoros összetartás.

De hát úgy van az, t. szerkesztő ur, hogy keresvén 
a jót és a helyest, csalódunk az emberekben s keresvén 
a szépet, csalódunk a külvilágban. Mégis milyen szép a re
mény, milyen boldogító a gondolat, hogy majd ha egykor 
mi már nem leszünk, megmarad még valami belőlünk : 
egy tett emléke, melynek említésénél az utókor felhevül, 
egy családi emlék, melynek említésénél a szemek könnybe 
lábadnak s kedves ajkakról áldás fog szállani azok ne
vére, a kik hajdan a nemes eszméért küzdöttek.

Adjon a jó Isten erőt és kitartást nemcsak a t. szeer- 
kesztő urnák, hanem mindnyájunknak, hogy közös fára
dozásunkat végre siker koronázza s hogy közös munkánk 
gyümölcsét örömmel teljes megelégedéssel szemlélhessük 
s áldását élvezhessük !

Szaktársaimnak szivét pedig az a melegítő sugár 
járja át, mely éltetőén fog hatni egész életünkre s ineg- 
szüntetendi azt az érzéketlenséget, mely most még bénitólag 
hat igyekvésünkre. Itt az ideje, hogy valamennyien egy 
szívvel — lélekkel elhatározzuk támogatni az egy szebb 
jövőt czélzó munkálkodást.

Teljes tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive B o k o r  J á n o s  

m kir erdő őr.

Mire a hó elolvad. Heteken és hónapokon át 
fekszi meg a vastag hólepel az orosz síkságokat, nem 
is sejtetve, hogy egyenletes fehérsége mi mindent takar 
el az emberek szeme elől. Csak mikor olvadni kezd, 
kerülnek elő a puha pelyhek alatt azunnyadó borzalmak. 
Február végén Dél-Oroszországban három napig szaka
datlanul dúlt a hóvihar. Mennyi áldozata lett e pusztító 
förgetegnek, azt nem sejtette senki. Ki is venne számon 
minden szegény muzsikot? Csak most, hogy az akkor 
omlott hó olvadni kezd, derült ki, hogy az alatt a három
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nap alatt milyen sok ember vesztette el életét. Magában 
a kijevi kerületben mintegy húsz megfagyott ember 
holttetemére bukkantak és más kerületekben is minden
felé találtak holtakat ;az utakon, mezőkön vágásokban. 
Hány elveszett ember maradványai kerülnek majd elő 
akkor, mikor a hó egészen elolvad ?

Hová pályázzunk? Az E. L , III, füzetében a 
következő pályázatokat találjuk:

Szatmármegye törvényhatósága egy másodoszt ösz- 
szesen 814 korona fizetés és egyéb illetményekkel java
dalmazott erdőőri állomás betöltésére pályázatot hirdet. 
Hiteles -okirattal igazolandók: I. szőr feddhetlen élet 2. 
24 éves életkor, 3. erdőőri szakvizsga, esetleg eddigi er
dészeti szolgálat. 4. ép egészséges testalkat, 5. katonai 
kötelezettség teljesítése, 6, a magyar- és románnyelv is
merete. Megjegyeztetik, hogy az erdőőrí szakiskolát vég
zettek, ha alkalmasaknak találtatnak, előnyben részesülnek. 
Sajátkezüleg irt folyamodványok alantirt bizottsághoz folyó 
évi julius hó végéig beterjesztendők. Végül megjegyeztetik, 
hogy az esetben, ha a kívánt kellékekkel felszerelt kér
vények be nem érkeznének, az erdőőri szakiskolát végzett, 
de még nem szakvizsgázott, esetleg más alkalmas egyének 
folymodványai is figyelembe fognak vétetni, azonban 
egyelőre 200 frt, évi fizetés, s különféle mellékilletmények 
czimen 74 frt, fog kiutalványoztatni. Kelt Nagy-Károlyban 
Szatmár vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 
1900 évi márczius i-én tartott ülésében. Nagy s. k. alispán 
b. elnök.

Háromszék vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának idei 65 e. b. számú határozatából kifolyólag a 
vármegyében egy II. oszt. erdőőrí állomásra 400 K . évi 
bérrel és 100 K . lótartási átalánynyal pályázat nyittatik 
Az 1879 évi X X X I. t.-cz. 37 §-ában foglalt kellékekkel 
felszerelt és sajátkezüleg irt folyamodványok legkésőbb 
folyó évi április hó 20-ig alulirt hivatalnál nyújtandók be. 
Sepsi-Szent-Györgyön, 1900 évi Márczius 14-én. M. kir. 
állami erdőhivatal

A  lemondás folytán megürült é .  800 K, készpénz- 
fizetéssel egybekötött oszlányi kerületi erdőőri állás f. évi 
április hó 19-én délelőtt 10 órakor Oszlányban a járás* 
főszolgabíró hivatalos helyiségében megejtendő választás 
utján lesz betöltendő. Felhivom a pályázni szándékozókat, 
hogy az erdőőri szolgálati utasítás értelmében felszerelt 
folyamodványaikat folyó évi április hó 9-ik napjáig be
terjesszék hozzám, mert a később beérkező folyamodvá
nyokat figyelembe nem veszem. Oszlány 1900 március 8-án. 
A  főszolgabíró.

Az em beriség  vége A  Természettudományi 
Füzetek legújabb számában olvassuk: De Lapparent, a 
párisi katolikus egyetem tanára, abból a tényből indulva 
ki, hogy különböző légköri hatások a viz fölötti szárazföld 
egyes részeit szünet nélkül leválasztják és tovább ragadják 
oly formán, hogy a föld felületét kiegyenlítik, azt állítja, 
hogy okvetlenül el fog következni az az időpont, midőn 
a szárazföld a tenger fenekével egyenlő magas lesz. Akkoi 
a tenger a földnek egész felületét beborítja, végleg el
pusztítván az emberiséget. Faye, a francia tudományos 
akadémiai tagja szerint az emberiség végét az a körül
mény fogja okozni, hogy a Nap jobban és jobban kihűlvén, 
bizouyos idő múlva az emberiség hiányában lesz az élet 
nélkülözhetetlen két föltételének: a világosságnak és a 
melegségnek. Aggodalomra azonban egyelőre nincsen ok, 
mert az emberiség vége Lapparent szerint még csak 4 ’/2 
millió év múlva, Faye szerint pedig még későbben fog

elkövetkezni. — Brialmont tábornok, belga akadémikus, 
fölfogása már aggasztóbb. Ö ugyanis összehasonlítja az 
emberiség gyors szaporodását azokkal a tápértékekkel, 
melyeket a föld termelni tud és arra az eredményre jut. 
hogy a föld csupán 12 milliárd emberr tud táplálni. Már 
pedig ennyi ember már a 2166 évben fogja a főidet lakni, 
úgy, hogy Brialmont szerint már rövid 266 év múlva az 
éhinség kérlelhetetlenül hozzáfog az emberiség végső el
pusztításához.

E lad o tt feleség. Balogh Bálint temerini lakos 
úgy gondolkozott, ha már kifogyott az aprópénz is, 
nem marad más hátra, minthogy az asszonyt is pénzzé 
kell váltani. Elment a Két csillag korcsmába s ott 
panaszkodva beszélte el, hogy mi az ő nagy baja. 
Varga Ferenc mosolyogva jegyezte meg, hogy segít 
ő a baján, ha akarja; megveszi a feleségét kerek 300 
koronáért. Nagy mulatozást csaptak erre s Varga ki 
is fizette a 300 koronát, csakhogy az is hamar elúszott 
a többi után. Az assszony, amikor értesült az esetről, 
beállított Varga Ferenchez, hogy őt eladta neki az ura. 
Férje azután hiába igyekezett kapaeitálni a kikapós 
asszonyt, aki kereken kijelentette, hogy ő bizony nem 
megy haza. A férj most a bíróság utján kéri vissza 
a feleségét.

É le th a lá lh a rc  a  m edvével. Szekosán Kriszta 
ruszkicai éjjeli őr azt jelentette, hogy a község köze
lében medve tanyázik. A ruszkicai vasmű tisztviselői 
néhány munkással a medve üldözésére indultak. Bugát 
intézeti pénztáros a hatalmas medvét megpillantva, 90 
lépés távolságról célba vette. A golyó a medve első 
ballábát érte a térdizületnél. Ekkor Schmidt vasöntő
mester alig 12 lépésről a medvére lőtt. A golyó bal 
lapockáján találta az állatot, amely most már fokozott 
dühvei rontott Schmidtnek s a földre gyűrte egy 
mozdulattal. Schmidt tehetetlenül terült el a medve 
alatt, de nem vesztette el hidegvérét. Tőrét valahogyan 
az állat altestének egy érzékeny részébe döfte. A medve 
hatalmas ugrással félreszökött, de ismét Schmidtre 
vetette magát. Az iszonyú bőgésre a legválságosabb 
pillanatban érkezett oda Scholcz erdőmester, aki körül
belül 100 lépésről oly szerencsés lövést tett a medvére, 
hogy az halálosan találva összerogyott s élettelenül 
terült el Schmidt teste fölött, akit teljesen maga alá 
temetett. Schmidtet és a medvét kocsin vitték be a 
községbe. A vasöntőmester két bordája összetört és 
a mellkasa is súlyosan meg van rongálva.

A m á rv á n y  város. Az Egyesült-Államokban 
Ontarioban van egy merő fehér márványból épített 
város. E csudaváros, teljesen lakatlan, mintegy tiz 
esztendő előtt, roppant arany tömböt találtak e helyütt 
az aranyásók, nem telt bele fél esztendő s ötezer 
ember túrta ott a földet. Aranyat nem, de dús már
ványeret találtak s mivel tellett, abból építettek is
kolát, városházát, templomot, raktárakat és házakat. 
Arany azonban nem mutatkozott, ennélfogva két esz
tendő alatt elszéledtek a kutatók s ma már egy lélek 
sincs a márvány városban.

A  to tajos. Liptóvármegyében az idén nagyon 
rosszul ütött ki a sorozás A vékony dongáju tót legények 
közül csak minden tizedik vált be katonának, a tuta- 
josok közül még annyi sem, ezeket mind kidobták. 
Ellenben, ha valakire kisült, hogy szabó, suszter, vagy 
szűcs, azt irgalmatlanul besorozták, még ha olyan 
csenevész is volt szegény, sőt a honvéd és közöshad
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seregbeli tisztek formálisan összevesztek, mint magának 
reklamálta. Észrevette ezt Kohn Adolf rövidárukeres
kedő, ki fogyatékos öltözetében dideregve várta, mig 
rákerül a sor és mikor rárivallt az őrnagy, hogy mi 
a foglalkozása, Kohn Adolf keserű önérzettel vágta oda 
a végzetes szót:

— Totajos vagyok, kérem alássan.,
Nem használt semmit, besorozták. Es most Kohn 

Adolf váltig azon tűnődik, hogy miért is vallotta 
magát tutajosnak, mikor vizet is legföljebb csak pohár
ban látott.

közelebb hozzuk. Gere Antal urnák. A fölvetett kérdés tisztán 
magánjogi természetű. A szolgálatadónak mindig jogában áll 
alkalmazottjától akár pénzbeli, akár pedig más valamely bizto
sítékot követelni, kivált ott, hol a szolgálat anyagi felelősséggel 
is jár. Az azonban, hogy éppen szolgálati bizonyítványai vannak 
biztositékkép visszatartva, a másfelé való pályázásban nem aka
dályozhatja, mert vagy ezek hiteles másolatait csatolhatja kér
vényéhez — a mi mindenesetre jobb is, mert az eredetiek a sok 
vándorlásban elrongyolódnak, vagy el is veszhetnek, — vagy 
pedig a saját uradalmát kéri fel kérvényének az okmányaival 
együtt való továbbítására, mely esetben ennek módjában van 
azokat saját ezimére visszaküldetni. Az utóbbit az uradalom meg 
nem tagadhatja, sőt arra hatóságilag is szorítható.

N a g y  erdőégés. Az aradmegyei Dutyin mellett 
levő Tapronyásza erdő az éjjeli órákban kigyuladt. A 
tűz rohamosan terjedt és csakhamar elpusztította az 
erdő legnagyobb részét, a szomszédos német telepesek 
házaival együtt. A nagy szél miatt az oltás nehéz volt 
és csak reggelre lokalizálták a tüzet.

Töm eges an g y a lc s in á lás . Lázas izgatottság 
uralkodik most Nagy-Körösön, A  hatóság felfedezte, hogy 
a nép körében óriási mértékben van elterjedve az angyal
csinálás. A  tegnapelőtti s tegnapi nap folyamán 30 asszonyt 
s leányt tartóztattak le s még kétszer annyi elfogntás vár
ható. A  bűnös manipulációra a véletlen vezette rá a 
hatóságot. Egy romlott előéletű parasztleány Gyulai Terka 
volt a legfőbb angyalcsináló. A  csendőrség kivallatta a 
bűnös leányt s a legborzasztóbb titkoknak jöttek nyomára. 
A  kis csecsemők közül sokat a disznókkal etettek m eg; 
több asszony belehalt a bűnös manipulációba. Egyik 
asszonyt tegnap exhumálták s a leghihetetlenebb titok derült 
ki. Gyulai Terka könyvet vezetett klienseiről. A  klien
sek száma kétszázra rúg. Az elvetemült parasztleánynak 
társai is vannak. A  vizsgálat nagyban folyik.

H arc  a  fa rkassa l. Temes-Kubiuban —- nem 
messze Noémi regényes „Senki Szigetéitől — a 
napokban egy farkas tartotta rémületben a község 
lakosságát, nem kis kárt okozván a birkák közt. Boga 
István vasúti állomásfőnök, a vidék jóhirü nimródja, 
nem messze az állomástól éppen vadászgatott, amikor 
egyszerre csak egy furcsa állat termett előtte. Boga 
hamarjában nem ösmerte föl a bestiát, csak mikor a 
farkas őt megtámadni készült. Az állomásfőnök azonban 
nem veszítette el lélekjelenlétét. Célba vette és leteri- 
tette a ritka vadászzsákmányt. Az utasok napokig 
bámulták az állomáson a zsákmányt, ahol a fenevad 
lenyúzott bundája ki volt terítve.

Szerkesztő i üzene tek .
Chiba Ján o s urnák. Valch. A röpiratot kívánságra utó 

lagos fizetés mellett is megküldtük s igy Ön részére is egy 
példányt márczius 29-én postára tettünk. Porubszky János  
urnák. Hetényi puszta. A kincstári állásokra vonatkozó pályá
zatok bent szoktak ugyan lenni az E. L, havi folyóiratban, de 
ezeknek is csak ritkán lehet hasznát venni, mert havi egyszeri 
és akkor is rendszerint elkésett megjelenés mellott mire a pályá
zat bennük napvilágot lát, már vagy idejét múlta, vagy pedig 
a határidó olyan küzel van, hogy a szükséges okmányokat be
szerezni. kérvényt szerkeszteni s elküldeni alig van idő Egyéb
ként kincstári hatóságoknál csak ritkán van idegenek pályá
zatának foganatja, mert minden egyesnél annyi a szakiskolát, 
végzett vagy szakvizsgázott erdölegóny, erdöszolga vagy napi
béres, hogy az üresedésbe jövő állások mindig könnyen betölt- 
hetők. A magasabb fokozatok pedig egyáltalán mindig fokozatos 
előléptetés utján lesznek betöltve. Leszher A lajos urnák. N. 
Palánka. Bár az előző közlemény már mgjelent volt, még sem 
tartottuk fölöslegesnek a beküldöttet — természetesen meg
felelő módosítással— közölni. Köszönet érte és üdvözlet! Kiss 
Ferencz urnák. Béregh. Közleményét mint igen időszerűt leg-

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E mi  1.

arnKsu-tssomim*******
!! MEGJELENT!!

és 2 korona beküldése után azonnal bór- 
mentve lesz megküldve a

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes miinek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság" 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.

lnxnwtmtmm$mxxxnn*K

Zoológiái Lapok §
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával mustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.
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L U M és TA
Szerb kir. udv. szállítók, ö cs. és kir. Fensége József Föherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai,

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szára, a S z e rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő a l t i szt i ' egyenruhák nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POLGÁRI ÜTJH-ÁuIS.
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á r je g y zé k ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállitók,

Ö császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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J U T Á N Y O S  A R A K .

Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi legmagassabb cs i ra  képe ssé gű

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.
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7—8

Ü

W
N
H
H

>O<>

8

I
fNyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfo lyam . S zászsebes, 1900. Á prilis 10. 28. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

S zerv ezk ed jü n k !
Ide-oda egy éve lesz már annak, hogy az 

országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és ségély egyesület megalakítását czélzó or
szágos gyűlés megtartva lett, az alapszabályok 
már régen ott vannak az illetékes fórum előtt, 
várva a törvényes megerősítést s igy biztos 
kilátásunk lehet arra, hogy már a legközelebbi 
napokban eljön a szervezkedés ideje.

Arról, hogy az egyesületnek minél gyor
sabb megalakítása égető szükséget képez, fölös
leges sokat írni, mert hiszen ez a kérdés 
lapunkban számtalanszor volt tárgyalva s a 
szükségesség mellett bizonyít már egymagában 
az a körülmény is, hogy az eszme megpenditése 
után rövid időn belül ezernél többen jelent
keztek olyanok, kik az egyesületbe való 
belépési szándékukat kinyilatkoztatták s már 
az első gyűlésen sokan jelentkeztek az ország 
minden vidékéről ezernél több kartársat kép
viselve.

Ilyen előzmények után az irányadó körök 
sem zárkózhatnak el a nemes eszme méltány
lásától s egészen biztosra vehetjük, hogy az 
alapszabályok megerősítése elé a magas kor
mány akadályokat gördíteni nem fog, annál 
kevésbé, mert hiszen maga az ország érdeke 
is megkívánja, hogy honfiai minden téren 
lehetőleg boldoguljanak s jólétük minden tekin
tetben előmozdittassék és jövőjük biztosittssék.

Az alapszapályaink jóváhagyását annyival 
inkább biztosan remélhetjük, mert hiszen alig

három évvel ezelőtt alakult meg az állami 
alkalmazottak hasonló czélu és irányú egye
sülete, már pedig ennek tagjai szolgálatukból 
kifolyólag valamennyien családtagjaikkal együtt 
nyugdijképesek s igy jövőjük már előzőleg is 
némileg biztosítva volt, mig ellenben az erdészeti 
és vadászati altiszteknek túlnyomóan nagy 
része minden nyugdíj hijával szülölködik s 
vatóban egyenesen rá van utalva saját erejéből 
jövőjéről gondoskodni, mit pedig egyedül a jól 
szervezett és biztos alapokra fektetett egye
süléssel tehet meg.

Attól, hogy az alakítandó egyesületnek 
nem lesz elegendő tagja s e szerint anyagi 
ereje arra, hogy az eléje kitűzött nagy fel
adatoknak megfelelhessen, nem szabad és nem 
lehet félnünk, mert hiszen hogy többet ne 
mondjak, ott vannak az állami kezelésbe vett 
erdőknél alkalmazott altisztek ezrei, kik semmi
nemű nyugdíjjal nem rendelkeznek. Ezeknél 
nagyon könnyű leend kivinni azt, hogy az 
egyesület tagjaivá legyenek, annyival inkább, 
mert nyugdijképes állami elüljáróik ezt semmi 
esetre sem fogják ellenezni, sőt talán itt 
egyenesen kötelezni lehetne az erdőbirtokosokat, 
hogy ha már személyzetüknek ők maguk nem 
biztosítanak nyugdijat, legalább a csekély évi 
tagsági dijat fizessék meg helyettük.

Ezeket azonban csak úgy mellékesen 
jegyeztem meg, mert egészen más az, a miről 
most írni akarok.

Mint már szerény soraim kezdetén meg
említettem, közeledik az az időpont, midőn 
alapszapályaink jóváhagyást nyernek s eljön
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218 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az ideje az egyesület megalakulásának, ügyel
nünk kell tehát, hogy ez a fontos mozzanat 
készületlenül ne találjon, szükségünk van tehát 
arra, hogy már jó eleve szervezkedjünk s számot 
vessünk azzal, hogy tulajdonképen hányán is 
leszünk azok, kik az alap letételének fontos 
és nehéz munkájára vállalkozunk.

Szükségesnek tartom ennélfogva, hogy 
minden egyes kartárs már a legközelebbi napok
ban egy-egy levelező lapon jelentkezzék lapunk 
szerkesztőjénél mint mozgalmunk ideiglenes 
elnökénél arra nézve, hogy az alakítandó 
egyesültnek tagja óhajt lenni. A jelentkezők 
névsora azután közölve lenne akár a lapunk
ban, akár pedig ennek mellékletét képezendő 
kimutatásban, hogy igy mindnyájan tisztában 
lehessünk a felől, hány tagra számíthat egye
sületünk mindjárt a megalakulás alkalmával. 
A jelentkezők közöljék pontos lakczimtiket is 
az utolsó pósta és vármegye megjelölésével, 
hogy az alakuló gyűlésre külön is meghív
hatok legyenek. A névsornak nyilvánosságra 
hozatala azért is kívánatos, mert igy tájékozva 
lesz mindegyik kartárs arra nézve, hogy ki 
van már sorainkban s kik azok, kiket még 
meg kell nyerni az ügy részére.

Küszöbön vannak a húsvéti szent ünnepek, 
kitűnő alkalmat nyújtván arra, hogy egy-egy 
vidék altisztjei összejöveteleket tarthassanak,

tanácskozhassanak, a mozgalom czéljának s a 
kiviteli módozatoknak ismerői pedig fel
világosíthassák azokat, kik ezekről még mit 
sem tudnak. A feltámadás ünnepe legyen a 
mi feltámadásunk is!

Ott, hol rendszeres erdőgondnokságok 
vannak, vegyék kezükbe üz ügyet az irodák
ban alkalmazott kartársak, kik különben is 
tollforgató emberek lévén s posták székhelyén 
lakván, erre legalkalmasabbak s minden nagyobb 
megerőltetés nélkül vállalhatják magukra a 
közvetítő szerepet.

Sámot kell vetnünk azzal, hogy a szárnyas 
idő rohamosan halad s vigyáznunk kell, hogy 
a nagy pillanat ne találjon készületlenül. Ilyen 
fontos és életbe vágó dolognál első és fő 
dolog a helyes szervezés, mert csak ez adhat 
az egésznek biztos és meg nem ingatható 
alapot.

Mulaszthatlan dolog, hogy ügyünk részére 
föllebbvalóink és elöljáróink jóindulatát és 
támogatását is már jó eleve kikérjük, mert 
ez nagy mértékben hozzá fog járulni erkölcsi 
alapunk megszilárdításához.

A kényelmes pihenésről egyáltalán minden
kinek le kell tennie, e helyett pedig magára 
vállalnia az apostoloskodás nehéz munkáját. 
Ezren és ezren vannak még kartársaink közt 
olyanok, kik a mindnyájunk közös érdekében

* TÁRCZ A• _
#*-

Küzdelem a létért.
Nagy hó volt s az erdő fáira széles fehér szalag- 

diszként rakodott le a tél ékessége.
A környéken nyoma sem volt olyan életnek, ami 

a magány hangulatát zavarta volna. Nehány fekete 
varjú húzott át messze a síkságon; amerre igyekeztek, 
arra bizonyosan tanya volt. A komor kisértet-madarak 
láttára még növekedhetett inkább, semhogy fogyott 
volna az emberben az elhagyatottság érzete. Hisz’ még 
azok a szomorú szárnyasok is elkívánkoztak innen.

Az erdő szélén egy nagy szürke állat jelent meg 
s óvatos ravasz pofáját előre nyújtva, széjjel nézett a 
havas tájon. Egy vén farkas voit az. Nyaka vastag

sága roppant erőt sejtetett. Válla körül szinte fel- 
borzolódott a bundája s attól mégegyszer oly szélesnek 
látszott, szemében gonosz vérszomj égett. Erős első 
lábát megvetette a hóban, úgy bámult ki a bokrokkal 
tarkálló síkságra.

Semmi sem mutatkozott, ami megzavarhatta volna. 
Kilépett hát az erdőből s egy pusztai bokor mögött 
megállóit.

Most látszott, hogy a hátulja milyen nyomorú
ságos az elejéhez hasonlítva. Egyik hátulsó lábát húzta 
is; valaha meglőhették, vagy tőrbe léphetett.

Az óriás ordas elgondolkodva nézett le védő 
bokra mögül a völgybe, ahol elég messzire egy kerülő
viskó látszott. A viskó kéményéből vékony füst szállt 
fel s kékes ködként oszlott el a szabadban. A viskó 
hátánál napraforgó-szárral kerített kert volt s a napra
forgósövény mellett egy bús állat gunnyasztott, mozdu
latlanul, szint a határa fektetve hosszú fülét. A kerülő 
teherhordó szamara volt az. Csinosnak hívták s most 
rendes foglalkozását űzte: várta a világ végét.
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megindított mozgalomról mit sem tudnak s ha 
tudnának, bizonyosan jó szívvel, lélekkel csatla
koznának a küzdőkhöz, mindenki igyekezzék 
tehát a saját vidékén lakó ilyen kartársakat 
felvilágosítani s a szent ügynek megnyerni. 
Ne tévesszük szem elől, hogy most a saját 
gyönge erőnkre vagyunk utalva, mely szét
tagolva mit sem ér, de az egyesülés által 
ellenállhatlanná válik.

Szeretem hinni, hogy eme szerény szavaim 
nem fognak eredménytelenül elhangzani és már 
a legrövidebb idő alatt gyönyörködhetünk a 
lapunkban közlendő díszes és hosszú név
sorban, megmutatván ez által a világnak, hogy 
nem csak élünk, de cselekedni is tudunk, 
szóval hogy nem csak a szónak, de a tettnek 
is emberei vagyunk.

Kiss Perencz
m. kir. erdöőr.

S zervezése
a nyitr vár megyei állami kezelésbe vett erdők véd- 

személyzetének.
Nyitravármegye közigazgatási erdészeti bizottságának Nyitrán, 

1899 évi deczember hó 12-ón tartott üléséből.

A nyitrai m. kir. állami erdőhivatal beterjeszti, a 
Nyitravármegye törvényhatósága területén fekvő s az 
1898 évi XIX. törvényczikk hatálya alá eső erdők, — 
legelők, — kopár és egyéb területek őrzésénél alkal

mazott és jövőben alkalmazandó erdőőrök és erdőszol
gákra vonatkozólag, az 1898 évi XIX. törvényczikk 
végrehajtása tárgyában 1899 évi márczius hó 30-án 
15217. szám alatt kiadott földmivelésügyi ministeri 
rendelet 59—70 §§-ai értelmében alkotandó szolgálati 
és fegyelmi szabályok tervezetét, nemkülönben az er
dőőri védkerületek beosztását.

A pozsonyi m. kir. erdőíelügyelőség f. évi 1191/1899 
számú véleményének meghallgatásával ha t á r o z t a t o t t :

A beterjesztett, s az erdőőrök és erdőszolgák 
számára szóló szolgálati és fegyelmi szabályok elfogad
tatnak, és a minden egyes szabályzathoz csatolandó 
„függelékében kiegészitőleg felvett^ pontozatokkal, a 
Nyitravármegye törvényhatósága területén fekvő s az 
1898 évi XIX. törvényczikk hatálya alá eső erdő, — 
legelő, — kopár és egyéb területeknél alkalmazott 
vagy a jövőben alkalmazandó őrző személyzetre vonat
kozólag ilyként ezennel kötelezőleg megállapittatnak, 
és a vármegyei törvényhatósági bizottság közgyűlésének 
hozzájárulása, majd pedig a földmivelésügyi m. kir. 
ministeriumnak jóváhagyása után, az 1897 évi április 
hó 13-án kelt 29 t. ü. 181 érd. számú itteni határo
zattal, a vármegye területén az 1879 évi XXXI. tör
vényczikk 17 §-a alá tartozó községi, volt úrbéres, köz- 
birtokossági, kisebb egyházi, lelkészi és tanítói erdők 
őrizeténél az 1879 évi XXXI. törvényczikk 37. §-a alap
ján alkalmazandó szakvizsgázott erdőőrök és községi 
erdőszolgák számára alkotott s kormányhatóságilag 
jóváhagyott szolgálati utasítás hatályon kívül helyeztetik.

Az erdőőri védkerületek beosztásában a következő 
módosítások eszközöltetnek:

1. A pőstyéni volt védkerület feloszlattatik, s azon 
erdőbirtokok, melyek továbbra is a nyitrai járási m. 
kir. erdőgondnokság kezelése alá tartoznak — beosz-

Az erdő szélén morgó, de mégis tartózkodó hang 
szólalt meg: mit nézel úgy, Agyaras bácsi?

A komor vén farkas hirtelen hátrafordult. Alig 
húsz lépésnyire tőle ott állt Kancsal, a fiatal kanfarkas, 
akinek Messzelátó, a százéves holló, kölyökkorában 
megjósolta, hogy vezér lesz egykor a farkasok közt.

•— Mit akarsz mit szemtelenkedel utánam? vicsor
gott vissa Agyaras, gyűlölködő hangon. (Tudott az 
öreg a jóslatról s nem állhatta ezt az alig hároméves 
kölyköt, aki az ő helyét volt elfoglalandó a farkasok közt)

— Ne haragudjál bácsikám, szólt Kancsal inkább 
udvariasan, semmint alázatosan, hisz' csak illik, hogy 
közel legyünk ahhoz, aki példaadónk, akitől tanulni 
akarunk. Nagyobb gazember nincs köztünk tenálad. S 
én utódod leszek.

A gazember szóra megrázta a fülét Agyaras, 
mintha darázs zümmögött volna bele. Nem tetszett 
neki a komázás. A régi farkasok közül való volt, akik 
azt tartják, hogy a czél szentesíti az eszközöket s a 
farkasbecsülethez hozzátartozik a lopás s a gyilkolás.

De nem bocsátkozott vitába Kancsalial. Érdemes is erre 
egy ilyen tolakodó kölyök. Mást forgatott fejében s 
ahelyett, hogy megszidta volna a czudar frátert, 
mosolygós arczot vágott.

— Vagy úgy! — mondta, füléig rántva vigyorgó 
száját, — hamis hízelkedő te ! Hát vigye ördög, ha már 
itt vagy, vedd hasznát, tanitlak valamire.

Kancsal gyanakvó csudálkozással bámult Agya- 
rasra. Erre a szép beszédre eszébe jutott a trójai 
faló története s ismételgette magában: timeo Danaos 
et dona ferentes.* Nem sok jó sülhet ki abból, hogyha 
Agyaras kedveskedik. Hisz’ oly erős és annyi esze 
van, hogy nincs szüksége senkire sem a farkas
társadalomból. Mindnyájan félnek tőle. De ezt most 
nem illett volna kimutatni. No, majd résen leszek, 
gondolta a fiatal gonosztevő s lassan közeledett a 
vezérhez.

— Látod — kezdte Agyaras, — ott a völgyben a 
Kóródi szamarát? Kóródi a legtökéletlenebb kerülő, 
akivel valaha dolgom volt. Ihol a hátulsó ballábam, ő

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



220 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

tatnak a radosnai védkerületbe. Azon erdőbirtokok, 
melyek az 1898 évi XIX. törvényczikk életbe lépte 
folytán a széniéi járási m. kir, erdőgoudnokság kerületébe 
soroztattak — az ezúttal újból szervezett pőstyéni véd
kerületbe osztatnak be.

2. A bajnai volt védkerületből kivonatnak és a 
szolcsányi védkerületbe beosztatnak: Bajna, Nemcsicz, 
Kuzmicz, Velusócz, és Úrmincz községek volt úrbéres 
erdőbirtokosai.

Egyebekben, az 1897 évi 29 t. ü. 181 érd. számú 
itteni határozattal ugyancsak az erdőőrök és erdőszol
gák számára megalkotott szolgálati utasításban meg
állapított erdőőri védkerületek, a jelen szolgálati és 
fegyelmi szabályok 2. §-ában az erdőőrök részére meg
állapított javadalmazásokkal, a jövőben is fentartatnak.

Az erdőőri védkerületeknek ekként megállapítása 
folytán, az erdőőrök javadalmazásához az érdekelt bir
tokosok részéről fizetendő hozzájárulási arány:

a) a nyitrai járási m. kir. erdőgondnoksági kerü
letben, holdankint és évenként 21'0 (huszonegy egész) 
krajcárban, —

b) a széniéi járási m. kir. erdőgondnoksági kerü
letben, holdankint és évenkint 18'9 (tizennyolc egész 
és kilenc tized) krajcárban, —

c) a privigyei járási m. kir. erdőgondnoksági kerü
letben, a divékujfalvi védkerületbe beosztott birtokok 
kivételével, holdankint és évenkint 14'38 (tizennégy egész 
és harmincnyolc század) krajcárban, a divékujfalvi kerü
letben pedig a hozzájárulási arány, az ottani erdők ki
használt állapotára és a rendkívül kedvezőtlen értéke
sítési viszonyokra való tekintettel, holdankint és éven
kint 8'88 (nyolc egész és nyolcvannyolc század) krajcárban 
állapittatik meg,

A bizottság ezen alkalomból nem zárkózhatik el

sörétezte meg. Még a vermébe is majd beleestem 
egyszer. Most bosszút állhatunk rajta.

Kancsalt megnyugtatta némileg ez a beszéd. 
Ahán! eszerint holmi bosszúról van szó! S éppen 
Kóródi ellen, aki annyi borsot tör a farkasok orra alá. 
Sose tudja a tisztességes farkas, mikor nyel el az 
erdőn egy olyan falatot, amit Kóródi megmérgezett.

— No bácsi, no! tüzelt Kancsal. Hát mi lesz. 
hogy lesz ?! Au-unye!! (Ez olyan farkasásitás volt, mi 
nem álmosságot jelent, hanem türelmetlenséget, vágyott 
arra, hogy harapjunk egy nagyot minél előbb).

Agyaras szétnézett s hallgatott. Látszott rajta, 
hogy most eszeli ki a haditervet. Kis vártatva Kanosai
hoz fordult.

— Egyszerűbb a dolog, semmint az első pillanatra 
látszik. Kóródi most nincs otthon, az ugy-e bizonyos ? 
Csak a felesége őrzi a házat. Az meg ki nem mozdul 
ebbe a bolond nagy hóba. A legnagyobb nyugalommal 
leosonhatsz a bokrok közt a kertig s ha egy kicsit 
meghajkurászod a szamarat,szent, hogy éppen a kert

a nyitrai m. kir. állami erdőhivatalnak a pozsonyi m. 
kir. állami erdőhivatalnak a pozsonyi m. kir. erdőfel
ügyelőség által is támogatott azon indítványához való 
hozzájárulás és támogatás elől, hogy a védkerületi er
dőőrök javadalmaikat, azoknak a vármegyei számve
vőség által való előírása és a községi elöljáróságok 
által a vármegyei törvényhatósághoz való beszállítása 
alapján, az illetékes járási m. kir. erdőgondnokságok 
által láttamozott nyugtákra, a vármegyei főpénztárból 
nyerjék. Hasonló eljárás követtetik a szomszédos Bars, 
Pozsony, Trencsén, nemkülönben Mosony vármegyék 
törvényhatóságánál is. Megfontolást érdemel a jelzett 
indítvány azon okból, mert a jelenlegi azon helyzet, 
hogy a védkerületi erdőőrök a nagy számú érdekelt 
birtokosok által fizetendő csekély, havi 3—4 forint 
járandóságaikat nem is forintonként, de krajcáronként 
kapják — tarthatatlanná vált, ilyetén körülmények között 
önérzetes egyén védkerületi erdőőri állásra alig pályázik, 
sőt a kínálkozó alkalom folytán nagyobb része iszákossá 
is válik azon immár nyilvánvaló okból, mert nagy a 
száma azon erdőgazdáknak, kik a hosszas utánjárásra 
teljesített nehány kajcárnyi fizetések ellenében meg
kívánják az erdőőrtől, áldomás czimén a legközelebbi 
korcsmának meglátogatását. De az erdőőr szolgálatát 
sem képes kötelességszerüen teljesíteni, mert egy erdei 
kihágási feljelentés az erdőtulajdonos ellen elegendő 
indok arra, hogy fizetésére hónapokig várjon.

Mindezeknél fogva indíttatva érzi magát a bizott
ság megkeresni a vármegye törvényhatósági bizottságát 
az iránt, méltóztassék elhatározni, hogy a védkerületi 
erdőőrök fizetését a vármegyei házipénztár előlegezi 
ugyan, azonban az erdőőri védkerületekbe beosztott 
községek tartoznak a közsógbeli erdőbirtokosokra ki
vetett összegeket az illető birtokosoktól félévi előleges

mögé igyekszik, a kazlakhoz. Ott én lesbe állok. Igaz, 
hogy jobb lenne egy csikó, de hisz’ tudod fiam, ha 
ló nincs, jó a szamár is.

Kancsal megnyalta a száját. Belátta, hogy mindez 
csakugyan igy van, de még vonakodott, hisz’ termé
szeténél fogva gyáva minden farkas. Meg is koczkáz- 
tatta, hogy változtasson az Agyaras tervén.

— Nagyszerű, bácsi, mondta, de — talán, fordítsuk 
meg; hajtsd te a csacsit s én lesek rá.

Agyaros megcsóválta a fejét. — Vigyázz, nehogy 
megrugjon a füles, csufolódott.

— No jó, hát megyünk. De ha bármit hallasz, 
cserben ne hagyj. Akkor gyér’ elő te is a kazal 
mögül.

Iszen csak itthon volna Kóródi véletlenül! gondolta 
Agyaras, de nem mondta. Akkor vihetné az ördög a 
szamarat veled együtt.

Elindultak külön-külön.
Agyaras lekullogott a völgybe a jókora kerülővel 

igyekezett a viskó mögé, ahol s sövényhez egy pár
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részletekben beszedni és június valamint december 
hónap utolsó napjáig a vármegyei házipénztárba beszol
gáltatni. Azon esetre, ha a beszedést bármi oknál fogva 
nem eszközölnék, kötelesek az előírásszerű beszedendő 
összeget saját községi pénztárukból előlegezni s ugyan
azon határidőn belül a vármegyei házipénztárba befizetni 
visszkereseti joguk fenntartatván az illető erdőbirtokosok 
irányában.

Végül kimondja a bizottság, hogy a vármegye 
területén ez idő szerint fennálló erdőőri védkerületben 
alkalmazott erdőőröknek szolgálatukban illetve állomás 
helyeiken való meghagyását ezen határozat nem 
érinti.

A jelen határozattal megalkotott szolgálati és 
fegyelmi szabályzat, a kiegészítő részét képező „füg
gelékekéi együtt megtelő számú példányban sokszo- 
rosittatni és a nyitrai m. kir. állami erdőhivatalnak 
kiadatni rendeltetik oly felhívással, hogy abból az erdőőri 
védkerületek beosztásában megnevezett minden egyes 
birtokosoknak, észrevételezési illetve felebbezési jogára 
való kitanitással 1—1 példányt az illetékes járási m. kir. 
erdőgondnokságok utján a határozattal együtt vétjegy 
mellett kézbesittessen. Az érdekelt erdőbirtokosok részé
ről ezen határozat s illetve a szolgálati és fegyelmi 
szabályok ellen irányuló esetleges észrevételezések 
illetve felebezések jelen határozat kézbesítésétől szá
mított 15 nap alatt közvetlenül ezen bizottsághoz 
adandók be.

Miről tudomásul vétel végett a pozsonyi m. kir. 
erdőfelügyelőség is értesittetik.

T u r ó c z y  Vi l mos ,
főispán, elnök.

hólepte kazal támaszdkodott. Kancsal megvárta, amig 
az öreg eltűnt s akkor meggyorositotta futását és 
egyenesen nekirohant a gyanútlan csacsinak.

Csinos annyira elmerült a világ végének a vápásába, 
hogy ha a farkas akarta volna, könnyen hozzálopódz- 
hatott volna. De akkor nagyon is közel lettek volna 
a hájhoz s ki tudja, az ördögnek van néha rossz 
tréfája; hátha a lármára, dübörgésre kirohannó asz- 
szony kezében a piszkafa elsül.

Jobb lesz úgy, ahogy a tapasztalt vénség kieszelte. 
Kancsal nem rejtőzött tehát s Csinos észrevette. Rövid
látó lévén, azt hitte előbb, hogy a keszegháti juhászok 
nagy komondora van itt; de aztán elrémülve ösmert 
rá veszedelmes ellenségére.

— Itt a világ vége! gondolta s kétségbeesve 
rugaszkodott neki. Vissza már nem fordulhatott, tehát 
vakon ment előre. Megkerülte a sövényt s akkor 
egyszerre — puff! — a nyakán lóg valami.

Mire a nyomorult állat feleszmélt, már a más
világon volt. Agyaras nem vesztegette az időt.

Görgónyi tánezmulatság
(Levél a szerkesztőhöz.)

Mai postával bátrak voltunk az Erdészeti Újság 
kiadó hivatalának 54 k. 52 fillért a létesítendő orsz. 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély egy let 
javára elhelyezés, illetőleg gyümülcsöztetés végett mint 
a görgényi erdészeti altisztek által ez év íebruár hó 
17-én rendezett zártkörű tánczestély tiszta jövedelmét 
megküldeni. (Beérkezett s megfelelően elhelyezve lett. 
A  szerkesztő).

Mostani értkesitésünket előbb is küldhettük volna, 
azonban legyen szabad mentségünkre felhoznunk, hogy  
az estélyt egészen virradtig jól töltöttük majd később 
kisebb-nagyobb társaságokra szsakadozva folytattuk ven
dégeink egy részével a mulatságot a délutáni órákig, 
mig végre kiki hivatása illetve szolgálatára emlé. 
kezve észrevétlenül kellett hogy eltűnjék, alulírottak azon
ban egy kis frissítőt véve magunkhoz, másnap délig a 
díszítésre kölcsönzött tárgyak visszajuttatásával voltunk 
elfoglalva, mig végre az átvirrasztott éjjelek és a rende
zéssel járó fáradalmak után nekünk is jól esett egy kis 
pihenés.

Egyikünk az iszticsói havasokon, másikunk a görgényi 
szakiskolánál lévén alkalmazva, a nagy távolság miatt 
csak ritkán jöhetünk össze s ezért számadásunk össze
állítását is későbbre kellett halasztanunk s ez végre 
sikerült is, eredménye pedig a következő kimutatásokba 
van foglalva:

Kimutatás
a görgényi érd. altisztek által 1900  év hó 17-én rende

zett zártközü tánczestély alkalmával törrént befizetésekről

Kancsal is odaért s akkor belekapaszkodtak 
ketten a szamárba és elkezték vonszolni a kazlakon 
túl sűrűsödő bokrok közé.

Agyaras tudta, hogy ő elbírná egymaga is, de 
azért csak hagyta, hadd iparkodjék Kancsal. Az ilyen 
testgyakorlat nem árthat neki.

Valahára oly helyre jutottak, ahol nyugodtan 
megpihenhettek; meglepetéstől nem volt mit tartaniok.

— Bácsi, ez remek, volt Hiába, van még tenálad 
magyar királyi ész, vélekedett Kancsal. Micsoda harapás 
ez itt a csacsi torkán! Belátom, messze vagyok attól, 
hogy ezt utánad csináljam.

Agyaras közönyösen fogadta ezt a dicsőítést s 
szó nélkül látott hozzá, hogy megtömje bendőjét a 
szamárpecsenyével.

Ekkor Kancsal is a saját gyomra érdekével 
kezdett foglalkozni. Nekikapott a csacsi czombjának.

De biz’ furcsa meglepetés érte! Agyaras, mintha 
teljesen kicserélték volna, ráförmedt: takarodol innen? 
kölyök! mihaszna!
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1. Lopusnyi Cornél, m. kir. főerdész, Herbuson, 8  kor.
2. Schmidt Zsigmond, társ. főerdész, 3. Artz D. Adolf 
kereskedő, 6 kor. 4- ífj. Ulrich József hivatalnok 3 kor. 
5. Poister N. fakereskedő 2 kor. 6 . Jakulek Lajos keres
kedő 2 kor. 7. Jakulek János kereskedő 2 kor. 8 . Kapusi 
Dániel vendéglős 2 kor. 9. Szabós Lajos vendéglős 2 kor. 
Szászrégen. (Erdösy György és Lótos János gyűjtése, 
különben az estélyen nem vettek részt.) 10- Székely József 
m. kir. főerdész, 5 kor. felülfizetés 2 kor. 11. Pellion Lajos 
m. kir főerdész 4 kor. felülfizetés 1 kor. 12. Figuli Lajos 
m. kir. erdészjelölt 5 kor. felülfizetés 3 kor. 80 fik 13 
Fekete Béla m. kir. erdészjelölt 4  kor. felülfizetés 2 kor. 
80 fik 15, Göllner Frigyes gyógyszerész 5 kor. felül 
fizetés 2 kor. 15. Gróf Mixbach H. magánzó 4 kor. felül
fizetés 1 kor. 16. Jeremiás Sámuel kereskedő G. Szt. Imre 
4  kor. felülfizetés 1 kor. 17. Csiky Dénes m. kir. erdőőr 
Láposnya 4 kor. felülfizetés 1 kor. 18. Konstankievics 
Gabriella áll. tanítónő 2 kor. felülfizetés 80 fik 19. Imre 
Ella áll. óvónő 2 kor. felülfizetés 80 fik 20- Miázóvszky 
Karoly m. kir. erdész jelölt G. Szt. Imre 2. kor. felül
fizetés 80 fi. 21. Tölgyes József m. kir. erdész jelölt 
Kolozsvárt 2 kor. felülfizetés 80 fi, 22. Török Zsigmond 
m. kir. erdőőr 2 kor. felülfizetés 80 fi. 23. Pausinger 
Károly m. kir. erdész 3 kor. 24. Hadnagy István községi 
tanító 3 kor. 25.' Péter Antal állami tanító 3 kor. 26. 
Benke Mór reform, tanító G. Szt. Imre 3 kor. 27. Boros 
Ferencz állami tanító Görgény Üvegcsür 3 kor. 28. Leg- 
mann Hermann gazdatiszt 3 kor. 29. Szabó Albert keres
kedő 3 kor. 30. Korponai Samu kereskedő 3 kor. 31. 
Szabó Károly kereskedő 1 kor. 20 fi. 32. Cserei Béla 
jog  szigorló 1 kor. 20 fi. 33. Szabó Lajos kör erdőőr 
3 kor. 34. Wallandt Frigyes m. kir. főerdőőr 3 kor.
35. Krajnik Gyögy m. kir. főerdőőr G. Szt. Imre 3 kor.
36. Tinna János m. kir. főerdőőr Mocsári csűr 3 kor.
37. Szabó József m. kir. főerdőőr Fancsal 3 kor. 38. 
Erdőssy György m. kir. főerdőőr Herbus 3 kor. 39. 
Dénes József m. kir. erdőőr. Iszticsó 3 kor. 40. Lótos 
János m. kir. erdőőr G. Szt. Imre 3 kor. 41. Ném ely  
József m. kir. erdőőr G. Üvegcsür 3 kor. 42. Borbély 
András m. kir erdőőr. Laposnya 3 kor. 43. Kacsó 
István ifj. m. kir. erdőőr Laposnya 3 kor. 44. Moldován

Kancsal ijedten húzódott vissza. Hogyan! bácsi! 
..  hát most igy beszélsz ? . .  Hisz’ együtt vadásztunk..

— Együtt?! Tökfilkó! Én vadásztam. Te csak 
hajtó voltál, mamlasz. Megengedtem neked, hogy tanulj, 
tapasztalj, punktum. Ne merj közeledni, amig jól nem 
laktam. A maradékból falhatsz.

— No bátya, ez mégis sok egy kicsit, méltatlan
kodott Kancsal felháborodva. S hátha az egészet meg
eszed? Kitelik tőled, ahogyan ösmerlek.

— Mit, még zugolódol? Még mukkanni mersz? 
Majd adok én neked!

Még ki sem mondta, már rárohant Kanosaira. 
Egy pillanat alatt leteperte s jól összeharapdálta. A 
farkasok leendő vezére elpáholva menekült fel a 
dombtetőre s onnan vonitoti le félelmes átkokat.

— Megállj gonosztevő! megállj gazember! te 
kutya öreg; add vissza, amit elvettél tőlem !! Becsaptál! 
Tönkre tettél! Véredet igyák a fellázadt farkasok 
minél előbb!

Mihály m. kir. erdőlegény 1 kor. 20 fii. 45. Kühn János, 
46. Gieszer József, 47. Maritschek János, 48. Simon Ferencz 
49. Kovács Béla, 50. Vitos József, 51. Ocsenás Vilmos, 
52. Hlovaty Ferencz, 53 Ács Géza, 54. Horváth István 
55. Horbász Lajos, 56. Hauker József, 57. Istrate Péter, 
58. Hajmány József, 59. Teleky Antal, 60. Valkovszky 
Béla, erdőőri szakiskolai tanulók, G. Szt. Imre, egyen
ként 1 kor. 20 fii, 61. Sütő István, vendéglős, G. Szt. 
Imre 4 kor. felülfizetés 1 kor. összesen 161 kor. 80 fii.

Kimutatás
a görgényi érd. altisztek által 1900 évi február hó 17-én 
rendezett zártkörű tánczestély alkalmával felmerült ki
adásokról 1. Burghardt könyvkereskedőnek meghivók 
és borítékért 7 kor. 20 fii., 2. Meghívóknak helybeni 
szétküldése és posta költségek 1 kor. 74 fii., 3. Táncz- 
engedélyre bélyeg 2 kor., 4. Teremsurolás és meszelés 
6 kor. 60 fii., 5. Világítás és díszítéshez szükséges még 
stbi 19 kor. 08 fii., 6 . Díszítéshez 1 szekér fenyő galy 
s annak fuvardíjjá 4 kor. 60 fii-, 7. Zenekar 50 kor. 8 . 
Helyiségért 10 kor., 9. A  tiszta jövedelem 10% -a a 
helybeli állami iskola könyvtára javára 6 kor. 06 fii. 
összesen 107 kor. 28 fii.

A lefolyt estélyre nézve röviden csák annyit említünk 
fel, hogy ha bárki is a vendégeink névsorán végig tekint, el
képzelheti, hogy tói mulattunk s azt hisszük, hogy a reszt
vettek is örömmel fognak visszemlékezni mulatságunkra s 
nyilatkozataik szerint örömmel néznek jövendő mulatságunk 
elé. Igaz hogy több vendéget s igy tiszta jövedelmet is lehe
tett volna összehoznunk, de hát számolnunk kellettt először 
helyiségünk szűk voltával, másodszor azonban azzal is, 
hogy főnökeink és megjeleni ígérkező előkelő vendégeink
hez méltó társaságot hozzunk össze.

Midőn végül nemes törekvésünk támagatóinak és 
pártolóinak szóló hálás köszönetünk kifejezésére a Erdé
szeti Újság hasábjain egy kis helyet kérnénk, hazafias 
üdvözlettel vagyunk

Görgény-Szent-Imre 1900 márczius 25.
D é n e s  J ó z s e f ,  L ó t o s  J á n o s ,

m. kir. erdőör, pénztáros. m. kir. erdöőr, rendező.

Agyaras nem törődött vele, csak falta mohón a 
zsákmányt.

Én ott voltam és láttam,
E pillanatban különös dolog történt.
Ahogy ránézek Agyarasra, megdöbbenve veszem 

észre, hogy ember arcza van. Kancsal emberhangon 
üvölt és átkozódik ott fönt, odapillantok, hát ember, 
alakban szidja zsarnokát. Még a szegény szamár 
nyakán is egy buta, sápadt, holtra vált emberfej 
lógott.

Úgy felizgatott a látomány, hogy nagy nyugtalan
ságomban — felébredtem.

8 most nem tudom, farkasokról vagy emberekről 
álmodtam-e tulajdonképen.

ADOMÁK.
J ó  ta n á c s . Egy ur látja a levélhordót, amint halálra 

fáradtan cipel át a szomszéd faluba egy hírlapot. Megszólítja : 
— Nézze csak barátom . . . miért fárad ezzel az egy 

újsággal , . . miért nem küldi postán . . .
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Kü l ö n f é l é k .

Tél a tavaszban. A természet ugyancsak meg
csúfolta a naptár csinálókat a tavasz beköszönte óta. 
Az utóbbi napokban az ország sok vidékén nagy 
havazások voltak. Ilyenről értesit lapunk veszprém- 
megyei cseszneki barátja Mészáros György járási erdőőr 
kartársunk is. Ott ugyanis múlt hó 28-tól folyó hó 
2-ig szünet nélkül havazott s a hó a síkságon is egy 
lábnyi magas volt. mig egyes fuvások az egy ölet is 
meghaladták. Hasonló havazás ott az egész télen 
nem fordult elő.

Szerkesztői üzenetek.
Herm án Ferencz urnák, Ortaháza. Előfizetése csak

ugyan junius 30-ig van rendezve s igy az utalványlap csak téve
désből kerülhetett oda, ezt különben máskor is felhasználhatja. 
Puszka Ján os urnák, Husztót. A 4 korona csakugyan akkor 
érkezett be, s nyilván tévedésből lett negyedévi lejárat bejegyezve, 
a nyilvántartást helyesbítettük. Orosz Ján os urnák, Ruszpolyána.
A lapot kívánságához képest tovább is küldjük. Martinkovics 
Ján os urnák, B. Nana. M aár G yula urnák, Sályi. Előfizeté
seiket vettük. Batim orszky Gábor urnák, Nógrád-Kálló. 
Véleményünk szerint az ön ősei valamikor — lehet, hogy még 
a husziták korában, tehát Mátyás király idejében — a Csehor
szági Ratiborból származhattak ide s nevük helyesen Ratiborszky 
volt és csak később alakult át. A magán fizetések rendezése dol
gában majdan egyesületünk lesz hivatva feliratot intézni az or- . 
szággyiiléshez és a kormányhoz s már csak ezért is óhajtandó, 
hogy eszméjét a magán uradalmiak jobban felkarolják. Okmá
nyai dolgában forduljon Német István kartársunkhoz (N. Várad, 
püspöki erdőhivatal), ő bizonyára szívesen szolgál felvilágosítással. 
Ló'rincz István urnák, Badin. A röpiratot 4-én postára adtuk. 
Szigeti Jó z e f  urnák, Podreesán. A röpirat f. hó 5-én postára 
lett adva. Ifj. V arga Jó z s e f urnák, Kisiblye. Zárva Mihály 
kartársunk lakása Krassova (Krassó-Szörény megye) hol társulati 
erdővéd. Suller Traugott nem előüzetőnk s igy lakását sem is
merjük. Potyondy Kálm án urnák, Czikó. 4 kor. előfizetés 
beérkezett. Szm ák G yörgy urnák, Perbete. Verseknek tanul
mányozása és átdolgozása fölötte nagy munkát igényel és sok 
időveszteséggel jár, ez utóbbival pedig — sajnos — év végén 
és az év első hónapjaiban a sok hivatali teendő _miatt nem ren
delkezünk. Trabaika A ntal urnák, Turdosin. Önnek van igaz
sága s e szerint most előfizetése szeptember 30-ig rendezve van. 
Kovács Mór urnák, Pördeföld, Ön 4 koronát küld s kéri a lap 
küldését beszüntetni, holótt most f. é. szeptember végéig van 
előüzetve. N agy Jó z s e f urnák, öilvánfa. A baranyamegyei 
pályázatokat — ha csak lehetséges lesz — közölni fogjuk. Kérdés, 
hogy az érd. közig, bizottság beküldi-o hozzánk?

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

PÁLYÁZAT ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA.
94 sz. E. B. 1900.

Ungvármegye közig, erdészeti bizottsága részéről a 
hunkóczi járási erdöőri állásra pályázatot hirdetek. Az 
erdőőri járáshoz tartozó birtokok száma 56, őrizendő te
rület 4163 kát. hold. Évi fizetés 600 korona, lakpénz 112 
korona, üli átalány 160 korona, összesen 872 korona.

Az 1879 évi X X X I. t.-cz. 37 §-ában előirt minősítést, 
valamint az illetőnek a hivatalos magyar nyelv szóban és 
Írásban való tökéletes, egy szláv nyelv nek pedig legalább 
szóban való jártasságát bizonyító okmányokkal, továbbá 
erős testalkatot, ép halló, látó és beszélőképességét iga

zoló hatósági, orvosi bizonyitványnyal felszerelt, pályázó 
által sajátkezüleg Írandó kérvénye 1900 évi május i-ig 
Ungvármegye közig. érd. bizottságához adandó be.

A kinevezendő erdőőr egy évi próbaszolgálatra fog 
felvétetni, mely idő letelte után kifogástalan alkalmassága 
esetén véglegesittetik Az erdőőri fizetés és járandóságok 
utólagos havi részletekben Ungvármegye pénztára által 
fognak kifizettetni,

Kelt Ungvármegye közig. érd. bizottságának 1900 évi 
március hó 17-én tartott üléséből.

S z e n d e
alispán mint a közig. érd. bizottságelnöke.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnxn
I  !! MEGJELENT!! 1
n  ---------------=......... ....................... nn és 2 korona beküldése után azonnal bér
i t  mentve lesz megküldve a
*
* s* r -  RÖPIRAT *

H  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- te 

te  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- te  
| f  talán sem szabadna hiányozni.
n§  Előzetések az „Erdészeti Újság" ^  

kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- ^  
dendők. te

te
te
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

— — — — — — — —

Zoológiái Lapok I
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szára alatt van.

§
I
I
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I I N T É Z E T .
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Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület” rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L O A r i U H A
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es a ngo l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLU M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ö császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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J U T Á N Y O S  A R A K .

Magyar Fenyömag Pergető Gyár
Erdészeti magkereskedós 

FARAGÓ BÉLA, — Zala-Egerszegen.
Ajánl mindennemű hazai és külföldi legm agassabb  c s ira k é p e ssé g ü

ERDEI VETŐ MAGVAKAT,
tölgymakkot s gyümölcsfa magvakat.

H r* Á rjegyzék  bérm entve.

|Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. Április 17. 29. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
s E lő f iz e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — 1.
Fél é v r e .................................4 kor. — fii.
Negyed évre .......................2 kor. — fll.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
5 küldendők.
^ --------------------------------------------------------

g g p S ’V--- ---
M e g je le n ik  

m in d en  K edden.

H ir d e t é s i  d ija k  :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fll. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

Feltámadunk!
Feltámadunk!
Ez a szó harsog végig most, midőn 

ezeket a sorokat Írjuk, az egész keresztény 
világon, milliók és milliók ajkairól. Az egyik 
igaz meggyőződésből, vallásos lelke egész 
mélyéből, határozottan állítja, hogy igenis nem 
halunk meg örökké, hanem a sivár földit egy 
szebb túlvilági élet fogja követni, a másik 
kétkedőleg kérdi magában, vájjon igaz-e az, 
hogy feltámadunk? Olyan azonban, kinek 
gondolata nem e körül forgolódnék, alig van 
egy is. Melyiknek van igaza?

Az igaz vallásossággal eltelt szív  nem 
kételkedik benne, hanem elhiszi a dolgot úgy, 
miként azt neki vallása tanítja és előírja; 
nem kérdezi, vájjon az Udvözitő feltámadása 
való volt-e, hanem — talán öntudatlanul is 
— elfogadja az el nem vitatható tényt.

A kételkedő Tamásnak azt mondta a 
halottaiból feltámadt Jézus: „Boldogok, a kik 
nem láttak és hisznek!“

A világnak élő, gyönyört csak a földi 
élvezetekben találó világfi kételkedve fogadja 
az egykorú tanuk által beigazolt tényt s 
szánalmas mosolylyal nézi le a szegény vak
buzgó halandót. Megtagad mindent, mert hiszen 
másban úgy sem büszkélkedhetik, mint hogy 
milliók igaz hitét és meggyőződését fitymálva 
lenézi. Kérkedik tudományával, mely pedig 
nem az, hanem csak tudákosság. Megtagadja 
annak a lehetőségét, hogy a csontból és hús

ból való test holta után ismét feltámadhasson, 
megtagadja, mert az egyszeri példa ismét
lődését gyarló szemei még nem látták. Meg
tagad mindent, egyet azonban minden igye
kezete mellett sem tagadhat meg, nevezetesen 
azt, hogy ama eszmék, melyeket a keresztre 
feszitett, meghalt, de harmadnapra halottaiból 
újra feltámadott Üdvözítő hirdetett, nem lettek 
vele együtt a sírba temetve, hanem ujult és 
fokozott erővel törtek ki abból s fényes
ségükkel bevilágították, ellenállhatlan erejükkel 
meghódították a világot. Mert minden mulékouy 
ezen a világon, minden ki van téve az enyé
szetnek és pusztulásnak, egyedül csak egy 
van, mit lehet üldözni, lábbal tiporni s még 
sem veszhet el és ez az egy az Igazság!

Az igazság nem emberi, hanem isteni s 
ezt az igazságot hirdette az üdvözítő. Ellen
ségei törtek ellene s tanait már csirájukban 
elfojtani törekedtek és a sok között csak egy 
józan gondolkozásu akadt, a ki azt mondta: 
hagyjátok őt tenni azt, a mit akar; ha müve 
emberi, el fog az pusztulni magától, ha pedig 
Istentől vagyon, nincs erő, mely azt meg
törhetné !

A tapasztalás, két évezred tapasztalása 
fényesen beigazolta, hogy az isten-ember tanai 
nem egy eltévelyedett emberi elmének, hanem 
az isteni ihettségnek^ a szülöttjei voltak. Az 
általa hirdetett igazságot és eszmét sem az 
erőszak, sem az üldözés, de még a mindent 
pusztító idő vas foga sem volt képes elpusz
títani, hanem azok ellenállhatlan erővel hódí
tották mindig s hódítják ma is a világot.
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Ne higyjetek könnyelműen azoknak, kik
nek büszkeségét képezi az Istenség tagadása 
s állítása annak, hogy nincs egy felsőbb lény, 
mely ezt az egész mindenséget megalkotta s 
kormányozza örök időktől kedve, mert az 
ilyenekből csak az ember dölyf beszél, mely 
magánál nagyobbat, tökéletesebbet ismerni nem 
akar.

Nincs Isten! Nincs feltámadás! Az egész 
csak világcsalás, ámítás! így hirdetik ezt a 
hitetlenek egész életükön át, midőn azonban 
reájuk jönnek a nemszeretem napok, mikor 
egyik csapás a másik után éri őket, mikor 
nehéz nyavalya ágyba dönti s homlokukon 
érzik már a halál fagyos ujjait: megtörve, 
megalázkodva sóhajtják: „Istenem! Istenem!"

Ahoz fohászkodnak tehát, annak segítségét 
keresik, kit egész életükön át káromoltak s 
kétségbeesetten tekintenek szemébe a halálnak, 
mely szerintük örökre bezárja a létet s meg
fosztja őket a jövő minden reményétől. Milyen 
megnyugtató lenne rájuk nézve, ha most oda 
állna oldalukhoz vigasztalónak a hit s mondaná 
nekik, hogy ime itt a halál, de ez nem egyéb, 
mint megváltás a földi szenvedésektől és nyo
morúságtól, ez csak az ajtója egy jobb létnek, 
a melybe bele vezet mindnyájunkat a feltámadás.

Az Üdvözítő sírjához jött siránkozó asz- 
szonyokat megvigasztalta az angyal, mondván: 
„Minek keresitek az élőt a holtak között? 
Nincs itt, feltámadott!"

Vájjon ki volt ez az angyal? Volt a 
szivükben élő igaz hit, mely megsúgta nekik, 
hogy minden elpusztulhat a világon, de a mi 
soha el nem pusztul, az:

Az Igazság!  Az Eszme!

Hosszú, halálhoz hasonlatos álomba volt 
merülve az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet is emberemlékezet óta; szinte hinni 
lehetett, hogy ime egy élő halott, kinek nincs 
feltámadása s az álom, mely létét lekötve 
tartja, örök. Mennyi rázásra, mennyi ébresztésre 
volt szükség, mig lassan ébredezni, magához 
térni kezdett! A legnagyobb része azonban 
még folyton alszik s nem akar hinni az ő 
igazában, nem akarja az ő javát czélzó 
eszméket magáévá vallani. Az igazság, az

eszme azonban él és élni fog örökké s eljön 
az idő, midőn majd a most még hitetlen Saulusok 
hivő Paulusokká fognak átváltozni s szégyen
kezve bevallani előbbi életük tévedéseit.

A mi álmunk sem fog örökké tartani, 
hanem követnie kell azt az ébredésnek a 
feltámadásnak.

Higyjünk és bizzunk és akkor biztosan 
f e l t á ma d u n k !

Terjeszkedjünk.
Lapunk 26 és folytatólag 27 számában közölt 

statistika élénk hiszhanyot keltett számos kartásunk 
szivében, minek bizonyságául szolgálnak azok a levelek, 
melyek időközben kezemhez jutottak s melyek közül 
szemelvényül időszerűnek tartjuk néhányat ide iktatni.

A beérkezett levelek mindegyikében megtaláljuk 
a csodálkozásnak, sőt itt-ort felháborodásnak a felett 
való kifejezését, hogy az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet annyira közömbös még mindig a saját 
érdekei iránt s nem méltányolja eléggé az azokat 
előmozdítani törekvő munkálkodást, a legtöbb levélíró 
véleménye azonban abban sarkallik, hogy az érde
kelteknek egész mozgalmunkról még mindig nincsen 
tudomásuk, mert ha lenne, akkor bizonyára szivesen 
csatlakoznának a küzdőkhöz s meghoznák az ezzel 
járó csekély áldozatot.

A mi véleményünk szerint az igy gondolkozók 
az optimisták közé tartoznak, mert hiszen némi után
járással és fáradsággal ki tudnók mutatni, hogy lapunk 
eddig legmésékeltebb számítással hat éven át, vagyis 
fennállása óta több mint kétezer előfizető kezén fordult 
meg s mégis mit látunk? A kétezernyi seregből alig 
maradt hü a zászlóhoz hatszáz és egynéhány, a többi 
azonban vagy tisztességes utón visszavonult, már 
minthogy azokat, kik akár magyarázattal, akár a nél
kül. de tartozásaik bezsületes kiegyelités után vonultak 
vissza, a tisztességes, elemek közé számítjuk, mig 
legnagyobb sajnálatunkra nem mondhatjuk ugyanezt 
azokról, kik a helyett, hogy erejükhöz mértten támo
gattak volna, érzékeny anyagi károkat okoztak a 
küzdelmet megindító és fentartó szerkesztőnek. Inkább 
kell talán elfogadnunk azt a véleményt, hogy még 
mindig nincs meg az erdészeti és vadászati altisztek 
nagy részénél a közös és saját egyéni érdekek iránt 
az a lelkesedés, a mely az eredmény biztosításához 
feltétlenül szükséges és ha némelyiknél fel is lobban 
a lelkesülés lángja, az nem egyéb erő és tartósság 
nélkül való szalmalángnál, mely a mint könnyen és 
gyorsan fellobban, éppen olyan könnyen és gyorsan 
ki is alszik s nyomot alig hágy maga után. Hiszen 
ha azok valamennyien, kik eszméink pártolóiul jelent
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keztek, mindeddig hűségesen kitartottak volna, immár 
ezrekre tehetnék seregünk számát, a mi egyébként 
az anyagi áldozatokat is nagyban mérsékelné.

Egyébként nem czélunk nekünk itt folyton csak 
panaszkodni és panaszkodni, hanem röviden vissza
térünk oda, a hova indulni szándékunk volt s közöljük 
a bevezető sorokban emlitett néhány levelet; melyek 
különben is több oldalról világítják meg a felvetett 
kérdést.

A kérdéses levelek a következők:

Sztropkó 1900 április 2.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
I.

Az Erdészeti Újság folyó évi márczius hó 26-án 
megjelent számában kimutatott statistikát olvasva nagy- 
lelki örömmel láttam ugyan, hogy az országnak majd 
minden részében vannak lapunknak pártolói, de szinte 
megilletődtem azon, hogy olyan vármegyékben, melyek
nek területén legnagyobb az erdészeti altisztek száma, 
az előfizetőké mégis mondhatni a legkevesebb. Nem 
akarok olyan vármegyékről beszélni, melyeket kevésbé 
ismerek, hanem például csak Bereget és Zemplént 
hozzom fel, hol járási erdöőrök is számosán vannak, 
így tudtommal itt Zemplén vármegyében tizen vagyunk 
s valamennyien megfelelő képzettséggel és minősítéssel 
bírók s a mint az emlitett statisztikából kiviláglik, 
mégis csak ketten vagyunk, kik kivesszük részünket 
az érdekeink előmozdítására indított küzdelemből, mert 
a másik két előfizetőről biztosan tudom, hogy magán 
uradalmiak s azt nem akarom hinni, hogy ezek ki
felejtve lettek volna, annyival inkább, mert hiszen ők 
régi harcsosai ügyünknek, sőt az egyik — daczára 
annak, hogy uradalma részéről biztos nyugdija lesz 
— nem riadt vissza a tekintélyes költségektől, hanem 
a múlt évi országos gyűlésünkön is megjelent.

Nyilvánvaló az előadottakból, hogy a többi emlitett 
kartársak sem lapunkról, sem küzdelmünkről és ennek 
őket olyan közelről érintő czéljairól tudomással nem 
bírnak, mert ha bírnának, alig hiszem, hogy vona
kodnának a hozzánk való csatlakozástól, miért is 
egyidejűleg neveiket és lakhelyeiket oly ezélból közlöm, 
hogy részükre mutatványszámok küldhetők legyenek 
(megtörtént a levél vétele után azonnal. A szerkesztő). 
Én szentül hiszem, hogy megismerkedve a helyzettel 
egyetlen egy sem fog habozni, hozzánk sorakozni, 
mert ha nem tennék, úgy kénytelen lennék azt hinni, 
hogy a vidék zordonsága hat zsibbasztólag némely 
emberekre.

Határtalan volt örömöm a Borsod vármegyét 
illető statistikai adatnál, mert daczára annak hogy 
eme vármegyének csak felső részében vannak erdő
ségek s járási erdőőrök isöss zesen csak hárman vannak, 
lapunknak ott mégis 20 hive van; nyilván enyhébb 
ott a vidék és melegebb a bevétel s enyhébb a kiadás 
és melegebb az összetartás és nagyobb a jóért és

közös ügyért való lelkesedés. Engedje meg szerkesztő 
úr, hogy az ottani tisztelt kartársaknak nyilvánosan, 
lapunk útján elismerésemet nyilvánítsam. Egyúttal itt 
veszek tőlük búcsút, mit körükből való eltávozásom 
alkalmával a kellemetlen és rósz időjárás miatt 
személyesen meg nem tehettem. Isten áldása környezze 
a derék ka.-társakat és jó barátokat szeretett család
jaikkal egyetemben!

Mielőtt soraimat befejezném, legyen szabad még 
felkérnem összes kartársaimat, hogy lankadást nem 
ismerve küzdjenek tovább s teljes erejükből terjesszék 
nem csak a kitűzött zászlónkra felirt eszméket, hanem 
egyúttal azok legbuzgóbb terjesztőjét; kedvelt lapunkat 
is. Ha mindenki megteszi ezen a téren kötelességét, 
nem hiszem, hogy sorsunk már a legközelebbi jövőben 
jobbra ne fordulna.

Szívélyes üdvözlettel maradtam a szerkesztő úrnak 
igaz hive Rozs án  Józse f .

Csömödér 1900 márczius 31.

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

II.
Éppen midőn havi számadásaim lezárásával foglal

koztam, érkezett meg kedves lapunk 2Ő-ik száma s igy 
mint mindig, most is mindent félre téve az.t vettem elő 
s áttekintettem. A  vezér czikkben foglalt statistikát 
olvasva szinte megborzadtam, mikor azt láttam, hogy 
olyan kevesen vagyunk megrendelői a lapnak, mert én 
mindig azt hittem, hogy köztük már én maradtam 
utolsónak.

A  szomorú jelenség okát kutatva arra a meg
győződésre jutottam, hogy az első sorban az összetartás 
teljes hiányában rejlik, mert a hányán vagyunk, szinte 
annyifelé húzunk, a kartársak egy része pedig hol 
vagyonára, hol iparára támaszkodva minden egyébre 
gondol, csak az egyesülésre nem.

Néztem szerint a baj tulajdonképeni csirája abban 
van, hogy csak keveset és ritkán érintkezhetünk egy
mással s igy hiányzik az alkalom eszméinknek kölcsönös 
kicserélésére, pedig nem ártana, ha akár megyénkint, 
akár járásonkint minden évben egyszer-kétszer össze
jönnénk s itt nem csak személyi, de szolgálati ügyeinket 
is megbeszélnők s az utóbbiak terén tett tapasztalataink 
közlésével gyarapitanók egymás tudását. Ilyen gyűlések 
tárgysorozatának fel kellene ölelni úgy az erdészet, mint 
a vadászat terén tett tapasztalatokat s elüljáróinknak is 
ott nyílnék alkalmuk közölni velünk az esetleges újabb 
vívmányokat s megismertetni olyan dolgokkal is, melyek
hez egyébként csak ritkán férkőzhetünk. Az ilyen gyűlések
nek — hasonlatosan a tiszti értekezletekhez — fel kellene 
ölelniök úgy az erdészeti, mint a vádásza ti szak minden 
fontosabb mozzanatát, milyenek például: a kihasználás 
és értékesítés, a felújítás, erdősítés, faiskola kezelés, erdő- 
és vadvédelem, a hasznos vadak ápolása, a ragádozók 
pusztítása stb., mind olyan ügyek, a melyek hivatvák 
erdészetünk és vadászatunk érdekeit előmozdítani.
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Ilyen gyűléseken azután alkalmunk nyilnék szorosabb 
baráti és kartársi viszonyba lépni s hozzá szokni ahoz 
az eszméhez, hogy javulásunkat csak a szoros össze
tartásban és egymásnak kölcsönösen való támogatásában 
kereshetjük. A  gyűléseken való megjelenésnek kötelezőnek 
kellene lenni a körön belül alkalmazott minden egyes 
kartársra nézve s hogy ebbeli kötelezettség alól senki 
magát ki nem vonhassa, arra hatóságaink lennének 
hivatva ügyelni s az ok nélkül elmaradókat rendbírsággal 
is megfenyíteni. Hasonló gyűléseket látunk egyéb szakok
nál is, hogy többet ne említsek, a tanítóknál és jegy
zőknél s azok áldásos voltát senki sem vonhatja kétségbe.

A  gyűlések tárgyalásának lefolyása mindenkor jegy
zőkönyvre lenne veendő s lapunk utján a legtávolabb 
levő kartársakkal is közlendő, hogy igy módja legyen  
mindenkinek betekintést nyerni a mások eszmekörébe is.

Az uradalmam részéről lapunkban is hirdetett csemeték 
közül elkelt 60 000  darab s midőn soraimat irom, még 
175.000 darab 2 éves lúczfenyő csemetém van eladó.

V a r g a  J ó z s e f  
m. urad. erdőőr.

Mocsonok 1900 márczius 31.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Még az elmúlt év augusztus havában találkoztam egy  

Pozsony vármegyei kartárssal, kivel közöltem az egye
sületünk megalakítására vonatkozó mozgalmunkat s ő az 
eszmét magáévá téve, több kartársa nevét bemondta, hogy 
ezeket mutatvány számok küldése czéljából közöljem a 
szerkesstő úrral, mit természetesen azonnal meg is tettem, 
a 26-ik számban közölt statisztika azonban arról győzött 
meg, hogy az eredmény nem kielégítő, miért is kérem 
a mutatvány számok küldésének megismétlését. Tudtommal 
a pozsonyiak részéről két kartárs lett múlt évi gyűlé
sünkre kiküldve, de ott egyik sem jelent meg, minek 
okát nem tudom magamnak megmagyarázni.

Csatolva küldöm Nyitiavárm egye közigazgatási er
dészeti bizottságának javaslatát az állami kezelésbe vett 
erdők védszemélyzetének szervezéséről, melyből látható, 
hogy végre az irányadó körök is komolyan foglalkoznak 
fizetésünk pontos kifizetésének kérdésével, mi eddigi tür- 
hetlen helyzetünk javulásához az első lépést képezi. (A  
szabályzatot lapunk múlt számában közöltük s még lesz 
alkalmunk arra visszatérni. A  szerkesztő). Helyzetünk javí
tásán és türhetővé tételén fáradhatlanul buzgólkodik er
dőhivatalunk derék főnöke Tóth Vilmos úr s hiszem, hogy 
igyekezete nem fog kárba veszni s egy szebb jövő hajnala 
hasadóban van.

Időjárásunk kellem etlen; három nap óta eső esett, 
az éjjel pedig 15 cmnyi hó borította be a vidéket s igy 
a korai nyúl szaporulat nyilván megsemmisült. Múlt

évben ilyenkor Simko János itteni erdőgazda egy kis 
nyulacskát hozott haza s fel akarván azt nevelni, a köly- 
keitől megfosztott macskára bízta táplálását s ez hűsé
gesen szoptatta is a szegény árvát három hétig, ekkor 
véletlenül oda vetődve megbámultam a ritka jelenséget 
s elkértem a kicsiny nyulat, de sajnos, az én macskáim
ból kihalt a nemesebb érzés és hamarosan felfalták a 
jövevényt.

A múlt évben kerületemben a következő ültetéseket 
teljesítettem :

Mocsonok községben 19 kát. holdon kiültettem  
100 .000  darab ákácz csemetét, melyből megfogamzott 96 
százalék, után pótlásra pedig 40.000 tölgy csemetét 70 
százalékos eredménynyel.

Királyi községben 15.000 kőris 95, — és 20.000 ákácz 
96 százalékkal.

Üregh községben 70.000 tölgycsemetét, melyből 
megélt 80 százalék, ezen kívül ősszel 10  hektoliter tölgy
makkot vetettem el.

Sempthe községben 180.000 darab ákácz csem ete  
lett kiültetve, melyekből azonban csak 60 százalék fogam - 
zott meg, mitannak tulajdonítok, hagy az ültetés a szigetek  
kavicsos talajába történt.

Újlak községben ki lett ültetve 6000 tölgy csemete.
Mocsonokon és Királyi községben az idén 19'05 

illetve 3  05 kát. hold erdőterület lesz kiirtva s azután 
3 évre mezőgazdasági czélokra 4 0 —52 korona évi bér 
mellett haszonbérbe adva. ' Három év múlva, miután a 
föld a haszontalan gyomoktól megszabadult, következik 
a beerdősités, mely eljárás igen sikeresnek bizonyult s a 
két község példáját most újabban Üregh község is kőveti.

Maradok tisztelettel
igaz hive S t e n z i n g e r  S á n d o r  

kerületi főerdővéd.

Sófalva 1900 április 4.

T e k i n t e t  es s z e r k e s z t ő  ur !
Szomorú kötelességet teljesítek, midőn egy derék 

kartárs elhunytéról értesítem szerkesztő urat és lapunk 
tisztelt olvasóit.

Bobrovits Lajos I. oszt. m. kir. erdőőr az állam
erdészetnek szentelt 37 évi folytonos és buzgó szol
gálat után múlt hó 26-án tüdőgyulladás következtében 
meghalt. A csapás, mely a szomorú eset által minket 
sújtott, annál nagyobb, mert nem csak a szolgálatban 
hűséges kartársat, de egyúttal megbecsülhetlen jó 
barátot is veszítettünk az elhunytban.

A boldogultnak hült tetemét márczius 28-án 
kisértük örök nyugalma helyére, mely alkalomra a 
fényes rom. kath. szertartásu temetéshez a gondnok
sági kerület összes személyzete megjelent szeretett 
főnökének vezetése alatt Huszton. Az elhunytat özvgye 
és 17- éves fia siratja.

Legyen nyugodt a tevékeny életében annyira 
megérdemelt pihenése és emléke áldott közöttünk 
mindörökké.
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Soraimat azzal az óhajtással zárom, vajha ne 
kellene többé hasonló szomorú hirrel szolgálni a 
szerkesztő urnák, kinek egyébként szívélyes üdvözlettel 
vagyok

igaz hive Be s k i d t  Gy ö r g y  
m. kir. föerdőőr.

Egy uj magyar honpolgár.
A nehéz megélhetési viszonyok, gazdasági vál

ságok s tudja isten, hogy még mi minden veszedelmek 
miatt újabban ijesztő mérvben szaporodik az Amerikába, 
Romániába, Németorszába és más külországokba való 
kivándorlás; a kormány is már aggódva nézi ezt a 
szomorú jelenséget s keresi a módokat annak meg
szüntetésére. Bizon nagy baj az, mikor úgy is olyan 
kevesen vagyunk s ez a mi édes hazánk, mely jobb 
időkben tejjel-mézzel folyó országnak volt nevezve, 
most kénytelen gyermekeinek ezreit kibocsátani kebe
léből, mert nem tudja nekik megadni a mindennapi 
kenyeret. Ilyen szomorú viszonyok közt jól esik néha 
látni, hogy a külországokból hozzánk betelepedett 
idegenek megszeretik édes hazánkat s annak ölében 
elfelejtvén régi hónukat, igyekeznek nevelő anyjuknak 
édes gyermekeivé válni. Ez a kérdés nem tartozik 
ugyan lapunk keretébe, most az egyszer azonban egy 
előfordult eset alkalmából időszerűnek látjuk vele 
egy kissé foglalkozni.

A legközelebb elmúlt napokban ugyanis a fővárosi 
lapok arról adtak hirt, hogy Falkenflug Leó ausztriai 
illetőségű egyén letettte a honpolgári esküt Budapest 
székesfőváros főpolgármestere kezébe.

Lapunk tisztelt olvasóinak nagy részét érdekelni 
fogja az a hir, mert már rég ismerik, — mig ellen
ben sokan fogják kérdezni, hogy hát kicsoda tulaj
donképen az az uj honpolgár? Az utóbbiaknak meg
nyugtatásul megsúgjuk, hogy Falkenflug Leó úr nem 
más, mint a Bluin és társa előkelő budapesti egyen
ruházati czég főszabásza, kinek művészete már nem 
egy kartársuukat öltöztetett olyan pompás egyen
ruhába, hogy mindenkinek megakadt rajta a szeme. 
A kinek csak egyszer is volt alkalma derék uj polgár
társunkkal találkozni, örökké vissza fog emlékezni 
arra az örökké mosolygó jóságos arczra, vig kedélyre, 
örökös mozgékonyságra, melyek Falkenflug urnák jel
lemző tulajdonságai s a melyek miatt ismerősei körében 
általános tiszteletnek és szeretetnek örvend.

Sokszor panaszkodunk egyes idegen elemeknek 
való beözönlése és térfoglalása miatt, Falkenflug Leó 
urnái azonban — kit őszinte baráti kötelék fűz 
hozánk — kivételt teszünk s igaz örömmel üdvözöljük 
őt, mint kedves hazánk legifjabb gyermekei egyikét s 
óhajtjuk, vajha sok ilyen derék, talpig becsületes 
honpolgár nyújtaná nekünk segítő kezét hazánk javára 
való mukálkodásunkban.

Isten tartsa meg őt soká uj hazájának s engedje, 
hogy annak családjában is hozzá hasonló hü fiakat 
nevelhessen!

Szegény k iad ó h iv a ta l! Lapunk kiadóhivatala 
egy utalvány szelvényén a következő sorokat kapta, 
melyeket mint jellemzőket szó szerint közlünk: „Tekintetes 
kiadóhivatal! tudomásul véve a nyiltan küldött lejárt hír
lapi dijjat és itt küldöm a két korona hátralékommat, 
mondhatom hogy már több kiadóhivatallal volt dolgom 
de ilyen nyilvánossan még szégyent a fizetéssér nem 
kaptam — tessék elhinni hogy sokkal több dolgom van 
mintsem azzal gondoljak hogy mikor jár le a dij a mi 
azzal nyugtat meg ha szollitanak fizes, de még eddig 
ilyet nem kaptam és nem is kérek az ujságott beszün
tetni kérem nevemre 900 IV/7-én T . . . János." Hát 
bizon az rettenetes dolog, mikor az embert márczius végén 
a czimszalagon arra figyelmeztetik, hogy előfizetése egy 
negyed évvel előbb lejárt. Egyet azonban tanultunk az 
esetből, és pedig azt, hogy a kinek sok a dolga, annak 
nem kell az adóságát megfizetni. Milyen jó volna ezt 
némely ország pénzügy ministerének tudni! Legyen nyugodt 
tisztelt T  . . . uram, az olyan felfogású és gondolkozásu 
embereknek az elő — illetve utófizetők sorából való 
kilépését nem szokás sajnálni. Béke velünk!

A m ag y ar orszáogs M éhészeti E g y esü le t a 
multvasárnapon tartotta meg Budapesten a Köztelek,nagy- 
termében Vámossy Mihály egyesületi elnöklete alatt 
folyó évi rendes beszámoló közgyűlését, melyen igen 
szép számban volt képviselve úgy a főváros, mint a 
vidék méhészközönsége is, A földmivelésügyi kormányt 
Máday Izidor ministeri tanácsos, Saárossy Ferencz 
ministeri osztálytanácsos és Kovács Antal méhészeti 
felügyelő képviselte.

A nagy gonddal kidolgozott, terjedelmes elnöki 
jelentésben igen érdekes adatok foglaltatnak, melyek 
azt bizonyítják, hogy a méhészet Magyaroszágon immár 
figyelmet érdemlő nemzetgazdasági tényezővé fejlődött. 
A jelentés szerint az egyesületnek 2600 tagja van, kik 
évente 2 forint tagsági dijat fizetnek és ezért az egy- 
sület szakközlönyét kapják. Az egyesületi pénztárban 
a múlt évben 16.000 forint, az egyesület kebelében 
működő mézértékesitő-bizottság pénztárában pedig közel 
40.000 forint kezeltetett. — A mézértékesitő-bizottság 
1899. február 16-átóI deczember 31-éig 74.300 kg. 
mézet értékesített és ezért az egyesületi tagoknak a 
budapesti fővárosi takarékpénztárnál 30.000 forintot 
utalványozott. Az egyesületi tagok számára 508 méh- 
törzsre való keretes kaptárakat készíttetett és azokat 
az előállítási áron engedte át, a folyó évre pedig 1000 
törzsre való raéhlakást gyártatott raktárra, hogy a 
kaptárak nagy olcsósága miatt évről-évre emelkedő 
keresletet kielégíthesse.

350 drb. mézszállitó edényt és ládát készíttetett 
és azokat a tagoknak teljesen ingyen bocsátotta rendel
kezésére, 250 olcsó méhészeti szakkönyvet juttatott a 
kezdőknek. Nagymennyiségű mézelő növényanyagot 
osztott szét. Részt vett a kölni nemzetközi méhészeti 
vándorgyűlésen, továbbá a szegedi kiállításon is, a 
hol a magyar méhészek II. országos kongresszusát 
rendezte Végül megemlékezik a jelentés a földmivelés
ügyi minister által Gödöllőn tervezett és a meg
nyitásához már közel álló méhészeti gazdaságról is,
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melynek létrejövetelében az egyesületnek is van némi 
csekély része.

Ajánljuk az egyesületet a méhészet iránt érdek
lődő olvasóinknak.

A g y o n ru g o tt ka tona . A  Szatmáron állomásozó 
5. gyalogezred legénységéből a múlt nap egy hat ioből 
álló katonai őrjárat ment Pettyénbe katonai gyakorlatokra. 
Gyakorlat után a visszatérő legénység az utszéli csárdába 
tért be, ahol jól bepálinkáztak. A legjobban elázott köztük 
Andréka Ábrahám közbaka, aki a mámorosság miatt nem 
tudott többi társaival lépést tartani s visszamaradt. A 
káplár, ki a csapatot vezette, dühös lett e miatt s azt 
hitte, hogy az elesett baka makacsságból vetette magát a 
földre. Oda ment hozzá és nógatni kezdte a gyalogolásra. 
Mivel minden szava eredmény nélkül hangzott el s a 
mámoros állapotban levő katona még visszafeleselgetett 
neki, emiatt bakancsával a földönfekvő baka fejéhez 
rúgott. A  rúgás oly erős volt, hogy a katona tőle agyráz
kódást szenvedett s csakhamar meg is halt az utón. A  
vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen katona 
szomorú halálát csakugyan a rúgástól származott agyráz
kódás idézte elő. Az ügy most a katonai hadbíróság 
elé került.

A borosai R obinzonok. Borcsa torontálmegyei 
községből néhány nap előtt kilenc favágó paraszt ment 
ki a bárándi erdőbe, a mely egy szigeten van. Egy napra 
való eleséget vittek magukkal s arra gondoltak, hogy 
este csónakon visszatérnek a faluba, Napközben keletkezett 
a koszova s a borcsai munkások a szigeten rekedtek. 
Egy napra való eleség volt csak náluk s hajlékuk sem 
volt, a mely megvédte volna az iszonyú vihar elől. Hozzá
tartozóik nyugtalankodni kezdtek s a főszolgabíróhoz 
fordultak segítségért. A  főszolgabíró Széli Kálmán belügy
miniszterhez fordult, a ki azonnal táviratozott Bigler Antal 
dunai gőzhajós társasági főfelügyelőnek, hogy gőzhajóval 
siessen a szerencsétlenek segítségére A  borcsai Robin
zonok, mikor a hajó megérkezett, már három napig nem 
ettek egy falat eledelt sem. A  hajó legénysége a gyön- 
geségtől a földön fekve találta őket, úgy kellett vala
mennyit a hajóra szállítani, a honnan aztán kórházba vitték a 
szerencsétleneket.

F é lre v e rt haran g o k . Sz.-Preszákán félreverték 
minap a harangokat. Mindenki azt hitte, hogy tűz van 
és vizes rocskákkal siettek a faluháza felé. A  félrevert 
harangok pedig nem tüzet jelentettek: Popa Nikolai az 
ottani görög katholikus pap fia verekedett csak a korcs
mában. Agyonszurta nyolc késdöféssel Béra Juont és Dávid 
lile ottani lakosokat. Azonkívül hat más embert és két 
asszonyt, akik a korcsmában voltak, veszedelmesen meg
sebesített. A  vérengző embert Lenard Sándor csendőrőr
mester tette ártalmatlanná és szállította be a gyulafehérvári 
törvényszék börtönébe.

Beszélő h a lo ttak . Egy francia tudományos 
folyóirat több esetet sorol föl a mikor szavahihető 
emberek elmondották, hogy meghalt ismerősük meg
jelent előttük. Clovis Hugues szocialista képviselő a 
következő esetet beszélte el. 1871-ben Marseilleban volt 
elfogva Gaston Cremieux barátjával,, a ki halálra volt 
ítélve. Egy alkalommal Cremieux mosolyogva igy 
szólt hozzá:

— A mikor agyonlőnek, majd bebizonyítom önnek, 
hogy a lélek halhatatlan és megjelenek a cellájában.

Másnap napfölkeltekor Hugues fölriadt álmából 
mert az asztalból kopogás halatszott, a mely kétszer 
ismétlődött. Fölugrott ágyából s egész ébren az asztal

elé lépett, miközben a kopogás még vagy kétszer is
métlődött. Mikor aztán meg akarta látogatni barátját, 
az őr kijelentette, hogy Cremieuxt napfölkeltekor 
agyonlőtték.

E gy  levél k a lan d ja i. Luigi Loeateili bresciai 
lakos, levelet kapott a múlt héten. A levél édes apjának 
címére szólt, a ki pedig már hat év előtt meghalt. A 
levélben húsz szoldós bélyeg van, Vittorio Emanuele 
képmásával, továbbá három postai bélyegzés: Milano, 
1875. junius 27. — Génua, 1900 február 15., — és 
Brescia, 1900 február 16. körirattal. 1875-ben tették 
postára a levelet, de ime nem veszett el, mert huszonöt 
esztendő múltán kézbekapta a címzett fia.

Az á lla to k  és a kép. Hogy vájjon az állat 
megismeri-e a képeket, amiket elébe állítanak ez a 
kérdés minden idők természettudósait nagyon foglal
koztatta, Beható megfigyelések arra az eredményre 
vezettek, hogy állatok megismerik a képeket. Hum
boldt Sándor az Orinoko mellett az ő kis Titi maj
mának táblákat mutatott, amelyekre szöcskék és da
razsak volak festve. Titi nyomban utánunk kapko
dott, hogy megfogja és felfalja őket. A Carhisi 
quehista-klastrom előtt egy cink kutya befestett mo
dellje állott, Egy csörgő kigyó rávetette magát és 
lenyelte, mintha csak valóságos kutya lett volna. 
Vannak madarak, amelyek ráismernek a tükörké
pükre. Egy Mátyás-madár, amely szabadon röpköd
hetett, mindig a tükör elé röpült és a tükör képének 
fütyölt valamit. A macskák és a zergék szintén mégis- ' 
merik a tükörképüket. Nagyon külöbözően viselkednek 
a kutyák a tükör előtt, némelyeknek határozott ellen
szenvük van a tükörképek iránt, mások szaglásznak 
utána. Sperling, az ismert állatfestő egyszer egy kutya 
óletnagyságu képét állította ki a schwerini muzeum 
első termébe. Egy kicsiny kutya, egy rattler, amikor 
meglátta, megugatta, azután vonitva szaladgálta be a 
termeket. Egyszer a festő műtermében egy kutya 
megpillantotta a „Hajtóvadászat a középkorban" cimü 
festményt és a falkához akart csatlakozni. Egy szob
rásznak el kellett távolítania a műterméből két ku
tyának a befestett modelljeit, mert egy kutya, amely 
látogatóban volt a műteremben, nekirontott is harapni 
akarta őket.

Fogorvos az á lla tk e r tb e n . New Yorkban a 
napokban megplombozták egy elefántnak a fogát. Az 
ottani állatkertben gyakran van szükségük az állatok
nak fogorvosi segítségre s az ilyen operációk elég 
izgalmas jelenetek. A legutóbb megplombozott ele
fántot Big Tómnak hívják és van neki egy félelme
tes utóneve is: az emberevő elefánt. Állkapcsának a * 
megvizsgálása arra az eredményre vezetett, hogy az 
egyik fog rendkívül odvas és a foghus annyira meg 
van dagadva, hogy Big Tómnak rendkívül nagy fáj
dalmakat kell szenvednie. Először azt hitték, hogy ki 
kell huzni a fogat, de aztán meggondolták a dolgot. 
Egy elefánt fogat a nagysága miatt rendkívül bajos ki
húzni, főképp ha az elefánt nem igen hajlandó erre a 
kellemetlen operációra. Big Tomot megplombozták 
olyan szerszámokkal, amelyeket két kézzel kellett fogni. 
Citrom nagyságúra vájták ki a fogát, aztán berakták az 
amalgámot. Sok hizelkedés kellett ahhoz, hogy kinyissa 
a száját, de ezt végre sikerült elérni. És nyugodtan 
elviselte az egész műtétet. Leggyakrabban a kígyóknak 
van szükségük fogorvosi beavatkozásra. Gyakran szén- 
vednek fogdaganatoktól, amelyektől, ha azokat nem
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gyógyítják, belepusztulnak. Ilyen esetekben az őr tartja 
az akár busz lábnyi kígyónak a fejét, a fogorvos pedig 
kinyitja egy bottal a kígyó száját és egy kurta fogóval 
kiszorítja a fájós fogat.

Z sírra l le fo rrázo tt csendőr. A buda-eőrsi m. 
kir. esendőrőrsnél szolgálatban levő Jánk León erdélyi 
származású csendőr már régebbi idő óta bizalmas 
viszonyt folytatott szakáesnéjával, Sárkány Mariával. 
Viszonyáról a többi csendőrök semmit sem tudtak és 
a viszony ki sem derül, ha időközben Jánk más 
nőnek nem kezd udvarolni. Ez okozta vesztét. A fél
tékeny szakáesné ugyanis egy reggel öt órakor egy 
serpenyő forró zsírral az ágyban fekvő Jónkhoz ro
hant és a sustorgó forró zsírt az arczába öntötte. A 
szerencsétlen csendőr arcbőre teljesen levált és a 
szemevilágát örökre elvesztette. A csendőrörsparanes- 
nok a megdöbbentő esetről távirati jelentést tett 
fölebb valói hoz a vizsgálat megindítása végett. A sza
kácsnőt nyomban letartóztatták, de a megbánásnak 
legcsekélyebb jelét sem mutatja.

A Iruskonzerválás u j m ódja. Fjelstrup Ágos
ton, a neves dán zoológus, aki feltalálója annak a 
módszernek, hogyan kell a tejet cukor alkalmazása 
nélkül a romlástól megóvni, rájött a huskonzerválás- 
nak egy érdekes és hatásos módjára. A vágómarhát 
elkábitják, de úgy, hogy az agya meg ne sérüljön, 
azután a vért a szív egyik kamrájának a megnyitá
sával kibocsátják a marhából, amelynek az ereibe 
még az alatt, amig testének melege el nem múlt, erős 
sósvizoldatot fecskendeznek. Ezzel a hús nagyobb 
ellentálló képességhez jut a rothadással szemben, 
mint bármely más eljárás utján, Fjelstrupot az vezette 
rá a fölfedezésére, hogy a hús feloszlásának procesz- 
szusát a vér elváltozása indija meg, amely az állat ki
múlásával rögtön megkezdődik.

Töm eges k ivándorlások . Lőcséből Írják : A 
Poprád völgyében és Magurában sok az olyan község, 
amelyik teljesen néptelen. igen csábítja az elégedetle
neket az a pénz, amelyet az itthon maradottaknak kül
denek Amerikából. Ennek a nagymértékű kivándorlásnak 
gaszdasági káraira mutatott rá minap a lőcsei pénzügy
igazgató, mikor jelentésében felhozta, hogy az adófizetés 
nagyfokú visszaesését a községek elnéptelenedésének 
tulajdonítja.

*  Szerkesztői üzenetek .
J a c z k o v ic s  M ik ló s  urnák, Nagy-Láz. A Zoológiái Lapok 

szerkesztőségét megkértük, hogy a lapot újévtől kezdve tegye 
folyóvá. P e n k  A n ta l urnák, Czikó. A kérdéses dolgozat az ön 
neve alatt meg fog jelenni. G y u la y  J á n o s  urnák, Szolyva. 
A röpiratot f. hó 10-én postára tettük. M áth é M ó zes urnák, 
Zsombor Előfizetése márczius végéig van rendezve. Az egylet 
csak az alapszabályok megerősítése után kezdheti meg működését 
mit mi io nehezen várunk de már nem késhet soká. S te n c in g e r  
S á n d o r  urnák, Mocsonok. A mutatvány számokat a közölt 
czimekre úgy múlt évben, mint most ismét megküldtük. Köszönet 
a szives fáradozásért! R o zsá n  J ó z s e f  urnák, Sztropkó. Az 
előbbi üzenet Önnek is szól. Üdvözlet! K e le m e n  I s tv á n  
urnák, Kolluth. A közleményt köszönjük s legközelebb jönni fog. 
Előfizetése junius 15-ig van rendezve. B o r d a  M ih á ly  urnák, 
Ratosnya. Kérdésére érdemleges választ csak az egyesület vég
leges megalakulása után adhatunk, ez pedig az alapszabályok 
leérkezte után történik meg, mi már nem késhet sokáig s addig 
türelemmel kell lennünk. S im o n y i P á l  urnák, Mike-Pércs. A 
röpiratot 13-án postára tettük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Állást keres
egy jó bizonyítványokkal rendelkező erdőőr, 
ki az erdőőri szakviszgát jó eredménynyel le
tette, az erdőőri teendőkben s kivált a rovar- 
pusztitásban is, nemkülönben a vadtenyésztésben 
megfelelő jártassággal bir. Beszél magyarul, 
németül, tótul és horvátul. Czime megtudható 
az Erdészeti Újság szerkesztőségénél. A nye
rendő állást május elsején s esetleg bármikor 
elfoglalhatja. 1— 3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|  !! MEGJELENTI! |
K  és 2 korona beküldése után azonnal bér- 

mentve lesz megküldve a $f

n
nn

I
5

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- | |
$f mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér-
t t  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- $C
^  talán sem szabadna hiányozni.
MH  Előzetések az „Erdészeti Újság"
*  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 

dendők.

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zoológiái Lapok J
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebteuyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 0  
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő- £  
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként £  
2 korona kedvezményes áron rendel- £  
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen £  
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. ~ 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

1. @ 

• 2
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

P O L . G  A R I
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készitettnek. — Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

0 császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. számtól, 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.
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IV. évfo lyam . Szászsebes, 1900. Á prilis 24. 30. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
---------- --------------------------------------------- ^

s E lő fize té s i á r a k  :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — ül.
Fél é v r e .................................4 kor. — ül.
Negyed évre .......................2 kor. — ül.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez, 
» küldendők. @

H ird e té s i  d ija k  :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

;®̂s._______ _____ ________ ______

Rágalmazások megtorlása.
Az emberi rósz szokások egyik legrutabbja 

a más embertársak megrágalmazása s mégis 
talán ez a szokás az, a melylyel az emberi 
életben leggyakrabban találkozunk. Másokat 
kigunyolni, a világ előtt csúffá tenni, becsüle
tükben gázolni, mindezek olyan jelenségek, 
melyeket immár nem csak a piaczi kofáknál 
láthatunk, hanem látjuk azokat a nép minden 
rétegében. A rágalomnak mindenki egyaránt 
ki van téve, legyen az nagy vagy kicsiny, gazdag 
vagy szegény, öreg vagy fiatal s jaj annak, a 
kit egyszer valamely gonosz rágalmazó a nyelve 
hegyére vett! Meghurczolja az olyat a közvéle
mény úgy, hogy holta napjáig sírhat utánna. 
Hazai törvényeink védelmükbe veszik ugyan a 
megrágalmazottat, büntetéssel sújtva a rágal
mazót, de az ezzel kapcsolatos eljárás annyira 
hosszadalmas, nehézkes és költséges, hogy so
kan visszariadnak a számtalan akadálytól s 
inkább magukon hagyják száradni a rágalmat, 
mintsem annak megtorlásával gondoljanak.

Mint már említettük, a rágalomnak mindenki 
ki van téve, de senki sem annyira, mint a köz
ügyek szolgálatában álló, kivált pedig az olyan, 
kinek őrzésére vagy kezelésére valamely köz
vagyon van bízva, mert hiszen ezt mindenki 
szereti a maga tulajdonának is tekinteni s részt 
óhajtana belőle, természetes tehát, hogy az, 
ki ebben akadályául szolgál, neki ellensége.

Azok közé, kiknek becsületét a nép leg
gyakrabban támadja, tartoznak legelső sorban

az erdészeti alkalmazottak s a ki ennek az álli. 
tásunknak a valódiságáról meg akar győződni, 
keressen magának módot betekinteni bármely 
erdőhatóság fegyelmi ügyeibe s nézze meg, 
hogy éven át hány különféle tárgyú és termé
szetű feljelentés érkezik a főnökhöz s ezek 
közül hány az alaptalan. Hiszen ha minden ilyen 
feljelentés a való tényeken nyugodnék, a hiva
taloskodás nem állhatna egyébből, mint a hűt
lenül sáfárkodók elbocsátásából s uj személyzet 
félfogadásából, szóval úgy kellene ezt csere
berélni, mint a hogy az ember a fehérneműjét 
váltogatni szokta.

Ezeknek a megírására egy kezünkhöz 
juttatott ügyészségi végzés ösztönzött, melynek 
tartalma fölötte tanulságos minden egyes — 
kivált államkincstári — erdészeti altisztre nézve 
mert ebből kifolyólag megtanulhatja azt, hogy 
milyen utat kell választania a becsületén s jó 
hírnevén ejtett sértés megtorlására.

A kérdésnek minden oldalról leendő helyes 
megvilágítása czéljából ide iktatjuk a vonat
kozó végzést egész terjedelmében, mégis a 
nevek elhagyásával, mert hiszen ezek magára 
a tárgyra nézve lényegtelenek s nekünk csak 
a dolog velejére van szükségünk.

Az ügyészségi végzés vagy jobban mondva 
értesítés a következő:

A ........... ................... kir. ügyészség. Sz.
...........  1900 A...........erdöbivalnak N. N. X—i
lakos ellen rágalmazás vétsége czimén tett fel
jelentése tárgyában a nyomozást megszüntetem.
Indokok: A erdőhivatal...........évi........... ....
hó....... -én a........... kir. törvényszéknél panaszt
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emelt, hogy N. N. gyanúsított N. N. főerdőőrt 
az erdőhivatalnál feljelentette, hogy ez a kincs
tári erdőkből egyeseknek tölgy szálfákat aján
dékok ellenében jogtalanul átengedett. A meg
tartott fegyelmi vizsgálat folyamán pedig kitűnt, 
hogy gyanúsított ezen feljelentése minden alapot 
nélkülöz. Minthogy az erdőőr mint csupán ható
sági közeg a büntető törvénykönyv 207 §-ábam 
irt közhivatalnoknak nem tekinthető, ennélfogva 
a hivatalból való eljárásnak jelen esetben helye 
nincs. Mint magáninditványi bűncselekményért 
pedig az eljárás azért nem folytatható, mert 
az iratokból kitünőleg sértett indítványát a bün
tető törvénykönyv 112 §-ában irt három havi 
határidő alatt elő nem terjesztette. A büntető 
perrendtartás 101 §-a értelmében ezért hatá
roztam igy. Joga van most már N. N. sértettnek 
e határozat kézbesítésétől számított 8 nap alatt 
a vád képviseletét átvenni és e végből hatá
rozatom felmutatása mellett a .......... kir. tör
vényszék vizsgálóbírójánál jelentkezni, vagy
pedig a ............kir. főügyész úrhoz folyamodni.
Kelt stb.

A fenti határozatból tehát nyilván kiviláglik, 
hogy a megrágalmazott főerdőőr az ellene emelt 
vádak alól a fegyelmi eljárás során tisztázta 
magát s igy az, ki ellene ezeket a vádakat 
koholta, büntetendő cselekményt követett el 
s most mégis tűrni kénytelen, hogy rágalmazója

száraz bőrrel menekedjék, mert hiszen nyilván
való, hogy közbevetett felebbezése alig vezetne 
eredményre, miután a sértés óta már három 
hónap eltelt s igy a cselekmény elévülése 
miatt a bíróság is elutasító határozatot fogna 
hozni.

Vonjuk már most le az előbbeniekből a 
tanulságokat, hogy azokból mások is okuljanak.

A rágalmazó alaptalanul megvádolta a 
kincstár egyik alkalmazottját föllebbvalói előtt, 
hogy a rábízott vagyont hütlenül kezelte s 
tulajdonkép — az igazi magyar kifejezéssel 
élve — lopott s meglopta éppen azt, ki hozzá 
korlátlan bizalommal viseltetett, a tulajdon 
kenyéradó gazdáját, mi pedig még súlyosabb 
beszámítás alá esik, mint ha ezt valamely reá 
nézve idegennel szemben cselekedte volna. A 
saját hatósága megtette ugyan azt, a mit ebben 
a dologban tehetett, hogy tudniillik a vádat 
vizsgálat tárgyáva tette s ennek alapján hatás
köréhez tartozó büntetés alól felmentette, ma
gának a vádlottnak a becsületét pedig helyre
állította, de kérdjük már most, hogy elégtétel-e 
ez annak, kit ártatlanul hónapokon keresztül 
meghurczoltak s a fegyelmi eljárás minden 
kínjának kitettek és vájjon az ártatlanságának 
kiderülése teljesen meggyőzte elülj áróit a pana
szok alaptalanságáról?

Az embernek benne van a természetében

A hajtó.
Ir ta : Bárd Miklós (A Budapesti Hirlap után). 

Neki a hegynek! Törni az utat 
Előre hajtők! nyomon az urak.
És kettős láncban, melynek köze tág 
Útnak eredt a vadász-társaság.
Kemény hideg volt és az ég került . . .
A Mirkó aznap iskolát derült.
Szellős ledernyeg ámbár alig óvta 
A hegy tövében csuszkáit reggel óta 
Nagy boldogan s vidám volt, mint a pinty. 
Nevét kiáltják. Mirkó föltekint.
Feje fölött a sziklás hegyperémen 
A vén vadőr üvölt, kiáltja néven:
Hajtani Mirkó! kijár két garas —

Ez tétovázik: lám, a bér magas.
És harcra kél benn a mi vonja ott,
És az mi otthon vár reá: a bot.
De győz az ösztön — erdőség szülötte — 
Hogy a vadat csaholva hajtsa, űzze 
S kötélnek áll. Elrúgja a jeget 
8 mint mogyorósban fürge kis evet 
Iramlik, szökken, a mig fölkerül 
8 beáll a láncba legkisebb szemül . . .

És tart a hajtás . . .
Előre pajtás!
Hahó, hahó!
Nehéz a hó —

Miként ha dúlná fergeteg 
Recseg, ropog a rengeteg,
8 nyomán az űzött nemes vadnak 
A hóban vérrózsák fakadnak.

Hahó, hahó!
Pompás kopó.

A jó orosz, nincs párja hajtva.
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a gyanakodás és rendesen inkább a rosszat, 
mintsem a jót hiszi el, a gyanú pedig nagyon 
könnyen befészkelődik a szivébe, mert szívesen 
hódol a közszájon forgó ama közmondásnak, 
hogy „nem zörög a haraszt szél nélkül", már 
pedig a gyanút nagyon nehéz kiirtani. Az em
beriség eme általános tulajdonsága elől a föl- 
lebbvalók is csak a legritkább esetben tudnak 
és bírnak elzárkózni s ennek rendesen az a 
következménye, hogy az olyan alantasukat, ki 
ellen akár joggal, akár alaptalanul gyanút 
fogtak, azontúl mindig sanda szemmel nézik s 
nem ajándékozzák meg többé régi bizalmukkal, 
mert — hátha mégis? . . . .

Ez azonban a rágalmazásnak csak az egyik 
gonosz következménye, a másik talán még ennél 
is súlyosabb.

A rágalmazó ugyanis ritkán elégszik meg 
csak azzal, hogy áldozatát fellebbvalói előtt 
befeketítse, hanem sokkal tovább megy ennél. 
Gonosz rágalmait úton-útfélen, piaczon, korcs
mában, szóval mindenütt, a hol csak alkalma 
van erre, nyilvánosan szórja annak fejére, kit 
akár magán bosszúból, akár mások felbiztatására 
vagy bármi egyéb indokból egyszer nyelve 
hegyére vett s igy pellengérre állítja áldozatát 
ismerősök és ismeretlenek előtt egyaránt.

(folytatása következik).

Juhászat az erdészet szolgálatában.
Benne van az talán már magában a természet 

sorában, hogy egyik teremtmény vagy termesztmény a 
másik rovására gyarapodik és szaporodik, legalább a 
tapasztalás szinte minden téren azt mutatja. Az ember 
szaporodásával egyenlő arányban fogy az állat, ott 
pedig, hol a dúvadak elszaporodtak, megfogyatkozik a 
hasznos állatok száma. Ezt a jelenséget azonban nem 
csak a szerves teremtményeknél láthatjuk, hanem 
mindennapi az a növényvilág országában is. Ott, hol 
hajdanában s nem is nagyon régen beláthatlan területű 
kaszálók és legelők a ménesek és gulyák nagy soka
ságát látták el bő takarmánynyal, ma az ujabbkori 
kultúra embere egy pár hitvány ökröcske vagy sovány 
gebe segélyével turkálja a földet, hogy azon magának 
kenyérnek valót termeszszen, a régi hires pusztaságokat 
pedig kisebb-nagyobb tanyák tarkítják, elűzve onnan 
a nemes túzokot, az óvatos darut, sőt kiszorítva még 
a gyáva nyulat is. A rengeteg lápok és mocsarak 
nincsenek már, azoknak testét hosszú perspectivákkal 
és háromlábú asztalokkal dolgozó inzsellérek haso
gatták végig egyenes és görbe kanálisokkal s eltűntek 
a náderdők az ő fütytyös vizi rigóikkal s más apró 
éneklőkkel, de eltűntek velük miliárdjai a különféle 
vizi vadjainknak és halainknak is.

A kultúra tehát az alatt, mig egyik kezével 
rombol, a másikkal építeni igyekszik, de még mindig 
megoldatlan kérdés marad, hogy vájjon helyes arány
ban van-e mindenütt az építés haszna a rombolás 
által okozott veszteséggel s nem magunk alatt vágjuk-e 
sok esetben a fát.

Mint minden egyéb, úgy az erdő kultúra is meg
követelte a maga áldozatait. Hajdanában erdeink csak

Csaholva hajt, a szélvihart 
Fölverte, most az erre tart 
Fektéből kiszorítva, hajtva.

Tör, zúz, jövet,
Nagy ur lehet!
Elibe hát a drótcsövet! 

Karvastag ág hajlik, leroppan 
És rá a sűrűből kiroppan 
A vadon legszebbik fia,
Egy hatalmas szarvas-bika. 
Pompás díszét magasba hordva, 
Ront egyenest a lővonalba,
Mint bős, ki inkább szembe száll, 
Mindegy neki: élet, halál — 

Hahó, hahó!
Most volna jó 
Ha lapra járna a golyó! 
Pár uj vadász,
Reá hibáz.

Üvölt a hajtó, nő a láz.

„Amott a part, most arra tart!” 
„Még áttöri a lővonalt!”
„A sűrű már csak egy szökés!...*  
Most dörren a mesterlövés.
8 a nemes vad szivén találva 
Megroppan, csuklik karcsú lába 
Megrázza ág-bogas fejét.
Dacolna haj, de itt a vég 
Nagy zuhanással tőr le teste, 
Mély árkot váj a hóban este, 
Csak dísze jelzi, mely kiáll,
Ki itt esett el, az — király! 

Hahó, hahó!
Most uj nyomon!

Úgy jajgat a fölvert vadon,
Mint bősz siralma a szülének 
Láttán veszendő gyermekének.
A szörnyű zaj, röhej, kacaj,
Vad csörtetés, fegyverrobaj,
A dúlt erdő szilaj siralma,

Mind elvegyül egy hosszú jaj-ba, 
Mit körül a sötét hegyek 
Morogva vissza zengenek.

Hahó, hahó! . . .
Nehéz a hó —

Fölhajtva a mi hajtható.
Terítve fekszik már a vad,
Most jönne az Ízes falat,
Gazdag zsákmányra áldomás.
Mi jól esik, nem tudja más, 
Nincs ebbe részed otthon ülve, 
Vadászoké az üdvök üdve! — 
Odább a vén vadőr körül 
A hajtők serge összegyűl.
Ez jó vezér, mert népe érnyed, 
Hát tölt beléjök újra lelket,
Mitől vidul, erőre kap,
8 már körbe jár bütykös, kobak.— 
Tapasztalás ez, sokat érő 
A pálinka az — csodatévő.
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arra voltak jók, hogy a legközelebbi környék népét 
tüzelő anyaggal és épületi meg szerszám fával lássák 
el, hajlékot adjanak a különféle hasznos és káros 
vadaknak, kielégítvén ez által a vadászat nemes 
sportját űzők szenvedélyét és nyújtván legelőt is annyi 
házi állatnak, mennyi csak elfért bennük. Egyéb értéke
sítésre akkoriban még gondolni is alig lehetett, mert 
nem volt mód a termesztmények elszállítására, de 
jöttek azután a vasutak, átszelve keresztül — kasul 
az országot s egyszerre megnyilatkozott az eddig 
bedugva volt jövedelmi forrás. Mindenfelé gyárak és 
más különféle iparvállalatok keletkeztek, megrabolván 
erdeinket régi szüzességüktől s ott, hol azelőtt a hatal
mas bölény bömbölése, a nemes szarvas bőgése és a 
farkasok vonítása uralta a tájat, felhangzott a fejszék 
csapása s a sugár fenyvesek és a századok viharjai
val daczoló tölgyesek koronái lehullottak a porba. A 
régi jó időkben nem kellett törődni az erdőségek fenn
tartásával és ápolásával, elvégezte azt maga az anya- 
természet, a kultúra terjedésével azonban bele kellett 
kontárkodni mesterségébe az emberi kéznek is.

Az erdők rendszeres vágásával és felújításával 
karöltve jelent meg a legeltetési tilalom is és meg
fogyatkoztak szarvasmarha csordáink és juhnyájaink, 
szegénységbe döntvén számos előbb jó módban élő 
vidéket, mert ne higyje azt senki, hogy a pénzbeli 
kereset, mit a kultúra nyújt a népnek, egyenértékét 
képezi annak a veszteségnek, mely őt marha és juh 
állományának elvesztésével érte, mert hiszen a mennyi
vel szaporodott itt a keresete, annyival drágább lett 
az élelme s nyomják ezen kívül olyan közterhek, 
melyeket régebben még csak hírből sen ismert.

Pedig az a túlszigorú legeltetési tilalom talán 
nem is egészen indokolt, mert hiszen akkor, midőn

még maga a természt végezte az erdősítés nemes 
munkáját, korlátlan volt a legeltetés és hogy mégis 
mily szépen sikerült a felújítás, tanúbizonyságul szol
gálnak rá a régi őserdők.

A legeltetés korlátozásával egyidejűleg felütötték 
a fejüket különféle gyomok és burjánok s ezek szapo- 
raságukkal és gyors növekvésükkel gyakran mérhetlen 
károkat okoznak az erdőgazdának és nem csekély 
bosszúságot az erdősítést végző erdész embernek. 
Nem is kell talán mondanom, hiszen tudja azt a tisz
telt olvasók mindegyike, hogy például az epilobium, 
a málna és szeder s tudja Isten még mi minden egyéb 
gaz azonnal felüti ott a tanyáját, a hol az erdők 
letarolva lettek s a nagy gonddal, költséggel és fárad
sággal kiültetett apró csemetéket csakhamar behálózzák 
s íöléjük kerekedvén, elvonják tőlük az élethez szük
séges szabad levegőt, az éltető nap sugarait, szóval 
az élet és növés legfőbb feltételeit.

Ezeknek a gyomoknak a kiirtása tehát kell hogy 
első és legfőbb feladatát képezze az erdésznek, mert 
csak igy élvezheti majdan fáradságának megérdemelt 
gyümölcsét, csak az a kérdés, hogy miképen eszközölje 
azt? Az emberi erővel eszközölt irtás aránytalanul 
nagy költségbe kerül s talán nem áll arányban az 
elérendő haszonnal, más módról kell tehát gondos
kodni. Jó szerencse, hogy gondolt erre maga a ter
mészet s nem kell soká törni a fejünket fölötte.

Minapában alkalmam volt egy erdészszel beszélni, 
ki kísérletet tett ültetéseinek a gyomoktól való meg
szabadítására a juhokkal való legeltetéssel. A kísérlet 
a milyen veszélyesnek látszott, épp olyan fényesen 
bevált; az ültetés egy nyár lefolyása alatt felszabadult 
mindenféle ártalmas gaz uralma alul a nélkül, hogy 
az apró csemetékben csak a legcsekélyebb kár is esett

Itt lélek és test ernyedez 
És győz a szesz . . .
De hát a Mirkó?! Mi dolog! 
Ahun n i! még eloldalog!
Elibe Janku! hozd a körbe,
Lám a bakocska még kitörne! 
Nem addig van, te naplopó! 
Átjárt a fagy? nehéz a hó? . . . 
No várj, mindjárt befüttelek, 
Igyál gyerek!

Nosza láncba!
Mint a táncra.

Ideje lesz, mert mind elázna — 
A napfény rézsut vág a tölgyre 
Sietni kell, amott a völgybe 
Egy konda disznó túrt tanyát, 
Körülnyomoztuk. Rajta hát!

A lánc kivan —
Mozdulj fiam!

Indul a Mirkó is vígan.

Előbb kiállva, majd kidülve,
Úgy érzi most: akár repülne, 
Csodálatos, mi enyhe lég 
Legyinti homlokát, szemét,
Mi könnyű, fényes, csillogó 

Meleg a hó —
Tovább, tovább!
Mi a csodát!

Ha lába itt-ott nem kaszálna 
Azt hinné, sarkán nőtt ki szárnya 
Versenyt futna a széllel is,

De ez hamis!
Ellene hajt és játszva, ringva 
Incselkedik, ha tán megingna.

De ő ravasz,
Akár amaz.

S úgy neki dől, hogy szinte lódul, 
Bár szeme ég, a feje bódul,

De ő kiállja!
Körültekint. . .  Csodák, csodája!

Hogy higyjen a saját szemének ..! 
A fák im mennek, mendegélnek! 
A bükk, fenyő, hisz látva-látja 
Ez ottan állt, most itten áll a’. 
A barna tölgy, a könnyű szil 
Sudaras cserfa, karcsú nyír 
Mint táncban a vidám legények 
Hajlongva párt, helyet cserélnek. 

De furcsa tánc!
Szakad a lánc . . .
Hahó hahó!
Se hang, se szó — 

Amott egy vérvörös golyó 
Nem messze az oromra hullott, 
Tüzfényt lövel és erdőt gyújtott. 
Már idecsap forró lehe 
Kigyul a fáknak teteje.
S pirosán, mint amott a felhő 

Ég az erdő.
Tovább, tovább!
Se hall, se lát —
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volna, mert a különféle növényzetben sokkal jobb 
takarmányra akadó juhok a csemetéket nem rágták 
meg, a letaposás ellen pedig megvédte azokat haj
lékonyságuk.

A kísérlet mindenesetre nagyon figyelemre méltó, 
mert ha beválik, kétszeres hasznot hajt. Az első és 
az erdészetre nézve mindenesetre legnagyobb haszon 
lesz erdősítéseink sikerének biztosítása s ezen kívül a 
legeltetési bér révén még szép mellékjövedelem is jut 
az erdőbirtokosnak, a másik haszon pedig lesz juh- 
gazdaságunknak újból való fellendülése, mi nem csekély 
tényezővé válnék hazánk közgazdaságában.

Mindenesetre nagyon kívánatos lenne, hogy ezzel a 
módszerrel másutt is tétessenek kísérletek, egyelőre 
legalább kisebb területeken s kérem azokat, kik ezt 
megteszik, hogy az eredményt lapunkban mások oku
lására is közölni szíveskedjenek.

Egy vén erdőőr.

Lőcse 1900 április 16.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
A  folyó hó ío-én megjelent 28 számú lapunkban 

Kiss Ferencz m. kir. erdőőr tisztelt kartársunk által tett 
ama felhívása, hogy a húsvéti ünnepek alkalmával minden 
kartárs a saját vidékén az olyan kartársakat, kiknek még 
mozgalmunkról tudomásuk nincs, igyekezzék ügyünknek 
megnyerni, igen szép és talpraesett eszme volt.

Bizon ez lenne mindenkinek legfőbb kötelessége:

terjeszteni minden utón és módon a közös boldogulásunkat 
czélzó eszméket s ez által gyarapítani híveink számát s 
én a magam részéről folyton igyekeztem szerény tehet
ségem szerint ebben az irányban buzgólkodni. Fáradozásom 
nem is volt meddő, mert ismét sikerült a vidéken négy 
kartársat felfedeznem, kik helyes gondolkozásukkal mégis
mervén küzdelmünk nemes voltát, nyomban kijelentették, 
hogy nem csak a létesítendő egyesületnek óhajtanak .  
tagjai lenni, de lapunk előfizetőinek is sorába lépnek. 
Kérem ennélfogva a külön közölt nevekre mutatványszá
mokat küldeni. Sajnos, hogy nem érhetek el hasonló 
eredményt a városunknál alkalmazott 15 kartársamnál is, 
mert itt minden fáradozásom és rábeszélésem kárba veszett, 
mi nem is csoda, mert hiszen ők minden egyebek, csak 
nem hivatásos erdészeti altisztek, nem igen alkalmasak ez 
alkalmazottak egyébre, mint hús, bor, podgyász hordásra 
és tehenek etetésére, szóval szolgai munkákra, különben 
is ksak csélédek sorába vannak felvéve mint erdő
kerülők (Waidháger). Néhányan ugyan — józanabb gon- 
dolkozásuak — megígérték ugyan, hogy az egyesületnek 
tagjai lesznek, sőt lapunkat is szívesen járatnák, ha az 
tót nyelven is megjelennék, mért hát a magyar nyelvet 
nem bírják. Idővel talán, egyesületünk megalakulása után 
módját lehet ejteni az ő kívánságuk teljesítésének is.

Itt még legyen szabad megjegyeznem, hogy az 
itteni erdőőrök olyan elbánásban részesülnek, melyet ön
érzetes embernek nehéz eltűrni s ha bármily intelligensebb 
férfi vetődik is ide, bizon az is csak per „kend“ lesz titul
álva s a neve „erdőkerülő0 marad. En magam is — 
bár városi fakezelőnek lettem kinevezve — hasonló sors
ban részesültem még felettes hatóságom részéről is s bár 
mindjárt elején tiltakoztam ez ellen, az mit sem használt, 
mert hát az illetőknek talán az a véleményük, hogy ez 
által mutathatják hatalmukat. Utoljára is meguntam a mél-

Ing, mint a szólhajtotta ág,
Most mit tegyen, vagy merre térjen ? 
Csak nem bolond, hogy ott megégjen! 
Oly tűrhetetlen a meleg,
Megéri, a füst fojtja meg.
Vagy a vakitó tüzbe, lángba 
Kiég a két szeme világa!

A föld, az ég 
Egy láng vidék —

Az ormon a tüzes kerék 
Pörög, forog . . . Biz Isten végül 
Ha soká nézi, beleszédül.

De egyre nézni 
Vaj’ ki készti?

Szemét behunyja. Juszt se nézi! 
Foroghat most már ő miatta!. . .

Ni, milyet botla!
És rogy a láb,

Hát ne tovább!
Ne érje érte semmi vád, —
Az Isten látja, hogy kitartott,
A meddig bírta, addig hajtott.

De tüzbe, lángba 
Ki nem állta —

Eleget tett, úgy véli mára,
Már most csak állna —
Állna . . . s előre, hátra ingva 
Mint röptén a kifáradt hinta 
Ling-leng, a mig nyugtot talál,
S az alkony végsugárinál 
Kinyitja réveteg szemét,
Boldog mosolylyal néze szét.
S a gyermek, a ki holtra bágyadt 
íme megleli a puha ágyat.
Mely lágy, fehér és nyugtató 

Miként a hó —
Szó, mi szó 

Fővadásznak lenni jó.
Urak közt telik könnyű élte, 
Urak közt ül az asztal-végre. 
Urakkal él, uraknak kedvez, 
Uraknak gazdag hajtást rendez.

A vad járását ő gyanítja,
A jáger latint ő tanítja,
A haj tót űzi és szorítja 
S ha baj esik, eligazítja, —
De szó, mi szó 
A fővadásznak lelke jó.
S mert annyi helyes oka, érve. 
A vén Mirkó belátja végre.
Hogy a ki ur, s napestig fáradt, 
Jöttén a hideg éjszakának 
Nem vesz nyakába tiz hegyet, 
Mert elkallódott egy gyerek.
A hajtó is mind szerte-széjjel, 
Nem! ilyen éjjel,
Nem űzne ki kutyát ebet — 

Nem, nem lehet!
Mi tagadás,

Okos ember a fővadász, 
Vigasztal, biztat emberül;

Majd megkerül —
(Vége következik).
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tatlan bánásmódot s leköszöntem állásomról, minek folytán 
a jövő hó elejével Szomolnokra teszem át lakásomat s 
kérem ennélfogva lapomat azontúl oda küldeni.

Végül Kiss Ferencz tisztelt kartársam felhívására 
ismételten kijelentem, hogy alakítandó egyesületünknek 
hü és buzgó tagja óhajtok lenni s annak érdekeit tőlem 
telhetőleg mindenkor előmozditani legfőbb törekvésem 
leend.

Az összes kartársaknak és szerkesztő urnák boldog 
huzvéti ünnepeket kívánva szívélyes üdvözlettel vagyok 

igaz híve P o d h á n y i  J ó z s e f .

N évjegyzéke
azoknak az erdészti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név:
1. Podhradszky Emil

Lakhely 
. Szászsebes

Megye
Szeben

2. Szontágh Elek •  9 9

3. Koperdák József . •  9 »
4. Heim Rajmund •  9 9

5. Huszty Károly Szilágy Pest
6. Gonda József . . . Gyöngyös-Oroszi Heves
7. Nagy József . . . Apcz Heves
8. Szmik János . . . Toriszka Szepes
9. Dómján László •  9 9

10. Lucsánszky István •  9 9

11. Horváth István . Sajtos-Kál Sopron
12. Cserfai Endre . . Krajna Nyitra
13. Hencz György . Gurahoncz Arad
14. Leinwetter Márton . Langató Sopron
15. Somorjai József . . Csibrák Tolna
16. Licskay Sándor . . Kismarton Sopron
17. Podhányi József . . Szomolnok Szepes
18. Paulovszky József . Lőcse 9

19. Karaba János . Gyorspatak 9

20. Pretory Gyula . Szomolnok 9

21. Gajdos József . . •  9 9

22. Komáromi Mátyás • . Karád Somogy
(folytatjuk).

Kérem mindazokat, kik egyesületünkbe belépni 
szándékoznak, hogy ezt röviden s mielőbb bejelenteni 
szíveskedjenek, lakhelyük, utolsó posta és a vármegye 
jelzésével.

P o d h r a d s z k y  Emi l  
ideigl elnök.

K ü l ö n f é l é k .

Figyelm eztetés. A  röpiratból még mindig meg
levő nagy készlettől szabadulni óhajtván, annak árát 2 
koronáról 1 korona 40 fillérre szállítjuk le s kérjük mind
azokat, kiknek az még birtokában nem volna, hogy meg
rendeléseiket mihamarább megtenni szíveskedjenek. A  lap

előfizetési dijával is még igen sokan vannak hátralékban 
s óhajtandó, hogy ezek is mielőbb egyenlítsék ki tarto
zásaikat s ujitsák meg előfizetéseiket, mert lapunk szer
kesztője csak igy lesz képes a maga elétüzött nagy fel
adatoknak megfelelni.

A legkissebb köztársaság. A nagyközönség 
azt hiszi, hogy San-Marino a világ legkisebb köztár
sasága. A statisztika azonban tud egy még kisebbről, 
amelyhez képest San-Marino valóságos óriás. Ez a 
csöpp állam Tavolara. Nyolcz kilométer hosszú, egy 
kilométer széles, s körülbelül öt mértföldnyire van 
Szardíniától. Lakossága hatvan lélekből áll, ami leg
kevésbé sem akadályozza meg Tavolarat abban, hogy 
köztársasági elnök kormányozza hat miniszterrel. Az 
asszonyok épugy szavaznak, mint a férfiak, és még- 
soha semminemű zavar nem volt a választásokon. 
1836-ban Károly Albert a Bartoloni-családnak adta 
a szigetet, amelyet Bartoloni Pál I. Pál néven, mint 
király kormányozott. 1882-ben meghalt, s attól az 
időtől fogva köztársaság a kis sziget. Mint ilyent 1887- 
ben Olaszország el is ismerte. A nép halászattal, 
kertészettel foglalkozik. Hadsereg nincs. — Boldog 
ország!

M egm érgezett lakodalm asok. Vígan kezdő
dött Csepregi János madocsai biró házában az ő kedves 
leányának lakodalma. Hivatalos volt a lakzira vagy 
180 vendég. Javában folyt a lakodalom, midőn hirtelen 
a pár perccel ezelőtt vígan mulatozók közül 60 személy 
elkezdett keservesen panaszkodni: hogy: meghalok, 
megmérgeztek.Gyorsan orvosért küldtek. A paksi orvos 
csakugyan mérgezést konstatált, még pedig maró 
szódával történt a mérgezés. A szakácsok keménynek 
találták a húst és szódát vettek hozzá, hogy meg- 
puhitsák azt és ez okozta a betegséget. Szerencsére 
a nagy tömegű étel enyhítette a mérgezés hatását, de 
tizen még mindig betegen feküsznek és egy aligha 
bele nem hal.

A  tin tafoltok  eltávolítása  a padlóból. A
Természettudományi Füzetek-ben olvassuk: Igen gyakori 
eset, hogy lakásunkban a kifolyt tinta egészen el
csúfítja a padlót a háziasszony nagy haragjára. A 
dolgon könnyen lehet segíteni a következő módon. Jó 
erős klórmeszet meleg vízben feloldva, a tintafoltos 
helyre öntjük, a folton jó erősen eldörzsöljük s ha 
módunkban van (ha a szobában nem alszik senki) 
hosszabb ideig például egy napig rajta hagyjuk, Más
napra a folt egészen elhalványul s nem is látszik 
többbé. Természetes, hogy a szobát jó erősen ki kell 
szellőztetni e művelet után.

N ők paradicsoma Besjukovcsinában, az orosz 
kormányzóságban háromszorta több az asszony, mint 
a férfi. Az egész kormányzóság hét kerületből áll, az 
összes lakosság 120.000 lélek. A helységek első tiszt
viselője, mondjuk a polgármesternő, a tanácsban is nők 
vitézkednek; maga a kormányzó is asszony s nők kezében 
van a rendőrség, a közutak kezelése, a posta* az összes 
igazszágszolgáltatás és az adószedés is. Még a tűzoltók 
is asszonyok.

A lám pa kezelése. A lámpa lángjának lobo- 
gását azzal szüntethetjük meg, ha a petróleumtartóba 
egy kis konyhasót, vagy kámfort vetünk bele. Ezzel 
a láng élénkebb is lesz. A lámpa lecsavarása éppen
séggel nem jelent petróleum-kímélést, csak átmelegszik 
a béltartó s rossz szagu és kártékony gázt fejleszt. 
A béltartót smirglipapirossal kell tisztítani. Hogy a

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 239

lámpaüveg tartósabb legyen, használat előtt jó sós- 
vizben tartani.

K övezet — fűből. A faburkolat és papirkövezet 
után Amerikában préselt fűből készült kockákkal kezdik 
burkolni az utcákat. A nagy amerikai mezőségek hosszu- 
szálu füvét kátránynyal impregnálják; összepréselik, 
s félméteres kockákat csinálnak belőle. Ezeket a koc
kákat vaskampók kötik egymáshoz. Azt mondják, hogy 
az uj utcaburkolat igen tartós, s a kocsirobogás zaját 
még a faburkolatnál is jobban fogja.

N a g y  erdőégés. Kassáról írják: Husvét hétfőjén 
a bankósi fenyveserdőben nagy tűz pusztított. A tűz 
a Kirz-féle fűrésztelep közelében támadt. Csak nagy
sokára tudták földhányásokkal s a rőzse eltakarításával 
a tüzet lokálizálni. A sok ölberakott tűzifa is mind 
elégett. Az erdőben nem volt viz s igy igen meg
nehezült az oltás munkája. Az egész hegy lángokban 
állott s óriási tüzoszlopok világították be a tájat. A 
tűz egész éjjel tartott; keletkezésének okát nem tud
ják. A kár óriási.

E g y  k u ty a  hőste tte : A  múlt héten Csehország 
egyes vidékén nagy hóvihar dühöngött, magában Prágában 
is szünet nélkül esett a hó. Dr. Kluzacsek prágai kerületi 
orvos egyik este éppen aludni készült, midőn bernhárdi 
kutyája addig ugatott s kaparta az ajtót, inig az orvos 
kénytelen volt kimenni. Amidőn kilépett, a kutya körül
ugrálta, majd futott le az utcára folyton csaholva s nézte, 
vájjon gazdája követi-e. Egy darabig ment a kutya után, 
de a nagy hóviharban alig tudott előre hatolni. A  kutya 
csakhamar eltűnt szemei elől. Később az orvos három 
ismerőiével a kutya keresésére indult, egy félreeső utcába 
értek, ahol hallották a kutya ugatását. Amint a bern
hárdi észrevette őket, vig csaholás között futott hozzájuk, 
majd visszaszaladt egy magas kőrakáshoz. Amint odaértek 
egy kőrakás között félig behavazott embert találtak. Csak
hamar segítségére siettek s kiásták az embert a hóból. 
A  leközelebbi házba vitték, ahol dr. Kluzacseknek sikerült 
végre életre kelteni a félig megfagyott embert, akiben 
Zelenka muzsikusra ismertek. A  muzsikus, amint haza
felé tartott útközben eltévedt a nagy hóviharban s igy 
történt, hogy az elhagyott mellékutcába tért le, ahol a 
hóvihar betemette.

A k o rp o n a i n y u lró l. Majd minden helynek 
Magyarországon és a kapcsolt részekben megvan a maga 
csiklandós részére. Kóka a lencséjéről, Kukutyin a hegye
zett zabjáról, Rimaszombat a csutorájáról, Bazin a kö
szörűjéről hires. Korpona az ojtott nyulairól, a styepeni 
zajaczairól nevezetes, de a korponaiak ezért az elneve
zésért még lincselni is készek. Még az őszön történt, hogy 
egy városi tisztviselő a közgyűlésen támadtatván olyas
félét talált mondani, hogy ő nem gyáva nyúl, a ki meg
hátrál. A városatyák egy része rendkívüli közgyűlést 
hivatott össze és szótöbbséggel fegyelmi alávonta a tiszt
viselőt azon az okon, hogy Korponán nyulat emlegetni 
sértés. És folyik ma is ellene a fegyelmi vizsgálat, még 
pedig egész komoly színezettel; még utóbb fejvétel lesz 
a vége. Akadna inkább egy városatya, a ki ismerve azt 
a mondást, hogy „Nubia párducza nem szül gyáva nyulat" 
szabályrendnletet terjesztene elő, hogy Korpona neve Nubi- 
ára, a styepeni zajacz pedig párduczra változtassék. Csak
ugyan tetszősebben hangzanék a korponai nyúl helyett a 
nubiani párducz.

Állást keres
egy jó bizonyítványokkal rendelkező erdőőr, 
ki az erdőőri szakviszgát jó eredménynyel le
tette, az erdőőri teendőkben s kivált a rovar- 
pusztitásban is, nemkülönben a vadtenyésztésben 
megfelelő jártassággal bir. Beszél magyarul, 
németül, tótul és horvátul. Czime megtudható 
az Erdészeti Újság szerkesztőségénél. A nye
rendő állást május elsején s esetleg bármikor 
elfoglalhatja. 2 — 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*  !! MEGJELENT!! 8

X8K  és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal £  
X bérmentve lesz megküldve a X

H ** " n
jg  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 

mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- % 
X dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- X 
X talán sem szabadna hiányozni, 
jg  Előzetések az „Erdészeti Újság" 
y  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
K  dendők. X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M  ás T Á 1 8 A
Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Föherezeg ndv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmiveléstigyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállitói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület” rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 8.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiálli- 
tásu, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindeukor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

^POLGÁRI R.UHAIL
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
B LU M  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ö császári és királyi Fensége József föherezeg udvari szállitói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület” rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

MAGYARHOZ ELSfl, LEfiWABYOBB*lsTÉe^B

Képes á rje g íiw k ’hérm entvi7 1 a v Ífó iiirg o a tf l3 aii

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen,
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. Május 1. 81. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Rágalmazások megtorlása.
(folytatás és vége)

Ismeretes dolog, hogy a köznép nagy 
része rósz indulattal viseltetik az erdészeti al
tiszt irányában, mert hiszen ez a tilosbau való 
legeltetés vagy pedig az erdőkárositás hivatásos 
akadályozója s éppen ezért szívesen megragad 
minden kínálkozó alkalmat arra nézve, hogy 
neki kellemetlenséget vagy bosszúságot okozzon 
s vájjon van-e erre nézve szebb tere, mint ha 
azt pellengérre állíthatja s megbecstelenitheti, 
vagy legalább becsületében gázolhat? A rágal
mak tehát nyílt fülekre találnak s nem kell 
attól félni, hogy tovább terjesztésük megakadna. 
A szegény megrágalmazott erdészeti altiszt 
ezek folytán heteken sőt hónapokon át járja 
a (xolgothát s görnyedez nem csak a vidék 
népének, hanem elüljáróinak gyanúja alatt is, 
kénytelen a szigorú vizsgálat összes zaklatá
sait és kellemetlenségeit némán szenvedni, ret
tegni, hogy ellene hamis tanuk is feltámad
hatnak s minden ártatlansága mellett nyakát 
szeghetik s mindezt egy hitvány ember gonosz 
indiulatja miatt. Végre sok huzavona után ítél
kezésre kerül a dolog s a szerencsétlen ember 
ügye dűlőre jut, hiba pedig benne nem talál
tatván, az ítélet felmentő. A fegyelmi bizottság 
siet ezt a felelőségre vont ártatlannal közölni, 
de vájjon közölve lesz-e ez mindazokkal, kik 
meghurczoltatásának szemlélői voltak, hogy igy 
ezeknek is módjukban legyen meggyőződni az 
ügy igaz voltáról? Nem, eddig még nem jutot

tunk s hiába veregeti meg a föllebbvaló a 
megmenekült altiszt vállát és megdicséri, hogy 
mégis csak derék, becsületes ember, a nép 
szemében azért mindig szálka marad, ez még 
mindig hiszi a rágalmakat, sőt képes arra is 
gondolni, hogy az egész vizsgálat csak a köz
vélemény félrevezetésére irányult játék volt, 
porhintés a világ szemébe s a vádlott csak 
azért menekült, hogy vele együtt ne kevered
jenek az urak is galibába. Hiába, a nép már 
egyszer ilyen, mindig készebb a köztisztséget 
betöltő egyénnél a rosszat, mintsem a jót látni. 
Maga a rágalmazó pedig még tovább is a maga 
igazát hangoztatja s átkot szór a vizsgálatot 
vezetőkre és Ítélkezőkre, kik nem neki adtak 
igazat.

A megrágalmazott altisztnek kötelessége 
lenne ellenfelével szemben megtorlással élni, 
azt galádságáért a bíróság elé állítani s ez által 
megfenyittetni, hogy igy ennek bünhődése legyen 
élő bizonysága ártatlanságának s szolgájon el
rettentő például másoknak is, kiknek valamikor 
kedvük kerekednék akár az ő, akár pedig vala
mely más kartársa ellen cseleskedni vagy becsü
letükben gázolni; igen, neki nem lenne szabad 
megengednie, hogy rágalmazója szárazán mene
külhessen, mert hiszen ez nem lenne egyéb, 
mint a többi népnek felbátoritása hasonló csele
kedetek elkövetésére, de kérdezzük, megteheti-e 
ezt akadálytalanul?

Ismeretes tény, hogy az erdészeti altisztek 
legnagyobb része a bírósági székhelyektől távol 
eső falvakban vagy erdőségekben lakik s igy a 
bírósággal való érintkezése felette költséges, a
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tanuk felkutatása, a bíróság elé való állítása 
szinte pénzbe kerül, nem is említvén, hogy még 
jogtudóshoz is kell folyamodnia, ki igaz ügyét 
védelmébe vegye, mert hiszen egész biztosra 
veheti, hogy ellenfele is fiskálissal fog meg
jelenni, ki őt, a törvények paragrafusai töm
kelegében teljesen járatlant könnyen kiforgatja 
igazából s végre még az is megeshetnék, hogy 
vádlóból vádlottá vedlenék át. Igen, de hol venni 
az erre való költségeket? Az a szerény javadal
mazás, mit szolgálatáért kap, alig elég a minden
napi kenyérre és a ruházkodásra s az ilyen peres 
költségek kiadása nem lenne egyéb, mint a 
betevő falatnak a saját és családja szájától való 
megvonása. Bizon meg kell itt nagyon fontolni 
a teendőt s a fontolgatásnak gyakran az a vége, 
hogy a becsületében megsértett altiszt megelég
szik azzal az elégtétellel, melyet neki a felmentő 
fegyelmi Ítélet nyújt s mely tisztára mossa őt 
elöljárói előtt, a nép véleményével pedig nem 
törődik, hanem azt egyszerűen megveti, módot 
adván ez által a rágalmazónak a büszkélkedésre, 
hogy ime lásd nép, mégis nekem volt igazam, 
mert ha nem lett volna, az erdőőr a bíróság 
előtt való feljelentésemet el nem mulasztaná. 
A nép pedig ujjongva fogadja kérkedését s kész
pénzül fogadja, hogy bizon igaz az, mind egy
formák ezek, elsinkófáljak a közvagyont és úgy 
tömik a saját zsebjeiket, a mint éppen lehet

az egésznek a vége pedig az erdészeti altisztek 
erkölcsi nívójának, tekintélyének a sülyedése.

Szomorú állapot ez nagyon s legfőbb ideje 
lenne már azon is egyszer segíteni, a minek 
két módját is ismerjük.

Az egyik mód lenne a büntető törvénykönyv
nek megfelelő módosítása s a czikkünk elején 
közölt ügyészségi határozatban hivatkozott 207 
§-ának olynemü szövegezése, hogy a „közhiva
talnok" megnevezés helyébe „köztisztviselő" 
kifejezés vétetnék, elejét véve ez által minden
nemű félremagyarázásnak, mert hiszen nyilván
való, hogy a „köztisztviselő" szó fogalma alá 
nem csak az erdőtiszt, hanem az altiszt is, szóval 
minden olyan egyén tartozik, a ki valamely 
tisztséget betölt. A törvénynek ily módon és 
irányban való módosításával azután az altisztek 
is abba a helyzetbe jutnának, hogy a rajtuk 
esett sérelem megtorlásáról a közvádló hivatal
ból gondoskodnék, megfogyasztván ez által a 
rágalmazók számát s emelvén az altiszti testület
nél is mulhatlanul szükséges tekintélyt és er
kölcsi súlyt,

A másik mód az lenne, hogy a rágalmazási 
per megindításához és folytatásához szükséges 
költséget maga a szolgálatadó nyújtaná, esetleg 
csak mint előleget addig, mig az a meghozott 
ítélet alapján arágalmazó vagyonából megtérülne, 
ha pedig az illető vagyontalansága miatt ez fel-

T A R C Z  A.

A  hajtó.
Irta: Bárd Miklós (A Budapesti Hírlap után), 

(folytatás és vége).
8 hogy bölcsen szólt és értelemmel 
lm kitudódik kora reggel.
Megjött a Mirkó, bárki lássa,
Mi több, kocsin, mi nem szokása.
Ott nyújtózott a szekéraljba 
Egy ócska zsák a derekalja 
Fejtől az édes apja ült,

Lám megkerült —
Jött a hatóság, vizsgált, . . .  és a többi — 
— Az igazság itt kissé hegymögötti — 
Egy hajtó meghalt és ezzel ki van . . .
De nem igy, az én kisebbik fiam.

Ki Mirkót játszópajtásul szerette,
Kézen fogott: „Imádkozzunk érette.0 
S alá kerülve — kertek vannak ott — 
Elértük nyomban a kicsiny lakot.
Az udvar népes. A pitar előtt 
Pár vén anyó a zokogó szülőt 
Csititja. Félrébb — búhoz csend való — 
Komoran állt sok szálas hegylakó.
A gazda, mint a ki se hall, se lát,
Elült magának, szívja a pipát.
Tán azon van, hogy a mi gyötri, dúlja, 
Miként a füstöt mind a légbe fujia.
Ránk néz sötéten. Belépünk legott,
Terítve ládán fekszik a halott.
Mint rongyba burkolt albastrom-szobor,
— Remekbe készült ez: szép és komor — 
Ki ebben mester, zordon bár, de nagy: 
Nem végez szebben semmi, mint a fagy. 
Megállunk némán a halott felett.
Én nézem ezt a féligzárt, szemet,
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hajtható nem lenne, azt a saját és nem a megrá
galmazott altiszt terhére Írná. Sőt tovább me
gyünk, kijelentjük, hogy a hivataloknak tulaj
donkép kényszeriteniök kellene alkalmazottjai
kat az ellenük szórt rágalom megtorlására, 
mert ott, hol valamely hivatalnak a közege van 
megbélyegezve megtorolatlanul, annak a bélyeg
nek a foltja rá tapad magára a hivatalra is és 
ferde világításba helyezi az egészet a világ 
szemében.

Az erdészeti altiszteket pedig figyelmez
tetjük, hogy megrágalmazásuk esetén ne várják 
be a fegyelmi eljárás befejezését, hanem nyomban 
a mint az ellenük tett rágalom értésükre esik, 
felettes hatóságuk beleegyezésével indítsák 
meg a birói eljárást rágalmazóik ellen, nehogy ez 
később — a törvényszabta három hónap el
múltával — elévülés okából lehetetlenné váljék.

Az erdészeti altiszt életének olyannak kell 
lenni, mint a tiszta tükör, olyannak, hogy az 
életviláguknak mindig tiszta, mocsoktalan képét 
mutassa, mert csak igy képesek megtartani 
maguknak föllebbvalóik becsülését és az egész 
világ tiszteletét.

A szakiskolások pusztulása.
A szaktársak összejövetelei alkalmával gyakran 

lehet hallani a panaszt, hogy az erdőőri szakiskolák

látogatása nem ölt olyan arányokat, mint a hogy azt 
hivatásuk fontossága megkívánná s valaminek kell is 
a dologban lenni, mert hiszen nap-nap után látjuk, hogy 
a szakképzett fiatal emberek száma inkább fogy, mint
sem gyarapodik.

Sokszor volt alkalmam hallani a felvetett kér
dést, hogy vájjon mi lehet tulajdonképeni oka ennek 
a szomorú jelenségnek s hallottam is külömbnél külömb 
véleményeket, de ezek közül csak kevés találta fejen 
a szöget. Legyen szabad már most erre a kérdésre 
vonatkozólag pár sorban a saját nézetemet kifejteni és 
megokolni.

Ismeretes tény az, hogy az erdőőri pályára leg
inkább szegény szülők gyermekei lépnek, kiknek nem 
áll. módjukban valamely költségesebb kiképzést igénylő 
pályát választaniok, mert hát hiába, az erdészeti altiszti 
pálya rendkívüli terhessége mellett még mindig nem 
nyújtja a reá lépőnek azt a jólétet, mely a teljesített 
szolgálattal szemben bár csak némileg is arányban 
állana s kivált a jövő biztosítása — eltekintve az állam- 
kincstári és még néhány uradalmi szolgálattól — a 
sürgősen megoldandó kérdések sorába tartozik.

Természetes tehát, hogy az, ki az erdészeti al
tiszti pályát választja életének czéljául, minden igyeke
zetével arra törekszik, hogy az államerdőkincstár szol
gálatába juthasson s ebben a tekintetben nem képez
nek kivételt a szakiskolát végzettek sem. Azt ugyan 
az igazság kedvéért meg kell vallanunk, hogy a szak
iskolások nagy része elhelyezést nyer a kincstári erdő
hatóságoknál, de már most nézzük meg közelebbről, 
vájjon milyen sors vár ott rájuk?

A szakiskolát végzett ifjút rendszerint III. osztályú 
erdőlegénynyé nevezik ki, vagy pedig ha ilyen állás 
nem lenne üresedésben, 1—1‘20 korona napibérrel al-

Mely mintha burkán kitekint az ég. 
Töretlen tükrü, Fényes, tiszta, kék.
E serdülőben délceg termetet,
Mit Isten ád s mert ő nem jö a váddal 
A melylyel itten nincs, a ki beszámol — 
Béna koldus a vád, setteng bután 
És bú illet meg engemet csupán 
De szemtül-szembe, igy! . . . türelmes ég! 
Érzem az apa elfojtott dühét,
Mit úgy éleszt az anya zokogása,
Mint szél a lángot rémes lobogásra 
S tetőig csap a forró indulat:
Ez mégse járja vadászó urak!
Bölcs rendelés — ne kérje senki számon 
Az egyik hajt, hogy a másik vadászszon.
A vadászé a kedv, az élv, a vad,
De nem a hajtó! — erre nem szabad ! f  
S ha egy elejtve fekszik a havon, 
Megsértve rutul a szentelt pagony,
Orvul betörve tilosába annak,

Kinél a hajtők megszámlálva vannak —
Ne igy urak! nem örökélet ez!
És van egy kéz, mely mindent följegyez 
És egy igazság, mely mindig beteli,
Hogy minden roszért megfizetni kell 
Egy pontig hü, de szörnyű számadás 
„Heted iziglen“ mondja az Írás.
Ne igy, ne igy! ne bántsuk az eget,
8 ha itt büntetlen sok szabad, lehet 
Az emberséget sose lökje félre,
Ki féltő gonddal tekint gyermekére.
Az eljövőnek nincs se gát, se fék,
Ne hajtsuk! úgy is fordul a kerék — 
Csínján urak! nehogy betellne rajtunk,
Hogy ők vadásznak és mi jó ha — hajtunk. 
Mig engem igy a fékevett harag 
Lázit, riaszt, mint félrevert harang,
Szelíden mint az éló áhitat,
Mintha kérelelné azt a másikat,
Kulcsolt kezekkel álla a gyerek
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kalmazzák s elhelyezik valamely terhes szolgálatot 
igénylő vódkerületben, méltán abban a reményben, 
hogy a jeles tanárok keze alól kikerült ifjak hivatva 
vannak a legnehezebb kérdések megoldására is, mely 
reményükben különben csak a legritkább esetben té
vednek.

Az a szegény ifjú ember tehát, kinek szolgálata 
kezdetén alig van egyebe a rajta lévő viseltes ruhánál, 
kénytelen nehéz szolgálatát havi 25 korona díjazás 
mellett teljesíteni, ebből magát élelmezni s ruházni 
mert hiszen mellékilletményei: a lakás vagy lakpénz 
és a 12 ürköbméter tűzifa számításba nem jöhetnek, 
mert hiszen ezek hivatása már az elnevezésükben nyer 
kifejezést.

Mint már bevezető soraimban említettem, az er
dészeti altiszti pályára lépők legnagyobb részben szegény 
szülők gyermekei, kik segítséget sehonnan sem kapnak 
de nem is várhatnak s igy teljesen önerejükre vannak 
utalva. Kérdem már most, vájjon lehetséges-e havi 25 
koronából még a legszerényebb igények mellett is 
megélni és ruházkodni, kivált mikor az embernek már 
maga az állása is méltán megköveteli a tisztességes 
külső megjelenést is? Hiszen ismeretes tény az, hogy 
a ruházatra magára évenkint átlag a legalacsonyabb 
számítással is 160 korona szükséges, de alig elég, 
maradna tehát az élelemre — leszámítva még külön
féle szükséges apróságokat — havi 10 korona. Vájjon 
olyan élelmezés mellett, mely ebből az összegből 
kikerül, lehetséges olyan életmódot folytatni, mely 
megadja a terhes szolgálathoz okvetlenül megkívánt 
erőt, rugékonyságot s a mi még a legfőbb, a meg
elégedettséget és a sorsban való megnyugvást?

Arról talán beszélni is fölösleges, hogy a kitün
tetett összegért idegen háznál ellátást kapni nem lehet,

hiszen egy jóravaló vadászkutyának a havi élelmezése 
is többe kerül, az erdőlegény tehát rá van utalva 
saját háztartást vinni s esetleg családot alapítani, 
illetve megnősülni, mi nem is lenne utolsó dolog, ba 
valami jó pénzes leányt lehetne a házhoz hozni s ez 
segédkezet nyújtana az erdőbirtokosnak alkalmazottja 
eltartásában, de hát manapság a gazdag leányokból 
is kivesztek a regényes hajlamok s bizon ritkán akad 
olyan, mely a mi daliás alakunk kedvéért elszánná 
magát a mulatságot, szórakozást nyújtó falvakból vagy 
városokból kitelepedni a mi remete hajlékunkba az 
erdőségek mélyére, mert ma már kedvesebb a czigány 
muzsikája, mint a fülemile csattogása, a művirág pedig 
már régen kiszorította a lánykák szivéből a szerény 
ibolyát s az illatos gyöngyvirágot.

Ilyen viszonyok mellett nem csoda, ha a rósz és 
gyenge táplálkozás idő előtt megvénit s terhes szolgá
latunknál az időjárás viszontagságai vajmi könnyen 
támadják meg a roncscsá lett testet, jönnek a beteg
ségek és nyavalyák, melyek megfelelő gyógykezelés 
híján játszva végzik romboló munkájukat, a végered
mény pedig az, hogy mire a szegény erdőlegény évek 
múltán jobb álláshoz jut, már későn érkezik a jobb 
mód, a halált hozó kór már ott lappang belsejében s 
életének mécse a leggyöngébb fuvalomra könnyen 
kialszik.

Lehet-e azután csodálkozni, hogy látva ezeket, az 
egyébként talán az erdészeti pályára mágában hivatást 
érző ifjú már előre visszaretten az előtte rajzolódó 
sivár jövőtől s igyekszik magának más, jobb kilátásokkal 
kecsegtető állást keresni? A végeredménye pedig ennek 
a szomorú jelenségnek az, hogy az erdészeti pályán 
rohamosan szaporodik az olyan egyének száma, kik 
másutt akár önhibájukon kívül, akár azzal boldogulni 
nem tudtak.

A szótalan lett jó pajtás felett.
Mi bús e kép és milyen megható!
A harag ez a sötét lázadó.
Tisztább hatalmak közelségét sejti 
Magába száll és fegyverét elejti.
Az ima fölszáll, a mit ez rebeg,
Megérti egymást ez a két gyerek.
S ha fönn az urnák kedves e kötés 
Megszületik a kiengesztelés —
Gyerünk fiam! és már nyúlok kezéhez,
De ez csak áll, a szeme, ajka kérdez: 
„Ugy-e apám, — a hang fölcsattan itten — 
A vadászokat megveri az Isten! ?“
Hogy sújt e kérdés! Mit feleljek már most? 
Bizd rá fiam! Az Isten igazságos. —

A nap.
Langley professzor, az Egyesült-Államok tudósai 

között egyik legjelesebb, azt állította volt, hogy ha a

földet övező légkör fölé emelkedve nézhetnők a napot, 
puszta szemmel kék csillagnak látnok. Határozottan 
azt állította, hogy napunk valódi színe kék.

Állítása meglepte a tudósokat s élénk vitat
kozásokra adott alkalmat. Újabban egy másik tudós, 
Sec csillagász, a washingtoni tengerészeti csilagvizsgáló 
intézet tanára, csatlakozik Langley véleményéhez. Sec 
neve tekintély az asztronómusok előtt, számos napot, 
kettős és hármas csillagot fedezett már föl s jeles 
értekezéseket irt a csillagok pályájáról, természetéről. 
Boscowitz a múlt héten szólott a kérdéshez a francia 
sajtóban: ő is azt állítja, hogy igen, napunk csakugyan 
kék, nem pedig olyan sápadt sárga, a milyennek a 
földi légkörön át látszik. Ez a légkör egyébként is 
ámít bennünket, mert bár nélküle fényes délben is 
mélységesen feketének látnok az eget s a fekete 
boltozaton kéken ragyogna a nap. A csillagok fényét 
sem homályositja tehát el nappal, láthatnánk külön
böző szinü égitesteket, fehér, sárga, piros, kék, ibolya- 
szinü, zöld csillagokat, valóságos szivárványroncsokkal
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Hallomás szerint az államkincstári erdészeti altisz
tek fizetései már a legközelebbi időben emelve lesznek, 
minek ugyan szinte itt van már a legfőbb ideje, mert 
bizon ezeknek a sorsa sem volt eddig valami nagyon 
irigylésre méltó, de vájjon gondolt-e valaki arra, hogy 
az erdőlegények helyzetén is segíteni kellene? Bizon 
itt lenne a legfőbb ideje, hogy ebben az irányban is 
mielőbb történjék valami, mert a mostani helyzet 
valóban kétségbeejtő s ha még sokáig igy fog tartani, 
méltán félhetünk, hogy az erdészeti altiszti pálya 
azok közé fog tartozni, melyet mindenki szívesen 
elkerül, ha azt látja, hogy ahoz előbb az erdőlegényi 
hosszú tanfolyam vezet s hogy az ilyen állapot hasz
nára fog-e válni hazánk erdészetének, annak az el
bírálását azokra bízom, kik ehez jobban értenek, 
mint én.

Ke l e me n  I s t ván
m. kir. erdölegény, 

szakvizsgázott erdőőr és vadőr.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, kik 
az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesületbe leendő belépésüket bejelentették.

Sor- sz. N év:
'folytatás)

Lakhely Megye
23. Molnár János . . . . . Pancsova Torontói
24. Nagy Mihály . . . . . Jeder Szatmár
25, Schwancsara József . . . Vajta Fejér
26. Horváth József . • • • „ »
27. Balázs Mihály . . . Ó-Tusnád Csik
28. Szigeti József . . . Podrecsány Nógrád
29. Barna István . , Kövesdierdő Tolna

Alsó-Köröskény Nyitra 
. Baróth Háromszék 
. Alvincz Alsó-Fehér

30. Novák József . . . .  Tápé Tolna
31 Kovács István . . . .  Sályi Bihar
32. Maár G y u la ...........................  „ „
33. Pirchann Fridoiin . .
34. Gyöngyösi József . .
35. Zudor Jakab
36. Pataki I m r e ............................ „ „ „

A jelentkezések eddig nem felelnek meg a vára
kozásnak, mit leginkábh annak tulajdoníthatunk, hogy 
sokan abban a véleményben vannak, hogy az országos 
gyűlést megelőző jelentkezésük is már elegendő, mert 
hiszen ott nyíltan kimondták, hogy az egyesületnek tag
jaivá óhajtanak belépni, pedig az újabb jelentkezésre ok
vetlen szükségünk van, mert tudvalevőleg az erdészeti 
altiszti és vadászati altiszti személyzet tartózkodási helye 
a szolgálatadó akaratához képest gyakran változik s igy 
akkor, midőn majd elérkezik az ideje annak, hogy az 
alakuló gyűléshez mindenki meghivassék, könnyen jutunk 
abba a kellemetlen helyzetbe, hogy ezt nem tehetjük, 
mert arra, hogy minden egyesnél mindig a hírlap nyil
vántartásban utánna nézzünk, alig van időnk, de meg a 
jelentkezők közt számosán vannak olyanok, kik az egye
sületnek tagjai óhajtanak ugyan lenni, de lapunkat nem 
járatják.

Mindezeknél fogva kérjük mindazokat, kik akár 
előbb már jelentkeztek az alakítandó egyesület tagjaiul, 
akár pedig ezt most akarják tenni, szíveskedjenek erre 
vonatkozó bejelentéseiket az alulirt ideiglenes elnöknél 
egy-egy levelező lapon megtenni, azok pedig, kik még 
ezt előzőleg meg nem tették volna, egyidejűleg az elő- 
leges költségekhez való hozzájárulásként egy koronányi 
dijat beküldeni szíveskedjenek.

Itt nem mulaszthatjuk el azokat, kik újonnan tagokul 
jelentkeznek, arra is figyelmeztetni, hogy az egyesület

telihintett eget. Az ég tehát, melyet mi földünkről 
látunk, merő illúzió.

Hogy miért kék a nap, holott mi sápadt sár
gának látjuk? Mert a nap hősége tömérdek, már 
pedig az átható hő kékes fényhullámokat vet tömörsége 
azonban csekélyebb s hossza kevesebb, mint a sárgás 
fényhullámoké, melyek sebesebben, könnyebben hatol
nak át a földünket övező légkörön. Mire a kék fény
hullámok lejutnak szemünkbe, szemünket elkápráz
tatták, a kék szin iránt érzéketlenné vakították a 
sárgák.

A planéták és bolygóik csak azért láthatók mert 
földünk közelébe esnek. E kis csillagokon s a csavargó 
üstökösökön kívül az ég megannyi égiteste nap; maga 
a tejut is afféle nap kongresszus s földünk e kon
gresszus szerényke tagja csak. A messze napok színe 
korukkal változik: a csillag, mig fiatal, sárga és fiatal
sága oly hosszan tart, hogy akár egy örökkévalóság
nak is beillenék — pedig hát a csillagok is vénülnek, 
elöregednek. A java férfikorát élő nap kékül és

kékül, kékül századról századra jobban, mig csak 
vénülni, hülni nem kezd.

Tudjuk, hogy a nagy hőség a kék fény tűzhelye, 
— a csillag színe tehát biztos ismertetője az illető 
csillag temperaturájának. Egy sárga, vagy zöld csillag 
tehát kevésbé izzó, mint egy kék csillag. Olykor egy- 
egy roppant hő nap utazik együtt holmi hűvösebb 
természetű napocskával. A Béta például, a Hattyú 
konstellációban, kettős; az iker égitést egyike sötét
kék, a másika világossárga, az egyik tehát izzóbb, 
mint a másik. A Skorpió, e tömérdek égitest, harsadó 
piros, utitársa egy sápadt zöld napocska. Kásztor, 
a párjával bolyong egy láthatatlan harmadik körül, 
mely, hogy létezik s hogy roppant tüzes égitest lehet, 
azt a Kásztorókra gyakorolt iránytéritő hatásából tudjuk 
s éppen ez vall létezésére is.

E harmadik, ez az ismeretlen és miszteriózus 
égitest valószínűleg a fekete, legalább is komor 
napok azon osztályába tartozik, melyek közül néhányat 
a washingtoni obszervatórium asztronómusa fedezett
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megalakulására vonatkozó minden hir legelső sorban az 
Erdészeti Újság hasábjain lesz közölve s igy minden
esetre előnyös lesz annak előfizetői közé lépni.

P o d h r a d s z k y  E m i l  
ideiglenes elnök.

Alvincz 1900 április 28. 

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

A  tavaszi szalonka húzás nálunk az idén meglehetős 
volt; én magam 12 darabot íuztem aggatóra, 14 éves 
fiam pedig kettőt. Az utóbbiak közül egyet fiam nem 
talált meg este, midőn azonban másnap reggel kimentünk 
keresésére, véletlenül egy szemközt jövő paraszt suhancz 
kalapjánál szalonka szárnyat pillantottam meg, kit is kér
dőre vonván ez megmutatta a helyet, hova dobta az ő 
véleménye szerint haszontalan madarat. Nyúl és fogoly jól 
áttelelt s az előbbi szaporulata igen szép, mire minden
esetre jó befolyással volt, hogy az elmúlt télen 38 darab 
rókát lőttem, ezen kívül terítékre hoztam 2 vaddisznót, 
3 vidrát és 138 nyulat, nem számítva egyéb alárendeltebb 
állatokat. Az idén e szerint szép vadászatokra lesz ki
látásunk, melyekre szívesen látom a szerkesztő urat is.

Kérem szíveskedjék részemre és Pataki Imre kar
társam részére egy-egy példány röpiratot küldeni.

Szívélyes üdvözlettel maradtam
igaz hive Z u d o r  J a k a b  

püspöki főerdőőr.

Kü l ö n f é l é k .

K edvezm ényes praeparálás. Katona Mihály, 
az országos muzeum praeparatora, kinek hirdetményére 
külön is felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hozzánk 
intézett levelében az erdészeti és vadászati altisztek részére 
azt a kedvezményt biztosítja, hogy az általuk beküldött 
é l v e z h e t ő  állatok értéke fejében azokat részükre minden 
külön díjazás nélkül praeparálja, módot akarván ez által 
nyújtani arra, hogy igy olcsó utón jussanak szép szoba
díszekhez. Az állatok beküldésére és egyéb tudnivalókra 
nézve szívesen ád levélbeli felvilágosítást

H osszuélétüek szokásai. Hannibál Camour, 
akit Horace Vemet, a tizenkilencedik század közepének 
hires festője örökített meg képein, százhuízonegy eszten
dőt élt és nagyon sok bort ivott és igen sokat evett. 
Polotiman, lotharingiai kirurgus. 1525-ben halt meg száz
negyven éves korában; a halála előtt való napon még 
egészen ügyesen elvégzett egy operáció: és nem múlt el 
nap, hogy ittas ne lett volna. Egy sziléziai parasztasszony 
ugyanabban az esztendőben százhetvenöt jéves korában 
halt meg; naponkint megitta az ő rendes adag pálinkáját. 
Egy Eleonore Spier nevű hölgy, aki 1763-ban halt meg 
és százhuszonnégy esztendőt élt, megőrizte mindvégig 
szellemi frisseségét és soha egy csöpp szeszes italt nem 
ivott. Grandes aranyműves legény X2Ő éves korában halt 
meg és tizenkét nappal halála előtt még dolgozott és 
soha bort nem ivott. John Effingham, aki százhuszonnégy 
évig élt, szintén nem ismerte a szeszes italt. Pierre Zortan, 
aki 1724-ben száznyolcvanöt esztendős kort ért el, kizárólag 
növényi eledelekre szorítkozott.

Fölm entett gyilkos. Sopronban rendkívül érdekes 
esküdtszéki tárgyalás folyt le a vádlottak padján. A  vádlott 
Füss István 22 éves szabólegény volt, aki kedvesét hüt-

föl s melyek a ragyogó napok vakító fénykörében 
keringenek.

Messzelátóval a Szirius mély kék színű s ez 
bizonyítja, hogy számtalanszor tündöklőbb és izzóbb 
mint a mi napunk, jóllehet alig négyszerte nagyobb 
csak. A Lant konstellációjában a Vega kék és sok 
százszor nagyobb lévén mint a nap, hősége elképzel
hetetlen. Hát még az Alkoné, mely ezerszer nagyobb! 
Hát az Akturus! a napok e királya! — ötezerszer több 
a fénye s forrósága, mint a mi napunknak.

Pedig a mi napunk sem csekélység. Gondoljuk 
csak el: ha 1,250.000 egyenlő nagyságú részre oszt
hatnék, egy ilyen darabocska akkora lenne, mint a 
földünk. A mi pedig kisugárzó hőségét illeti: egy másod- 
percznyi hőségével 500 millió köbméter jéggé fagyott 
vizet forralhatnánk föl. és e hőség nem hogy fogyna, de 
évezredenkint növekszik még. Az amerikai asztronómus 
szerint körülbelül nyolcszázezer esztendeig folyton ilyen 
szinü marad a nap, a milyennek mi látjuk (holott kék) 
most, illetve hősége nem csappan. Harmincöt millió

esztendeje, hogy napunk az égen ragyog, teste azon
ban zsugorodott azóta, soványodik napról-napra, a mi 
persze az ő életében századokat is alig jelent. Holnap 
harminc centiméterrel, ezer év múltán száz kilométerrel 
lesz kisebb, mint a mekkora ma s ha majd fénye, 
hősége maximumát éri, bizony sokkal kisebb lesz. 
Aztán öregedni fog. Hősége gyorsan megcsappan, a 
mi földünkön pedig elpusztul az utolsó fóka s éhen 
vész a legutolsó eszkimó is, bár az egyenlítő alatt 
fagyoskodott néhány száz esztendőcskén keresztül.

Ez az élet, az emberiség sorsa e földön, ha sikerül 
majd együtt vénülnünk a nappal, a hideg végez 
velünk. De az is megeshetik, hogy a forróság emészt 
el bennünket. 80 millió esztendő múltán képzelhetet- 
lenül forróbban süt majd a nap, — kibírjuk ?! . . . 
Van időnk tanakodni.

A nap pedig, ha majd teljesen elvénül, a Véga 
melegénél sütkérezik majd, hisz már is, óvatosan, 
arra felé törekszik s véle a mi földünk és bolgyóink.
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lenség miatt meggyilkolta és akit szándékos emberölés 
miatt helyeztek vád alá. A  vádlott rokonszenves külsejű 
fiatal ember, aki megrázó módon ecsetelte azt a lelki 
állapotot, amelybe őt kedvesének hűtlensége juttatta és 
amelyben a gyilkosságot elkövette. Vallomása nagy hatást 
tett a közönségre és az esküdtekre. Az esküdtek verdiktjét 
herceg Esterházy, az esküdtszék feje hirdette ki. Az 
esküdtek a föltett kérdésekre úgy válaszoltak, hogy a 
vádlott a tett elkövetésekor beszámíthatatlan állapotban 
volt, tehát nem vétkes a szándékos emberölés bűntetté
ben. A  törvényszék erre a vádlottat fölmentette és rögtön 
szabadon bocsátotta. A  fölmentő verdiktet a közönség 
zajos éljenzéssel fogadta.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E mi  1.

*

*•901

1a9
I9

Á lla to k  m in d en  fa ja in a k  k itö m é s é re  v á lla lk o z ik

K A T O N A  M I H Á L Y
az orsz. Muzeum és könyvtár biz. praparatorának 

nyilvános állatkitömő laboratóriuma
BUDAPEST, József-kőrút 13.

Emlősök és madarak természetimen a legújabb 
módszerrel (modellirozássalk) észittetnek; szebben, 
jobban, olcsóbban mint bármely hasonló intézetben.
Az állatok kitömése nagyság szerint kerül:

!
9m

Eml ősök : Ma d a r a k :
Egérnagyságu 0.80 — 1 frt Pintynagys. 0,80 — 1 frt.
Menyét „ 2 frt. Galamb „ 2 frt.
Nyest „ 5 frt. Erdei bagoly 3 frt.
Róka * 9 frt. Nagy suholy (Uhu) 6 frt.
Vaddisznófej 15 — 20 frt. Sas (nagy) 8 frt.
Szarvasfej 35 — 40 frt. Keselyű 12 frt.

Az intézetben készíttetnek mindenféle

V a d á s z a t i  t r o p h e á k ,
kisebb és nagyobb biológiai csoportok, függő vadak, emlős 
fejek művészileg faragott tablettákon mint szobadíszek, 
madarak mint fali diszek, emlősök bőrei tepicheknek 
természetimen utánzott fejekkel. Öz és szarvas agancsok 
montirozása tablettákra; levetett agancsok koponya után
zatokra helyezéso és minden egyéb praeparatori munká

latok művészi és gondos kivitellel s jutányos áron.
Az i n t é z e t  vásárol :

kitömési czélra frissen lőtt állatokat. Bz idő szerint: Hiuz, 
vadmacska, borz, sün, pele és egér-félék, vidra, morga, 
földi kutya, denevér, sasok, vércsék, ölyvek, kányák, bag
lyok minden fajait, kakukk, banka, jegér, gerle vagy 
galamb, fekete és három ujjú harkály, lappantyú, kereszt
csőr, pirók, hajnalmadár, billegény, minden fajú nádi 
veréb, ökörszem, füstfark, gébics, szakálas és búbos czinke, 
vörösbegy holló, siket —,nyir — hó — és császár fájd, 
erdei és mocsári szalonkák, daru, gémek, kormorán, túzok 
kakas, picziny reznek, haris, halász madarak, vadlúd, 
kanalas rucza, bársony, nyílfarkú stb.

Elve jó árakkal vásárol: medve bocsot, hiuzt, vad
macskát, vidrát, farkas kölyket, földi kutyát, keselyüt, 
kőszáli sast, uhut, siket és nyirfajdot stb.

Minden szállítm ány az intézet czimére 
küldendő'; a szállítási költséget az intézet vi
seli ; utánvétel semmiféle kiildeméy sem lesz 
elfogadva. K ívánatra bó'vebb utasítással szol
gál az intézet. 1—2

%
I
®990

s
s

Állást keres
egy jó bizonyítványokkal rendelkező erdöőr, 
ki az erdőőri szakviszgát jó eredménynyel le
tette, az erdőőri teendőkben s kivált a rovar- 
pusztitásban is, nemkülönben a vadtenyésztésben 
megfelelő jártassággal bir. Beszél magyarul, 
németül, tótul és horvátul. Czime megtudható 
az Erdészeti Újság szerkesztőségénél. A nye
rendő állást május elsején s esetleg bármikor 
elfoglalhatja. 2 — 3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|  II MEGJELENTI! *
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 

$$ bérraentve lesz megküldve a

RŰPIRAT - * m
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér

i t  dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Ujság“ 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
dendők. | f

: H K K M u m n n m n n n n u H * n n

|  Zoológiái Lapok

9900990009909999991

képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával mustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

J S999999999999999999
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .  
MBa B H ir if f lff iH W  T IM I M — fé a g B M H M l

L U M  és T A
Szerb kir. udv. szállítók, Ő es. és kir. Fensége József Fóherczeg udv. szállítói,
A nagymóltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Brdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G  A R . I TT m  ÁÁ. IE3L

1

a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és bé rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLU M  é s  T A R SA
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József fóherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület” rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

í  MA8YARH0N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS ÍSiÖBBHIRWEvé WflZLET?

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

Kétféle mérték.
Az emberi életben igen gyakran megesik, 

hogy ugyanazt a dolgot nem úgy mérik az 
egyiknél, mint a másiknál, hanem egymástól 
teljesen elütően. Ilyen kétféle mértékkel talál
kozunk az erdészeti és vadászati altisztek éle
tében is. Világítsuk meg ezt az állítást egy pár 
példával, nehogy bárki is azt állíthassa, hogy 
rémképeket látok s képzelt dolgokat akarok 
valóknak feltüntetni. Nézzük mindjárt első sor
ban magát az alkalmazást.

Mig a kincstári, közhatósági s ujjabban az 
állami kezelés behozatala óta a községi és egyes 
közbirtokossági erdészeti altisztektől az állások 
betöltésénél feltétlenül megkívánják az erdő
törvényben körvonalozott minősítést, addig a 
magán uradalmaknál még mindig a régi patri
archális módszer dívik s ezeket senki sem kérdezi 
meg, hogy vájjon erdeiknél szakavatott em
bereket, vagy pedig kontárokat alkalmaznak-e, 
hanem minden külbefolyástól menten szabadon 
fogadják fel személyzetüket, sőt talán még 
hatóságilag fel is eskettettik azt, daczára annak, 
hogy az erdőtörvény félremagyarázhatlanul ki
mondja, hogy a hatósági eskü alá csak szak
vizsgázott s e szerint szakképzett egyének 
bocsáthatók. Az ilyen magán uradalmi állásoknál 
néha még az is elegendő képesség, ha az azokat 
elnyerni óhajtóknak szép és kacsintgatni tudó 
feleségük vagy leányuk van, kik körül az 
ifiurak akadálytalanul settenkedhetnek.

Mig a törvényes kellékeknek mindenekben

megfelelő s számba vehető erdészeti vagy va
dászati tapasztalatokkal és előtanulmányokkal 
ékeskedő kincstári, közhatósági vagy községi 
altiszt különféle szigorú szabályok betartására 
van kötelezve, kivált a fegyver viselés és 
használat tekintetében, addig némely magán 
uradalmaknál a minden törvény és szabály is- 
meretetnélkülöző, erdőőröknek, vadászoknak sőt 
nem ritkán erdészeknek csúfolt egyének a fegy
vert tetszés szerint viselhetik és használhatják, 
saját belátásuk szerint s a nélkül, hogy bár
kinek is eszmébe jutna ez ellen óvást emelni.

Az ilyen mindenféle fajzatból összeszedett 
s kifaragot erdőőrök — kivált még ha katonai 
dressurával sincsenek ellátva — tudatlansá
gukban gyakran olyan cselekedetekre ragad
tatják magukat, melyek mód nélkül alkalmasak 
az erdészeti vagy vadászati altiszteknél annyira 
szükséges, hogy ne mondjam nélkülözhetlen 
tekintély aláásására.

Sajnos, hogy ilyen ázsiai állapotok gyakran 
hazánk legtekintélyesebb főurainak birtokain is 
előfordulnak, kiktől pedig méltán elvárhatnék, 
hogy erdészeti és vadászati személyzetük meg- 
válogatásánál is jó példával járjanak elől.

Az előadottak bizonyságául ime néhány 
tapasztalati tény:

Egy a saját védkerületemmel szomszédos 
uradalomhoz tartozó erdők őrzésével megbizott 
K. J. erdőörré átvedlett béres múlt évben — 
valószínűleg bepálinkázott fővel erdei őrjárata 
alkalmával raeglődözte a menekülő orvvadá
szokat, illetve tőrözőket s miután ezért mérsé
kelten kiszabott börtönbüntetésének elszen-
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védésé után állásába visszahelyeztetett, fegy
verhasználati jogát újból arra használta fel, 
hogy egy száraz gályát szedő s tetten éréskor 
menekülni akarót fiút sörétezett meg, mely 
cselekedetéért most ismét a törvény emberei
vel küzd.

Ugyanennek az uradalomnak más kerü
letében alkalmazott s most „erdőőr“ czimet 
viselő volt kocsisa M. J. a községből száraz 
fáért ment három gyermeket lődőzött meg 
menekülésük közben s ezért folyó évi február 
hóban elzárták két hónapra. Fogsága idejére 
természetesen ki más, mint egy béres helyet
tesítette, de ez is szerencsétlenül járt, amennyi
ben egy az elődje helyébe kiszemelt híres 
orvvadász akkor, midőn általa orvvadászaton 
éretett, lelőtte.

Az erdőőr — jelölt orvvadász — kit az 
uradalom nyilván mint tapasztalt jágert hasz
nosan vélt alkalmazhatni — éppen egy nyulat 
lőtt, midőn oda érkezett a helyettes erdőőr s 
miután nevén szóllitotta, a feljelentéstől való 
félelmében, no meg talán azért is, hogy leendő 
kenyérkeresetétől meg ne fossza, egyszerűen 
ledurrantotta s abban a hiszemben, hogy ez 
már örökre elnémult, nyugodtan távozott, mint 
ki dolgát jól végezte. Azonban nem igy történt; 
a súlyosan sebesültnek volt még annyi ereje, 
hogy haza vánszoroghatott s megnevezhette bán- 
talmazóját.

Az „erdöőr-jelölt“ orvvadász most már 
csendőrök kezére került s ezek megvasalva 
bekísérték a bírósághoz, magukkal vivén a 
bűnjelekül szolgáló puskát és nyulat is, a bíró
ság azonban rövid kihallgatás után rögtön sza
badon bocsátotta s igy lehet kilátása nem csak 
arra, hogy ismét nyulakat és embereket lőhet, 
hanem még arra is, hogy beigazolt erélyessége 
folytán csakugyan megnyeri az uradalom által 
neki már előbb kilátásba helyezett erdőőri állást.

Kérdezem már most, hogy az illető ura
dalom grófi tulajdonosának mi haszna van az 
ilyen alkalmazottakból, ha csak nem a konven- 
czión való megtakarítás ? Az uradalom ügyé
szének pedig folyton azon kell buzgólkodnia, 
hogy a tudatlan és tapasztalatlan erdőőröket 
kinvonja a törvény szigora alól.

Igaz, hogy a magán birtok egyes emberé 
s igy öt annak kezelésében korlátozni, neki 
szabályokat előírni bajos, de hát azt sem lehet 
tagadni, hogy a magán birtok az ország köz
birtokának egy részét képezi s igy az országnak 
vau nemi beleszólása annak helyes vagy hely
telen kezelésébe, mert hiszen nyilvánvaló, hogy 
ott, hol az egyes részek pusztulásnak indulnak, 
megakad az egésznek a föl virágzása is, márpedig 
hogy az ilyen minden szakértelmet nélkülöző, 
fegyelmet nem ismerő egyének nem lehetnek 
az erdészet ügyének előmozdítói, azt mindenkinek 
el kell ismernie.

N ennek-Mojang,
A Bp. H. után.

Hollandus gyarmaton a Szunda-szigetcsoporton élő ha
zánkfia, Mattyasovszky Béla a következő érdekes 
levelet küldte nekünk Meester Cornelis-ből:

Itt általánosan ismeretes, hogy bennszülöttek 
Nennek-Mojang kifejezéssel nemcsak őseiket értik, ha
nem minden veszedelmes fenevadat is, mint a tigrist, 
kaimánt, a nagy kígyókat, a melyekbe hitük szerint, 
őseik lelke vándorolt. A múlt hónapban Bautam szigetén 
meglátogattam a Menesen lakó B. grófot. A vidék 
gyönyörű, csakhogy reggel hetedfél óra előtt és este 
hat óra után veszedelmes az ajtón kívül való tartóz
kodás a sok tigris miatt, a melyek a kampong keskeny 
utjain sans gene sétálnak. Az udvarok és házak sürü

tüskés sövénynyel vagy magas fallal vannak körülvéve 
e miatt. Megérkezésem után az első reggelen, a nap 
még nem kelt föl, barátom preparátumait vizsgálgattam. 
Egyszerre óriás lárma támadt az udvaron. Tehenek, 
kutyák, lovak bőgtek, csaholtak, nyerítettek fülha- 
sogatóan. A lépcsőre futottam oly gyorsan, hogy egy 
jávait leütöttem a lábáról.

— Toevan oda matjan! (Egy tigris ur van itt) 
kiáltotta utánam rémülten.

Kis ágyúhoz hasonló 10-es kaliberű fegyveremet 
fogva, az udvarra rohantam, sajnos, már későn: a 
tigris ur eltűnt. Az egész házban csakhamar oly mély 
csönd és nyugalom támadt, mint a paradicsomban az 
első bűn után A jávai erdők uralkodójának nyomai a 
ház körű nagyobbak voltak, mint a tenyerem, pedig 
az én kezecském sem igen kicsiny. Szép, nagy király
tigris lehetett. Kár, hogy a szép bőr, melyet gondo
latomban már hazaküldtem, még eredeti tulajdonosának 
birtokában maradt. Másnap körülbelül 9 órakor bará
tommal együtt ültünk a verandán, a midőn értésünkre
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Szükséges lenne tehát az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet ügyeit a magán 
uradalmaknál is némi figyelemre méltatni s ha 
már a kincstáriak, közhatóságiak stb. bizonyos 
szabályoknak vannak alávetve, ezeket ott is 
alkalmazni s kivált a fegyver viselésére és 
használatára vonatkozó szabályt teljes érvényére 
juttatni, mert utóvégre az apró fatolvajok életét 
és testi épségét sem szabad közprédának tekin
teni szóval az erdészeti és vadászati altiszteknél 
egyenlő mértékkel kellene mérni minden 
vonalon.

Az uradalmak közt ugyan akadna olyan 
is, mely sanda szemmel nézné elejivel a jogaiba 
való beavatkozást, de ez nem tartana sokáig, 
mert csakhamar módjában lenne megismerni 
azokat a hasznokat, melyeket szakavatott és 
hivatásos alkalmazottjaik idővel hajtanának. 
A törvényhozás dolga lenne tehát itt is köz
belépni s az erdőtörvényt — melynek előnyeit 
és esetleges hiányait már volt időnk két évtized 
alatt kitapasztalni — megfelelőn módosítani, 
illetve kiegészíteni, minek első sorban szeretett 
hazánk látná legnagyobb hasznát.

P i l n i k  András .

A vadászterület szakszerű kezelése,
(Mutatvány „A Természet* czimü folyóiratból.)

Vadászterületünket szakavatottan, jól kezelni, a 
legfontosabb, de egyszersmind a legnehezebb teendők

egyike és nem nevezhető igazi vadásznak az, ki, legyen 
máskülönben a vadászatokon bármily használható is, 
a vadászterületét rendben tartani, vadjait óvni, gon
dozni nem képes, nem tudja vadászatait simán, ügyesen, 
gépszerüen vezetni.

Hosszú praxis, tapasztalatok és szaktudás szük
séges hozzá, hogy a vadászterületével és vadjaival 
bánni tudjon. Az a vadonatúj zöldkabátos, sárga gamáslis 
városi nimród, ki naponta kijár és kitűnő lövő lehet, 
nem ért hozzá. Ahová felállítják, ott szépen meglövi 
a maga részét, de ezzel aztán az ő mulatságának is 
vége, más egyéb nem érdekli egy cseppet sem. Pedig 
hát a vadász tiz parancsolata nem abból áll, hogy 
csak pusztítsuk, öljük a vadat, hanem: „ . . .  az legyen 
a vadász nemes törekvése, hogy a vadat óvja, kímélje 
és védje . . .“ !

Vadászterületünkön ezen szép mondásnak érvényt 
szerezui, szerinte cselekedni, ez az, a mi a vadászatot 
a férfias sportok legnemesebbikévé teszi, az örökké 
szép természet titkainak, csodáinak megfigyelésére, 
kutatására fogékonynyá teszi lelkünket és ezt hasz
talan magyarázzuk a „Sonntagsjager“-nek, ő nem 
tudja megérteni a természet beszédét . . .

A következőkben néhány utasítással és tanácscsal 
akarok szolgálni azon nimródoknak, kik még tapasz
talatok hiján vannak, de adnak valamit arra, ha korrekt, 
igazi vadászoknak tartják őket és vadászterületük 
szakszerűen van kezelve. Az első fődolog, hogy a 
tulajdonos teljesen és alaposan ismerje egész vadász- 
területét. Tudja pontosan, hol vezetnek utak, hol van 
szakadék, völgyelés, árok vagy patak és különösen 
tisztában legyen a határokkal, merre vannak, meddig 
terjednek. Ez utóbbik biztos és tökéletes ismerete 
nemcsak azért szükséges, hogy a szomszédok — esetleg

adták, hogy a falu előkelői kivának tisztelegni. A 
verandán fogadtuk őket. Már az első pillantásra észre
vettem, hogy félénken s látszólag zavartan közelednek, 
a mi a látogatásnak bizonyos jelentőséget kölcsönzött. 
Csak miután ismételten fölszólitottuk kívánságuk elő
adására, a legbátrabb előlépett s a következő, úgy 
látszik, betanult beszédet mondta felém fordulva raaiayi 
nyelven:

— Magas U r! engedd meg a te alacsony és leg
alázatosabb szolgáidnak, hogy Menes községe nevében 
számodra Allah és prófétája áldásáért esedezzünk. 
Reméljük, hogy nem fogod rósz néven venni, ha hozzád 
egy alázatos kéréssel fordulunk, beleegyezésed a falunk 
bizonyára nagy áldása lesz, ha pedig elutasítasz, 
nagyon szerencsétlenek leszünk. Ift egy kis pihenőt 
tartott, bizonyára, hogy lélekzetet vegyen, bár az is 
kétségtelen volt, hogy a ravasz róka arcomat tanul
mányozta, vájjon dikciója mily benyomást tett rám. 
Nem is tudom elképzelni. De most újból folytatta 
beszédét:

Szivünk nagyon szomorú s egész népünk gyászol, 
a midőn elhozták a hirt, hogy te Uram tegnap egy 
tigrist, mely falunkat meglátogatta, le akartál lőni. 
Mi, meg vagyunk győződve, hogy te Uram még nem 
ismerve e vidék szokásait, a legjobb szándékkal csele
kedtél. A tigris azonban nem volt gonosz, zsákmányt 
kereső ragadozó, mint a hogy te gondolod, hanem 
Nennek-Mojang hírnöke volt a ki a mi legszentebb 
védőnk és uralkodónk a hegyekben. Ő tudtunkra 
akarta adni, hogy falunkat veszedelem fogja érni s 
egyúttal azt is, mi módon lehet ezt a veszedelmet 
elfordítani. Mivel azonban, te Uram, meg akartad ölni, 
visszatért a hegyekbe, hogy most a tigris urat ki
engeszteljük, nagy áldozó ünnepet rendezünk, kérésünk 
az, ha az engesztelő ünnepet te is Uram megtiszteld 
magas személyeddel és jelenléteddel.

Az egész dologból annyit értettem, hogy iszonyú 
kihágást követtem el. Barátommal együtt biztositottuk 
is őket, hogy a legjobb szándékkal követtem el a 
bűnt, barátságos érzelmeink jeléül egy zsák rizszsel
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kevésbbé lelkiismeretes vadászok — kényük, kedvük 
szerint ne vadászhassanak a halárszéleken, hanem, 
hogy magunk is tudjuk mindig, meddig szabad vadász
nunk és a sebzett vadat üldöznünk. A hajtóvadszatoknál 
is tekintetbe kell venni a határokat és a hajtásokat 
úgy irányítjuk, hogy a sebzett és menekülő vadak 
lehetőleg saját területünkön maradjanak és a követ
kező hajtásba kerüljenek.

Elkerülhetetlenül szükséges a terepviszonyok 
ismerete is. Tudnunk kell, hogyan és honnét lehet 
területünk egyes pontjait leggyorsabban és legkönnyeb
ben megközelíteni, hol vannak tisztások, vagy sürü 
bokrosok, hol vannak váltók, hol lehet zajtalanul meg
közelíteni a vadat. A hajtások felállításánál, főleg ha 
nagy vadra vadászunk, figyelemmel kell lenni a szél 
irányára is, hogy ajhajtóvonal mindig széllel haladjon. 
Mivel pedig a szélirány egyes vidékeken rendesen 
ugyanaz szokott lenni, már a hajtások rendezése és 
felállítása előtt számolni kell ezen körülménnyel és 
aszerint rendezni a vadászatot.

A két első feltétel arra szolgál, hogy feladatunk 
harmadik részét, vadállományunk óvását, védelmét 
annál biztosabban és sikeresebben eszközölhessük. 
Fontos ez, igen fontos, mert ezen nyugszik vadállo
mányunk sorsa, szaporodása, jóléte, fennmaradása, 
vagy ezek ellenkezője, ha elmulasztjuk teendőinket, 
vagy csak következetlenül, pontatlanul teljesítjük azokat.

Két és négylábú ellenséggel van dolgunk és 
mondhatom, hogy az előbbiek a veszedelmesebbek. 
Tagadhatatlan, hogy a dúvad, különösen ha elszaporodik, 
nem csekély károkat okoz a vadállományban, de a 
vadorzók gálád üzelmei még sokkal többet! És aztán 
a dúvadak ellenében manapság már annyi czélra vezető 
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy jóformán csak rajtunk

múlik, ha még nem bírjuk őket elpusztítani. Az orv
vadászok vakmerő ravaszságával szemben azonban csak 
úgy lehet zöldágra jutni, ha túljárunk az eszükön, 
mihez körültekintés, óvatosság és mindeifbk előtt éles, 
jó szem szükséges.

Az orvvadászok többnyire vadászterületen lévő 
falu vagy faluk parasztjai közül kerülnek, még pedig 
azon kétes existencziák adják rá a fejüket, kiknek 
birtokuk nincs, dolgozni lusták és a „mindennapidhoz 
lehetőleg könnyen akarnak hozzájutni. És ott, ahol a 
vadorzást már régebben kényelmes keresetforrásnak 
tekintik, rendesen hírre tesz szert egy-egy szerencsés 
falubeli paraszt és igy a legveszedelmesebb, legvak
merőbb orvvadászt majd mindig ismerik, csak hogy 
tettem érni nem birják. Az ilyen szerencsefi persze 
roppant imponál a többieknek, nagy pártja van, egész 
orvvad ász-bandát szervez, az egész falu népét kezében 
tartja, senki rávallani, őt feladni nem meri és a vadász, 
sőt maguk a hatósági közegek is igen sokszor teljesen 
tehetetlenek vele szemben. Még sem szabad azonban 
engedni, hanem minden kínálkozó módot felhasználva 
törekednünk kell gaz üzelmeiket megakadályozni. Meg 
kell próbálni nagyobb pénzösszeg kitűzését jutalmúl 
annak, ki vadorzást felfedez, úgy, hogy a tettest 
törvény elé lehet állítani. Kezdetben ugyan nem sokra 
jutunk, mert az összetartás az ilyen kompániákban 
félig kölcsönös félelem, félig kényszerűségből nagy és 
nem igen hajlandó egyik sem többi társait felfedezni. 
Pedig ha csak egyikre is sikerül rábizonyítani a vad
orzást, alapos vizsgálat és körültekintő eljárás mellett 
legtöbbször a bűntársakra is rá lehet nyomozni. Ez 
esetben a vadász jó hosszú időre megszabadul hívatlan 
„kollégáitól,0 mivel a vadorzásért kiszabott büntetések 
súlyosak. A legszigorúbban kell eljárni azon egyénnel

és 20 liter pálmaborral fogunk az ünnephez hozzá
járulni. Hálásan szorították meg kezünket s énekelve, 
kiáltozva rohantak el, egész másképp, mint a hogy 
jöttek. Este 6 órakor kezdődött az ünnep s 7 órakor 
az öröm már tetőpontját érte el, a midőn egyszerre 
egy fájó sikoltás s a tompa tong-tong ütések eszerre 
végét szakították. Egy kuli halálsápadtan rohant be 
hozzánk s jelentette:

— Egy tigris éppen most ragadott el egy 
gyermeket!

Öt perc múlva az egész kampong fegyverfogható 
népétől kisérve, már az erdőbe hatoltunk én a 10-es 
kaliberrel az élén. Rövid negyed óra után, éppen 
holdtölte volt, fölzavarták a tigrist, a mely tőlem alig 
négy lépésnyire áttört a bozóton egy körülbelül hét 
éves gyermek széttépett holttestével. Ágyúm hangos 
dörejjel elsült s a tigris a robbanó golyótól szivén 
találva, ott feküdt előttem végső vonaglásban. Örült 
táncot jártak a tigris körül, a melynek bőrét alig 
bírtam megóvni a csonkítástól. Az első öröm lecsilla

podása után a gyermek apja hálás köszönetét mondott. 
Én csupán azt sajnálom, feleltem, hogy a bestiát 
tegnap le nem lőttem, akkor a szerenksétlenség nem 
történt volna. A bánatos apa szeme még könyben 
úszott, hite azonban változatlan maradt és szavamra 
ijedten hátralépett.

— 0, uram, ne beszélj ily borzasztó dolgokat. 
A tegnapi tigris igazi hírnöke volt Nennek-Mojang-nak, 
ez a vérengző állat pedig egy gonosz szellem, a ki 
tudott a hírnök megjelenéséről s azért tört falunkra 
álruhában, hogy vórszomját kielégítse.

Másodszor főztek le égbekiáltó babonájukal.

Az asszony teremtése.
(Hindu legenda. A. Bp. N. után.)

Egy öreg brahmin Goonában meghalt pestisben, 
s egy Bain nevű angolra hagyott egy szanszkrit kéz
iratot. Hindú legendák vannak ebben a kéziratban, 
amelyek most Londonban angol nyelven kerültek nap
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szemben, ki az orrgazda szerepére vállalkozott és a 
lelőtt, vagy elfogott vadakat értékesíti. Amellett, hogy 
az orvvadászt vakmerő vállalkozásainál majd mindig 
veszély fenyegeti, ennek semmi gondja, baja nincs és 
a legzsirosabb jövedelem ezen mesterségből mégis az 
ő markát üti. Legtöbbször a falubeli korcsmáros az 
értékesítője az orzott vadnak, gyanús körülmények 
között tehát ennél a házkutatás meglepő eredményre 
vezethet.

Vagy hasznunkra van, ha a mezőn és erdőn 
taztózkodó pásztorok, favágók, csőszökkel jó barátságba 
tudunk jutni. Egy-egy ajándék szivar, vagy pipa-dahány, 
vagy más csekélység, sokszor igen fontos adatokat 
szolgáltatnak kezünkbe. Persze a jutalmazással sem 
szabad fukarkodni, mert ezáltal csak növeljük a buzgal
mukat és éberségüket.

Nagyobb vadászterületen kellő számú megbíz
ható vadászszemélyzet elkerülhetetlenül szükséges.

De bármennyire vigyáznak is ezek, mégis sok 
vadorzás történik tudtuk nélkül, főleg ha a vadász- 
terület nagyobb, összefüggő erdőség, melyben tetemes 
fővad és őzállomány van. Egy darabnak a kézre- 
keritése is szép jövedelmmel kecsegtet, nem csoda 
tehát, hogy itt a vadorzók százszor ravaszabbak, vak
merőbbek, mint az olyan területen, hol csupán csak 
nyulak és foglyok honosok. Ezekre nem is annyira a 
puskát, mint inkább a különböző önkészitette hurkokat 
és tőröket használják, mert jóval olcsóbb, kevesebb 
veszélylyel is jár és ügyesen állítva igen sok vadat 
fognak el velők.

Ősszel és télen van a szezonjuk a tőr- és hurok
vetőknek, mikor is apparátusaikat a kertek alatt, erdő
szélekben, laposokon és az etetők körül szokták lerakni, 
mindig ott. ahol legtöbbet fordul meg a vad. Nem

világra. A legendák között van a következő is, amely 
az asszony teremtését mondja el igy:

Az idők elején Tvashiri (a hindu mitológia Vul
kánja) teremtette a földet. Hanem amikor az asszonyt 
akarta teremteni, észrevette, hogy a férfi teremtéséhez 
minden rendelkezésére álló anyagot felhasznált. Semmi
féle szilárd, tömör eleme nem maradt. Nagy kedvet
lenség és zavar fogta el és mély töprengésbe merült 
Tvashiri. Miután hosszasan gondolkozott volt, a követ
kezőképpen cselekedett: Vette a hold kerekségét, a 
kígyó hullámvonalait, a folyondárnövény kuszáltságát, 
a fü reszketését, a nád karcsúságát, a virág bársonyos
ságát és a levelek finomságát és az őz pillantatását 
és a napsugár pajzán vidámságát és a felhők könnyét 
és a szél állhatatlanságát és a nyúl félénkségét és a 
páva hiúságát és a veréb nyakán levő pehely lágy
ságát és a gyémánt keménységét és a méz édességét 
és a tigris borzalmasságát és a tűz melegségét és a 
hó hidegségét és a harkály fecsegését és a gerlice 
bugását. Mindezt összekeverte és teremtette az asszonyt.

felesleges tehát az őszi és téli hónapokban az emli- 
tettt helyeket minél gyakrabban bejárni és a meg
talált tőröket szétrombolni s azután a felállitóra rálesni, 
mert ez valószínűleg korábban vagy későbben meg 
fog jelenni, hogy utánna nézzen eszközeinek.

A tőrözés és hurokrakás saját tapasztalataim és 
a minden oldalról hallott panaszok után Ítélve, sajná- 
attal kell konststálnom, hogy majd mindenütt el van 
terjedve és bizony ideje volna, hogy az illetékes közegek 
több gondot fordítanának az ilyen kihágások felfede
zésére és nyomozására. A puskával járó orvvadászok 
ellen napjainkban már igen szigorú, erélyes intézkedések 
foganatositvák és ennek van is látszata, mert teteme
sen megapadt a számuk; de mihaszna, ha ezalatt 
gombamódra megszaporodnak azok, kiknek a tőrözés a 
kenyérkeresetük.

Vadjainknak másik ellensége, melyet azonban 
kitartással mindig féken lehet tartani, a négylábú és 
szárnyas ragadozók.

Teljesen kipusztitani egy vadászterületről persze 
ezeket sem lehet és jól van ez igy. Mert akármit is 
mondanak egyesek, érdekessebb vadászat a dúvadénál 
alig képzelhető, kölönösen a nagyobbaké, melyeknek 
ravaszságán túljárni, óvatosságuk daczára őket rászedni 
nem könnyű; de aztán annál nagyobb örömmel és 
megelégedéssel állunk a hosszú, fáradságos üldözés 
után végre is elejtett róka, vagy nyest, vagy egy nagy 
sas, sólyom teteme előtt. Mily bántóan kihalt volna az 
erdő, ha ép ezeket teljesen nélkülöznénk és a frissen 
esett hóban nem látnok a róka koma jól ismert foto
gráfiáját, ha a légben nem lebegne egy-egy sas, vagy 
sólyom, a fákon nem ugrándoznának a szarkák és a 
vetéseken és szántókon nem sétálgatna kimért léptekkel 
a szürke-varjú. Bizony szomorú, egyhangú volna mert

Aztán odaajándékozta a férfinak. Egy bét múlva a 
férfi elment Tvashirihoz és igy szólt:

— Uram, a teremtmény, akit ajándékoztál nekem, 
megmérgezi életemet. Szakadatlanul fecseg: elrabolja 
az időmet; semmiségek miatt jajgat, mindig beteg. 
Eljöttem a végből, hogy vennéd vissza, mert nem 
élhetek vele.

És Tvashiri visszavette az asszonyt. Egy héttel 
később azonban újra jött a férfi és igy szólt:

— Uram, életem kietlen, amióta teremtényedet 
vissaadtam, Mindig visszagondolok arra, hogyan táncolt 
és énekelt előttem. Arra is visszaemlékezem, hogy 
olyan sajátságosán nézett rám, hogy játszott velem 
és hogy simult hozzám.

És Tvashiri vissza adta a férfinak a nőt. De 
csak három nap múlt el, már látta Tvashiri, hogy 
újra jön a férfi.

— Uram — szólt a férfi — nem tudom, hogyan 
lehetséges ez, de meggyőződtem most már arról, hogy
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a változatosságot a természetben ép ezek az állattok 
adják meg. Ezt csak azért emlitem, mivel némely — 
még rendesen tapasztalatlan — vadászok egészen vak, 
oktalan gyűlölettől eltelve nem nyugodnánk addig, mig 
az utolsó ragadozó vadat el nem pusztították és ezen 
nézetükkel igyekeznek magunk „a korrekt kötelesség- 
tudó vad ász “ nevét megszerezni.

Nem valami megrögzött állatvédő beszél belőlem, 
ha azt mondom, hogy ha vadállományunkban a dúvad 
is képviselve van, persze csekély számban — ez nem 
árt, csak érdekesebbé teszi a vadászatot és változatos- 
sággúl szolgál a puskásnak. Egészen másként áll a 
dolog természetesen, ha a dúvad egyik, vagy másik 
faja elszaporodik, kedvező körülmények, vagy pusz
tításának teljes elhanyagolása folytán. Ezekkel szemben 
ugyancsak résen kell lenni és irtani ott, a hol lehet, 
mert ha nem tesszük ezt, vad állományunk látja kárát.

A róka apró vadjaink legádázabb ellensége, erre 
irányítandó hát a főfigyelem. Pusztításánál négyféle 
módszer áll rendelkezésünkre: a lyukából tacskók 
segélyével kizavartatjuk, vagy kiássuk; hajtások alkal
mával lőfegyverrel irtjuk, csapdákban fogjuk és télen 
méreggel irtjuk. Több vadászterületen vettem észre 
egy rósz szokást, melyről érdekesnek tartom meg
emlékezni. Szokásban van ugyanis, hogy a vadászúr 
az elejtett, vagy más módon kézrekeritett rókabőrt 
annak a vadőrnek ajándékozza, ki a rókát lőtte, vagy 
fogta. Ez magában véve igen helyes intékedés volna, 
mert csak buzdítja a vadőröket további mozgalomra, 
de mi a következménye? Tavaszszal és nyáron, mikor 
a róka bőrének úgyszólván semmi értéke sincs, de mikor 
legkönnyebb a rókát pusztítani és a mikor a legtöbb 
kárt is okozza a kölykei bő táplálása folytán, a vadőr 
daczára ennek nem fog ellenük fellépni, mert ugyan 
mi haszna is volna belőle, ha a rókabőrt el nem ad
hatja? Csak ősszel és télen fog bele a pnsztitásba, 
mikor már sokkal nehezebb a kinőtt rókákat megkapni 
és aztán ez az egész nyáron és tavasszal okozott kárt 
a hasznos vadállományban már nem pótolja. Dehát 
persze sokkal jövedelmezőbb és a vadőr előtt ez a fő.

Ajánlatosabb volna tehát egy más eljárás. A

az asszony több bosszúságot okoz nekem, mint amennyi 
gyönyörűséget szerez. Kérlek uram, vedd őt vissza újra!

Azonban Tvashiri igy kiáltott:
— Kotródj férfi és rendezkedjél be úgy, ahogy 

tudsz!
És a férfi szólt:
— Nem élhetek asszonnynyal!
Tvashiri felelte neki:
— Te asszony nélkül sem fogsz tudni élni.
És a férfi eltávozott és sóhajtott:
— 0  én szerencsétlen! nem élhetek az asszony

nyal és nem élhetek az asszony nélkül!

tavasz és nyár folyamán a vadászúr minden beszol
gáltatott rókáért fizetne, mondjuk 4—5 koronát jutalom 
fejében; viszont az ősszel és télen lőtt, illetve fogott 
rókák bőrét saját maga számára foglalja le a nélkül, 
hogy azért a vadőrt kárpótolná. Ily módon hamar 
nagyot változnék a helyzet és a rókák is megfogynának.

Á varjúk, szarkák és más ragadozó madarakra 
is kell valami csekélyebb jutalmat kitűzni, persze ezt 
már tekintet nélkül az időszakra. — Csapdákkal szintén 
sikeresen lehet operálni úgy a négylábú, mint a szár
nyas dúvad ellen, de csak hogyha olyan egyén veszi 
kezébe a dolgot, ki hosszabb gyakorlattal bir e téren. 
A kezdő bizony nem igen fog valamire menni és igy 
csakhamar a kedvét is elveszti, ha nem áll mellette 
tapasztalt tanácsadó. A mérgezés úgyszólván a leg
sikeresebb és legeredményesebb pusztitási mód, tekintve 
azonban a vele jaró, sohasem kicsinylendő veszélyeket, 
csak teljesen járatos, szakavatott egyén végezze, mert 
különben sok szerencsétlenségnek lehet okozója.

Ni mród.

Halálozás. Martinék Ferencz kartársunkat, ki a 
Hontvármegyei Börzsöny községben van állomáson, meg- 
renditő csapás érte, midó'n múlt hó 27-én szeretett hites
társát, született Bencze Gizellát életének virágában — 
20-ik évében — s boldog házasságának 10-ik havában 
a mindenható magához szóllitotta. Az Isten kimerithetlen 
kegyelme legyen vigasztalója bánatos kartársunknak !

A  füge m int orvosság. A fügének gyógyító 
hatása van a gyomorra és különösen emésztési zavaroknál 
nagyon hasznos. Azért ajánlották a konstantinápolyi or
vosok is mint profilaktikus szert a kolera ellen, amelyet 
tudvalevőleg mindig emésztési zavarok előznek meg. Azon
kívül mindazoknak is ajánlatos a füge, akik köhögésben, 
vagy tüdőbajban szenvednek. Külsőleg is használják a 
a fügét fogfájás okozta daganat ellen, amely vagy szétoszlik 
vagy pedig megérik. A  fügét ebben az esetben úgy 
használják, hogy szélességében ketté metszik, langyos 
tejben megáztatják és úgy teszik rá a daganatra.

M egadózott szerelm esek. Idaho amerikai város 
lelki pásztora, aki valamelyik legújabb vallási szekta hive 
és papja, úgy gondolkozott, ha már egyszer akadnak 
hívei az uj szektának, miért ne akadnának az uj szekta 
hívők szerelmesei között olyanok is, akik meg hagyják 
magukat adóztatni. Kihirdetette tehát, hogy minden sze
relmes ifjú, aki valamelyik leányt meglátogat ennyit és 
ennyit fizet. És sikerült is számitása, a szerelmes ifjak 
annyi „szerelmi adót“ adtak össze (és hányszor nem ad
tak !), hogy nemsokára egy orgona került ki az összegből. 
A  lelkiatya felbuzdulva a nagy sikeren, elhatározta, hogy 
uj templomot is építtet „szerelmi adóból". Összeállította 
tehát a következő tarifát: Látogatás este az imádott
hölgynél 10 centims, nappal 2 —6 cts., kézszóritásért 16 
cts., együtt kikocsikázás 20 cts., csók az imádott nő anyja 
jelenlétében 30 cts., ha a leány beleegyezik a szerelmes 
ifjú kérésébe, hogy nőül menjen hozzá 1.98 dollár, az el-
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jegyzési napon fizetendő 2 dollár stb. stb. Valószínű a 
szerelmes ifjak nyugtát is kapnak majd egy csókra, egy 
kézszóritásra s egy barátságos mosolyra, sőt hihető, hogy 
utalványt is fognak kapni a tiszteletes lelkipásztortól, 
amelyben megengedélyezi, hogy imádottjától felvehet 
ennyi és ennyi csókot, ennyiszer szoríthatja meg kezét 
stb. de az már nem valószínű, hogy a szerelmesek előbb 
utalványon kérnék ki a puszit, vagy hogy bevalják a 
a szerelmi adót, mikor még más adót sem szeret az ember 
bevallani.

Szerencsétlenül járt vadász Albrecht Ede 
erdész, vihnyei lakosm.hó 17-én kimentaz erdőbe szalonkára 
vadászni. Egy magas sziklára mászott fel, hogy onnan majd 
jobban körültekinthet. Alig, hogy fölért a hegycsúcsra, a 
szalonkák helyett egy hatalmas farkas toppant eléje, A l
brecht, akinek fegyvere csak apró sörétre volt töltve, a 
farkastól megijedve, futni kezdett, miközben megcsúszott a 
keskeny sziklacsucson, és lezuhant a mélységbe, ahol pár 
pillanat múlva meghalt. A  szerencsétlenül járt vadászt nagy 
részvéttel temették el.

A ranyásó majmok. Moss kapitány, ki sokáig 
élt Dél-Afrikában, következőket beszéli egy csapat ma
jomról, melyet ő aranybányáiban „foglalkoztatott" : 
„Huszonnégy majmot foglalkoztattam aranybányáimban 
— beszéli a kapitány. — Épen annyit dolgoztak, mint 
hét szorgalmas és gyakorolt férfimunkás. Olyan esetben 
is hasznát vettem a majmaimnak, amikor emberekkel 
semmire se mentem volna. A  majmok ugyanis összegyűj
tötték az olyan apró kvarczdarabokat is, melyekre más 
munkások ügyet se vetettek, ha fönt mindent összetaka- 
ritottak, bemásztak a mélyebb tárnákba és soha czivako- 
dással mint az emberek egymás, munkáját nem zavarták. 
A majmok általában rendszeresen dolgoztak és a munka
időt pontosan betartották. Igazán érdekes volt látni ezeket 
a dolgozó majmokat, melyek a legapróbb dolgokra is 
ügyeltek, meg a kis szállító-kocsikra is és apróra föl
szedtek mindent, ami ezekből a földre esett.

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. B lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Szerkesztői üzenetek.
M akky Ján os urnák, Eajka. Előfizetése m. hó végével 

járt volna még csak le s igy most az a jövő évi április hó végéig 
van rendezve. Vájjon élünk még mindketten odáig ? M ezey 
G yörgy urnák, Marczali. A közlött czimekre f. hó 4-én tettünk 
postára 2—2 mutatvány , számot. N aszlady Lajos urnák, 
Kaposvár. Előbbi üzenet Önnek is szól. Kolos István urnák, 
Nyék. A röpiratot múlt hó 4-én postára adtuk, nyilván eltévedt, 
miért is most 4-én egy második példányt küldtünk. Egyébként 
külön levelet is írtam ugyanekkor. Üdvözlet! Röpiratot küld
tünk újabban a következő czimekre : Papp Imre, Mike-Pércs. 
Stem pák Perencz, K. Topolovecz, Kisfalud! János, 
Szinfalu. Jövőben itt fogjuk mindig jelezni a megrendelt röpirat 
elküldését, hogy a megrendelőknek meg nem kapás esetén mód
jukban legyen postáikon tudakozódni.

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

1  Á lla to k  m in d e n  fa ja in a k  k itö m é s é re  v á lla lk o z ik

!  K A T O N A  M I H Á L Y
•  az orsz. Muzeum és könyvtár biz. praparatorának
2 nyilvános állatkitömő laboratóriuma
2 BUDAPEST, József-kőrút 13.

2 Emlősök és madarak természetimen a legújabb
•  módszerrel (modellirozássalk) észittetnek; szebben,
•  jobban, olcsóbban mint bármely hasonló intézetben.

Az állatok kitömése nagyság szerint kerül:

i

i
:
I
is

Eml ős ök :
Egémagyságu 0.80 — 1 frt. 
Menyét „ 2 frt.
Nyest „ 5 frt.
Bóka „ 9 frt.
Vaddisznófej 15 — 20 frt. 
Szarvasfej 35 — 40 frt.

M a d a r a k :
Pintynagys. 0,80 — 1 frt. 
Galamb „ 2 frt.
Erdei bagoly 3 frt.
Nagy suholy (Uhu) 6 frt. 
Sas (nagy) 8 frt.
Keselyű 12 frt.

Az intézetben készíttetnek mindenféle

V a d á s z a t i  t r o p h e á k ,
kisebb és nagyobb biológiai csoportok, függő vadak, emlős 
fejek művészileg faragott tablettákon mint szobadíszek, 
madarak mint fali diszek, emlősök bőrei tepicheknek 
természethüen utánzott fejekkel. Öz és szarvas agancsok 
montirozása tablettákra; levetett agancsok koponya után
zatokra helyezéso és minden egyéb praeparatori munká

latok művészi és gondos kivitellel s jutányos áron.
Az i n t é z e t  vásáro l :

kitömési czélra frissen lőtt állatokat. Ez idő szerint: Hiuz, 
vadmacska, borz, sün, pele és egér-félék, vidra, morga, 
földi kutya, denevér, sasok, vércsék, ölyvek, kányák, bag
lyok minden fajait, kakukk, banka, jegér, gerle vagy 
galamb, fekete és három ujjú harkály, lappantyú, kereszt
csőr, pirók, bajnalmadár, billegény, minden fajú nádi 
veréb, ökörszem, füstfark, gébics, szakálas és búbos czinke, 
vörösbegy holló, siket — nyír — hó — és császár fájd, 
erdei és mocsári szalonkák, daru, gémek, kormorán, túzok 
kakas, picziny réznek, haris, halász madarak, vadlúd, 
kanalas rucza, bársony, nyílfarkú stb.

Élve jó árakkal vásárol: medve boosot, hiuzt, vad
macskát, vidrát, farkas kölyket, földi kutyát, keselyüt, 
kőszáli sast, uhut, siket és nyírfajdot stb.

Minden szállítm ány az intézet ezimére 
küldendő; a szállítási költséget az intézet vi
seli ; utánvétel semmiféle kiildeméy sem lesz 
elfogadva. Kívánatra bó'vebb utasítással szol
gál az intézet. 2—2

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



256 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

MA6YABH0N EL8&,

/Jlapiffgtott
r 18AZ CT

E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M  és T Á R B A
Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Főherezeg udv. szállítói, 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2 .  szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közreboesájtása alkalmából ajánljuk legkósz- 
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

A R I  R . U H A E L
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ö császári és királyi Fensége József főherezeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  Á R A K / ^ j

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M ájus 15. 38. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Erdősítési jutalmak.
Vezető czikkünket követőleg egész terje

delmében közöljük a földmivelésügyi m. kir. 
ministerium hirdetményét, melylyel pályázatot 
ir ki erdősítési jutalmakra, hogy ezek révén 
buzdítsa azokat, a kiket illet ennek a közgaz
daságilag igen nagy fontossággal biró teendőnek 
a végzésére.

Az 1879 évi erdőtörvény megalkotásakor 
belátták a törvényhozók, hogy egyes olyan 
területeknek, melyeken hegyomlások, hó vagy 
kögörgetegek fordulnak elő, melyek a szélvé
szeknek és vizek rombolásának vannak kitéve 
vagy végre olyan területeknek, melyeknek 
felszíne futóhomok alakjában elhordásnak van 
kitéve, a beerdősitése nem csak hogy czélszerü 
és szükséges, de sőt gyakran életkérdést képez, 
minek folytán törvényhozásilag intézkedtek, 
hogy az ilyen területek minél előbb visszaadas
sanak tulajdonképeni hivatásuknak.

A törvény nemes és hasznos intenczióját 
senki tagadásba nem veheti, mert hiszen az 
ilyen kopár területek semmi egyéb mezőgaz
dasági megmivelésre nem alkalmatosak, sőt 
még csak legelőnek sem használhatók, egyrészt 
azért, mert azokon a tenyészet jóformán tel
jesen szünetel, másrészt pedig azért is, mert 
fekvésük a legelő marha részére többnyire 
vagy megközelithetlen, vagy járhatlan s leg- 
föllebb a kecskék találhatnak itt csekély hasznot 
is alig nyújtó silány legelőt.

A ki a hivatkozott törvényt olvassa s bele

mélyed annak az értelmezésébe, azt fogja hinni, 
hogy az ilyen területek tulajdonosai kapva 
kaptak az alkalmon, hogy az előzőleg semmi
nemű hasznot nem hajtó kopár területeiket 
hasznot hajtóvá, sivár vidéküket kellemessé 
tegyék, pedig hát nem igy van, mert ime az 
erdőtörvény meghozatala óta immár közel egy 
negyed század telt el s bár a kopárok befási- 
tásának ügyében elvitázhatlanul sok történt, még 
mindig nagyon távol állunk attól az eredménytől 
mely a törvény megalkatóinak és végrehajtóinak 
szeme előtt lebegett. Legjobb bizonyságul szol
gálnak erre a holdaknak azok a százezrei, 
melyek hazánk minden vidékén kopáron raere- 
deznek az ég felé, szabad lefolyást engedvén 
a felhőszakadások és záporok víztömegének, 
melyek megduzzasztván a patakokat és folyókat 
elsöprik a szegény földmives verejtékes munká
jának a gyümölcsét s rombolván rohanásukban 
az árjukba eső falvak szerényebb anyagból 
épített viskóit.

A magas kormány minden tőle telhetőt 
megtett és megtesz arra nézve, hogy az erdő
sítés hasznos és üdvös munkáját elősegítse, 
leginkább az által, hogy évente a csemeték 
millióit vagy teljesen ingyen vagy pedig el
enyészőig csekély költség megtérítése mellett 
nyújtja azoknak, kik kopárjaik befásitására töre
kednek, sőt miután még ez a jótétemény sem 
bizonyult be elegendőnek, újabban jutalmakat 
tűz ki azok részére, kik nem csak az önmaguk 
de a közérdek irányában is fennálló kötelesé- 
güket buzgón és eredményesen teljesitik.

A hivatkozott pályázati hirdetmény szerint
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jutalomra tarthatnak igényt részben a beerdő- 
sitett kopár területek birtokosai, részben pedig 
azok az erdőtisztek, a kik a beerdősitést el
rendelik és felügyelik. Kérdjük már most, hogy 
méltányos és igazságos-e a jutalmaknak ilynemű 
kiosztása?

Azt, hogy a kezelő és a felügyeletet gya
korló erdőtisztek a felügyeletük alatt vagy 
utasításuk szerint végbevitt erdősítések körül 
tett fáradozásukért jutalomban részesülnek, 
teljesen okadatoltnak, méltányosnak sőt igaz
ságosnak tartjuk, mert hiszen az ő erélyűk, 
szakértelmük és az ezekkel párosult buzgóságuk 
nagy mértékben hozzá járul a siker biztosításá
hoz, de hogy miért kapja a jutatmat a beerdő- 
sitett kopár terület tulajdonosa, ezt csakugyan 
véges eszünkkel nem vagyunk képesek felfogni. 
Hiszen a mit az erdősítés terén a terület tulaj
donosa tesz, azt a saját jól felfogott érdekében 
és a saját hasznára cselekszi, mert a sikeres 
munka gyümölcsét ő vagy jogutódai fogják 
majd idővel élvezni. A jutalmazásnak itt alkal
mazott elvét alapul véve ugyancsak meg kellene 
jutalmazni mindazokat, kik például legelőiket 
vagy kaszálóikat feltörve, azokat búzatermő s 
igy értékesebb földdé változtatják. Az érdemet 
ugyan itt sem lehet teljesen elvitatni, de miután 
a munka sikere már magában véve anyagi 
haszonnal jár, talán mellőzni lehetne a pénzbeli

jutalmazást s megelégedni díszoklevelek vagy 
érmek kiosztásával.

Igen, de hová legyen akkor a jutalmak 
másik fennmaradó része? Vájjon hová és mire 
kell ezt fordítani?

Az erdőtisztek kiadják a parancsot az erdő
sítés foganatosítására, sőt a mennyiben azt 
irodai munka által nagy mértékben igénybe 
vett idejük engedi, hébe-korba talán azt meg 
is tekintik, szakszem és hasznos utasításokat 
adnak és kinek adják ezeket? Az erdőőrnek, 
a kin egyedül fordul meg a munka tulajdon- 
képeni eredménye és sikere.

Kérdezzük már most, hogy milyen okok 
azok, melyek az erdősítéseket vezető, azok 
sikerét folytonos utánjárással, utánnézéssel 
biztositó erdőőrnek a jutalmak kiosztásánál 
való mellőzését indokolják? Hiszen tudvalévő 
dolog az mindenki előtt, ki a dolognak fenekére 
tekint, hogy éppen az erdőőr az, kin az erdő
sítés sikere megfordul. Ő az, kinek utánna 
kell néznie a talaj előkészítésének, a csemeték 
alkalmas voltára való megvizsgálásának, az ő 
kötelessége a megfelelő szakavatottsággal és 
gyakorlattal biró munkásokat kikutatni, felhaj
szolni, nekik a hajnali pitymalattól az esti 
szürkületig utasításokat adni, velük évődni, a 
kiültetett csemetéket nyár hoszant gondozni 
és ápolni s mikor mindezt szinte emberfeletti

3 tAr.cz a.
-t -  "I -  -X- -X* -X-  ( * \

Jó tett helyébe jót ne várj.
Bizon beteljesedett rajtunk is, már mint rajtam 

és kedves feleségem is ez a magyar közmondás. Szomorú 
és mindennapi történet ez, de azért csak elmondom, 
egyszerűen, a maga igazságában úgy, a mint meg
történt, hadd vonja le belőle a tisztelt olvasó a 
tanulságot.

Történetem a következő:
Házasságomat az ég nem áldotta meg gyerme

kekkel, úgy látszik, hogy egész áldását az én nővéremre 
árasztotta, kinél ugyancsak volt gyermek bőviben: hat 
leány és két fiú, a mi bizon elég nagy teher az olyan 
szegény embernek, mint a milyen a sógorom volt. A 
derék ember főkertész volt egy uradalomban elég

tisztességes javadalmazásai s ez talán ki is futotta 
volna a becsületes megélésre és ruházkodásra, de 
hiába volt az, a ki megkeresse, mikor nem volt az 
oldalánál olyan, a ki megtakarítsa. Az asszony szép 
is volt, hiú is volt s egyedüli öröme a jól élésben 
és czifrálkodásban tellett, a gazdasszonykodás pedig 
a sutban pihent.

Természetes, hogy az asszony saját elveiben 
nevelte leányait is, minden igyekezetét arra irányivá, 
hogy mentül jobban tesszenek a férfiaknak. No de 
oktatása nem is veszett kárba, a leányoknál — a 
nagyobbakat értem — fogékony szivekre talált. Czifrál- 
kodá, hivalkodás, pletyka, mások leszólása, ezek voltak 
rendes foglalkozásaik-

Ha olykor rokoni szivünk vonzódását követve 
ellátogattunk hozzájuk, rendesen ilyen fajta foglal
kozásoknál találtuk s ha ezért meginteni merésztük, jaj 
volt a mi "szegény fejünknek! De [hisz’ igaz: szólj 
igazat s betörik a fejedet.

A szegény atya hiába bánkódott, hiába emész
tette magát, nem tudott gátat vetni az oktalan élet
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erővel megcselekedte, akkor jutalmul ne kapjon 
egyebet, mint hogy szolgálatadója vagy föllebb- 
valója a vállát megveregesse, megdicsérje, a 
jutalmat pedig minden fáradozás nélkül ezek 
élvezzék? Avagy talán olyan kitünően vannak 
díjazva az erdőőrök, hogy szoros kötelességeik 
teljesítése mellett még okuk legyen lelkesedni 
is az ügyért, melynek sovány kosztot nyújtó 
szolgálatába szegődtek ?

Ha jól tudjuk, az országos erdei alapot 
leginkább az erdőkárositásokból befolyó bírság
pénzek növelik, melyek megszerzésében pedig 
az erdészeti altiszti személyzetnek jut ki az 
oroszlánrész s igy mindenkor, midőn arról van 
szó, hogy ebből az alapból jutalmak osztassanak 
méltányos lenne azokra is gondolni, kik annak 
nagyra növelésében tevékeny részt vesznek.

Mindenesetre óhajtandó lenne, hogy sza
kítva a régi s elavult hagyományokkal, az 
irányadó körök végre valahára meglássák az 
alantasabbakat is, kiktől az erdészet terén tett 
munkálkodásukkal kivívott eredményeket el
vitatni nem csak hogy nem lehet de nem is 
szabad.

Pályázat erdősítési jutalmakra.
10.002/1900. sz. — Az országos erdei alapból a 

magasabb hegységek fensikjainak, tetőinek és gerin-

módnak. Hányszor öntötte ki előttünk megtört szivének 
keserűségét! Hányszor sóhajtótta: mi lesz nyolez árva 
gyermekemmel, ha egyszer az Úr elszóliit tőlük? Félek, 
hogy majd elzüllik egész családom!

Megtörtént, hogy felgerjedésében hozzánk zavarta 
őket. „Menjetek — úgymond takarékosságot és dolgot 
tanulni Mari nénétekhez!“ El is jöttek, hej! de a tét
lenséghez szokott kisasszonykáknak elfintorodott az 
orrocskájuk az istáló szagától, a kerti munka pedig 
kicserepesitette volna finom kacsóikat s a mint neszét 
vették az ilyen munkáknak, mint ha ostorhegyre kapták 
volna őket, szedték — vették sátorfájukat s mentek 
haza léháskodni.

Szerető rokoni szivünk vérzett ezek látásánál, 
segítettük is őket a mennyire lehetett legalább a 
gyermekek ruházásában, de csakhamar beláttuk, hogy 
az asszonyi hóbort mellett ezzel is több rosszat teszünk, 
mint jót, igy hát elhatároztuk, hogy ha már máskép 
nem lehet, legalább egyet megmentünk a sok közül. 
Magunkhoz vettük a negyedik leánykát kinek még

czeinek, vagy meredek oldalainak s közgazdasági ér
dekből erdészetileg művelendő oly területeknek beerdő- 
sitésére, melyeken hegyomlások, hó vagy kőgörgetegek 
megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok tovább terjedésének meggátlása 
végett az 1879 évi 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 egyenként 1000 K.-ra, 
két másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 K.-ra, 
két harmadrendű nagy jutalmat egyenként 600 K.-ra, 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 500 K. 
három másodrendű elismerő jutalmat egyenként 400 K. 
három harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 800 K 
három negyedrendű elismerő jutalmat egyenként200 K, 

Versenyre bocsáthatók mindazok az erdősítések, 
amelyek a folyó évben nem állami költségen fogana
tosítva lettek, még pedig a nagy jutalmakra, ha egy 
tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő 
jutalmakra pedig, ha egy vagy két tagban legalább 10 
(tiz) k. holdra terjednek.

Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testü
letek, polgári, egyházi, vagy úrbéres községek s illetve 
kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az erdő
sítés teljesittetett, feltéve, hogy a jutalom odaítélésének 
idejében azok az újból létesített és jutalmazott erdőnek 
még birtokában vannak, illetve azt erdőtiszti minőségben 
kezelik s az erdősített terület a beerdősités biztos sike
rének elősegítése végett a folyó évtől, vagy az első 
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig 
állandóan gondozták, a versenyző területen netalán 
pótlólag szükséges újabb erdősítési munkálatokat is 
évenként foganatosították s a létrejövő erdőnek az

nem volt a szive annyira megmérgezve, mint három 
nénjeé. Látni kellett volna, mily igaz örömmel adta 
át gyermekét a szegény atya! Nem úgy az anya és 
a nagyobb leányok. Ezek folyton abban mesterkedtek, 
hogy visszacsalhassák, de a kis leány okosabb volt s 
mindig azzal felelt:

— Apa úgy sem él soká s akkor hová leszek ? Itt 
jól érzem magamat s a bácsiék leánya maradok.

Bizon nagy örömet szerzett nekünk ezzel a nyilat
kozatával, mert láttuk, hogy gyermeki szive fogékony 
a háladatosság iránt.

A szegény atya mindig jó tanácsokat adott gyer
mekének s midőn halálos ágyánál megjelentünk, olyan 
szivrehatóan kért, hogy ne hagyjuk el azután sem 
kis árváját, hanem neveljük fel istenfélelemben.

Az atya meghalt s letelt a gyász ideje is. A mi 
kis erdei gerlénk szép, viruló hajadonná fejlődött s 
örömtől repdeső szívvel hallgattuk a sok dicséretet, 
melylyel minden oldalról elhalmozták.
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erdőtörvény 2., illetve 4. §-a szerint való kezelése iránt 
intézkedtek.

A jutalmak az 1905 évben fognak oda ítéltetni s a 
jutalomdij kétharrnadrésze az erdősítés költségeit viselő 
erdőtulajdonost, egyharmadrésze pedig az erdősítést 
teljesítő erdőtisztet fogja illetni.

A jutalmakat az országos főerdőmester, vágy- 
helyettesének elnöklete alatt erdőtisztekből alakított 
öttagú bizottság Ítéli oda az erdősítés sikerének beiga- 
zolása után a teljesített erdősítés közérdekű becsének 
sorrendje és minősége szerint.

A biráló-bizottság Ítéletének alapjául szolgálnak 
az illetékes közig, erdészeti bizottságnak s illetve a 
kir. erdőfelügyelőnek a versenyre bocsátott erdősítések 
felett adott javaslatai és a biráló-bizottság részéről 
esetleg teljesítendő helyi szemlék.

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, 
azok a folyó év tavaszán történő erdősítést legkésőbb 
folyó év julius hó végéig, a folyó év őszén történő 
erdősítést legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig az 
erdősítés helyének, telekkönyvi számának, a terület 
nagyságának (k. holdakban) az erdősítésre használt 
fanemek illetve fanemeknek s utóbbi esetben azok 
elegyarányának pontos megjelölése mellett nálam jelent
sék be. A pályázati feltételek meg nem tartása a ver
senyből való kizárást vonja maga után.

Budapest, 1900 évi február hó.
Föltlmivelésiigyi m. kir. nűnister.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyigdij 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették,

Sor- sz. Neve Lakhely Megye
37. Pilnik András . . » . Malomháza Sopron
38. Bakk Ferencz . . Puj Hnnyad
39. Haniszko István . Ló'cse Szepes
40- Paulinyi József • » »
41. Jachmann Károly . • » »
42. Barna László . Hátszeg Hunyad
43. Mészáros György . . Csesznek Veszprém
44. Ziegelhofer Kálmán . Uj-Kér Sopron
45. Haller József . . • » »
46. Szabó József . . • » »
47. Szauer István . . • n »
48. Horváth István . Iván rt

49. Csákán József . . Kapuvár »
50. Varga István . . . Himód »
51. Horváth Mihály . • » »
52. Horváth János . Iván »
53. Tóth József • » V
54. Kajtár János . . • » »
55. Répászky Mihály . . Lőcse Szepes
56. Baka János . . . Csurgó Som ogy
57. Maksay Lajos . . Déda Maros-Torda
58. Nagy János . . • » »
59. Kozma Sándor • » »
60. Ambrus István . . • JJ »
61. Tanhoffer István . . Oása Szeben
62. Pászku János . . * » »
63. Holló János . , . Uj-Massa Borsod
64. Grüner Mihály . Hámor »
65. Kolos István , . . Nyék Sopron
66 . Ecker János • » »
67. Alakszai János . . . Feldebrő Heves
68 . Ló'rincz János . . . Felső-Nána »
69. Mezey György . Marczalí Som ogy

Bezzeg máskép ment az élet az elárvult családnál. 
A mint letelt a gyászóv, akkor kezdődött még csak a 
czifrálkodás, hivalkodás, kérők fogdosása s az anya 
is a leányok is irigy szemmel nézték a mi kis gerlénket 
s különösen az utóbbiak féltek, hogy hamarább akad 
szerencséje, mint nekik. Az anya egyszer megkisérlette 
haza csalni, mert — mint mondá kisasszonyt akar 
belőle csinálni. No — mondok — ha csak ksiasszony 
kell, van az neked most is elég, mi pedig jóravaló, 
gondos gazdasszonyt akarunk belőle nevelni.

No de az ő dicsőségük sem tartott sokáig; addig, 
mig a régi uraság a jó nyugdijat és a kényelmes 
lakást adta, még csak ment valahogy, de bezzeg, 
mikor az uradalom is gazdát cserélt, a nyugdijat 
csekély kegydijra szállította le s a lakásból kitette a 
szűrüket.

Ez alatt a mi gerliczénk tovább szorgalmatos- 
kodott, de mi is megtettünk minden lehetőt, hogy 
szelleraileg is kiképeztessük s bár ez szerény erdőőri 
javadalmazásom mellett kissé terhemre esett, szivesen-

tettem. Jó segítségemre volt ebben derék plébánosunk, 
ki erre a czélra szinte szép áldozatokat hozott.

Az idő haladtával jelentkezett a vőlegény is és 
a fiatal jegyesek hálás szívvel mondogatták, hogy 
majd meg fogják ők még hálálni gondoskodásunkat s 
gyámolitóink lesznek öreg napjainkban. Bár erre soha 
sem számítottunk, mégis jól esett szivünknek a hálá- 
datosság eme szavait hallani, annál keservesebb volt 
azonban később csalatkozásunk.

A mátkaság bizonyosokok miatt tiz hónapig tartott 
s ezt az időt nevelt leányunk anyja és nénjei jól fel
használták arra; hogy a fiatalok szivét tőlünk el- 
idegenitsék.

Egy Ízben szóba hoztuk a vőlegény előtt azt a 
mozgalmat, melyet az „Erdészeti Újság* nyugdíj egy
letünk megalakítása czéljából indított s erre legnagyobb 
megütközésünkre az ifjú igy szólt:

— Ez nagyon helyes és jó intézmény, legalább 
öregségükre lesz valamijök. Az öregek úgy sem kellenek 
ingyen senkinek!
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70. Papp Imre . . . . . Mike-Pércs Hajdú
71. Zádory Ferencz . . . Szilvágy Zala
72. Schmidt Ferencz . . . Márczfalva Sopron
73. Bencze Mihály . Garam-Kövesd Hont
74. Bencze Béla . . • • 99 99
75. Zimányi Károly . . Vaskoh Bihar
76. Szullik Frigyes . Morva Szt.-János Pozsony
77. Bujdos Albert . . . . Beél Bihar
78. Licsar János . . . . Szék Devecser
79. Pillér Mihály . . . . Kistád Tolna
80. Bertalan Ferencz . . . Nagy-Maros Bihar
81. Berindán Vilmos . . Felső-Houioród Szatmár
82. Klein Gyula György . . Gyöngyösoldal Tolna
83. Lakatos András Göde-Mesterháza Maros-Torda
84. Hidvéghi György . . . Zsalobina Zemplén
85. Balogh Lajos . . Haláp Hajdú
8 6 . Nagy Sándor . . • ♦ 99 99
87. Barcza Bálint . . * • 99 »
88 . Tóth Bálint . . . • * 99 99
89. Zöld Bálint . , . • • 99 »
90. Kis András . . . • • 99 99
91. Kis Károly . . . . . M-Valkó Kolos
92. Péter István . . . . Petrosény Hunyad
93. Mihalko Jakab . . Cserépfalu Borsod
94. Handzó Menyhért . . Ó-Massa »
95. Oláj János . , , , , Karczag J, N, K, Szolnok
96. Naszlady Sándor , , , Pilis-Maróth Esztergom
97. Labuda János , , , , Lőcse Szepes
98. Soltész József , , f i  99 99
99. Tóth László , , , Garam-Kövesd Hont
1 0 0 . Rebek János , , , Gyöngyösoldal Tolna
1 0 1 . Hováth Károly , , , Csáford Sopron
1 0 2 . Králik István , , , , Kerekrét Sáros
103. Makai György , , Pankota Arad

Ez bizon hideg zuhanyként hatott a mi mit sem 
sejtő szerető sziveinkre, de tanulság volt egyúttal arra,
hogy: „segíts magadon s az Isten is megsegít"

Úgy bízón! Az öregek nem kellenek ingyen sen
kinek! Vegyetek példát magatoknak kedves kartársak 
s lássátok, hogy mikép gondoskodjatok jövőtökről!

Ezt pedig mind nem azért mondtam el, hogy 
bárkit és elrettentsek árvák gyámolitásától és nevelé
sétől, mert hiszen azt mondta az üdvözítő, hogy vala
mit ezzekkel teszünk, azt vele tesszük, hanem inkább 
azért, hogy ne bízzák magukat öreg napjaikra mások 
kegyelmére, hanem igyekezzenek megteremteni egye
sületünket, mely majd mindnyájunknak gyámolitónk 
lesz, ha egyszer árvaságra jutunk,

Nevelt leányunk most férje karján köszöntés 
nélkül halad el mellettünk s valahányszor ezt teszi, 
mindig felszakitja újból a sebet, melyet a jó cselekedet 
tudata beheggeszt.

P e n k  A n t a l
erdőőr.

104. Stenczinger Sándor 9 , Mocsonok Nyitra
105. Alföldi Gusztáv , 9 , Üregh 99
106. Csicsó Lajos , , 9 , Szilágy Pest
107. Pritz Géza , , , 9 , Újbánya Bars
108. Strbik János , , 9 9 » 99
109. Kiss János , , , 9 , Ebedecz 99
1 1 0 . Polják Antal , , 9 , Bars-Berzencze 99
1 1 1 . Kuth Ignácz , , 9 , Tőkés-Újfalu Nyitra
1 1 2 . Makky János , , 9 , Rajka Moson
113. Sárkány Gábor , 9 . Petőczi p. Baranya
114. Hitzmajer János , 9 , Szt, Jakab 99
115. Fent László , , 9 , Szentkút 99
116. Huszár Pál , , 9 , Kis-Németház Fejér
117. Grozman Antal , 9 9 99 99
118. Virányi János , 9 , V, Kamarás Kolos
119. Habsó János , , 9 , Murány Gömör
1 2 0 . Hamko Antal , , 9 9 99 99
1 2 1 . Novák Imre , , 9 , Böhönye Som ogy
1 2 2 . Smolenszky Sándor 9 , Bruckenau Tem es
123. Junkert Henrik , 9 f 99 99
124. Zárva Mihály , , 9 , Krassova Krasó-Szörény
125. Vindhager József 1 * 99 99
126. Bistye János , , 9 9 99 99
127. Répay Albert , 9 Sztavna Ung
128. Polcz József , 9 , Rácz Töttös Baranya
129. Tyapay Péter , f , Nagy-Bittse Trencsén
130. Novotny Lipót 9 , Kis-Bittse 99
131. Sprocha Jószef , 9 , Petrovicz 99
132. Szlotik József , 9 9 » 99
133. Gregus Lajos , 9 , Podhorie 99
134. Szivko Ferencz , 9 , Kollarovicz 99
135. Bálint Lajos , 9 , Terpes Heves
136. Szekrényesi Mihály 9 , Szt.-Domonkos 99
137. Dupeza Miklós , 9 , Dobrest Bihar
138. Sroff Antal , , 9 9 » 99
139. Chiba János , , • , Bazin Pozsony
140. Mosberger Márton 9 , Balta Heves

1 LEVELEZES.
?JP

Toriszka 1900 április 28.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!

Becses lapjának folyó évi április hó 24-én meg
jelent 30-ik számában Podhányi József egy hosszabb 
czikket közöl, melyben rólunk, a Lőcse városánál 
alkalmazott erdőőrökről olyan hangon ir, melyet nem 
szabad megtűrnünk, annál kevésbé, mert az ott fog
laltak merő valótlanságok.

Igaz ugyan, hogy kartásaim közül többen lapunkat 
azért nem járathatják, mert a magyar nyelvet mint 
nem magyar vidék szülöttjei nem bírják, ez azonban 
korán sem zárja ki azt, hogy éppen olyan jó, vagy 
talán jobb hazafiak ne legyenek, akár csak czikkiró s
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a magyar nyelv nem tudása nem róható sem a tisztesség 
sem pedig a szakképzettség rovására, hogy pedig az 
erdészeti altiszteket oly közel érdeklő mozgalmat éber 
figyelemmel kisérik és abból részüket kivenni óhajtják, 
legjobban bizonyita az a tény, hogy már eddig is 
többen jelentkeztek az alakulandó egyesületbe való 
belépésre és a többi eddig nem jelentkezettek is be 
fognak lépni.

Podhányinak az az állítása, hogy csak hús, bor 
stb. hordozása és a tehenek etetésére vagyunk alkal
masak, legföllebb csak szánalmas mosolyra indíthat 
minket, mert hiszen azt megítélni nem az ő feladata, 
hanem elöljárónké.

A mi pedig a mostoha bánásmódot illeti, arra 
nézve csak az a megjegyzésünk, hogy nálunk minden 
egyessel értéke szerint bánnak s nekünk eddig nem 
volt ebben a tekintetben panasztra okunk, volt azon
ban Podhányi úrnak, kinek magának legjobban kell 
tudnia, hogy mivel szolgált rá a másokétól elütő 
bánásmódra s ki jól tudja azt is, hogy miért kellett 
körünkből távoznia, illetve szolgálatát elhagynia, mit 
azonban mi, — nálánál kíméletesebbek lévén — nem 
szándékozunkszellőztetni Legyen megnyugodva abban 
Podhányi úr, mi mindig vagyunk legalább is olyan 
önérzetes férfiak, mint a milyen ő, mert ha nem 
lennénk ilyenek, meg sem tűrnének fontos és felelős
ségterhes szolgálatunkban.

Midőn soraimnak lapunk hasábjain való közlését 
kérnem, egyúttal legyen szabad megjegyeznem, hogy 
hasonló támadásoknál czélszerü lenne a forrás eredete 
és azok indokoltsága felől tájékozódni, nehogy jobb 
ügyeket szolgáló lapunk igaztalan vádakkal és rágal
makkal, vagy talán a bosszú kitöréseivel halmoztassék el.

Üdvözlettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive D o mi á n  L á s z l ó  

városi erdővéd.

A fenti ezáfoló soraknak nagyon szívesen adunk 
helyet, sőt kötelességünk is ezt tenni, mert jogos és 
méltányos, hogy magát mindenki ugyanott védhesse, 
a hol támadva lett. Mindenesetre szomorú dolog az, 
ha valaki valótlanságok Írására ragadtatja magát akár 
túlbuzgóságból, akár pedig egyéb más ok miatt, mert 
magunknak nem áll mindig módunkban a dolog mélyére 
lehatatolni mint az ebben az esetben is történt, hol 
nem tudtuk, hogy kihez forduljunk felvilágosításért. 
Kérjük ennélfogva lapunk összes bárátait, hogy köz
leményeikben minden melléktekintetet félretéve, mindig 
a tiszta igazság terén maradjanak s kivált másoknak 
indokolatlank bántalmazásától tartózkodjanak.

A sze r kesz t ő .

Debreczen 1900 május 5.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Mióta kedvelt lapunkat olvasom, számtalanszor volt 

alkalmam hallani az ország különböző vidékein élő kar

társak panaszát a szerény javadalmazás és a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt. Sok volt eddig is ez a panasz 
és még sokkal több lehetett volna, mert hiszen a 26 — 27 
számokban megjelent statisztika szerint számunk megha
ladja a húszezret s mégis lapunk alig hatszáznak a szó
csöve s igy bizon még nagyon sokan lehetnek, kik néma 
ajakkal viselik terhes sorsukat,

Bizon nehéz a mi sorsunk mindnyájunké, kivált pedig 
kétséges a jövőnk s az öreg napjainkban való megélhe
tésünk s ezért ugyancsak igyekeznünk kellene egész erőnk
ből czélba vett egyesületünket mielőbb megalakítani, 
mire nézve legjobb mód, ha, tömegesen jelentkezünk 
tagokul, hogy az intéző körök már most belássak moz
galmunk fontos voltát s ne gondolják azt hogy az csak 
néhányunknak a vágya, Igaz, hogy az eszmét nehéz 
köztünk terjeszteni, mert szét vagyunk szórva az egész 
országbán, sokan olyan dugott helyeken, hogy évek 
múlnak mig valamiről hirt vesznek ; éppen ezért lehetetlen, 
hogy a szerkesztő ur egym aga minden igyekezete mellett 
is megfelelhessen a nehéz feladatnak, hanem nekünk, 
minden egyesnek is ségitségére kell sietnünk és környé- 
küekön a nemes eszmét terjesztenünk. Majd ha egyszer 
már az egyesület megalakult, a dolog magától fog jönni 
s tagokban tudom hogy nem lesz hiány, mert még a 
legszerényebb javadalmazás mellett is el lehet viselni azt 
a csekély évi tagsági dijat, mely hivatva lesz a magunk 
és családunk jövőjét megalapítani és biztosítani.

Nálunk az erdőszolgákon kivül az altiszti személyzet 
mintegy 40  főből áll s ezek eddig nyert értesüléseim  
szerint valamennyien az egyesület tagjaivá óhajtanak lenni, 
annyival inkább, mert az eszmét szeretett főnökeink is 
helyeslik és pártolják. Ez alkalommal öt kartársat van 
szerencsém bejelenteni s kérem őket a névjegyzékbe 
felvenni, egyúttal pedig lapunkból is részükre mutatváy- 
számokat küldeni. Azt hiszem, hogy látva a tömegesebb  
jelentkezést, a még most habozok is elhatározásra jutnak 
s igyekezni fognok jelentkezésükkel.

Szívélyes üdvözlettel vagyok

igaz hive B a l o g h  L a j o s  
védkerületi erdóőr.

K ü l ö n f é l é k .

H ova p á ly áz z u n k ?  Az Érd. L. IV. füzetében 
a következő pályázat van:

A dombóvári uradalomhoz tartozó Meződi erdőben 
egy erdőőri állomás f. é. junius 1-ére betöltendő. Az 
erdőőr javadalmazása 600 K. készpénzben, szabad lakás 
kerttel, 16 m. tűzifa, 3 darab marhatartás. Pályázók 
felhivatnak, miszerint az erdőőri szakvizsga letételét, 
korukat, erkölcsi magaviseletüket és a magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket alólirottakhoz nyújtsák be. Domba- 
vár, (Tolna m.) április 6-án. Honig és Hirsch.
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E gy m agyar asszony remeke. A  párisi ki
állítás magyar osztályának számos látnivalója közül több 
gyönyörű dolgot szolgáltat a magyar nők kezemunkája. 
Ezek egyike az a szőnyeg, melyet Kabay Dánielné úrnő 
készített. Kézi szövés az egész selyemből való, két és fél 
méter a hossza, szélessége pedig százharmincz czentiméter. 
Hat hónapig dolgozott rajta négy nő s egy millió csomó
ból áll a szőnyeg, gobelin átszövéssel, keleti motívumokkal. 
A  kereskedelmi miniszter látta az Iparművészeti Múzeum
ban a kiállításon ezt a szőnyeget s ő vette meg kétezer 
koronáért a párisi kiállítás számára.

Az ember m esterséges növesztése. Erről a 
kérdésről a „Revue de Revues“ két tanulmányt közöl. 
Az egyiken dr. Springer, a párisi orvosi fakultás labora
tóriumának az igazgatója mindazokról a kutatásokról és 
fölfedezésekről szól, amelyeket ezen a téren tett. így 
szól többek között: Csakugyan van egy eszközünk, amely- 
lyel sikeres befolyást gyakorolhatunk az ember növésére. 
Kis termetű szülőktől származó gyermekeknek a termetét 
okszerű kezeléssel növelni lehet a fejlődés korszakában. 
Erre a célra búzából, árpából, zabból rozsból, kukoricából 
és korpából keveréket készitünk, s ebből két kanálnyit 
beleöntünk három liter vízbe. A  kevereket három óra 
hosszat főzzük, amig körülbelül egy liter levet kapunk, 
azt egy finom szitára öntünk, amely visszatartja az old
hatatlan anyagot. Egy sárgás folyadék az eredmény, 
amelyben túlnyomó a korpa-iz. Némelyik gyereknek kelle
metlen ez ital ize, de végül mindegyik hozzá szokik. 
Egyébként az izet könnyen módosítani lehet valamivel 
például cukrozott tejjel. Vérmes gyermekeknél a zabot 
el is lehet hagyni. Az italt minden nap frissen kell ké
szíteni, a maradékot pedig egyszerűen ki kell önteni, 
mert könnyen savanyodik és valósággal melegágya a leve
gőben lévő mikrobáknak.

Szerkesztői üzenetek.
V a rg a  F e r e n c z  urnák, Szt. Dómján. A lapot rendesen 

kedden s csak ritkán szerdán adj'uk fel s igy postájára csütör
tökön meg kell érkeznie. A hiba csak ott lehet. Ha valamely 
számja véletlenül elmarad, szíveskedjék az ottani postán meg
reklamálni, mit ez ingyen köteles teljesíteni. B a k a  J á n o s  

' urnák, Csurgó. Már eddig is gyakrabban volt alkalmunk foglal
kozni a járásiak helyzetével s jövőben is örömmel tesszük, csak 
a szükséges adatokat szíveskedjenek az érdekeltek közölni. 
P á l  J á n o s  urnák, Lehi puszta. A gyűlés napja az alapszabályok 
leérkeztének idejétől függ. Pár nap múlva utazom Budapestre 
sürgetni a dolgot. Elég sajnos, hogy az ilyen életbe vágó dol
gokat olyan soká heverhetik. B a lo g h  F e r e n c z  urnák, Ojtor. 
Lapját rendesen küldtük s igy csak az ottani postán lehet a hiba. 
Most újból megküldtük a 29, 30. és 31. számot._______ _____

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

Apró hirdetések.
Állást keres

35 éves, nős, gyermektelen férfi, ki 3 gymnasialis 
osztályt végzett, a cs. és kir. 38-ik Mollináry ezrednél 
3 évig, a m. kir. pénzügyőrségnél 5 évig szolgált s itt 
szemlészi vizsgát is tett; 7 éven át regale- és fogyasz
tási adó kezelő volt egy nagyobb vidéki városkában s 
ezt az állását most a bérlet megszűnte miatt volt kény
telen elhagyni. Legjobban szeretne valamely nagyobb 
uradalom erdészetéhez jutni, hogy ott elméleti isme
reteit a gyakorlatiakkal is kibővithesse s az erdőőri 
szakvizsgát letehesse. Czime megtudható az E. U. 
kiadóhivatalában. 1—3

Erdőőri
vagy ehez sahonló állást keres 34 éves katona viselt 
nős egyén. Ki az erdőőri szakvizsgájáról kitűnő, 18 évi 
szolgálata után pedig dies éretes bizonyítványokat tud 
fölmutatni. Szakképessége kiterjed az erdészetieken 
kívül a nagy és apró vadtenyésztésére és óvására. 
Alaposan érti a nagybani gyümölcsfa tenyésztést. Szives 
ajánlatok kéretnek e lap kiadóhivatalába. i—3

E la d ó
Kétszázharmincz (230) méteres stekár és kis sövény haló, 
finoman és erős munkával kiállítva. Hói? megmondja 
az Erdészeti Újság kiadóhivatala. 1—2

• H i H M N M H M M N

|  Zoológiái Lapok •
9 képes közlemények a tudományos és eaz- wképes közlemények a tudományos és gaz

dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

ss
:s

XKXXXXKKX*XXXXX*KXKK

!! MEGJELENT!!
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

p r -  R Ö P IR A T
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Ujság“ 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.
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E L S Ő  R A N G Ú E G Y E N R U H Á Z A T I  am —
I N T É Z E T .

L U M és TA
^  Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherozeg udv. szállítói,

A nagymóltóságu Földművelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 
erdészeti egyenruha szállítói,

Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlósteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

G r A I RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készitettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLU M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagymóltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

MA8YARH0N ELSŐ, LE eW A G Y Ö B TirLÉ eiqB É ^ilB ^

.jdlapiffgfáW
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Ut fiuv.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M ájus 22. 34. szám.

á Előfizetési árak :
" Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................4 kor. — fii.
Negyed évre . . . . . . 2 kor. — Hl.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
, Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
■) küldendők.
ss-i—— ------- ---------------------------

P
"T'e)íJs

H irdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 fll. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

§S^_

E gyletünk ügyállása.
Lapunk szerkesztője, ki abban a meg

tiszteltetésben részesült, hogy az országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesület megalakítását czélzó gyűlés őt a 
mozgalom élére állította s mint ideiglenes 
elnököt annak vezetésével megbízta, mint már 
előzőleg is többször, úgy a múlt héten is 
fölrándult Budapestre, hogy az alapszabályok
nak mielőbbi jóváhagyását szorgalmazza. Az 
érdeklődők már gyakrabban adták jelét abbeli 
nyugtalankodásuknak, hogy az alapszabályok 
jóváhagyásának kérdése olyan hosszú időre 
nyúlik s ezért jónak látjuk megnyugtatásukra 
őket az ügy mostani állásáról pár sorban 
tájékoztam.

Ismeretes dolog, hogy bármily irányú és 
czélu egyesület alapszabályainak jóváhagyására 
a m. kir. belügyministerium van hivatva, olyan 
esetben azonban, hol valamely más ministerium 
ügykörébe eső személyzetről van szó, előbb 
mindig ennek a véleményét is kikéri s csak 
miután ez megnyugtató, látja el az alapsza
bályokat a szokásos jóváhagyási záradékkal.

így történt ez alakítandó egyesületünk 
alapszabályaival is, melyeket a belügyministerium 
még a múlt évben áttette a földmivelésügyi 
miniteriumhoz. Alapszabályainkat itt szigorú 
bonczkés alá vették s tekintettel arra, hogy 
különféle ágazathoz tartozó altisztek ügyei 
külön-külön ügyosztályok jogkörébe tartoznak, 
végig kellett azoknak menni valamennyi ügy

osztályom, mi természetesen hosszabb időt 
vett igénybe.

Nyert értesüléseim szerint a fölmivelés- 
m. kir. ministerium kebelében a vezető körök 
alaszabályainkat kedvezően fogadták s el
tekintve az azokban előforduló valamelyes 
lényegtelen formahibáktól, azok ellen nagyobb 
kifogást nem emeltek, sőt adott véleményük
ben kifejezést adtak annak, hogy igenis az 
általunk tervbe vett egyesületnek van lét- 
jogosultsága és az fölötte szükséges. Némi 
aggodalmat csak az a kérdés keltett, hogy 
vájjon az egyesület a csekély évi tagsági 
járulékok mellett meg fog-e majdan felelhetni 
a reá várakozó nagy feladatoknak és terhes 
kötelezettségeknek s az egylet vagyonának 
kezelése körüli nehézségek, kivált pedig annak 
biztonsága jöttek kérdésbe. Mostani czikkünk 
keretében alkalmat veszünk magunknak a két 
kérdés olynetnü megoldását megkisérleni, mely 
hivatva lesz teljes mértékben megnyugtatni 
az aggódókat, kiknek egyébként csak hálával 
tartozunk, mert hiszen kifejezett aggodalmuk 
legjobb bizonyítéka annak, hogy az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet sorsa most 
jobban fekszik szivükön, mint bármikor más
kor és hogy maguk is szükségét látják a 
a helyzetet ott és úgy javítani, a hol és a 
hogy azt csak tenni lehetséges.

A szigorú bírálatot kiállt alapszabályaink 
tehát ismét visszakerültek a m. kir. belügy- 
ministeriumhoz s most már csak rövid időnek 
a kérdése, hogy akár bizonyos fentartásokkal 
jóváhagyva, akár pedig némi lényegtelen pót-
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lások végett leérkeznek az ideiglenes elnök
séghez s igy alapos kilátásunk van arra, hogy 
bármely esetben is egyletünk még a folyó 
évben meg fog alakulhatni. Ilyen körülmények 
közt szükséges lesz már most minden kitel
hető erővel arra törekednünk, hogy a talajt 
jól előkészítsük s a bekövetkező nagy idő 
készületlenül ne találjon. Szükséges első sorban 
megtudnunk, hogy kik azok, a kik az alakítás 
nehéz munkájától nem riadnak vissza, hanem 
készek mint úttörők a mozgalom élére állni s 
küzdeni nem csak a maguk, de a mások 
jólétéért és jövőjük biztosításáért.

Az előadottakból kifolyólag mindenekelőtt 
feltétlenül szükséges, hogy mindazok, kik az 
országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segély egyesületnek megalakulását óhajtják 
s annak létrejöttét elősegíteni hajlandók, el- 
tekitve attól, hogy esetleg már előzőleg, a 
mozgalom megindítása alkalmával jelentkeztek 
az egyesületbe való belépésére nézve, most 
az ideiglenes elnökség tisztjét viselő szerkesztő
nél erre vonatkozó megmásithatlan szándékukat 
újból bejelentsék, hogy igy az Erdészeti Újság 
hasábjain újabban közölt névsorba felvehetők 
legyenek. Lapunk múlt számának tanúsítása 
szerint eddig már száznegyvenen jelentkeztek 
tagokul, nem tekintve azokat, kiknek bejelentése 
már szinte beérkezett, de nevük még részint a

késő érkezés, részint a lap beosztása miatt 
eddig kimaradt. Az eddigi eredmény — bár 
eddig még mindig csekély — biztos reménynyel 
kecsegtet arra nézve, hogy a belépők száma 
már a legközelebbi időben örvendetesen és 
rohamosan fog gyarapodni s az eddigi mérsékelt 
jelentkezésnek is csak az a rendes betegség 
az oka, hogy sokan nem akarnak elsőknek 
látszani, hanem szeretik előbb kilesni, hogy 
vájjon mások és többen fognak-e előzőleg 
jelentkezni s csak akkor lépnek elő elhatáro
zásukkal, midőn már látják, hogy nincsenek 
magukra hagyva, hanem a küzdelemben számos 
társaik is vannak és erre alapitjuk mi azt a 
reményünket, hogy már legközelebbi számunk
ban hosszú névsorát közölhetjük azoknak, kik 
hivatva lesznek egysületünknek erős és biztos 
alapját megvetni.

Ha valamikor, úgy most van szükségünk 
a legnagyobb összetartásra és arra, hogy 
lapunk szerkesztője, ki mint ideiglenes elnök 
az egész mozgalmat most egymaga, saját gyenge 
erejére hagyva vezeti és intézi, mukatársakat, 
segítő kezeket kapjon, kik és melyek hivatva 
lennének őt, az emberi erőt szinte már meg
haladó munkájában és fáradozásában nem csak 
anyagilag, de erkölcsileg is támogatni s a 
nagy teher alatt való leroskadástól megóvni, 
mert hiába való minden lelkesedés, minden

-4# <&-
t á r o s z ; j%.. g

A vén töigyek  alatt.
„A Természet" után. — Irta: B árso n y  Is tv á n .
Ringó, selymes fűben fekszem egy óriás tölgy 

alatt, amely még javában lombosodik. Tavasz van s 
valamerről felséges, édes illat szálldos felém. Akácz- 
virág nyit a pusztai útvonal mentén; az egész fasor 
olyan, mintha beeste volna a hó.

Lefele fordult a nap; sugara rézsut éri a földet. 
A tavasz szellői aranynyal behintett mezőkön suhan
nak végig.

Itt vannak a vén tölgyek körülöttem. Hatalmas 
erős karjaikat messziről nyújtogatják egymás felé. 
Alattok mind kisebb az árnyék, amint nyugatról a lomb 
alá kacsingat a nap. De mögöttük elnyúlik a lombok 
árnya, jó messzire.

Ezek a remek faóriások mindannyian rég túl 
vannak a száz esztendőn. Amelyik csak a második 
századot éli, az aránylag ifjú, deli legény köztük. Hisz’ 
ezer esztendős nagyapó is akad itt egynéhány. Ezeknek 
az alsó ágai megütik az emberderék-vastagságot; a 
törzsük meg olyan kolosszus, hogy két hosszukaru 
ember át nem ölelhetné. Amint felnézek a sötét lomb 
közé, egész labirintjok van fölöttem a fekete ágaknak; 
azok mindegyikéből girbe-gőrbe vén gályák nyújtóznak 
ki s a gályát lomb boritja. Ez a lomb fiatal, idei; — 
de hogy a galy, amelyből kinőtt, nem idősebb-e, mint 
az ezerhetes menyasszony, arról már nem mernék felelni. 
Az egész őskori fa csupa elevenség, csupa életerő; 
— még ezer esztendőt mernék Ígérni neki. Amott, 
egy sokkal fiatalabb már kopaszodik; koronája csupa 
száraz ág, az a nehány kietlen csúcs már csak arra 
jó, hogy megüljön rajta a vércse, meg a vadgalamb,
ez a két egymásnak idegen, állandó szomszéd.

* **
A galamb itt a környék legnagyobb elevensége.
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igyekezet és jóindulat, egy ember magára 
hagyva nagy dolgokat alig végezhet és okvetlen 
szüksége van mások segítésére is.

A hozzánk érkezett számos levélből volt 
alkalmunk meggyőződni arról, hogy az erdé
szeti és vadászati altisztek körében igen sokan 
vannak olyanok, kik elhagyva a régi közönyt 
lelkűk egész erejével oda vetették magukat az 
elénk tűzött magasztos eszme szolgálatába s 
minden melléktekintetet félretéve készek har- 
czolni az eredmény kivívása érdekében. Most 
érkezett el az ideje annak, hogy igéjüket 
testté is változtassák s ne engedjék kiragadni 
kezükből azt a lobogót, melyet eddig olyan 
fennen lobogtattak. Az akadályok nem arra 
valók, hogy harczi kedvünket csökkentsék, sőt 
ellenkezőleg, minél nagyobbaknak látszanak 
ezek, annál nagyobbnak kell lenni a mi erő
feszítésünknek és kitartásunknak a küzdelem
ben, mert csak igy számíthatunk a biztos 
győzelemre.

Szükségünk van tehát első sorban arra, 
hogy mindeuki, a ki a küzdelemből részét ki
venni óhajtja s az egyesületnek tagja akar 
lenni, ebbeli elhatározását mielőbb jelentse be, 
hogy bejelentésének alapján a névjegyzékbe 
felvehető legyen, egyben pedig szoros köteles
ségének ismerje környezetében minél több 
hívet szerezni s őket nem csak a részvételre

Meg nem moczczanok, úgy figyelem, mi folyik körü
löttem. Nem riadozik tőlem a sürgő-forgó szárnyas, 
jön-megy a véghetetlen légi úton a sok gerle, a sok 
örvösgalamb.

Még ha nem látom is, tudom a szárnya csapásáról, 
a röpülése hangjáról, hogy melyik száll a fámra. A 
nagy örvös úgy csattog, mintha ijesztene vele; a kék 
galamb röpülése suhogó neszt támaszt; a karcsú vad
gerlék pedig szinte halkan sikkantó, süvítő szárny- 
lenditéssel siklanak tova. A nagy örvös nehézkesen 
ereszkedik a fa derekából kinyúló vastag ágra: nem 
keresi a legmagasabb gályát, a lombok árnyas mély
sége kevesebb tanya neki; a kék galamb, az igazi 
vadgalamb, ellenben a gerlével együtt rajong a száraz 
fatetőért, ahonnan messzire lát; csak kánikulában 
keresi a lombak hús árnyékát.

Egy kis réti nádas húzódik a lapályban, a tölgyektől 
nem messze. Annak a partján fűzfák gunyasztanak. 
Az örvös azokat még szívesebben választja szálló
helyül, mint az östölgyet, Oda a kék galamb sosem

rávenni, de a küzdelemben való hathatós rész
vételre is lelkesíteni. — Várva várjuk tehát 
a tagok további jelentkezését abban a biztos 
reményben, hogy ezek nem mint eddig, csak 
szórványosan, hanem ezentúl tömegesen fognak 
hazánk beérkezni.

Az egyesület életképességére, valamint 
czéljaira vonatkozó közleményeinket lapunk 
következő számaira tartjuk fenn.

(folytatása következik).

Magán uradalmiak keservei.
A földmivelésügyi m. kir. minister folyó hó lo-én 

terjesztette az országgyűlés elé a birtokosok és gazda
tisztek közötti jogviszonyok rendezésére vonatkozó 
törvényjávaslatot, a melyet ott minden oldalról igen 
szívesen fogadtak, mert hiszen nem lehet tagadni azt, 
hogy eddig ezen a téren az önkény hatalmaskodott 
s nem volt sem ember, sem Írás, ki vagy mely a 
gyöngébbet az erősebb ellen megvédelmezze. A gazda
tisztnek még csak annyi előnye sem volt, mint a leg
utolsó béresnek, mert hiszen ennek háta mögött ott 
volt a cselédtörvény, mely hivatva volt jogos igényeit 
megvédeni, mig a gazdatiszt teljesen ki volt szolgál
tatva szolgálatadója önkényének vagy jóindulatának.

A benyújtott törvényjavaslat, melynek elfoga
dásához alig fér szó, nagy és fontos lépés, mert 
nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az államhatalom
nak jogában áll bele nyúlni a magán ügyekbe is, mit • 
eddig sokan kétségbe vontak, már pedig tagadni nem

megy utána. Még a gerle sem szívesen, inkább szereti 
az akáczot, meg a vadkörtefát, amelynek a lombja 
jobban rejti, ha épen bújni akar, mihez esti beszállás
kor van nagy kedve.

A nádas egyik sarkában van akopolya, a galambok 
rendes itatója.

Egy kis, kerek tó, körülötte mindenütt magas 
nád, amely örökké súgdos, sóhajt, Annak a sűrűjében 
karácsol a nyughatatlan nádi-rigó; a moszatos-iszapos 
aljban pedig pittyegve futkos a vizi csirke.

A tó fölött folyvást kering a szomjas galamb, 
ívesen, nagy körökben ússza meg a környék levegőjét 
s figyel azalatt, nincs-e ellenség a közelségben. Amint 
megnyugszik, gyorsan ereszkedik a kopolya partjára 
s a csillogó vízhez siet; nagy, hosszú kortyokban nyeli 
a naptól langyos italt. Neki épen elég hús az. Ha 
jóllakott vele, megrázza utána a fejét, úgy főcscsögeti 
le csőréről a rátapadt csöppeket; azután hirtelen szárnyra 
kap s vígan, elégedetten indul útjára, valahova, ahol 
éjeli szállását legszívesebben nézi ki magának.
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lehet, hogy a közérdek nem egyéb, mint a magán
érdekek összessége.

Mi a magunk részéről örvendezve fogadjuk a 
törvényjavaslatot, mely hivatva van az életüket, munka
erejüket, tudásukat mások javára áldozó polgártársaink 
ezreinek javát előmozdítani s úgy tekintjük ezt, mint 
az előre való haladásnak első fokát.

Fokonkint látjuk meghozni az olyan törvényeket, 
melyek a mások szolgálatában állók jogviszonyait 
rendezik, a gyöngébbnek az erősebbel szemben való 
jogait megvédik. Így keletkezett egymás után a cseléd- 
törvény, a munkástörvény és most fekszik a törvény
hozók asztalán a gazdatisztek jogviszonyait rendező 
törvényjavaslat, mely hogy csakhamar jogerőre fog 
emelkedni, abban nem szabad és nem lehet kétel
kednünk.

Ezekkel a törvényekkel azonban a lépcsőt még 
csak félemeletig készítettük meg s nem szabad meg- 
állnunk a félúton, hanem tovább kell haladnunk a 
jónak bizonyuló ösvényen, hogy ennek folytán mi
hamarább elérjük azt, mire minden országnak, mely 
felvirágozni akar, törekednie kell, tudniillik a polgárok 
általános megelégedését.

Valamint a mezőgazdaságnak, úgy az erdőgazda
ságnak is megvannak az ő külön munkásai s ezeket 
éppen úgy, mint az előbbinek szolgálatában állókat 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, annál kevésbé, 
mert az erdőgazdaság nem csak kiegészítő része a 
mezőgazdaságnak, hanem inkább annak létfeltétele s 
igy az ennek terén munkálkodó ugyanolyan fontos 
tényező, mint az, >;ki a mezőgazdaság szolgálatába 
szegődött.

A mezőgazdaságnál ott találjuk a gazdatisztet 
és az ő munkatársait, a cselédséget, az erdőgazda

ságnál pedig ott vannak az erdőtisztek és az ő jobb 
kezük, az erdészeti altisztek.

Akkor, midőn a figyelmét mindenre kiterjesztő 
földmivelésügyi miniter úr czélba vette a gazdatisztek 
jogviszonyainak rendezésést, bizonyára tudatában volt 
annak, hogy előbb-utóbb, de mindenesetre rendeznie 
kell az erdészeti valamint az ezekkel szoros kapcsolat
ban álló vadászati személyzet jogviszonyait is. Talán 
meg lehetett volna ezt tenni egy füst alatt, mi azonban, 
kik a minister úr szándékait nem ismerjük, szívesen 
elfogadjuk azt, hogy a két külön természetű dolgot 
egy kalap alá vonni nem lehet, mégis annak a véle
ményünknek kell kifejezést adnunk, hogy ezen a téren 
is szükséges a haladás, mert a mostani viszonyok 
szinte tűrhetetlenek.

Mint már előbb említettük, az edészeti és vadá
szati altiszti személyzet ma mostohább elbánásban 
részesül a magán uradalmaknál, mint a legutolsó 
nyársforgató kukta, mert ezt védi a cselédtörvény, 
jogainak biztosítékot nyújt s nem engedi kiszolgáltatni 
az önkénynek.

Az erdészeti vagy vadászati altiszt ennek ellenében 
teljesen ki van szolgáltatva a szolgálatadó, vagy — a 
mi gyakran még rosszabb — ennek megbizottja 
önkényének s nincs törvény és nincs szabály, mely 
őt ezek ellen megvédené. A magán birtokos kénye- 
kedve szerint állítja be embereit erdejéhez vagy 
vadászat területére, akár alkalmasak ezek arra a 
szolgálatra, akár nem s ugyancsak el is bocsáthatja 
azokat akkor, a mikor neki tetszik, okkal, vagy ok 
nélkül, mert hiszen jól tudja, hogy őt ezért felelős
ségre senki sem vonhatja.

A gazdatisztekre vonatkozó törvényjavaslat meg
határozza egyebek közt azt is, hogy melyek azok a

A vizi csirke alig törődik az ilyen siető vendéggel; 
ő csak a maga kenyere után jár folytonosan; meg
megbillenti kissé leeresztett szárnyát, amit rögtön a 
derekához szőrit, amint a legkisebb gyanús nesz kél. 
Ide fut ; el-elkap a nádszálból valamit, ami neki való 
delikatesz, finom rovar-pecsenye. Nagy örömében, meg- 
megelégedésében pittyen hozzá egy párt.

* **

A mező szinte ragyog a nagy fényességtől, amint 
ráhull a nyugatról áradó sugár.

Milyen heve van ennek a felém özönlő fénynek! 
Pedig nincs itt még a nyár.

Arra fordulok, hogy szemközt nézzek a búcsúzó 
égi lánggal. Menten el is káprázom tőle s kékeslilaszin 
gyűrűkben forgó léggömböket látok szálldosni a mezőn, 
az aranynyal végig öntött rónán.

Az isteni színjáték nem tart tovább, csak amig 
ott látni a napot az ég pereméu. Mihelyt lecsúszik a 
vörösre festett felhők közé, vége a szivárványos

komédiának, kezdődik ahomálj'ba vesző este nyugalma, 
amiben nincs káprázat többé.

Csak perczeim vannak már arra, hogy a mező 
csudás esti ragyogásában gyönyörködjem s figyeljem, 
hogyan rajzik a fű fölött hangtalanúl a vadvirágba 
szerelmes bogárnépség. Mennyi törpe cserebogár! . . 
Lassú, lendülő röpüléssel úgy evez mind, mintha csak 
a levegő áramlása tolná maga előtt Néha úgy tetszik, 
elállt a szellőjárás; olyankor a kis cserebogár is 
fáradtan hull le a fű közé. Ott aztán illatban fürdik; 
attól szédült meg tán, hogy oly hirtelen elgyöngült. 
Felkapva újra, zizzen egyet a szárnya, amint próbál
kozva kitárja; de csak nem tud a sudár fűszálak 
közül kivergődni. Nincs más, mint felkapaszkodni egy 
vadborsó-virágra s annak a tetejéről dobni le magát, 
hogy mialatt esik, sietve tárhassa ki vitorláit, amelyek 
tévelygő légi utain előre segítik.

A mezei verebek, amelyek a vadkörtefa odvábán 
laknak, nagy vendégségre gyűltek össze. Minduntalan 
le-lecsöppennek a fű közé s még válogatnak is a jó
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gazdaságok, a melyeknél az okleveles, szakképzett 
gazdák vagy intéző alkalmazandók. Az erdőtörvény 
ugyancsak megszabja, hogy mely erdők tulajdonosa 
van kötelezve szakképzett tiszti és altiszti személyzet 
tartására, de vájjon szeretek-e valaha érvényt ennek 
a valóban üdvös intézkedésnek? Piruló arezczal kell 
beváltanunk, hogy ime húsz évet meghaladó idő óta 
megvan a törvényünk, de az még egész teljességében 
ma sem lett végrehajtva, a minek egyéb okát nem 
tudjuk megadni, mint az ellenőrzés nagy hiányát.

Fiatal embereink százai mennek évenkint részint 
természeti ösztönüket és hajlandóságaikat követve, 
rézzint pedig azért, hogy megélhetésüket maguknak 
biztosítsák, az erdészeti pályára előkészítő tanfolyamra 
s miután ezt sikeresen befejezték, elegendő tudást 
szereztek maguknak arra, hogy közgazdaságunk egyik 
legfontosabb ágának felvirágoztatásán közremunkál
kodhassanak, akkor éri őket a legnagyobb csalódás. 
A tudás megvan ugyan, de nincs megfelelő tér, a 
melyen azt értékesíthessék. A kincstári erdőbirtokok 
kicsinyek arra, hogy őket valamennyüket befogad
hassák, a magán uradalmaknál pedig gyakran olyan 
elemek szorítják ki őket, melyek minden egyébre 
alkalmasak, csak az ő helyük betöltésére nem.

A magán uradalmakba nem is szívesen mennek 
a valóban szakképzettek szolgálatot keresni, mert jól 
tudják azt, hogy ott a legnagyobb bizonytalanságban 
vannak s jövőjük, vagy a családjuk jövője semmi 
irányban sincs biztosítva. Igaz, hogy állításunk nem 
vonatkozik valamennyi magán birtokra, mert mint 
mindenütt, úgy itt is akadnak tiszteletreméltó kivételek, 
de sajnos, hogy ezek még mindig igen gyérek.

A magán uradalomban alkalmazott erdészeti vagy 
vadászati altiszt mindig ki van téve annak, hogy

szolgálatából akár okkal, akár a nélkül bármikor 
elbocsáthatják, szolgálatképtelensége esetén részére, 
vagy pedig elhalálozása után özvegyének és árvainak 
semmiféle biztosítékot nem nyújt senki a megélhetésre, 
hanem rá van utalva arra, hogy ezekről maga gondos
kodjék mint ha ez lehetséges lenne olyan szerény 
javadalmazás mellett, a milyen felelősségteljes és fárad
ságos, nem ritkán életveszéllyel járó szolgálatának 
dijazásakép jut neki osztályrészül.

Ilyen körülmények mellett és viszonyok között 
múlhatlanul szükséges és szinte elodázhatlan, hogy a 
törvényhozás eddig üdvös munkálkodásának fo,ytatása- 
kép szabályozza az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet jogviszonyát s mi csak kötelességünket 
teljesítjük, midőn szűkre szabott sorainkban erre az 
irányadó körök figyelmét irányítjuk.

Kiváltképen felhívjuk a hatalom figyelmét arra 
a mozgalomra, melyet az erdészeti és vadászati 
altisztek országos egyesülésük czéljából indítottak s 
kérjük, hogy ez elé ne gördítsen akadályokat, hanem 
inkább előmozdítsa, mert hiszen az egyesek boldo
gulása a haza boldogságát és jólétét fogja biztosítani.

Selmecz 1900 május 17.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az erdőőröknek, kik éjjel-nappal az erdőkben 

járnák, hogy terhes és felelősségteljes szolgálatuknak 
megfelelhessenek, igen gyakran van alkalmuk nagyon 
becses és rendkívüli megfigyeléseket tehetni, kivált a

falatban, úgy térnek vissza a galyra, izes zsákmánynyal, 
amit szárnyverdesve, izgatottam csipogva kunczog el 
tőlök az ügytelen fiók.

Egy árnyék surrant el előttem a füvön, jókora 
volt s ugyancsak gyorsan haladt. Nem hallok szárny- 
suhogást, tehát msgasan szállhatott a vándor. Abban 
a pillanatban nagy riadozással. csapkodva kap szárnyra 
valahány galamb, amely eddig a fa tetején pihent. Az 
árnyék ragadozómadáré volt: ezt jelenti a sürgős 
menekülés. Hamarjában kinézek a fa alól; még elég 
jókor arra, hogy lássak egy nyílegyenesen szálló 
sólymot, amely egy halálra Ítélt gerlével a karma 
közt siet, bizonyosan ahhoz a magányos bitófához,
ahol gyilkosmódra szokott vacsorázni.* **

Egy pár fehér-fekete kabátos bábaszarka csap 
most hirtelen különös lármát. Haragosan, mégis 
félénken röpködnek, riadoznak a nádas széle fölött. 
Hol leereszkednek a fűzfákra, hol újra szárnyra kapnak. 
Leszállói a fü közé nem mernek. De mintha egyre 
odakiabálnának valamit, mintha szidnának valakit.

Nincs másképen; ellenséget vettek ott észre; 
bizonyosan olyat, melyiktől ven okuk tartani; gyűlölik 
hát s most nyugtalankodnak a láttára. Olyan alacsony 
a fű, hogy nagy állat rajta észrevétlenül el nem 
surranhatna. S mégis mozog ott vallami, amitől csak 
annyit lendül az alacsony fűszál is, mintha szellő 
érintette volna. A sikló kígyó nem csúszhatna el 
laposabban, ügyesebben, mint ez a veszedelmes kis 
rabló, amelyet a bábaszarkák oly izgatottan kisérgetnek.

Szemmeresztve figyelek ez érdekes pontra s 
egyszer csak megpillantom az apró banditát, a barna
köpönyeges menyétkét, a madárgyilkost, a tojástolvajt, 
a kegyetlen hóhérfajzatot, amely irgalmat nem ad, ha 
vért onthat. Hogy csúszik, surran! mily gyors minden 
mozdulata! Meg-meplapul. aztán újra neki ered. Fehér 
mellénye kivillan a selymes fű közül. Erre tart. Már 
látni fényes szemét. Olyan az, mint egy-egy drága 
gyöngy. Két lábra ágaskodik, úgy nézelődik! a fölötte 
veszekedő, ráripakodó madarakkal nem törődik.

Hopp, most gyanús valami neki; talán meg-
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fák növése és tenyészete tekintetében Sokszor lehet 
találni olyan rendiviiliségeket, melyek lekötik figyel
münket s okaik puhatolására késztetnek, mi termé
szetesen csak tapasztalataink tárházát gazdagítja. Czél- 
szerünek vélném, ha a tisztelt kartársak ilyen meg
figyeléseik eredményét mint közérdekű dolgot lapunk- 
han is közölnék. Ez alkalommal magam adok hirt egy 
olyan tapasztalatomról, mely annak idején figyelmemet 
nagy mértékben lekötötte.

A múlt év őszén Dubravka községben lakó egy 
ismerősömnek több napon át vendége voltam s szabad 
időmet az erdőben való barangolással s néha vadá
szattal töltöttem. Egy napon a „Grúnj“ nevű erdő
részben vadásztam ismerősömmel s fáradozásunknak 
volt is annyiban eredménye, hogy sikerült két tapsi
fülest elejtenünk. A vadászat befejeztével beeresz
kedtünk a „Hlboká“ nevű völgybe s itt a „Szlani* 
patak partján viz ellenében haladva az időt ,különféle 
vadászati élmények elbeszélésével töltöttük. Én beszél
getésünk közben folyton ide oda tekintgettem s nem 
is hiába, mert figyelmemet csakhamar lekötötte egy 
a patak túlsó partján álló jegenyefenyő, mely úgy 
nézett ki, mint ha egy fűznek a törzséből nőtt volna 
ki. Az idő már estére hajolt s igy ekkor nem volt 
módom a különös dolgot közelebbről megvizsgálni, de 
föltettem magamban, hogy ezt a mint időm engedi, 
legközelebb meg fogom tenni.

Pár nap múlva csakugyan kimenten egy paraszt 
ember kíséretében a „Hlboká“ völgybe s itt csak
hamar ráakadtam a kérdéses jegenyefenyőre, ennek 
a koronája azonban ekkor már nem emelkedett büszkén 
az ég felé, hanem az egész ott feküdt a patak partján: 
valamely erős szélroham a fűzfa törzsével együtt 
kidöntötte. Most már tisztán láttam, hogy a jegenye
fenyő csakugyan a fűzfa törzséből nőtt ki, mi csak 
úgy történhetett, hogy a mag a fűz korhadásnak indult 
részébe került s csiráját annak törmelékébe bocsátotta. 
Időhaladtával a fűzfában a korhadás egyre terjedt s 
ez elősegítette a jegenyefenyő gyökérzetének is a 
terjedését. A jegenyefenyőnek csak három gyökere

volt s ezek közül egy a fűz kordadt részein át behatolt 
a földbe, mig a másik kettő a korhadás törmelékében 
helyezkedett el. A fenyő törzsének hossza 9 méter, 
közép vastagsága pedig 23 cm. volt. Meg akarván 
ismerni korát is, a győkfőt lefürészeltettem s meg
számláltam a gyűrűket, melyek 30 éves korra engedtek 
következtetni.

Nyilvánvaló, hogy a fűzfa még akkor, midőn a 
fenyőmag bele hullott, nem volt egészen a földig 
elkorhadva, mert szemléletem alkalmával is az egyik 
fele még élt, a korhadás azonban lassacskán terjedt 
s ehez arányitva igyekezett a gyökér is a föld felé, a 
fenyő tehát éveken keresztül a korhadt törmelékből 
nyerte táplálékát. A fenyő maga is korhadt volt, minek 
okozója a folyton nedves termőhely lehetett, no meg 
talán a fűz korhadása is befolyással volt romlására. 
Természetes, hogy ilyen viszonyok mellett azután nem 
állhatott ellent a szél erejének, hanem az által könnyen 
ledöntetett.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive H r a s k ó  J ózz e f .

K ü l ö n f é l é k .

Az erdő Őse. Horvátorsságban, Jászenova község 
erdejében van egy hatalmas fa, a melyről hihetetlen 
dolgot beszél a nép: hogy a fa immáron ezer esztendeje 
áll. Való, hogy legnagyobb, legvastagabb fája az erdőnek, 
a melyben még csak hasonló sincsen hozzá, majd kilenc 
méter hosszú törzsének három méter huszonkilenc centi
méter az átmérője. Az ősi fát most, mint levelezőnk írja, 
halálra ítélték, az erdő igazgatósága kivágatta, hogy 
elküldje a párisi kiállításra. A  fatörzs már a vasúti állo
máson van, de vasúton igen bajos lesz egy darabban ki
vinni a francia fővárosba, mert útközben annyi alagút 
forduló van, hogy azokon a hatalmas törzset már hosszú
ságánál fogva sem lehet keresztül vinni.

érezte, hogy idegen van itt. Megfordul s gyors futa- 
modással inai a nádas felé. Üldözni ugyan csak hiába
való volna. Hisz’ a legelső ürgelyuk is biztos rejtőző 
hely az ő számára.

A kis rabló eltűnt, azt sejtetik a bábaszarkák,
amelyek nyugodtak már.

* **
Lement a nap s itt vannak a hazasiető fecskék. 

Az esti rovarkákra, vaeászó fecskék, amelyek csapa
tostól sietnek a tanyákra, de útközben meg foly
vást vadásznak.

Ellepik a rét egy-egy foltjátt, affölöt sürögnek- 
forognak, gyors fordulattal kanyarodnak, előre mindig 
jóval nagyobbat, mint visszafelé, igy hát a rajzó mozgás 
mégis csak halad, távolodik tőlem. Már a csiripelést 
is csak messziről hallom. A fecskék fekete árnyék
pontjai eltünedeznek; kezdek itt nagyon magamra 
maradni a pusztán.

Remek zöld búzatáblába hajlik bele a mező. 
Annak nincsen vége. A búza ringó hullámokat vet,

úgy hajladozik az esti szél előtt. A zöld hullám titkos 
messzeségében megszólal most egy pittypalatty.

Egy szerelmes himfürj veri kobzát, esenge-epedve 
hívja magához asszonyait.

A vadgalamb mind elült; nem hallom suhogó 
repülését. A búzatábla felől egy hápogó gácsér jön 
nehézkesen a kopolyához s a szürkületben is megcsillanó 
vizre letottyan. Párja bizonyosan itt költött valahol. 
Vagy tán remetegácsér ez amelyiknek nem akadt az 
idén felesége ?

Felnézek az égre: ott ragyog már az esti csillag.
A szellő altató dolokat dudolász; gyerünk haza.

ADOMÁK.
T ö rv én y tisz te lő ' ty u k . Falusi gazda: Látja szomszéd 

ezt a tyúkot, ez hat tojást tojik egy héten. Azelőtt hetet is tojt.
A szomszéd : Az nyilván akkor volt még, amikor a törvény, 

ben nem volt benne a vasárnapi munkaszünet.
S zó rak o zo ttság ’. A tanárné : De kedvesem, hol hagytad 

a cipődet ? . . . Ah igen, kitettem a hálókocsiban az ajtó elé, 
hogy kitisztítsák . . .
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V eszedelm es betegség . A  kis Gyuri nagy beteg 
lett, Háromszor egymásután elesett és az anyja sietve 
orvosért küldött. Az orvos, a kissé rövidlátó doktor bácsi, 
csakhamar megérkezett és megkezdte munkáját.

— No, mi baja a Gyurikának?
— Kérem, doktor ur, ma reggel az ágyban felöl

töztettem a gyereket, ráadom a nadrágocskáját, begom
bolom a kabátkáját, azután leállítom a gyereket a földre. 
Zsupsz, a gyerek elesik. Fölemelem, újra talpra állítom, 
zsupsz, a gyerek újra elesik. Megijedek. Mondom, ennek 
a gyereknek valami nagy baja van, de még egy kísér
letet teszek. Odamegyek, talpra állítom, zsupsz, a szegény 
gyerek harmadszor is elvágja magát. Hát akkor sietve a 
doktor űrért küldtem.

— No majd meglátjuk. Hol a beteg ?
A  szobaleány a karján behozza a gyereket és az 

ajtónál a földre állítja. Zsupsz, a gyerek elesik. Szeretett 
volna fölkelni, de nem tudott szegény, ott vergődött tehe
tetlenül a földön.

— Hadd lássam csak még egyszer, mondja az orvos.
A  Gyurit helyre állítják, újra elesik és megteszi

ezt még kétszer. Az orvos a szemüvegét törölgeti.
— Hm, nagy baj! Paralizis. Hozzák csak ide a 

gyereket, hadd vizsgálom meg.
A  gyereket oda viszik, az orvos végig tapogatja azután 

kacagni kezd.
— De kérem asszonyom, persze, hogy elesik a 

gyerek. Igazán nagy baja van. Rosszul öltöztette föl. 
Mind a két lábaszárát a nadrágnak ugyanegy szárába 
bujtatták.

V ad em b erek  tem etkezése. A  Salamon-szige- 
teken egy esztendő óta a Mariánusok végzik újra nagy 
buzgósággal a missziót. Ezeknek a szigeteknek a népe 
igen vad, még az emberhúst is érzi néha, többnyire gyer
mekeket áldoznak fel a saját vérükből. A  fehér ember 
húsáról azt mondják, hogy nagyon szívós és sós. Fel
nőttjeik nagyobbára természetes halállal múlnak ki, ezeket 
azután igen egyszerűen temetik, ha szegény emberek 
voltak. A  cápáknak vetik őket a tengerbe. Ha azonban 
valamelyik főnöküket ragadja el a halál, annak a temetése 
már sokkal körülményesebb. A  forró éghajlat ellenére is 
néhány napig tartják ravatalon a holttestet, amelyet 
a rokonok és ismerősök messze földről összegyűlnek. 
Sirató asszonyok borulnak a tetemre, hogy hangos szóval 
hirdessék a rokonság gyászát. A férfiak hosszú egyes 
sorban az erdőbe vonulnak fát vágni. Azután máglyát 
raknak az udvaron és meggyujtják. A máglyát asszonyok 
táncolják körül, mig föl nem lobog a tüze, akkor fölibe 
helyezik a halottat és ugyancsak melléje fektetik a fele
ségét, akit előbb, miután kijelentette, hogy férjével együtt 
kíván az örökkévalóságba vándorolni, agyonütöttek. 
Miután elégtek a tetemek, ijesztőfákat tűzkődnek a máglya 
köré, hogy a holtak szabadult szallemeit elriasszák. Nagy
mennyiségű élelmiszert is hordanak az üszkös máglya 
fölé, hogy a holtak abból étkezzenek és ne kívánják meg 
az élők házi állatait. Ezután fölkerekedik az egész falu 
és kivándorol a hazajáró leikétől. A  gyász esztendőkig 
tart náluk és kemény böjtölésben nyilvánul, amit aztán 
ünnepi dús lakomával rekesztenek be, amikor a gyermekek 
húsa kerül tálalásra. Lakoma után varázsitalt isznak és 
a?zal meg is mossák öt érzékszervüket, hogy az elhunytak 
lelkei hozzájuk ne juthassanak.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
F o d h r a d s z k y  E  m ii.

Szerkesztői üzenetek .
Pintér Jó z se f urnák, Török-Koppány. Előfizetése múlt 

hó végével járt le. Szullik F rigyes urnák, Morva Szt.-János. 
Lapunk nrnlt és mostani száma némileg késett, mert a szerkesztő 
az egyesület alapszabályainak jóváhagyása ügyében ismót'Buda- 
pesten járt s nincs olyan, ki helyettesítse. A lapját mór bizo
nyosan megkapta. Kolos István urnák, Toriszka. A röpiratot 
immár harmadszor küldtük meg, most már ajánlva. Hiba csak 
az ottani postán lehet, annyival inkább, mert mint soraiból ki
vesszük, levelező lapunkat sem kapta meg. A czimzésben nem 
lehetett hiba, mert hiszen az éppen úgy czimzett lapot rendesen 
kapja. Domián László urnák, Toriszka. Levele lapunk múlt 
számában lett közölve s ezért közlési dij nem jár. A magunk 
részéről kívánjuk, hogy jövőben ne legyünk kénytelenek alap
talan támadások ellen irt védelmeket közölni, mert bizon el
szomorító, hogy még mindig gyakran akadnak olyanok, kiket a 
szenvedély heve elragad s ilyenkor túlzásokba mennek át, 
Ujoncz jágernek. Névtelenül s ismeretlen kézből érkezett 
dolgokat nem szokás közölni, mert a szerkesztőnek mindig tudnia 
kell hogy kiért vállal felelősséget. Bálint Ján os urnák, Szentes. 
Lapja a hibás czimzés miatt késhetett; most ezt kijavítottuk.

Apró hirdetések.
Állást keres

35 éves, nős, gyermektelen férfi, ki 3 gymnasialis 
osztályt végzett, a cs. és kir. 38-ik Mollináry ezrednél 
3 évig, a m. kir. pénzügyőrségnél 5 évig szolgált s itt 
szemlészi vizsgát is te tt; 7 éven át regale- és fogyasz
tási adó kezelő volt egy nagyobb vidéki városkában s 
ezt az állását most a bérlet megszűnte miatt volt kény
telen elhagyni. Legjobban szeretne valamely nagyobb 
uradalom erdészetéhez jutni, hogy ott elméleti isme
reteit a gyakorlatiakkal is kibővithesse s az erdőőri 
szakvizsgát letehesse. Czime megtudható az E. U. 
kiadóhivatalában. 2—3

Erdőőri
vagy ehez sahonló állást keres 34 éves katona visel 
nős egyén. Ki az erdőőri szakvizsgájáról kitűnő, 18 évi 
szolgálata után pedig dies éretes bizonyítványokat tud 
fölmutatni. Szakképessége kiterjed az erdészetieken 
kívül a nagy és apró vadtenyésztésére és óvásárat 
Alaposan érti a nagybani gyümölcsfa tenyésztést. Szives 
ajánlatok kéretnek e lap kiadóhivatalába. 2—3

E la d ó
Kétszázharmincz (230) méteres stekár és kis sövény haló, 
finoman és erős munkával kiállítva. Hói? megmondja 
az Erdészeti Újság kiadóhivatala. 2—2

PÁLYÁZAT.
A  majsai gazdaság pályázatot nyit egy erdőőri 

állásra, mely folyó évi október hó i-én betöltendő. Csak 
vizsgázott, munkaképes, erélyes pályázók küldjék be 
eddigi bizonyítványaik sajátkezüleg irt másolatait, melyek 
viszza nem küldetnek Fodor  J ózse f  erdötiszt 
urnák Ráczvölgy utolsó posta Tolna-Hidegkút.

Ezen állás a következő fizetéssel van összekötve: 
Készpénzben egész évre . . 400 kor.
Tengeri f ö l d ............................  2400Q-Ö1
T e h é n t a r t á s ............................  2 drb.
2 göbe tartás malaczaival.

Szabad lakas a mellette elterülő kerttel és szabad 
tüzelés. 1—3

A majsai gazaság.
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L U M  és T A R S A
Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A U H A
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. M ájus 29. 35. szám.

&

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
jVe)S

Előfizetési árak : ®
Egész é v r e ...............................8 kor. — til.
Fél é v r e .................................... 4 kor. — fii.
Negyed évre ...........................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez . 

küldendők.@-r_______________

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kívül minden hirdetésnél 
60 ül. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

Egyletünk ügyállása,
(folytatás).

Felmerül tehát a kérdés, hogy az általunk 
alakítandó országos erdészeti és vadászati nyug- 
dij és segély egyletnek van-e létjogosultsága, 
életképessége és képes lesz-e majd megfelelni 
azoknak a kötelezettségeknek és feladatoknak, 
melyeket tagjaival szemben magára vállalt.

Értjük és teljesen méltányoljuk itt a magas 
ministerium aggodalmát, mert hiszen ő a leg
első és legfőbb őre annak, hogy az általa 
engedélyezett egyletek kötelességeiket hűsé
gesen és pontos teljesítsék s igy ha anyagi 
dolgokban felelősség nem is érheti, erkölcsi 
tekintetben — mint a jó erkölcsök legfőbb őre 
— mindig felelős marad s igy az egyesületek 
megalakításának engedélyezésénél könnyel 
müen nem járhat el.

Megnyugtatásául azoknak, kik hivatva 
vannak ügyünknek a szentesítést megadni, 
sietünk itt megadni a szükséges felvilágosí
tásokat.

Első sorban vessük fel a kérdést, hogy 
meg van-e egyletünknek a létjogosultsága s 
ebből kifolyólag van-e szükség arra, hogy 
megalakítsuk ?

Lapunk hatodéves fennállása óta ismételten 
volt alkalmunk rámutatni arra, hogy hazánk 
összes erdőségeinél és vadászterületein hozzá
vetőleges számítással mintegy harminczezer 
altiszti minőségben szolgáló egyén van alkal
mazva. Ebből a tekintélyes számból alig 10—15 
százalék van abban a szerencsés helyzetben,

hogy szolgálatképtelensége esetére a saját, — 
vagy pedig elhalálozásának esetére özvegyének 
esetleg árváinak a megélhetése s igy a többi 
terhes, felelősségteljes és majdnem folyton 
életveszélylyel járó szolgálatát reménytelen 
jövő mellett teljesiti.

Arra, hogy valamennyi szolgálatadó alkal
mazottjainak a megélhetésre elegendő nyug
dijat biztosítson, gondolnunk sem lehet, mert 
hiszen némely birtok ilyen terhet egyáltalán 
meg sem bírna, de még csak azt sem lehet 
kívánni, hogy kisebb uradalmak olyan javadal
mazást biztosítsanak alkalmazottjaiknak, hogy 
ezek azokból tisztességesen megélhessenek, 
e mellett pedig még az öreg napjaikra valót 
is megtakaríthassák. Szükséges tehát, hogy 
az ilyen mostoha sorsra kárhoztatottak maguk 
keressenek módot arra nézve, hogy a maguk 
és családjuk jövőjét legalább némikép bizto
sítsák, ezt pedig máskép nem érhetik el, mint 
a társulás által, mert ez az egyedüli mód, 
hogy czéljukat aránylag csekély és erejüket 
túl nem haladó áldozatok árán elérhessék.

Az alakítandó egysületnek meg van tehát 
a létjogosultsága s most magától felmerül a 
kérdés, hogy magalakitása esetén meg lesz-e 
az életképessége, illetőleg hogy lesz-e annyi 
ereje, mely elegendő legyen olyan fenntar
tásához, hogy áldásos munkálkodásában a 
folytonosság hiányt ne szenvedjen.

Erre a kérdésre vonatkozólag egészen 
bátran azt felelhetjük, hogy igenis az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet testületé az a 
termékeny talaj, melybe az egyesület csirája
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minden aggodalom nélkül s bátran elültethető, 
mert nem csak hogy annak megfogamzása, de 
idővel nagyra leendő növekvése is bizonyos. 
Megnyugvást nyerünk erre nézve nem csak 
az egyesület jótéteményeire ráutalt erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet nagy számában, 
hanem abban is, hogy eddigi tapasztalataink 
szerint ez a személyzet epekedéssel várja az 
egyesület megalakulásának pillanatát, hogy 
akkor azután tömegesen jelentkezhessék a tagok 
sorába való felvételre. Biztos jele ennek az, 
hogy most is, midőn még egyesületünk meg
alakításának csak az előmunkálatai vannak 
folyamatban s már az első felhívásunkra alig 
pár heti idő alatt közel kétszáz férfiú jelen- 
kezett, kik mindannyian készek síkra szállani 
a győzelem kivivásáért.

Ez a — már eddig is jelentékeny — szám 
azonban még csak kezdete a folytatásnak, mi 
nem is lehet máskép, ha tekintetbe vesszük 
azt, hogy az érdeklődők az egész országban 
szétszórva s többnyire városoktól és falvaktól 
s igy a rendes postaközlekedéstől távol eső 
helyeken laknak s még nagyon sokan vannak 
olyanok, kikhez mozgalmunk hire is alig 
érkezett meg, jelentkezésre való felhívásunkat 
meg éppen nem olvasták, kivált most, midőn 
az erdészeti személyzet elfoglalva az erdősítési 
és más külső munkával, még házi tűzhelyétől

is távol van. Nem is vélünk csalódni akkor, 
ha azt hisszük, hogy az eddig jelentkezettek 
száma csakhamar meg fog sokszorozódni, 
annyival inkább mert hiszen ismeretes dolog, 
hogy minden dolognak csak a kezdete nehéz 
és igen sokan vannak olyanok, kik nem akarnak 
elsők lenni, hanem kivárják, hogy vájjon nem 
fognak-e magukra maradni s a tapasztalat is 
igazolja azt, hogy a nagy tömeg mindig nagy 
vonzerőt gyakorol az egyesekre.

Az előadottakból nyilvánvaló, hogy már 
az egyesületnek megalakítása napján nem csak 
több száz, de talán az ezret is meghaladó 
tagra számíthatunk, tehát olyan tekintélyes 
számra, melyben meg van a képesség egy 
erős és megingathatlan alapnak a megvetésére.

Könnyebb számítás kedvéért kereken ezer 
tagot véve alapul, az ezek által az egyesület 
pénztárába az első évben befizetendő tagsági 
dijak már húszezer koronányi összeget tesznek 
s igy az első öt év lefolyása alatt, még ha 
több tag nem is jelentkeznék, a tőke már 
százezer koronára szaporodnék, nem is számítva 
az időközi kamat jövedelmet és azok kamatjait, 
melyek nagy része ebben az időszakban szinte 
tőkésíthető lesz, a mennyiben öt évi tagságon 
belül maguk a tagok nem, hanem csak azok 
özvegyei és árvái számíthatnak nyugdíjra s 
ezen kívül talán néhány temetkezési és más 
rendkívüli segély kerülne kifizetésre.

Az anyahelyettes.
Négyen ültünk együtt a vendéglő árnyékos 

kerti helyiségében a kerek asztal körül, melyen már 
megszámlálhatlan mennyisége volt a kiürült hosszu- 
nyaku üvegeknek, bizonyságául annak, hogy itt már 
hosszabb idő óta kemény harcz volt, melyben azonban 
jó szerencsére nem vér, hanem tüzes erdélyi bor folyt 
s ez sem a szomjas anyaföldet, hanem a sokkalta 
szomjasabb torkainkat áztatta. Dicséretünkre legyen 
mondva, hogy mint régen kipróbált vitézek keményen 
álltuk az erős tusát s nem csak hogy egyikünk sem 
lett még harczképtelennó, de sőt kipirult orczáink 
szinte lángoltak a harczi vágytól és sóváran lestük 
az uj ellenség érkezését, melyet derék vendéglősünk,

kinek becsületes neve hajdanában Taufer volt ugyan, 
de azt foglalkozásához mérten Keresztelő-re magyaro
sította, a pincze pókhálós sarkából hordott fel s rakott 
elibénk az asztalra. Legerősebben tartotta magát a 
a doktor, mi nem is csoda, mert észrevettem, hogy 
titokban valami patikabéli csodaszereket csempészett 
magába; a kántor és jó magam szinte keményen 
álltuk a sarat, csak a plébánoson látszott némi aléltság 
s kövér szempillái gyakran igyekeztek egymáshoz 
testvéri csókra, mit azonban három körülménynek is 
lehetett tulajdonítani, és pedig nagy kövérségének, a 
rendivüli forróságnak és végül annak, hogy csinos, 
tűzről pattant uj gazdasszonya az előző esti vonattal 
érkezett meg s a számtalan utasítás kiadása éjjelének 
nagy részét elrabolta.

Társalgásunk igen élénk volt s elkezdve a búrok 
dicsőséges küzdelmén, hamarosan végig nyargaltunk 
az egész világ politikai eseményein s miután ezekből 
kifogytunk volna, a bor hatásának legbiztosabb jeléül 
mindegyikünk a hivatásával homlokegyenest ellenkező
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Az egylet jövedelmét azonban nem csak 
maguk a tagsági dijat fogják képezni, hanem 
annak még számos és nem megvető egyéb forrásai 
is lesznek. Ilyen források elsőjének bátran 
vebejtük az alapitó tagok járulékait, mert nem 
szabad kételkednünk abban, hogy azok a 
tekintélyes erdőbirtokosok, kik személyzetük 
jövőjének biztosításáról maguk vagy nem akar
nak, vagy nem bírnak gondoskodni s azt 
biztositani, készségesen fognak segítő kezet 
nyújtani egyesületünknek, mely hivatva lesz 
ezt a terhet az ő vállaikról leemelni. Ott 
vannak azután a különféle fakereskedelmi 
tekintélyes vállalkozók, kik bizonyára szinte 
készséggel meg fogják ragadni az alkalmat 
arra, hogy a velük folytonosan érintkezésben 
levő s gyakran érdekeiket is nagy mértékben 
előmozdító erdészeti altszti személyzet jólétét 
tőlük tellhetőleg előmozdítsák. Arra, hogy egyes 
vállalkozók ettől idegenkedni ne fognak, ne
künk buzdító például szolgál a Blum és társa 
budapesti egyenruházati előkelő czég, mely 
már a mozgalom megindítása alkalmával kinyi
latkoztatta, hogy egyletünknek alapitó tagja 
óhajt lenni. Ott lesznek azután a pártoló tagok 
is, kiknél szintén tekintélyes számra számit, 
hatunk s bár ezek évi járuléka csekély, nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy kraj- 
czárból lesz a forint.

dolgokról beszélt. A plébános élénk színekkel ecsetelte 
a házas élet örömeit, az orvos dicsérte a javas asszonyok 
orvosi tudományát s erre vonatkozólag gazdag tapasz
talataiból példákat hozott fel, a kántor szükségét látta 
a mértékletességi egyletek felállításának és a szeszes 
italok drágítása által vélte azok nagymérvű fogyasz
tását korlátozhatni, magam pedig szenvedélyes húsevő 
létemre a vegetáriánusoknak szénatartóba illő étlapjukat 
dicsértem. Szóval kezdett beütni a teljes felfordulás. 
Ebből is kifogyva rátértünk a testünket gyötrő külön
féle nyavalyákra. A négy mázsás pap arról panasz
kodott, hogy a szárazbetegség tüneteit kezdi magán 
észrevenni, a kántor, kit egy jóravaló zsákvarró tű 
fokába játszva be lehetett volna fűzni, erősen állította, 
hogy a hája égeti s el rabolja éjjeli nyugalmát, én 
pedig arról panaszkodtam, hogy valahányszor otthon 
vagyok, nagy fülzúgásom van,

A tudós doktor figyelmét az én betegségem 
ébresztette föl.

— Most is érzed azt a zúgást? — kérdezte 
érdeklődve.

— Nem, és éppen az a csodálatos a dologban, 
hogy forduljak meg bárhol, a szabadban, templomban

Jó jövedelmi forrásul Ígérkeznek még az 
egyesület pénztára javára rendezndő mulatságok 
is, mert tudvalévő dolog, hogy a magyar ember 
kétszeresen szívesen mulat akkor, ha ezzel 
még valamely nemes czélnak is szolgálatot 
tehet.

Végül — s mit talán első sorban kellett 
volna emlitenünk — magának a magas kor
mánynak támogatására is tarthatunk számot, 
mert hiszen ez is szívesen ott van, hol a haza 
polgárainak javát és jólétét előmozdíthatja.

(folytatása következik).

Magyar nyulak Franciaországban.
A Természettudományi Közlönyben olvasuk: A 

házinyul húsa Franciaországban olyan csemege, mint 
nálunk a bárányé; ott régóta tenyésztik, sőt a tanyáról 
megszökött párocskák ivadékai erdőt- mezőt is benépe
sítettek. A házi- és mezei nyulak kereszteződésének 
eredménye az lett, hogy a vadászterületek nyulállomá- 
nyában mind ritkábbá vált a jól megtermett és gyors
lábú vad mezei nyúl, nem csekély elkeseredésére a 
szenvedélyes vadászoknak. A francia kormány az el- 
korcsosult nyulfaj regenerálása céljából több francia 
vadásztársaság kezdésére, Gu d e r a  bécsi vadkereske
dővel szerződést kötött, élő magyar mezei nyulaknak 
Franciaországba való szállítása iránt. A kereskedő 
1897-ben 12.000, 1898-ban 9000 és 1899-ben 8000 élő 
nyulat indított Franciaországba, melyekért minden da
rab him után 3, nőstényért 7 koronát fizetett; jóval

(itt ugyan ritkán) vendéglőben (ez a leggyakoribb eset) 
semmi bajt sem érzek s mint tudjátok, hallásom olyan 
finom, mint a pókháló, de alig hogy haza érek, már 
jelentkezik ez a veszedelmes baj.

— Talán nem elég csendes a lakásod — véli 
a doktor.

— Dehogy nem, lelkem doktorkám, tudod fele
ségemen és két kisebb gyermekemen kívül nincs ott 
más egyéb hangot pedig alig hallok, mint a feleségem 
enyelgéseit.

— Talán a feleséged nagyon teli beszéli a 
fejedet?

— Nem az lelkem, olyan szófukar az, hogy alig 
karatyol valamivel többet, mint egy közönséges nyolcz 
kőre járó malom mikor jó vize van. Hogy nem beszél 
sokat, abból is látni, hogy minden alkalmat megragad 
a szóra, még mikor eszik vagy iszik is, ezt csak a 
fél szájával teszi, a másik felével meg beszél s még 
sem fárad bele, mert álmában rendesen ott folytatja, 
a hol ébren abba hagyta, mi csak kitűnő emlékező
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többet a francia kormány. A lefolyt 1899—1900. év
ben G e r 1 i c z y Ferenc báró deszki uradalmában 
790, A p p o n y i gróf nyitramegyei birtokán 1040, 
San  Mar co  hercegnő német-Csanádi birtokán 1028, 
B e r c h t o l d  gróf árpádhalmi birtokán 1787, K á- 
r o 1 y i gróf mágócsi és szénási birtokán 7B9, L a m- 
b e r g  Rezső gróf ikrényi pusztáján januárius hóban 
500 darab nyulat fogdostak össze, melyeknek hivatása 
lesz a francia nyulnemzedéket fölfrissiteni. A nyula- 
kat hálóval fogják. A háló két végéről egymástól 
25—30 lépésnyi távolban kiinduló hajtők jókora kört 
alkotnak, majd adott sípjelre nagy lármával indulnak 
vissza a háló felé. A kör kisebbedik, a fölhajtott nyu. 
lak a háló felé iramodnak, melynek hármas rétegébe 
gabalyodva, csak nagy ritkán menekül meg közülük 
hírmondó. A hálóba szorultakat a szalmazsákon lesel
kedő nyulfogók nyomban kiszabadítják és a készen 
tartott zsákba kötik. A zsákot két nyúl befogadására 
közepén lekötik. A kelepcébe jutott nyulak nem egy
formán viselkednek; a hálónak vakon nekirohanók kö
zül ritkán menekül meg egy is. A higgadtabbak meg- 
megállnak, fülelnek, majd egy őrizetlen szempillantás 
alatt oldalt kiosonnak a körből, vagy a háló alatt ki
bújnak. Többnyire tapasztaltabb himek ezek, melyek 
már voltak ilyen szorult helyzetben máskor is. A fo
goly nyulak éktelen sírásra fakadnak, de nem nagyon 
tartós félelinök, mert a fogás befejeztével 10 rekeszre 
osztott, lécfedeles faládába nem szerint és egyénenként 
elkülönítve helyezik el a foglyokat. Minden nyúl mellé 
burgundi répát és kevés szénát adnak utravalóul. A 
zsákmányt szekéren azonnal a vasútra, innen gyors
áruként a legelső vonattal uj hazájukba viszik.

A közleményből látható, hogy milyen uj kitűnő 
terünk nyílt meg nyúlállományunknak értékesítésére s

tehetségét dicséri. A beszéd fonalát soha sem veszti 
el s csak a minap is, mikor a hivatalba távoztam, 
azzal búcsúztatott, hogy : „menj a pokolba, te kor . . . “ ; 
a folytatást már nem hallottam, mert ész nélkül 
rohantam le a lépcsőn, midőn azonban este haza tértem, 
az első, a mit hallottam, az volt, hogy: „hely.“ Azt 
hogy a déli befejezetlen mondat és e szócska között 
volt-e valami összfüggés, még ma sem tudom.

— No majd megpróbálom, nem tudnék-e segíteni 
a bajodon, — vigasztalt a doktor.

— Úgy, úgy, kedves doktorkám, tedd meg, majd 
megfizeti az Isten.

Már hogy nekem az a rendes szokásom, hogy 
az orvos fizetését szeretem az Istenre bizni, hadd legyen 
ennek is egy kis gondja rám, egyébként talán azt 
sem tudná, hogy vagyok.

Úgy látszik, hogy a doktor bizalma nagy volt 
az Isten által leendő fizetésben, mert az itt elmondott 
korhelykedés után alig telt el néhány nap, a feleségem

mily hasznos szolgálatot tesz az hazánknak, ki ennek 
a derék vadnak szaporitására törekszik. A bécsi czég 
egy him után 3, egy nőstény után 7 korona vételárat 
fizetett a helyszínén, a mi mindenesetre elég tekin
télyes összeg ahoz képest, melyet lőtt nyulainkért 
eddig kaptunk a vadkereskedőktól, mert tudvalévő 
dolog, hogy ezeknek átlagos ára tömeges vételnél 
alig haladja meg az 1 koronát és 20—40 fillért, a mi 
pedig szinte rendkívüli árhanyatlást jelent az eleven 
áruért adott árakkal szemben. Igaz, hogy ez által az 
értékesítés által nagy mértékben elesünk a nyúl 
vadászat izgalmaitól, de egészben még sem, mert igazi 
hivatásos vadásznak a kör- és hajtóvadászatok tömeges 
gyilkolásában úgy sincs igazi gyönyörűsége, a keresve 
vadászást pedig az élő anyag eladásánál is igen szépen 
lehet gyakorolni s végül a mit igy elveszítünk a réven, 
azt bőven megnyerhetjük a vámon az által, hogy 
nagyobb figyelemmel vagyunk a dúvadak és kártéko
nyok pusztítására, a mi szinte nagy mértékben kielégít
heti vadász szenvedélyünket.

Látunk kisded országokat, melyek kevésbé ked
vező földrajzi és éghajlati viszonyok mellett, mégis 
vadállományuk helyes kezelésével szokszorta nagyobb 
eredményeket tudtak a vadkivitel s egyáltalán annak 
értékesítés terén kivívni. Vájjon nálunk, kik annyira 
szeretjük mindenben a külföldet irányadónak tekinteni 
és majmolni, még mindig nem érkezett volna el az 
ideje annak, hogy ne csak kinövéseit és ostobaságait, 
de bizonyos alkotásait is igyekezzünk magunkévá 
tenni? Csakugyan éreznünk kell az ezen a téren való 
haladás szükségét is és az, ki a sikerhez bármi 
csekélységgel is hozzájárul hazájának tesz jó szolgálatot.

teljesen megváltozott. Gondolatokba mélyedve járt — 
kelt a házban s annyira szórakozott volt, hogy a 
káposztás fazékba a töltelék helyett a takaréktüzhelyen 
pehenő kis mecskákat rakta be s jó szerencse, hogy 
ezek megsejtvén a veszedelmet, gyorsan kiugráltak és 
elmenekültek, mert bizon furcsán vette volna ki magát, 
hogy ha az öreg macskának a töltött káposztát kellett 
volna szoptatni. A legnagyobb csoda azonban szó
fukarsága volt; bizonyosan valami nagyban töri a 
fejét — gondoltam — s ez a szélcsend csak előjele 
valami zivatarnak.

Véleményem az egyszer nem vált be. Az asszony 
csendes maradt napokban keresztül, csak az látszott 
rajta, hogy valami erős tusakodás folyik a belsejében. 
Egyszer azután utat vett magának az is.

— Apjukom — mondja egy nap asszony — nem 
tudom mit szólsz hozzá, de már csak megmondom. 
Itt járt pár nap előtt az orvos és miután kikérdezett 
és megvizsgált, azt mondta, hogy okvetlen fürdőre 
kell mennem valamely ürdőre. Nem is mertem eddig
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N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Neve Lakhely Megye
141. Pintér József . . Török-Koppány Somogy
142. Urhegyi Pál . . •  9 9

143. Göttmann Károly Gadács 9

144. Salamon Imre Puszta-Patak a

145. Martinék Ferencz . Kemencze Hont
146. Fazakas László Uj-Remete Kolos
147. Tóth Bálint . . . Szigetvár Somogy
148. Sztrhárszky János . Ágfalva Sopron
149. Farkas Viktor . Zselicz-Kislak Somogy
150. Szevinszky István . Ágris Arad
151. Rajner Lajos . . . Honi-Börzsöny Hont
152. Vaga József . . . Csömödér Zala
158. Slinkovits Mátyás . Sopron-Széleskut Sopron
154. Bokor János . . . Bélés Kolos
155. Varga István . . . Uj-Massa Borsod
156. Varga V, Antal . . Terecseny Somogy
157. Bertalan Károly . . Bőszénfa 9

158. Schirm Adám . . •  9 9

159. Hermán Ferencz . . Ortaháza Zala
160. Éberling Gyula . Kis-Varasd Baranya
161. Flóra Károly . . . Belényes Bihar
162. Schill Kristóf . . .  Belényes-Ujlak 9

168. Márele Isaila . .  B. Örvényes 9

164. Orosz Ferencz . Kis-Kóh 9

165. Csató Gyula . F. Válenyágra 9

166. Bozián György . Fericse 9

167. Oláh Ferencz . . . Meziád Bihar
168. Szabó András . . . 1 Remete 9

169. Hincz Pál . . . . Kreszulya 9

170. Papp Lajos . . . Tárkány 9

171. Rozsolyán Péter . . Balalány 9

172. Orosz Sándor . Petrócz 9

173. Hauzer László . . Glavoj 9

174. Flóra István . . . Ponor-Béles Kolos
175. Csepcsényi Mihály Gánya Mármaros
176. Kissímonfi Sándor Kökényes 9

177. Simkó György . . Toriszka Szepes
178. Tóth József . . . Isaszegh Pest
179. Juhász Ferencz , . 9 9

180. Simonyi Pál . . . Mike-Pércs Hajdú
181. Pleidell Zsigmond Csenke Esztergom
182. Teszárs Győző . . 9 9

183. Sztopa Sándor . . 9 9

LEVELEZÉS.

Újbánya 1900 május 12. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Lapunk 31-ik számában foglalt figyelmeztetésére 

újonnan van szerencsém bejelenteni, hogy úgy alulirt, 
mint Kiss János és Strbik János kartársaim az országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesületnek 
rendes tagjai óhajtunk lenni.

Ez alkalommal legyen szabad egy különös vadászati 
kihágási esetemről is megemlékeznem, mely tanulságos 
voltánál fogva közérdekű. Az eset a következő:

1894 évben egy szab. kir. városnál mint díjtalan

szólni, mert tudom, hogy bár szívesen teszed, nehezen 
fogod viselhetni a nagy költségeket. Talán hagyd is 
abba, jobb lesz nekem megpihennem a sir zöld 
hantja alatt.

— No, no, édesem, csak ne olyan nagyon regényesen 
add elő a dolgot, tudód, hogy még a sonkás tésztát 
is jobban szeretem a legvirágosabb kifejezésnél. Csak 
bátran ki vele! Milyen fürdőt ajánlott a doktor ?

— Azt mondta, hogy nagyon gyenge az idegzetem 
s vasas fürdőre van szükségem, igy talán legjobb 
lenne Szliács . . . .

— No azt éppen nem mondhatnám, mert utó
végre is gyerek van már annyi, a mennyi szegény 
embernek untig elég s én azt hiszem, hogy nagyobb 
hasznodra lenne valamely timsós vizi kúra; tudod, 
ez össze húzza az izmokat s azt mondják, hogy kivált 
a nyelv és hangcső idegeire nagyon jótékonyan hat. 
Különben nem bánom, válassz magad, tudod, hogy 
előttem legelső a te egészséged. Csak a háztartás 
aggaszt egy kicsit, bajos lesz nekem ezekkel az apró 
gyerekkel, tudod, hogy a cselédre semmit sem lehet bízni.

— No arról gondoskodom én, — szólt jókedvűen 
az asszony — nem hagylak itt elveszni.

Pakkolás, puczolás, pénzliajhászás, ebben telt el

egy pár nap s csakhamar azon vettem magamat 
észre, hogy szalmaözvegységre jutottam s a gazdai 
teendők mellett a gazdasszonyiakat is végeznem kel
lett. Az utóbbiakra nézve meg kell jegyeznem, hogy 
nem a legkellemesebb foglalkozás férfinek, mert teszem 
azt mig reggel az ágyakat rendbehoztam, bozontos 
szakállam olyan lett, mint a tollkereskedő zsidóé; 
utoljára is úgy segittetem a bajon, hogy kendőkkel 
úgy körül pántoltam a fejemet, mint az egyszeri 
dabi ember a szuka kutyáját s úgy néztem ki, mintha 
fej és fogfájásom lett volna.

Már szinte türhetlen lett volna az állapotom, 
mikor egy napon vigasztaló sorokat kaptam az asz- 
szonytól, hogy ne búsuljak, pár nap múlva jelentkezni 
fog egy derék asszonyság, a kit felfogadott gazdasz- 
szonynak. No ennek igazán megörültem, mert magam 
is azok közé tartozom, a kik azt tartják, hogy még a 
paradicsom is kutyát sem ér asszony nélkül.

Harmadnapra, — éppen valami fontos dologgal 
voltam elfoglalva az irodán, — lelkendezve rohan be 
az egyik gyerek azzal a hírrel, hogy egy néni érkezett 
hozzánk, siessek haza. Ez nyilván az Ígért gazdasszony 
lesz, — gondoltam — s bár kelletlenül, abba hagytam 
a munkát és mentem a gyermekkel.
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erdőlegény lettem felvéve szolgálatba, mely alkalmazásban 
csak úgy maradhattam meg,; hogy egy rokonomnál nyer
tem teljes ellátást. KérdéSs rokonom egy ízben felkért, 
hogy a városon kívül fekvő gyümölcsösében és kertjében 
nagy pusztítást véghez vivő verebeket pusztítsam el, mi
után azonban ekkor már ismertem a vadászati törvény 
12 §-át, nem rendes vadászfegyverre], hanem flóberttel 
indultam neki a kártékony madarak kiirtásának, sajnos 
azonban, hogy vadász szenvedélyemet nem hüthettem le, 
mert alig hogy egy napon reggeli 8 órakor egy verebet 
lelőttem, 9 órakor már fel lettem jelentve egy állatvédő 
egyesületi rag által az illetékes városi hatóságnál s 
azonnal értem jött egy András bácsi és szépen meg
invitált oda, a hova magamtól soha sem kívánkoztam.

Megjelentem tehát a hatóságnál, hol nem sok 
dolgom akadt, meit ekkor a tisztviselő már nem csak 
bepanaszlómat, de két tanút is kihallgatott az egy darab 
veréb lelövéséről, mit természetesen magam is készségesen 
beismertem. Az ítélet is meglett s úgy szólt, hogy a 
miért egy éneklő madarat (soha sem tudtam volna, hogy 
a veréb az éneklők sorába tartozik) lelőttem, a mi álta
lában tilalmazva van, 1 frt büntetéssel, a miért pedig a 
város beterületén lövést tettem s igy közrendészeti kihágást 
követtem el, további 1 frt. s igy összesen 2 frt birságban 
marasztal el melyet végrehajtás terhe mellett 8 nap alatt 
megfizetni kötelezterem. Hiába csiripeltem én veréb módjára, 
hogy a veréb nem tartozik az éneklő madarak sorába 
és ott, hol csapatosan előfordul, bármikor lőhető, továbbá 
hogy a váró. tói 500 méternyire fekvő gyümölcsös annak 
belterületét nem képezheti, a vége mégis csak az volt, 
hogy „iuss vagy fizess!" A  birság tehát megmaradt, de 
behajtani nem volt miből s igy telt el lassan teljes 6 esztendő. 
Már teljesen meg voltam nyugodva, hogy ime elenyészett 
fejemről a baj, mikor egyszerre olyan váratlanul, mint

felhőtlen égből a villám, lecsapott rám a veszedelem s 
megkaptam a felhívást, hogy a 2 frt bírságot végrehajtás 
terhe mellett azonnal fizessem le. Mit volt egyebet mit 
tennem, bár az ügy már el is évült, inkábbtisztesség okáért, 
mint muszájból lefizettem a 2 frt bírságot, de egyúttal 
megfogadtam, hogy a mint csak szerit ejthetem, magam 
belépek az állatvédő egyesületbe.

A  tanúság pedig ebből az, hogy a ki éneklő mada
rakkal akar kereskedni, ezt jövőben könnyen megteheti 
mert verebekben ugyan soha sem lesz hiány.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő úrnak
igaz hive P r i t z  G é z a  

városi erdővéd.

T isztelt olvasóinkhoz. Lapunk múlt száma 
mellé mindazoknak, kiknek előfizetése a folyó év végéig 
rendezve nincs, mellékletül egy felhívást csatoltunk, kérve 
őket, hogy előfizetéseiket lehetőleg azonnal az év végéig 
rendezni szíveskedjenek. Most ezt a kérelmünket meg
újítjuk, mert csak igy lesz képes lapunk szerkesztője és 
kiadója a mindnyájuk érdekében megkezdett küzdelmet 
tovább is folytatni, mig ellenkező esetben a harczot fel
adni kénytelen. Azt az egy pár koronát egyes ember 
könnyebben nélkülözheti vagy megszerezheti, mint a szer
kesztő a százakra menő összegeket s igy mindenki szá
moljon lelkiismeretével: óhajtja-e a küzdelemnek folyta
tását, vagy pedig a biztos győzelem előtt tegyük le a 
fegyvert.

Ellopott házak. Yonkers észak-amerikai város
ban napirenden van a házlopás. Egy háztulajdonos lám
pással keresi a tolvajt, a ki házát ellopta. Sőt egy másik 
ember a miatt tett feljelentést, hogy két házát lopták el.

Haza évre sebesen rohantam fel a lépesön s 
berontottam a konyhába, hol legelső dolgom volt egy 
az útba eső ládán keresztül bukni, miközben orrommal 
egy kalapos skatulya fedelét üttötem be, mi azonban 
nem nagyon aggasztott, mert láttam még ott mellette 
vagy négyet. Sokkal nagyobb volt meglepetésem, 
mikor feltápászkodva a szobába nyitottam.

Az Íróasztalom mellett álló zsöllyén ott ült egy 
tisztességes matróna s annak mindegyik karján egy- 
egy borzas pincsi kutya. Lehetett már vagy hetven 
esztendős, már tudniillik nem a pincsi hanem az 
asszony.

•— Harmati Eufrozina vagyok — szólt ajtócsikor
gáshoz hasonlatos hangon.

No, gondoltam, ugyancsak árnyékos helyen lak
hatott ez a harmat, ha még hetven év alatt sem 
tudott felszikkadni.

— Miben lehetek szolgálatára? — kérdeztem 
udvariasan.

— Kedves neje volt szives felfogadni s ide 
küldeni mint anyahelyettest.

— Tisztelt asszonyság, itt tévedésnek kell lenni 
a dologban, — szóltam, mintán a hideg végig borzongott

a hátamon — feleségem gyakran szenved abban, 
hogy összezavarja a fogalmakat s megfordítva csinálja 
a dolgát. Most is úgy tett, hogy nekem küldött anya
helyettest, nem pedig a gyerekeknek, miután pedig 
én már nem hordok hátul gomboló nadrágot, legnagyobb 
sajnálatomra nem vehetem igénybe szolgálatait.

— De uram, nekem költségeim voltak, melyeket 
nem szenvedhetek el s kénytelen vagyok kártérí
tést kérni.

— Megkapja, asszonyom, örömmel magadom, csak 
arra kérem még, legyen szives megmondani annak, aki 
küldte, hogy ha már éppen akarja, akkor az ilyen 
kis gyerekek korához mért annyahelyettest küldjön, 
vagy pedig — Isten neki — jöjjön ő maga haza; a 
kettő közül akármelyikbe is beletörődöm.

Pár perez múlva megkönnyebbült szívvel és 
erszénnyel mentem — nem az irodába, de a vendéglőbe. 
Ott volt a doktor is.

— No kedves doktor, te ugyan befütöttél az én 
szegény fejemnek. Fülzugásom most nincs ugyan, de 
képzeld csak, majdnem kicsi fiú lettem.

Vig sörözés és általános kaczagás mellett beszéltem 
el azután kalandomat. S e b e s - S z á s z .
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Mind a három ellopott ház a Gardenstreeten volt. Az 
egyik háznak télen át nem volt lakója. A  tulajdonos e 
hónap elején meg akarta nézni a házát, de nagy bámu
latára annak még csak nyomát sem találta meg. Egy 
szomszéd elmondta neki, hogy a tolvajok darabonkint 
hordták el a házat, előbb az ajtókat, aztán az ablakokat 
s végül a ház tetejét és a téglát. A  másik két házat is 
ugyanily módon lopták el.

T artós szerelem . Rushvilleben, Indiana amerikai 
államban, igen öreg házaspár lépett nemrég az oltár elé. 
Westefield Vilmos 74 éves farmer esküdött örök hűséget 
a 72 éves Conovay Helén asszonynak. A  koros jegyes 
pár abban reménykedett, hogy észrevétlenül juthat el a 
a békebiróhoz, de nagy néptömeg gyűlt össze az utón, 
mely őket rizszsel dobálta. Az esketés után a „fiatal0 
házasok azonnal elutaztak. Szerelmük története nagyon 
romantikus. Legelőször 65 év előtt ismerkedtek meg és 
azonnal egymásba szerettek. Együtt jártak az iskolába, 
jegyet váltottak és 1848-ban meg kellet volna történni az 
esküvőnek, de valami előre nem látott nehézség miatt az 
esküvőből akkor nem lett semmi. El kellett válniok. A  
farmer még az évben egy másik leányt vett el, menyasszonya 
pedig 1851-ben Conoway Charles neje lett, Két év előtt 
Conoway meghalt és kevéssel rá Westerfield felesége is. 
Amikor a farmer megtudta, hogy egykori jegyese New- 
yorkban özvegyen él, azonnal irt neki és levélváltásuk 
néhány hó után házassággal végződött.

A  m eghű lés ellen . Jó tanácscsal szolgál a 
kocsikázóknak Ricaudy, a jeles francia orvos és éppen 
idején. A  ki hüléstől tart, az egyszerűen olcsón és roppant 
praktikusan elejét Veheti a bajnak : terítsen mellére, mel
lénye alá, egy összehajtott ujságpapirost s hogy annál 
jobban védve legyen, takarja be kabátja alatt a hátát is 
hasonló módon. A  doktor állítása szerint, igy minden felöltő 
vagy takaró fölösleges.

Szerkesztői üzenetek .
P r i tz  G éza urnák, Újbánya. Írjon egy levelező lapot a 

„Nép Zászlója” kiadóhivatalának Budapestre, ha a lap még meg
van, ilyen rövid czimzéssel is megtalálják.

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

Apró hirdetések.
Erdőőri

vagy ehez hasonló állást keres 34 éves katona viselt 
nős egyén. Ki az erdőőri szakvizsgájáról kitűnő, 18 évi 
szolgálata után pedig dicséretes bizonyítványokat tud 
fölmutatni. Szakképessége kiterjed az erdészetieken 
kívül a nagy és apró vadtenyésztésre és óvására. 
Alaposan érti a nagybani gyümölcsfa tenyésztést. Szives 
ajánlatok kéretnek e lap kiadóhivatalába. 3—3

Állást keres
egy 23 éves vizsgázott erdővéd, ki a vadászatban is jó 
gyakorlattal bir s óhajtana mielőbb valamely uradalomban 
erdővédi vagy segéd-erdővédi állást elfoglalni. Bővebb 
felvilágosítással szolgál Kovács Károly (Szatina, u p. 
Felső-Mindszent, Baranya megye).

Állást keres
35 éves, nős, gyermektelen férfi, ki 3 gymnasialis 
osztályt végzett, a cs. és kir. 38-ik Mollináry ezrednél 
3 évig, a m. kir. pénzügyőrségnél 5 évig szolgált s itt 
szemlészi vizsgát is tett; 7 éven át regale- és fogyasz
tási adó kezelő volt egy nagyobb vidéki városkában s 
ezt az állását most a bérlet megszűnte miatt volt kény
telen elhagyni. Legjobban szeretne valamely nagyobb 
uradalom erdészetéhez jutni, hogy ott elméleti isme
reteit a gyakorlatiakkal is kibővithesse s az erdőőri 
szakvizsgát letehesse. Czime megtudható az E. U. 
kiadóhivatalában. 3—3

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

{  szerkeszti: Parthay Géza.
A  A Zoológiái Lapok gazdasági rova- 
0  tában állandóan foglalkozik méhészettel 
X  és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
•  260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
2  meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő- 
2  fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2  2 korona kedvezményes áron rendel- 
0  hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
0  küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
0  Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

• • • •

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3i !! MEGJELENT!! *
X ..— ---------- =  X
X  és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
X bérmentve lesz megküldve a

jjw 'R Ö P IR A T -'P i#
X  mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- 
X mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
X dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- 
X talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság" 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4 A ÍA  A A A A AA A A.AA A Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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3 L Ü M  és TA __
^  Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,

A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 
erdészeti egyenruha szállítói,

Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A R I XT H A Ü
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ó császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

i

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfo lyam . Szászsebes, 1900. junius 5. 36. szám.

0

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

Egész é v r e ............................... 8 kor. — fii. j
Fél é v r e .....................................4 kor. — fii.
Negyed évre ...........................2 kor. — fll. j

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J 

te küldendők.
m ^s.___________________ _______

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fll. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fll. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

Is^ .___________________________ -u@!

E gyletünk ügyállása.
(folytatás).

Az első öt év leteltével tehát már egyle
tünk — mindig csak egyezer tagot véve számí
tásunk alapjául — egyszázezer korona alap- 
vagyonnal rendelkeznék, melynek évi kamatjait 
— a legkisebb kamatlábat véve alapul — 3 
százalékkal számitva, évi 3000 koronára tehet
jük, mely összeghez hozzá véve még a folyta
tólagos év bevételét: 20000 koronát, mely 
tisztán a tagsági dijak után várható, eltekintve 
minden egyébb mellékjövedelemtől, az évi jöve
delem 23000 koronára tehető.

Nézzük már most közelebbről azokat a 
kiadásokat, melyek ezzel a jövedelemmel szem
ben állanak s kielégítésre várnak; s hogy ezt 
kellően megvilágíthassuk, első sorban tekintettel 
kell lennünk a halandóságra, mint a melynek 
révén leginkább leend egyletünk ereje igénybe 
véve.

Az erdészeti és vadászati altiszti pályánál 
tudvalevőleg az első és legfőbb kellék az ép, 
egészséges és erőteljes testalkat, mely képes 
legyen megbirkózni az időjárás viszontagságai
val s valóban az, aki ezt a testületet közelebb
ről figyelmére méltatja, könnyen meggyőződ
hetik arról, hogy tagjai kivétel nélkül egész
ségtől duzzadó, erőteljes férfiak; nyilvánvaló 
tehát, hogy a halandóság is köztük aránylag 
sokkal kisebb mértékben jelentkezik, mint más 
olyan pályáknál, melyeknél ezek a követelmé
nyek vagy alább vannak szállítva, vagy pedig

teljesen hiányoznak. Hozzájárul még ehez az 
a körülmény is, hogy az erdészek és vadászok 
életük legnagyobb részét a szabad természet
ben, s igy egészséges légkörben töltik, mely
nek veszélyei nem állanak kedvezőtlen arány
ban ama jótékony befolyással szemben, melyet 
a szabadban való mozgás a test edzésére és 
az egészség fenntartására gyakorol.

Ilyen kedvező viszonyok mellett csak ter
mészetes, hogy a betegeskedés és a halálozás 
számaránya elég kedvezően alakul s ha az évi 
átlagot — túlságosan véve s ismét csak a 
könnyebb számítás kedvéért — öt százalékra 
tennők is, a mi rendkívüli nagy halandóság 
lenne, az ezekből a halálozásokból eredő nyug- 
bérek és temetkezési költségek terhét az egye
sületnek tagsági dijakból, kamatokból s egyéb 
bevételekből befolyó jövedelme minden nagyobb 
megerőltetés nélkül fedezni képes lenne, sőt 
még ezek után mindig maradna elég bevétele 
a tartalékalap megfelelő növelésére és az igaz
gatási költségek fedezésére.

A halandósági százalékot azonban) ilyen 
magasra venni nem is lenne szabad, mert hiszen 
általánosan ismert tény, hogy azj emberiség 
halandósága még nagyon rossz egészségi viszo
nyok mellett is a 3—4 százalékot alig haladja 
meg, mire nézve biztos adatokkal szolgál az 
országos statisztika; már pedig ebben a száza
lékban bennfoglaltatnak a kisdedek is, melyek
nél tudvalevőleg a halandóság aránylag sokkal 
nagyobb, mint a felnőtteknél,

Mindig a nagyobb számitási kulcsot véve 
alapul, mert hiszen az embernek, ha számitá-
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sában csalódni nem akar, mindig inkább a 
rosszabbra, mintsem a jobbra kell elkészülve 
lennie, teljesen elegendőnek tartjuk, ha az öt 
évi fennállást követő évben a nyugdijakat és 
gyermeknevelési járulékokat 8000, a temetke
zési és egyéb segélyeket 5000, végre pedig 
az administrativ költségeket szinte! 5000 koro
nával számítjuk s igy a tisztán tagsági dijak és 
kamat-jövedelem után befolyó 23000 koronányi 
jövedelemnél még mindig 5000 korona feles
leggel zárulna a számadás, mely összeg hivatva 
lenne az alaptőkét, illetve a tartalékot gyara
pítani.

A tagok szaporodásával ez a helyzet még 
javulna, mert a jövedelem szaporodása mellett 
például az administrativ költségek alig emel
kednének s figyelemmel kell lennünk arra is, 
hogy mig az egyesület első] évében a dolog 
természetéből kifolyólag számosán fognak a 
magasabb életkornak közül is jelentkezni, kik
nél a halálozás aránya is kedvezőtlenebb, addig 
a későbbi évekbe-n mind fiatalabb s testi ép
ségük és erejük teljében lévő tagokra számit, 
hatunk, kik hivatva lesznek az idősebb kar
társak halálozási arányát egyensúlyozni.

Az idősebb kartársakat nem lehet és nem 
szabad egyesületünk köréből kirekeszteni, mert 
hiszen ez nem nyerészkedésre és üzérkedésre 
alakított vállalat, hanem hivatása a jótékony

ságot gyakorolni; már pedig emberbaráti és 
keresztényi kötelességünk azt parancsolja, hogy 
mindenütt és mindenkor, a hol és a mikor 
csak tehetjük, a gyengébbeknek segítségükre 
legyünk.

Érett megfontolás folyománya volt az az 
intézkedés is, hogy az özvegyek és árvák már 
az öt évi tagság bekövetkezte előtt gyámolit- 
tassanak, mert tulajdonképen ezek azok, akikért 
élünk s a kik teljesen a mi gondoskodásunkra 
vannak utalva.

Nem szabad aggódnunk azon sem, hogy 
egyesületünknek nem lenne idővel elegendő 
tagja; legnehezebb itt, mint mindenütt a kez
det, a biztos és szilárd alapnak a megvetése.

Mint már czikksorozatunk elején megem
lítettük, hazánkban mintegy harminczezer egyén 
munkálkodik az erdészet és vadászat terén 
altiszti minőségben s ennek a nagy tömegnek 
alig van húsz százaléka abban a kedvező hely
zetben, hogy a saját és családja jövője bár 
csak szerényen is biztosítva lenne, mig a többi 
nyolczvan százalék teljesen bizonytalan jövőnek 
néz eléje. Alig képzelhetjük, hogy ennek a 
nyolczvan százaléknak legalább is a fele ne 
tudná mérlegelni egyletünk hasznos voltát és 
nagy jelentőségét s ne sietne megragadni az 
alkalmat, hogy jövőjét biztosítsa.

Ott vannak például az állami kezelésbe

í
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Téli kaland.
ErŐ3eu benne voltunk a télben, midőn . . .i kar

társamat meglátogattam Csikorgó hideg volt s külö
nösen zorddá tette az időjárást a hatalmas orkán, mely 
ebben az időben azon a vidéken rendesen uralkodni 
szokott. Az időpont alkalmas volt látogatásra, mert 
éppen farsang kezdetén voltunk, a mikor szívesen 
szokták látni a vendéget. No ez ellen nekem sem lehe
tett panaszom, mert kartársam éléskamrája kifogástalan 
volt, sajnos azonban, hogy ugyanazt nem mondhatom 
a már fogyatékon levő borára; no de ezen is hama
rosan lehetett segíteni, mert ő daczára annak, hogy ez 
korunkban az erdészeti altiszteknél ritkaságszámba 
megy, szőllősgazda volt s a közeli városban levő pinczé-

jéből bármikor pótolhatta fogyó borkészletét. El is 
határoztuk, hogy a legközelebbi napon beszánkázunk 
kihozni egy átalagra valót.

Az elhatározás ugyan könnyen ment, mert bará
tomnak jó két lova is volt, de annál nehezebb volt a 
kivitel, egyenlő lévén az istenkáromlással ilyen czudar 
zivatarban útnak indulni. De hát abban az időben még 
fiatalok voltunk, vállalkozó szellemmel, erőtől duzzadó 
testalkattal. v

Másnap csakugyan útra keltünk ; az utazást azon
ban nem sorozhattuk kedves emlékeink közé, mért bár 
a szél hátba fújt s a város alig volt három órányira, 
mégis mire beérkeztünk, a dermesztő hideg minden 
porczikánkat szinte csonttá fagyasztotta. Ezen a bajon 
azonban hamar túltettük magunkat ott lakó sógorom 
vendégszerető házánál, hol a pompás meleg szoba, 
párolgó vacsora és aranyszínű szőllő nedű vidámitotta 
fel a hidegtől elgémberedett tagjainkat. Reggelre kelve 
egészen frissen ébredtünk s hozzáláttunk utunk czél- 
jának megvalósításához, kirándulva barátom pinczéjébe,
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vett erdőknél alkalmazott altisztek, kiknek 
számát biztosan legalább háromezerre tehetjük. 
Ezeknél az erdőknél alkalmazott erdőtisztek 
állami tisztviselők s mint ilyenek az állam 
részéről részesülnek nyugdíjban, az altisztekről 
azonban erre nézve gondoskodva nem lett- 
Kérdezzük, hogy vájjon akkor, midőn az állam- 
kormányzat megbizonyosodott egyesületünk ne
mes czéljáról, annak életkédességéről, nem 
fog-e elérkezni az ideje annak, hogy az állami 
kezelésbe vett erdőknél alkalmazott altisztekre 
nézve, kik szolgálatadóik részéről nyugdíjban 
nem részesülnek, kötelezővé tegye az egyle
tünkbe való belépést s egyenesen a szolgálat
adókat kötelezze az évi csekély tagsági dijak 
viselésére? Ez nem csak hogy méltányos, de 
jvgos intézkedés is lenne s hasonló példát 
látunk a tanítók és községi jegyzők nyugdíj
alapjainál, hol az egyházak és községek az 
alap növeléséhez szinte hozzájárulni kötelesek.

Egyes magánuradalmak szinte szívesen 
fogják felkarolni ügyünket, mert a mi csekély
séget áldoznak erre a czélra, az sokszorosan 
visszatérül nekik személyzetük nagyobb munka
kedvének és buzgóságának révén, mint a 
melyek természetes folyományai lesznek a biz
tosított jövőnek,

Ilyen alapokon kilátásunk lehet arra, hogy 
egyletünk zászlója alatt mihamarább tízezer

tagot is fogunk számlálhatni, mi annak felvi- 
rágozását nagy mértékben elősegítené s lehe
tővé tenné neki a nagyobb alkotásokat is, 

Lelki szemeink előtt lebeg már most az 
az idő, midőn majd módjában lesz az egyesü
letnek saját árvaházat felállítani s ebben el
helyezni, ellátni és iskoláztatásban részesíteni 
a tagok — sőt idővel talán a nem tagok — 
árváit is, e mellé pedig menedékházat az özve
gyeknek, kik ellátásukat még külön azzal is 
kiérdemelnék, hogy az árvaházban elhelyezett 
árvákat gondoznák és ápolnák, ételüket meg
főznék, ruháikat mosnák, javítanák,

Vájjon akad olyan fásult szivü, ki az ilyen 
fenséges eszme előtt le nem borul s nem áll 
örömest annak szolgálatába?

(folytatása következik).

Zsebnaptárt az altiszteknek!
Sokat foglalkoztam már azzal a kérdéssel gondo

lataimban, hogy vájjon hogy és miképpen lehetne az 
erdészeti és vadászati altisztek részére megfelelő s 
eddig a maga nemében páratlan zsebnaptárt előállítani, 
mely azután azoknak pótolhatatlan kincsét képezné s 
valóságos kincses naptárává lenne.

Egy ilyen naptár megszerkesztésére, illetve össze
állítására leghivatottabbnak lenni vélem lapunk szer
kesztőjét, ki az erdészéti és vadászati altisztek érde
keiért már eddig is olyan sokat; tett s ennélfogva itt

hol vidám borozgatás mellett megtöltöttük a magunk
kal hozott átalagot azzal a szándékkal, hogy ideje
korán vissza is indulunk.

Télen azonban rövidek a napok, az idő gyorsan 
telt, no meg a sógorék sem akartak ebéd nélkül út
nak bocsátani s igy öreg délután lett, mire elindul
hattunk, pedig estére okvetlen otthon akartunk lenni, 
hol barátom családja is biztosra várta érkezésünket, 
De hát „ember tervez, Isten végez'1, mondja a köz
mondás és ennek az igazsága rajtunk is beteljesedett.

Délután 3 óra lehetett, mikorára el tudtunk indulni 
s azt, a mi ezen az utón várt ránk, még álmodni sem 
mertük volna.

A visszautazásnál már szemközt kapott bennünket 
a szél s mondhatom, hogy igen kíméletlenül. Nem is 
volt az szél, hanem valóságos orkán. A hóvihar olyan 
hatalmasan működött, hogy Y. mellett egy egész vonatot 
eltemetett s azt úgy kellett a hófúvásból kiásni. Alko
nyat felé még csikorgóbb lett a hideg s a viharnak 
olyan csipős hatása volt, hogy arczunkra zsebkendőin

ket kellett boritanunk, mert máskép ki nem bírhattuk 
volna égetését.

No de ez még mind semmi sem lett volna; fiatalok 
voltunk mindketten s edzett természetünk daczolt a 
zivatarral, sőt még a kölcsönös vigasztalásban tréfára 
fordítottuk a dolgot, hogy most legalább nem félhetünk 
a napszurástól, mint kánikulában.

Ám a helyzet mindinkább súlyosbodott. Az ország
út mentén felhalmozott kőrakásokkal párhuzamosan 
hófúvások húzódtak keresztül az utón, nagyon meg
nehezítvén lovaink haladását.

Lépten-nyomon egy-egy hóhegyet kellett áttörni 
s ez még ment is addig, mig egyszerre be nem söté
tedett. Az országúton — bár bajjal — még csak ment 
valahogy az utazás, de bezzeg máskép volt ez, mikor 
arról le kellett térnünk, A mezei utón semmi jel sem 
volt s ettől kezdve tisztán a jó sorsra kellett bíznunk 
magunkat a hósivatag pusztaságában, mert utunk irá
nyáról egyáltalán nem tájékozódhattunk, igy tehát csak 
úgy gondolomra baktattunk bizonyos irány felé, melyben
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nyilvánosan s abban a reményben, hogy ez a többi 
tisztelt kartársaim helyeslésével is találkozni! fog, fel
kérem őt, hogy a kérdéssel foglalkozni szíveskedjék, 
annyival inkább, mert véleményem szerint ez ha nem 
is egészben, de részben meghozná fáradozásának gyü
mölcsét.

A zsebnaptár alakjára és tartalmára nézve legyen 
szabad itt szerény véleményemet nyilvánítani, meg
jegyezvén, hogy a zárjel közé rekesztettek esetleg 
kihagyhatok is volnának.

A naptár czime lehetne: ,.Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Zsebnaptár,“ alakja és kötése pedig ugyan
olyan, mint az eddigi erdészeti zsebnaptáré.

A naptárnak véleményem szerint tartalmaznia 
kellene a következőket:

1. A szokott naptári rész, nap és hold kelte és 
nyugta, holdváltozások, (esetleg még az erdészeti és 
vadászati altisztek havi teendői.)

2. Bélyegfokozat. 3. Bel- és külföldi pénznemek 
(arányitva a mi pénzértékünkhöz.) 4. Vadászati és 
halászati naptár. 5. Postai és távirdai fontosabb sza_ 
bályok. 6. Törvényes mérték rendszer, a méter és bécsj 
mérték közti viszony. 7. Erdőterményeknek az államj 
erdőknél alkalmazott mértéke. 8. Fatömeg becslés 
(lásd Érd. Zsebn. I, II.) 9. Körlap tábla. 10. Henger
tábla. 11. Fűrészelt és faragott áruk köbözési táblája 
12. Gömbölyű fából faragható négyzetgerendák. 13 
Ürmérték köbtartalma. 14. Magtermelés. 15. Csemete, 
kertek, faiskolák költségei. 16.) Erdősítési költségek. 
17. Különféle választékok termeléséhez szükséges 
munka mennyisége. 18, Fűrészáru termelés. 19. Donga 
termelés. 20. Vasúti talpfa termelés. 21. Zsindely ter
melés. 22. Cserkéreg termelés. 23. Épületkő termelés. 
24. Tégla égetés. 25. Csúsztató, vontató és erdei utak

építése, munka, anyag stb. 26. Az erdőben fekvő tőkék 
értéke stb. 27. Erdőállomány kiterjedése és eloszlása 
a magyar államban. 28. A földmivelésüg3-i m. kir. 
minisztérium erdészeti ügyosztálya. 29. Erdőhatóságok. 
30. Erdőrendezőségek. 31. Községi erdők kezelésével 
megbízott erdőhatóságok és gondnokságok. 32. Vallás- 
alapítványi központi vezetés és erdőgondnokságok. 33. 
Magánbirtokosok erdészeti tiszti személyzete. 34. Sel- 
maczi akadémia. 35. Erdészeti szakiskolák. 36. Erdő-, 
vadászati-, halászati-, fegyveradó- és vízjogi törvény. 
37. Erdészeti államvizsga. 38. Erdőőri szakvizsga, 
erdőőrök fegyverviselési, fegyverhasználati és fegyelmi 
szabályai. 39. Hazánkban előforduló élő erdei fák és 
cserjék megnevezése magyar, latin, német, tót, román, 
szerb és horvát nyelven. Virágzás és magtermés ideje. 
(Ezek a nevek azért szükségesek, hogy a hazánkban 
szétszórtan élő altisztek bármikor megtudhassák a nép 
által használt elnevezéseket.) 40. A hazánkban honos 
emlősök és madarak elnevezései az előbb leirt módon. 
41. Ezeknek párzási, üzekedési, költési, fiadzási és 
lelövési idejük, életkoruk. 42. Rovatos kihágási napló); 
rovatozott lapok erdősítési és favágatási tervre, csemete
készlet kimutatásra, két lapon: tavaszi és őszire. 43. 
Lőjegyzék. 44. Madárvonulás megfigyelésére) rovatos 
lap. 45. Néhány üres lap különféle jegyzetekre.

Ezek lennének szerény nézetem szerint azok a 
tudnivalók, melyekre akár az erdészeti, akár pedig a 
vadászati altisztnek mindenkor szüksége van s az, ki 
egy ilyen zsebnaptárt kiadna,’ nagy hálára kötelezne 
mindnyájunkat s azt hiszem sok ezren sietnének azt 
maguknak megrendelni.

Legyen szabad remélnem, hogy a szerkesztő ur 
ismert buzgósága és a kartársak áldozatkészsége meg-

barátom faluját feltalálni véltük, mi a teljesen beha
vazott utón csakugyan nehezen ment s egyszerre csak 
azon vettük magunkat észre, hogy teljesen eltéve- 
lyedtünk.

Hogy ezután mi történt velünk, erre már csak 
homályosan tudok visszaemlékezni.

A vihar a helyett, hogy szűnt volna, perczről- 
perczre erősbödött, a szél irtóztatóan süvöltött, mi 
pedig minden irány nélkül bolyongtunk a fehér hó
mezőn a dermesztő hidegben, elfásult lélekkel várva 
a kikerülhetetlennek látszó végzetünket.

Már-már teljesen lemondtunk a szabadulás remé
nyéről, mikor egészen váratlanul valami sötét tömeget 
pillantottunk meg magunk előtt s lovaink is hirtelen 
megálltak. Ez utóbbi körülmény némi reményt öntött 
vigasztalan kebleinkbe, mert ismeretes a lovaknak 
nem csak kitűnő látása és szaglása, de ösztöne is, 
Találgattuk is, hogy mi lehet az a sötét tömeg, de 
hiába, utóvégre is a kocsist biztattuk neki, hogy száll
jon le s nézze meg. Ez szegény — bár a borzasztó

hideg teljesen megdermesztette tagjait — engedelmes
kedett s csakhamar eltűnt a sötétségben, mi pedig 
teljes érzéketlenséggel vártuk visszaérkezését. Az órák
nak látszó perczek ólomlassusággal teltek s emberünk 
még mindig nem jött vissza. így telt el valószínűleg 
rövid, nekünk azonban végtelennek látszó idő s tovább 
már nem bírván kiállani a tétlen várakozást, végre 
barátom is összeszedte minden erejét s maga indult 
el a kocsis keresésére, kiről már azt kezdtük hinni, 
hogy valami szakadékba vagy sánczba zuhant.

Most már teljesen magamra maradtam a rette
netes éjszakában, ismeretlen vidéken, kitéve sokféle 
veszélynek s ezek közt a legborzasztóbbnak: a meg- 
fagyásnak.

így várakoztam kábultan, kővé meredve, kitéve 
különféle rögeszmék és rémlátományok kínjainak. Idő
közben az egyik ló is a fáradságtól kimerülve össze- 
roskadt, a kocsis és barátom még csak nem tértek 
vissza. Összeszedtem utolsó erőmet s teli torokkal 
kezdtem kiabálni, majd fegyveremből tettem néhány
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hozza nekünk ezt a zsebnaptárt a jövő újév aján
dékául !

LŐRINCZ ISTVÁN, m. kir. erdőőr.

A czikkiró kartárs által körvonalazott zsebnaptárt 
magunk részéről is fölötte szükségesnek tartjuk, bár 
abból kihagyandónak vélnők az erdőtisztekre vonat 
kozó részeket, valamint az elől jelzett törvényeknek is 
csak az a része lenne kivonatban közlendő, mely az 
altiszti személyzet szolgálatát közelebbről érdekli s 
szívesen is vállalkoznék lapunk szerkesztője annak 
kiadására, ezt azonban csak abban az esetben tehetné, 
ha biztosítékot látna arra nézve, hogy legalább 1000 
példánynak a nyomtatási és adatbeszerzési költségei 
fedezve lennének. Szükséges lenne tehát, hogy legföl- 
lebb í. hó végéig legalább 4—500 megrendelés tétessék 
és a 2 korona 40 fillér előfizetési ár beküldessék. Ha 
tehát az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
üdvösnek látja ilyen altiszti zsebnaptárnak a kiadását, 
ezennel felhívjuk mindazokat, kik a vállalatot támo
gatni készek, hogy a fennt kitett összeget mielőbb s 
legkésőbb e hó végéig „Zsebnaptár szerkesztősége 
Szász-Sebesen (Erdély)11 czim alatt beküldeni szíves
kedjenek, hogy az adatok gyűjtését és az egyes táblá
zatok nyomását már a jövő hó elején megkezdeni 
lehessen.

Abban az esetben, ha legalább 400 megrendelés 
be nem érkezik, a megrendelőknek az országos erdé
szeti egyesület által 1901- évre kiadandó zsebnaptárt, 
(esetleg a bécsi Frick czégtől német kiadványt) fogunk 
beszerezni s az év vége felé szétküldeni, mely esetben 
azonban a posta költség őket terhelendi, vagy pedig 
kívánságukhoz képest a beküldött összeg vissza lesz 
térítve, esetleg a lap árába beszámítva.

A s z e r k e s z t ő .

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz Név Lakhely Megye
184. Pálfi Jáncs . . . . . O-Ruzsin Sáro -
185. Orend János . . . . Radnóth Kis-Küküllő,
186. Kaffka Károly . . . Morava Nyílra
187. Czach Ferencz . . n
188. Majerhoffer Rezső . * » n
189. Fleischandl Alajos .
190. Lehuta József . . . Uj-Lehota
191. Spangl Imre . . . Szergény Vas
192. Tóth Ferencz . . . . Ráczok-Réve Baranya
193. Lendeczky József. . Dámcs Kolos
194. Ratimonszky Gábor . . Nógrád-Kálló Nógrád
195. Duba Sándor . . . Újbánya Bars
196. Horváth A dolf . Malomháza Sopron
197. Lőrincz István . . . Badin Zólyom
198. Krausz Ferencz . . . Alberti-Irsa Pest
199. Dósa János . . . . Disznajó Maros-Torda
20 0 . Pék István . . . . Rajka Moson
2 0 1 . Mosberger Márton Ball Heves
2 0 2 . Jobb Antal . . . . . Petrosény Hunyad
203. Csonka Ignácz . , . Bábolna p. Komárom
204. Lőrincfi János . . . . Felső-Nána Heves
205. Németh István . . . Nagy-Várad Bihar
206. Reich János . . . . Körmöczbányc Bars
207. Varga Ferencz . Szt. Dómján Baranya
208. Niedermajer Antal . . Mogyoród Pest
209, Ézsöl János . . . . Sumony Baranya
2 1 0 . Szmetán Mihály . . . Feketepatak Szatmár
2 1 1 . Kirkovits János . Nagy-Marton Sopron
2 1 2 . Hegedűs Antal . . . Dobrest Bihar

lövést. Sémim eredmény; a néma csöndet csak a vihar 
sivitása háborította.

A kísérlet eredménytelenségéből és az elhagya- 
tottság érzetéből folyó félelem s a tudat, hogy igy 
magamra hagyva menthetetlenül el kell pusztulnom, 
egy pillanatra visszaadta a végső fokig elzsibbasztott 
akarat- és tetterőmet, egyszerre csodálatos bátorság 
szállt meg s összeszedve minden erőmet, leszálltam a 
szánról s neki vágtam a kietlen sötét éjszakának. 
Hihetetlen erőfeszítéssel, de ólomlábakkal törtettem 
előre a nagy hóban, mig egyszerre nagy lelki viga
szomra lépteim könnyebbekké lettek s hirtelen csillogó 
fény ötlött szemeimbe. Most már tisztán láttam magam 
előtt egy ház körvonalait, alig egy pár lépés távol
ságban.

Még volt annyi erőm, hogy bezörgethettem az isme
retlen házba, de a mint beléptem, egyszerre vége volt 
az erőnek s ájultan összeroskadtam.

Mikor önkívületi állapotomból nagysokára magam
hoz tértem, barátságos úri szobában találtam magam,

körülöttem jóindulatú alakok forgolódtak, a kályhából 
jótékony meleg áradt széjjel. Az egyik sarokban bará
tom feküdt puha divánon s mosolygó arczczal, barát
ságosan integetett felém.

Sokon mentem 'keresztül, de megvallom az igazat, 
hogy olyan meghatottságot, milyet barátom megpillan
tásakor, soha sem éreztem.

Lassacskán teljesen visszatért öntudatom, a bor
zasztó veszély által okozott félelem helyet adott a 
menekvés fölött való örömömnek. Most már azt is 
megtudtam, hogy hol vagyunk.

A ház, melybe jó csillagzatunk vezérelt, egy 
szomszédos községbeli birtokosnak a tulajdona volt. 
Ide jutott először kocsisunk is, de szóhoz jutni nem 
tudott. Ugyanígy járt barátom is és végre jómagam; 
a házbeliek azonban sejtették bajunkat s fáklyákkal 
mentek ki szánunk keresésére. A magukra hagyott 
lovakat úgy kellett bevonszolni az istállóba, hol szesz- 
bedörzsöléssel hozták újabb életre,

Vendégszerető házigazdánk rólunk is gondoskodik
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E rd észeti zseb n ap tárak . A folyó évre kiadott 
erdészeti zsebnaptárakból többen rendeltek lapunk 
kiadóhivatalánál, sajnos azonban, hogy valamennyinek 
igényét ebben a tekintetben nem elégíthettük ki, mert 
az országos erdészeti egyesületnél a készlet teljesen 
elfogyott s egyes ismert könyvkereskedőknél is hiába 
tudakozódtunk, mert ezeknél sem volt kapható. A sok 
időt igénybe vevő magán-levelezés elkerülése végett 
most itt kérjük fel azokat, kik a megrendelt naptárt 
nem kapták meg, hogy szíveskedjenek levelező-lapon 
nyilatkozni arra nézve, vájjon a pénz visszaküldését 
óhajtják-e, vagy pedig a megrendelés átvitelét a követ
kező évre, mely utóbbi esetben nekik az 1901. évi 
naptárt megjelenése után azonnal megfogjuk küldeni.

H ova p á ly ázzu n k  ? Az E. L. V. füzetében a 
következő pályázatokat találjuk:

Pályázat erdőőri állásra. 556/1900. sz. — A znió- 
váraljai egyetem alapítványi uradalmi erdőgondnokság
hoz tartozó Papirmalmi I. számú, évi 480 korona fizetés, 
szabad lakás, 18 ürm3 dorong tűzifa, két hold föld, s 
a szabályszerű legeltetés élvezetével egybekötött IV. 
osztályú erdőőri állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-ez. 
37. §-ában követelt szakképzettségüket, állami szolgá
latba újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős, ép 
testalkatukat, különösen jó látó, halló és beszélő tehet
ségüket megyei főorvos, vagy honvéd-orvos által kiál
lítandó bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes, a tót nyelv
nek pedig a szolgálatban megkivántató szóbeli bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi 
augusztus hó 1-éig alulirt erdőgondnokságnál (Turócz- 
megye) nyújtsák be. Az állás folyó évi augusztus hó 
15-éig elfoglalandó. Znióváralján, 1900. évi május hó 
7-én. Znióváraljai m. kir. közalap, erdőgondnokság.

Pályázati hirdetmény egy erdőőri állásra. 220/900. 
sz. — Dobsina r. t. városnál (Gőmörmegye) egy erdő
őri állás üresedésben lévén, erre ezennel pályázat 
nyittatik. Ezen állással egybekötött javadalmazás a 
következő : a) évi 600 K. készpénz, mely utólagos havi 
részletekben fizettetik, b) évi 60 K. lakpénz előleges 
% évi részletekben, vagy természetbeni lakás a város 
választása szerint, c) évi 24 köbm. lágy tűzifa a házhoz 
szállítva, d) évi 2 darab szarvasmarhára szabad nyári 
legelő, e) évi erdőőri egyenruha, f) évi 20 K. csizma
pénz.

A sajátkezüleg Írandó és alulirt polgármesteri 
hivatalhoz 1900. évi junius 15-éig benyújtandó pályá-

erősitő ételekkel és italokkal, közben a vihar is alább 
hagyott mérgével s reggelre kelve mintha semmi baj 
sem történt volna velünk, vígan állítottunk be barátom 
házába, a már aggódó háziak nagy örömére.

Évek teltek* el azóta, de ezt a kalandomat nem 
feledtem el s halálom órájáig sem fogom elfelejteni.

RÉPAY ALBERT 
m. kir. erdőőr.

zati kérvények kellékei az erdőtörvény 37. §-ában 
megszabott minősítés, a magyar, német és lehetőleg 
a tót nyelvekben való jártasság és af testi épséget 
igazoló orvosi bizonyítvány. Az állás 1900. évi julius
1- én elfoglalandó. Az erdőőr egyelőre félévi próbaidőre 
fogadtatik fel, melynek sikeres lejárta után véglege- 
sittetik. A megválasztott erdőőr a városi nyugdíjinté
zetbe belépni köteles. Debsinán, 1900. május 7-én. 
Szontagh Béla polgármester.

Pályázati hirdetmény. 2145/1900. sz. — Sáros
vármegye erdőügyi albizottságának f. é. 214. sz. hatá
rozata alapján, Bártfa sz. kir. város tulajdonát képező 
erdők őrszolgálatának ellátása czéljából, alábbi állá
sokra pályázat hirdettetik.

A betöltendő állások következők:
1. Egy I. oszt. erdőőr javadalmazása évi 700 K. 

természetbeni lakás, szabályszerű failletmény, 4 marha 
legeltetés csak ott, a hol az üzemterv szerint a legel
tetés megengedhető, illetményföld, mely a tanács által 
tetszés szerint szabható meg.

2. Két II. oszt. erdőőr; fizetés egyenkéut 600 K.
3. Két III. oszt. erdőőr; fizetés egyenként 160 K. 

12 ürméter fa, természetbeni lakás vagy 60 K. lakbér,
2— 2 szarvasmarha legeltetés.

Pályázati határidő 1900. évi junius hó 20-ikának 
déli 12 órája, mely időn túl beadott kérvények figye
lembe nem vétetnek.

A minősítésre nézve az érvényben fennálló erdő
törvények vonatkozó hatarozmányai irányadók. Az erdő
őröket és szolgákat a tanács nevezi ki, s kötelesek a 
szolgálatukat 1900. évi julius hó 1-én megkezdeni, s 
ezen időtől fogva folyósittatik a fizetés is. Bártfán, 
1900. évi május hó 15-én tartott városi tanácsülésből. 
A Polgármester.

Az ígéret földje. Az aranyásók sóvár csoportja 
az idén nem Klondyke, de a Cap Nőm felé vándorol. 
Ötvenezer kalandor kelt útra az Egyesült-Államok Seatt- 
lejéből s Cap Nomban mesésen felszöktek az árak, persze 
az ennivaló árai. Egyetlen korcsma van Cap Nomban, 
hol egy szelet tojásos sonkát tiz koronáért adnak, három 
lágy tojás tiz korona, egy cipó tiz korona, egy csésze 
tejes kávé öt korona; száz burgonya ötven korona, egy  
tucat paradicsom húsz korona Egy borotválkozásért öt 
koronát fizet, aki borbélyra bízza magát, hajat hét korona 
s ötven fillérért nyírnak, egy langyos fürdő tiz korona. 
A mosóné sem dolgozik olcsóbban, egy ing mosatása 
három korona s hetvenöt fillér. A z ácsok hét korona s 
ötven fillért kapnak óránkint a munkájukért; bérszekér 
egy lovas, óránként ötvenhat koronán alul nem áll 
munkába.

Az állatok  m últja, je lene, jövője. Schoppen- 
hauer, aki nagy barátja volt az állatoknak, úgy vélekedett, 
hogy az állatnak csupán jelene van, múltról és jövőről 
nincs tudata. Ezt kétségbevonják s a cáfolok esetekkel 
igazolják álláspontjukat. A  kutya például, amelylyel 
rosszul bántak, kerüli a bántalmazóját, ellenben siet ahhoz, 
aki becézte és etette és pedig az élvezett szeretetre való 
visszaemlékezésből és annak a szeretetnek a reményében, 
ami vár rá. De beszélnek még hatásosabb esetről is. 
Egy papagály, amely sokáig egy dél-amerikai spanyol 
család birtokában volt, német házba került. Coco volt 
a neve s régi gazdájánál rendkívül vidám, fecsegő fickó 
volt, uj otthonában ellenben, ahol németül beszéltek, 
egyetlen szót sem csikarhattak ki belőle. Tizenkét esztendő 
múlt el igy. Akkor egy napon a német családhoz spanyol 
euiber jött látogatóba. Coco figyelmét megkapta a spanyol 
szó, érdeklődni kezdett a beszélgetés iránt, izgalma egyre
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nőtt, szárnyaival csapkodni kezdett, a legnagyobb m eg
erőltetéssel hirtelen egy csomó spanyol szót rikácsolt el 
és e közben egyszer csak holtan bukott le kalitkája áll
ványáról. Szivszélhüdés érte. A  hangok, amelyeket annyi 
esztendő óta nem hallott, olyan örömet okaztak neki, hogy 
ebbe az örömbe belepusztult.

Szerkesztői üzenetek.
Kovács A ntal urnák, Kis-Örs. A 2 kor. beérkezett. 

Penk A n tal urnák, Berekalja. Névnapom alkalmából tett szives 
megemlékezéseért fogadja hálás köszönetemet s jó kívánságainak 
viszonzását. Üdvözlet! Ung-er M ihály úrnak, Lakocsa. Arról, 
hogy jövőben csak a szakiskolai tanfolyamot végzettek lesznek 
az erdööri szakvizsgához bocsátva, még eddig mit sem tudunk, 
de ha igy lesz is, akkor mindenesetre a rendelkezést átmeneti 
intézkedés fogja megelőzni oly módon, hogy az annak kibocsá
tása alkalmával már tényleg az erdészet szolgálatában állók még 
le fogják tehetni a vizsgát gyakorlati idejük leteltével. Ellen
kező intézkedés a legnagyobb igazságtalanság lenne. Sütő 
András urnák, Klicz. Dr. Lendel Adolf praeparator czime: 
Budapest II. kerület Donáti utcza 7. Szevinszky István úrnak 
Ágris. A küldeményt megkaptuk s igy előttzetése a jövő évi 
márczius végéig van rendezve. Valóban jól eső érzés fogott el 
sorai olvasásánál, melyek ügyünk iránt való lelkesedésről tanús
kodnak. Köszönet a buzgóságért! Vajha a többi kartársat vala
mennyit hasonló nemes érzés uralná! Ez lenne közeli és fényes 
győzelmünk legjobb biztosítéka 1 Kolos István úrnak, Sopron- 
Nyék. A harmad Ízben ajánlva küldött röpirattal az a baj történt 
hogy küldönczöm csak 2H-án adta postára s igy küldeményeink 
a postán találkozhattak. Azt hiszem, hogy a sorai Írását követő 
napon már kezei közt volt. Azokat, a kik az egyesület tajgai 
óhajtanak lenni, czélszerü lenne már csak az ingadozók buzdítása 
végett is bejelenteni. A szerkesztői üzenetbe csakugyan hiba 
csúszott be. Üdvözlet! Virányi János úrnak, V. Kamarás. 
Fogadja köszönetemet azért, hogy felhívásomnak olyan kész
séggel sietett megfelelni. Jó kívánságát hasonló jóval viszonzom! 
Duba Sándor úrnak, Újbánya. Előfizetése junius végéig van 
rendezve. A közlött czimre a lapot meginditottúk s a röpiratot 
megküldtük; melyik erdőtörvényt érti ? Azt a mely a községi 
erdőknek állami kezelésbe való vételét tárgyazza? Strbik kartárs, 
kiknél a lap be lett szüntetve, hátralékát még mindeddig nem 
rendezte.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
__________ P o d h . r a d . s z k y  E mi  1.__________

PÁLYÁZAT.
A  majsai gazdaság pályázatot nyit egy erdőőri 

állásra, mely folyó évi október hó x-én betöltendő. Csak 
vizsgázott, munkaképes, erélyes pályázók küldjék be 
eddigi bizonyítványaik sajátkezüleg irt másolatait, melyek 
viszza nem küldetnek Fodor  J óz s e f  erdötiszt 
urnák Ráczvölgy utolsó posta Tolna-Hidegkut.

Ezen állás a következő fizetéssel van összekötve:
Készpénzben egész évre . . 400 kor.
Tengeri f ö l d .............................. 2400Q-Ö1
T e h é n t a r t á s ..............................  2 drb.
2  göbe tartás malaczaival.

Szabad lakas a mellette elterülő kerttel és szabatj 
tüzelés. 2—3

A majsai gazaság.
PÁLYÁZAT ERDÖÖRI ÁLLÁSOKRA.
283/1900 sz. A Brassó vármegyei volkányi őrjárás

ban elhalálozás folytán megüresedett kerületi erdőőri 
állomásra, mely évi 600  K. bérrel 16 ür3 illetmény 
tüzfával es 80 K. lakpénzzel van javadalmazva, a közig, 
erdészeti bizottság 138/16O határozata alapján pályázat 
nyitatik.

A  pályázók íelhivatnak, hogy „Brassó vármegye 
tekintetes közig., erdészeti bizottságához Brassóban” czim-

zendő pályázati kérvényeiket az erdőtörvény 37 §-ában 
előrt kellékeket továbbá nyelvismereteiket és eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal s ép erős test
alkatukat valamint jó látó, halló és beszélő képességüket 
tanúsító orvos bizonyítvánnyal felszerelve és sajátkezüleg 
Írva, a brassói in. kir. áll erdőhivatalhoz, a f. évi julius 
hó i-ig nyújtsák be. Brassó, 1900  junius 2-án.

M. kir. áll. erdöhivatal.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  nyitrái székeskáptalani uradalomban egy erdőőri 

állomás f. é. Október hó 1-én betöltendő.
Javadalmazás készpénzben 340 kor., 2 , hect. búza, 

10  hec. rozs, 8 hect. árpa, 1 tehén téli és nyári eltartása, 
1 hold készen megművelt szántóföld, szabad lakás és fűtés.

Pályázók felhivatnak, miszerint az erdőőri szak
vizsga letételét, korukat, vallásukat, erkölesi magavise- 
letüket és a magyar nyelvnek szóban és Írásban, a tót 
nyelvnek szóban való bírását igazaló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket az alúiirott erdőhivatalhoz nyújtsák be.

A  kérvények sajátkezüleg írandók. Katonaviselt 
egyének előnyben részesülnek.

S z k a c s á n y - b a n  Nyitra megyében.
A nyitrai székeskáptalani uradalom erdöhivatala.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
18/19 0 0 . szám alatt alulírott püspöki uradalmi pagony- 

pondnokságban, Bars Berzenczén egy Il-od osztályú erdő- 
őri állás betöltendő.

A z erdőőri illetmény a következő :
Készpénzfizetés 362 korona 16 fillér. Természetbeni 

lakás, vagy 80 kor. lakbét. 12 ürm házhoz szállított 
kemény hasáb tűzifa. 1 hold főid vagy 20 kor. földmeg
váltás, 2 drb. szarvasmarha és 2 drb. sertés tartás és az 
erdei kihágásokból befolyt pénzbüntetésekből a kártérítés.

Pályázók felhivatnak, hogy a szakvizsgalati, orvosi, 
és szolgálati bizonyítványokkal, s ha nősek anyakönyvi 
kivonattal felszerelt kérvényeiket saját kezűleg írva f. évi 
julius hó i-éig a Bars-Berzenczei püspöki uradalmi pagony- 
gondnoksághoz (u. p. Újbánya Barsmegye) nyújtsák be. 

Bars-Berzencze, 19 0 0 . évi május 27-én.

PULCZ FERENCZ
1— 4  püspöki urad. főerdész.

3
*
X
X
X
X
X
X
X
*
X
*

!! MEGJELENT!!
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság* 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

B L U M és T A K S A
> Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,

A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 
erdészeti egyenruha szállítói,

Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A I FUJIIA
a l e g ú j a b b  f r a n e z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készitettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
B L U M  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

p  ORÁK,EKSZEí\EK 1Q-évi lopássáf
i reszletfizetEsbe j

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. junius 12. 37. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Egyletünk ügyállása,
(folytatás).

Az előadottakból nyilvánvaló tehát, hogy 
egyletünk anyagi jövője fölött sem szükséges 
aggodalmaskodnunk, és pedig annál kevésbbé, 
mert a sok között még egy jövedelmi forrás
ról teljesen megfeledkeztünk, melynek állandó 
buzogásában pedig nem szabad kételkednünk. 
Ott vannak ugyanis az egyes vármegyék erdei 
alapjai, valamint az országos erdei alap, kivált 
pedig ez az utóbbi, melyet tudvalevőleg az 
erdökárositók által fizetett bírságpénzek növel
nek nagygyá, már pedig ezek körül legjobban 
az erdészeti altiszti személyzet buzgólkodik s 
igy nemcsak méltányos, de talán jogos is, 
hogy ennek javát az is elősegiteni iparkodjék.

Az anyaginál talán még nehezebben old
ható meg az egyesület igazgatásának a kér
dése, mert a tagok nagy szétszórtsága mellett 
nagyon nehéz alkalmas és teljesen kifogástalan 
központot találni. Vannak ugyan egyes nagyobb 
provincziális városaink, melyekben az erdészeti 
altiszti személyzet erősen s annyira képviselve 
van, hogy kebeléből az igazgatást vezetők 
minden nagyobb nehézség nélkül kikerülhet
nének, mégis a kérdés ilyetén megoldását el 
kell vetnünk, ha egyébért nem, már csak azért 
is, mert ez könnyen vérsengésre vezethetne s 
elvethetné az egyenetlenség csiráját, mit pedig 
minden kitelhető módon kerülnünk kell, no 
meg azért is, mert a központot lehetőleg olyan 
helyre kell helyeznünk, mely az ország minden

tájáról megközelithető, ez pedig vasutaink zóna
rendszere mellett csak az ország székesfővárosa, 
Budapest lehet. Itt, az ország szivében kell 
összefutni azoknak a szálaknak, melyek egy
mástól távoleső sziveinket összefűzik s szét
forgácsolt tetterőnket közös munkálkodásra 
összekapcsolják.

Szükséges még Budapestet azért is köz
ponttá tennünk, mert itt székel hazai erdésze
tünk legelső és legfőbb felügyelője, az orszá
gos íőerdőmester ur, kit már országos gyűlésünk 
alkalmával felkértünk arra, hogy alakítandó 
egyesületünk védnökségét magára vállalni s 
ez által annak nem csak megalakításához, 
hanem megizmosodásához és felvirágzásához 
is hathatós támogatását nyújtani kegyeskedjék, 
mit Ő méltósága — belátva küzdelmünk nemes 
czéljait és eszközeit, — elvállalni ígérkezett. 
Természetes is, hogy annak kell kiterjesztenie 
védő szárnyait egyesületünk fölött, ki nem 
csak állásából, de ama szeretetből és oda
adásból is, melylyel az erdészeten és annak 
munkásain csüng, leginkább képes megérteni 
ez utóbbiak bajait, szükségeit s legjobban 
hivatott azoknak orvoslására. Az Ő neve és 
egyénisége lesz majdan hivatva dicsfényt árasz
tani a mi szerény egyesületünkre.

Az igazgatás góczpontja tehát Budapest 
leend s az ott lakók köréből kell majd meg
választani az elnököt, jegyzőt és pénztárnokot, 
mig a központi választmány könnyen kikerül 
a főváros közvetlen közelében lakó kartár
sakból, kik minden nagyobb fizikai és anyagi 
megterhelés nélkül jelenhetnek meg az évenkint
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néhányszor megtartandó választmányi gyűlé
seken. Az annyira szétszórt tagokból összefor
rasztott egyesületet azonban bajos lenne ennek 
az egyetlen központnak megfelelően igazgatni 
s részére az akadálytalan munkálkodás sikerét 
biztosítani, s így szükséges leend külső, kerületi 
igazgatásról is gondoskodni, mely körülmény 
fiókok alakítására fogja az egyesületet kész
tetni.

Az ilyen fiókok számát előre megállapítani 
nehéz s majd csak akkor lesz lehetséges, ha 
tájékozva leszünk arról, hogy mely vidék 
miképen van a tagok számával képviselve, 
mert csak ekkor lehet majd a külső központok 
székhelyét meghatározni.

Az ilyen vidéki központok elnökei egyúttal 
alelnöki tisztséget viselnének az egyesület 
kebelében s ők lennének első sorban hivatva 
a kerületeikben lakó tagokat az ezek által 
megtartandó gyűlések utasításaihoz képest a 
közgyűléseken képviselni, mely körülmény 
azonban nem zárná ki azt, hogy egyes kerü
letek több tagot is kiküldjenek, vagy hogy 
a közgyűlésen bármely tag személyesen meg
jelenhessen és ott tagsági jogait gyakorolja.

Az országnak kerületekbe való beosztása 
a tagsági dijak beszedését is nagy mértékben 
megkönnyítené az egyesületi központnak, mert 
azok ott befizettetvén, egy összegben lehetné

nek havonkint a központi pénztárba beszállít
hatok. Miután pedig a pénztárkezelés mindig 
felette csiklandós kérdés, itt is felmerülend 
majd szüksége annak, hogy az ilyen külső 
központokban székelő erdőhatóságok főnökei 
a felügyelet gyakorlására felkéressenek.

Az egyesület vagyonának biztonságba he
lyezése a legfontosabb kérdés, mert a szegé
nyek szájtól elvont filléreiből nagy fáradsággal 
összegyűlendő tőkének szentnek és érintetlen
nek kell lennie, mint a milyen szent az a 
czél, a melynek szolgálatára leend hivatva. 
Arra, hogy ez a vagyon szentségtelen kezeken 
el ne kallódjék, vagy a pénzpiacz bármiféle 
hullámzásai veszedelmének kitéve ne legyen, 
tehát teljes biztonságban maradjon, minden 
viszonyok és körülmények közt, első sorban 
kellend ügyelnünk, miért is óhajtandó lenne, 
hogy egyletünk vagyonának kezelését maga az 
állam vállalná magára; miután azonban ez ma
gán vagyonok őrzésére nem, hanem legföllebb 
csak az az azok fölött való felügyelet gyakor
lására hivatott, nem valószínű, hogy nálunk az 
általános szabálytól eltérés történjék; szükséges 
lesz tehát ebben az irányban másfélekép gon
doskodni.

Itt tekintetünk első sorban az Országos 
Erdészeti Egyesület felé fordul, melynek többi 
nemes czéljai és feladatai közé tartozik az

áiáiÚí'éáéMiiiááléáiíáiHáiíiMáéiáií-!
rra  A /%

Végórák.
A hegyek mögül feltűnik a nap. Aranyos sugarai 

szétfutnak a nagy mindenségben, bevilágítva minden 
zeget-zugot, a hová csak eljuthatnak. A hegyláncz 
aljában, az erdő szélen ott van egy kisszerű, csinos 
hajlék; milyen jó volna annak kristálytiszta ablakain 
is belopódzni az éltető verőfénynek! Hej! de nem 
engedik a szorgosan elzárt ablaktáblák. Bent a kis 
hajlékban nem kedvelik most az éltető verőíényt, 
bántja az a nagybeteg családfő kialvófélben levő 
szemevilágát.

A szolgáló lehorgasztott fejjel jár-kel az udvaron, 
némán, komoran; majd előveszi a sajtárt s megy meg
fejni a tehenet. Ezt sem teszi úgy, mint máskor, hogy

danájától zajos lesz hegy és völgy. Máskor pajzánul 
kacsintgató szemeibe most akaratlanul is könyek lopódz. 
nak, érzékeny szive elfacsarodik s önkénytelenül is 
kitör ajkain a sóhajtás: „szegény jó öreg gazdám !* 

A Gyuri szolga szántani készül; itt az ideje az 
ősziek elvetésének. Kissé megkéstek a mezei munká
val. Nem csoda! A házigazda tavasz óta nyomja már 
az ágyat. Sorvadó tüdejéből kínosan tör elő a száraz 
köhögés. A hajdan hatalmas férfi összeroskadt a nagy 
teher alatt, melyet az élet vállaira rakott. Nehéz szol
gálat jutott neki osztályrészül: egy nagy kiterjedésű, 
hegyes, sziklás védkerület őrzése, gondozása s ő ezt 
olyan lelkiismeretesen te tte! A tavaszi munkákat, a 
téli favágatást mindig személyesen vezette s nem volt 
az a napja az évnek, a mely ne látta volna őt künn 
a gondjaira bízott területen. Ilyen kirándulása alkal
mával hütötte meg magát s a belsejét lassan sorvasztó 
nyavalya végre is ágyhoz lánczolta a szabad természet 
gyermekét. Hiába való minden erőlködés, a betegség 
erőt vett a folyton gyengülő szervezeten.
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erdészeti altiszti személyzet érdekeinek lehető 
előmozdítása is, és a mely egyesületnek élén 
olyan férfiak állanak, kiknek irányunkban való 
jóindulata minden kétségen felül áll.

Abban a nem várt esetben pedig, ha ennek 
megnyerése körül kifejtendő fáradozásunk 
hajótörést szenvedne és csak is ekkor fogunk 
fordulni a magyar földhitelintézethez, mely a 
jövedelem bizonyos elenyészőleg csekély szá
zalékának ellenében kétségtelenül magára fogja 
vállalni egyesületünk vagyonának kezelését és 
megfelelő gyümölcsöztetését s melynél mint 
olyannál, hol a befektetések jelzálogilag vannak 
biztosítva, semmiféle veszedelemtől tartani 
nem lehet.

A czikksorozatuukban elösoroltakat a ki 
figyelemmel mérlegeli, kénytelen lesz elismerni 
azt, hogy az általunk tervbe vett egyesületnek 
meg van a létjogosultsága, fenntartásához nem 
hiányoznak a szükséges tényezők s maga a 
kezelése sem lesz olyan nehéz, hogy létét 
koczkáztatná, vagy pedig bárkinek anyagi és 
egyéb érdekeit sértené.

Alapszabályaink jóváhagyásában már csak 
azért sem szabad kételkednünk, mert hiszen 
ugyanaz a belügyminisztérium, mely erre hivatva 
van, mintegy négy évvel ezelőtt jóváhagyta 
az „állami alkalmazottak" hasonló irányú 
egyesületének alapszabályait, már pedig ezeknél

Pedig még java korabeli férfi; kényelmesebb, 
nyugalmasabb foglalkozás mellett vajmi hosszúra nyúl
hatott volna életének fonala!

A kicsiny, de csínnal berendezett, tiszta szobában 
a künn ragyogó napsugár daczára a lámpa halvány 
fénye dereng. A betegágyon csendesen pihen a nagy
beteg, emberfeletti erővel leküzdve minden sóhajtást, 
minden köhintést, nehogy megzavarja az övéi pihenését, 
kik arra az ágyánál való hosszas virrasztásokkal oly 
nagyon rászolgáltak; kivált az a gyönge assszony, ki 
most is egész hajnalig ott ült beteg férje ágyánál, 
mig végre győzött a természet s lezárta nehezedő 
szempilláit. Az olyan sorvasztó betegségnek különben 
is az a sajátsága, hogy éjjel a leggyötrőbb s hajnalra 
kelve alább hagynak kínjai.

A szoba egyik sarkában nagy ágyon öt apró 
gyermek aluszsza a korukkal járó nyugodt, gondtalan 
álmot. Négy közülök még abban a korban van, melyben 
nem ismeri még az élet terhét, baját, hanem csak a 
boldog gondtalanságot; nem ismeri a veszélyt, a bajt,

az egyesületük megalakítása nem képezett 
életkérdést, mert hiszen tagjai valamennyien 
már szolgálatukból kifolyólag is nyugdijjogo- 
sultak s igy az ő és családjaik jövője úgy — 
ahogy biztosítva van.

Ezek után pedig türelemmel várjuk a 
magas minisztérium döntését, mely immár nem 
késhet soká, mert ott is tudják azt, hogy az 
ilyen életbevágó dolognál minden perez drága.

Vége

Magánuradalmiak baja.
Lapunk egyik minapi számában megemlékezés 

történt arról, hogy újabban a földmivelésügyi m- kir. 
miniszter törvényjavaslatot terjesztett a törvényhozás 
elé, mely hivatva van a magánuradalmak gazdatiszt
jeinek szolgálati viszonyait szabályozni. Ebben a czikk- 
ben szóba került egyebek közt az is, hogy óhajtandó 
lenne a magánuradalmi erdészeti és vadászati altisztek 
szolgálati viszonyait is rendezni, mert ezen a téren is 
tarthatatlan a mostani állapot. Legyen szabad ennek 
megvilágításául egy példával szolgálnom mások oku
lására, no meg azért is, hogy ha gyakrabban fogjuk 
pengetni ezeket a húrokat, talán majd az irányadó 
körök is belátják, hogy ezen a téren is ütött már a 
cselekvés órája. Az eset, melynek egyik tényezője 
voltam, a következő:

Vidékünkön egy püspöki uradalomban egy erdő
őri állás jött üresedésbe s az uradalom intézősége 
előbb levélben, majd táviratilag engem szólított fel*

mert hiszen védi ezek ellen a gondos szülő keze. Nem 
tudják még ezek, hogy veszély lebeg ártatlan fejecs
kéik fölött, csak a legnagyobb, a már 10 éves leányka 
van ennek tudatában. A beteg ápolásában ez osztozik 
édesanyjával.

Most is ő ébred fel elsőnek s kidörzsölve az 
álmot ások sírástól dagadt szempilláiból, siet a beteghez, 
ki csöndesen, mozdulatlanul s csukott szemekkel pihen. 
Olyan, mint ha halott lenne. A kis leányka megijed 
s görcsös zokogásban tör ki:

— Atyám, kedves jó atyám! ne halj meg, ne 
hagyj minket árván!

A beteg, ki most sem aludt, hanem csak azért 
feküdt olyan csendesen, hogy családja pihenhessen, 
odafordul a. leánykához, magához vonja könnyázta 
arezocskáját, megezirógatja szőke fürtjeit s vigasztaló 
szavakat susog fülébe.

Közben a legkisebb fiú is fölébred, csöndesen 
lecsúszik ágyáról s oda sompolyog nénje mellé, elkapja 
a beteg kezét s szeretettől lángoló csókokkal borítja.
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hógy a kérdéses állást foglaljam el; miután azonban 
nekem magamnak nem volt kedvem arra reflektálni, 
megköszönve a tisztikarnak személyembe vetett bizal
mát, helyettem egy fivéremet ajánlottam. A tisztikar 
ismerve egyeneslelküségemet s tudva azt, hogy neki 
méltatlan embert ajánlani nem fogok, nyomban kine
vezte fivéremet II. osztályú erdőőrré oly kikötéssel, 
hopy állását folyó évi április hó l-ént lesz köteles 
elfoglalni s éppen itt történt az a baj, mely eme soraim 
megirására ösztönzött.

Fivérem ugyanis egy magán uradalomnál van 
szolgálatban s midőn itt beadta lemondását, urasága 
megtagadta a szolgálatból való elbocsátását s ezt csak 
akkorára helyezte kilátásba, ha maga helyett más 
alkalmas egyént állít be a szolgálatába.

Az idő rövid volt már s igy nem tehettünk 
egyebet, minthogy a püspöki uradalmat megkértük a 
szolgálatba lépés napjának elhalasztására, mit az jó
indulatának jeléül meg is tett s újabb határidőül május 
hó elsejét tűzte ki.

Időközben kaptunk is alkalmas embert fivérem 
helyébe, ekkorra azonban urasága különféle más kifo
gásokkal állt elő s annyira huzta-halasztotta a dolgot, 
hogy fivérem a második határidőre sem mehetett uj 
állására; miután pedig ezt már okvetlenül be kellett 
tölteni, a püspöki uradalom is mit tehetett volna mást, 
mint hogy egy más jelentkezőt nevezett ki erdőőrré.

Ilyen módon fivérem elesett egy évente mintegy 
800 koronával jobban díjazott állástól, mely a mellett 
még kevésbé is terhes, mint az eddigi állomása, jövője 
tehát beláthatlan időre meg van rontva, mert kérdés, 
hogy mikor fog megint hasonló jó alkalom kínálkozni 
sorsának megjavítására.

Ebben az ügyben magam mentem el a kir, járás-

A beteg szive elszorul, éles fájdalom járja át. 
Neki, a vigasztalannak kell most ezeket vigasztalnia. 
Istenem! de nehéz föladat !

— Ne sírjatok, kedves kicsikéim, nem halok én 
meg, nem is hagylak el titeket, csak elmegyek kissé 
pihenni oda, hol örökké süt a nap, mindig zöld a 
lomb, virágos a mező. Oda megyek, hol azok a fényes 
csillagok ragyognak, melyeket esténkint úgy szerettek 
nézni. Nem is maradok ott örökké. El-ellátogatok 
hozzátok, mikor csöndesen fogtok aludni s megcziró- 
gatom kedves arczocskáitokat. Meghallgatom imád- 
ságtokat s megtudom abból, hogy mit kértek a jó 
Istenkétől. Én fogom majd neki elmondani, hogy mire 
van szükségtek. Megkérem majd, hogy küldje el 
angyalkáit azokhoz a jószivü emberekhez, kik szeretik 
a jó gyermekeket, azok majd gondoskodnak rólatok; 
vigasztalnak, ha szomorúak lesztek, letörlik könyeite- 
ket ha sirtok, felruháznak, hogy meztelenek ne legyetek 
s kenyeret adnak, ha éheztek. Azon se aggódjatok, 
hogy árvák lesztek. Atyátok lesz a jóságos, minden

birósághoz, melynek vezetője volt is olyan kegyes 
felhányni egész csomó törvénykönyvet, de hiába kere
sett és kutatott, olyan törvényre, mely reánk erdészeti 
altisztekre lenne vonatkoztatható, nem birt találni, a 
járási szolgabirói hivatal pedig lakhelyemtől nagyon 
távol fekszik s igy nem tehettem meg, hogy oda is 
elmentem volna tanácsot vagy jogorvoslást kérni.

A cselédek jogait megvédelmezi a cselédtörvény, 
a mezei munkások javára is hasznos törvényt alkottak 
törvényhozóink, csak az erdészeti és vadászati altisztek 
vannak még a magán uradalmaknál szolgálatadóik teljes 
önkényének kiszolgáltatva.

Jól tudom én azt, hogy ez soká igy nem maradhat 
s nem is fog maradni, mert a magas kormánynak 
mindenre kiterjedő figyelmét ez a viszás helyzet nem 
kerülheti el, addig is azonban szükséges, hogy hasonló 
eseteket mi magunk szellőztessünk, okulására azoknak, 
a kik magán uradalmaknál szolgálatban vannak, vagy 
azoknál szolgálatot vállalni szándékoznak.

Az ilyeneknek jogaik megvédésére nincs más 
mód, mint hogy szolgálatba lépésük alkalmával úgy 
kötelességeiket, valamint jogaikat formális szerződésbe 
foglalják, melyet azután egyik félnek se lehessen 
kijátszania s mely úgy a szolgálatot, mint a szolgálat 
teljesítőt minden irányban és minden eshetőségre 
nézve biztosit. Az ilyen szerződés kiállításánál azonban 
felette óvatosnak kell lenni, mert például az olyan 
kikötés, hogy az alkalmazott szolgálatát elhagyhatja 
abban az esetben, ha a maga helyébe más alkalmas 
egyént állít, csak igy könnyedén papírra vetve nagyon 
kétséges értékű, mert ha az uraság alkalmazottját 
nem akarja elbocsátani, állíthat az első száz másikat, 
mindegyikben fog találni kivetni valót s a szolgálat

ható Isten, ki szerető atyja az összes embereknek; itt 
a földön meg helyettem is gondot visel rátok jó anyátok 
a kit ezentúl kétszeresen szeressetek. Azután itt van 
a jó erdész bácsi, meg az az aranygalléros ur a 
városból, a kik neked Pista annyi czukorkát hordanak 
és térdeiken lovagoltatnak. És van még egy jó bácsitok, 
ott a messze aranyos Erdélyben, olyan nagy szakállal, 
a milyen a Mikulásnak van, a ki a jó gyermekeknek 
ajándékokat hord. Ez is azon fáradozik, hogy akkor 
is, mikor árvaságra juttok, ne legyetek árvák. Ti csak 
mindig jók legyetek s imádkozzatok kedves atyátokért 
és nem lesztek elhagyatva.

A vigasztaló szavak megteszik hatásukat ; a két 
ártatlan lélek mosolyogva ül ki a könyáztatta arcocs
kákra, a vigasztaló szemei pedig könybe lábadnak.

Istenem! de nehéz is a haldoklás annak, ki apró 
árvákat kénytelen hátrahagyni!

♦ **
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alól való felmentést ilyen módon akár évek során át 
halogathatja.

Az alkalmasság kimondásánál szerény véleményem 
szerint mindig oda kellene tenni, hogy az uradalom 
bárkit is köteles elfogadni, ha az erdőtörvényben kör
vonalazott minősítéssel rendelkezik, ezen kívül pedig 
magaviseleté ellen kifogás nem emelhető.

Ilyen előleges kikötés mellett azután senki sem 
lesz kitéve olyan kellemetlenségnek és nagy anyagi 
veszteségnek, mint a milyenből alkalma volt az én 
fivéremnek is a jövőre nézve okulni s kinek itt leirt 
példáját olvasva, mindazok a kartársak okulhatnak, 
kik most vele hasonló sorsban vannak s éppen az 
utóbbi czél lebegett szemeim előtt, midőn ezt a tisztán 
magánügynek látszó esetet közzéteszem.

PAPP JÁNOS hatósági erdőőr.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név
213. Guth János . .
214. Krepelka Ágoston
215. Weydauer Antal
216. Binder Béla . .
217. Zelch Péter .
218. Thalmann Mihály
219. Schuster János .
220. Zikeli Frigyes .
221. Henning György
222. Bertleft János .
223. Gártner János
224. Schnell György

Lakhely 
, Diósgyőr
. Furksora
. Szilas

Feketepatak 
. Segesvár
. Szász-Szt-László 

Válhid 
Ápold

. Szász-Dálya
. Szász-Kézd 

Almakerék 
. Szász-Keresztur

Megye
Borsod

Hunyad
Temes
Gömör

N.-Küküllő
»
»
»
n

»
n
yy

225. László István Felmér N.-Küküllő
226. Beér János . . N.Sink V

227. Melczer Mihály . » 9

228. Frincz György . a »

229. Luts György Mártonhegy a

230. Csiszár János . Kjs-Sink n

231. Papp János . . Balaton-Füred Zala
232. Szvorényi Pál . Újvidék Bács B.
233. Pék István . . Rajka Moson
234. Hunka József . Ó-Gyalla Komárom
235. Gáspár Czirill . Revisnye Árva
236. Matyasek Ferencz Breza »

237. Gáspár János Paraszt-Dubova »
238. Kollár Béla Szécs-Polyánka Zemplén
239. Tóth István Dávidvágás »

240. Penk Antal Berekalja Tolna
241. Delimán György Nagy-Köveres Temes
242. Ecker János . Nyék Sopron
243. Bene Ferencz . N.-Baczon-Góha Háromszék
244. Bara Mihály Bölön »

245. Takáts József . Selyp Nógrád
246. Kacsó Sándor . Samagyom N.-Küküllő
247. Borbély Gábor Alsó-Örs Zala
248. Horváth Sándor Nemes-Pécsely 9

249. Kabay Károly Arács 9

250. Reisinger József Nagy-Pécsely »
251. Szili József . . Nagy-Hidegkut Veszprém

Samagyon, 1900. junius 9.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Lapunk 31-ik számában közzétett becses felhívására 

ismételten van szerencsém kijelenteni, hogy az országos 
erdészeti és vadászati nyugdíj és segély egyesületnek 
komoly elhatározással rendes tagja kívánok lenni, kije-

Süvölt az őszi szél, nyikorog a szélkakas az 
erdészlak tetején. A künn járó-kelőket megborzongatja 
a hideg. Tél felé közeledik a világ.

A beteg már az utolját járja; szive verése egyre 
gyöngül, lélekzete el-elakad Agya körül áll az egész 
család, azokon révedez fénytelen szemeinek utolsó 
tekintete Úgy szeretné egyszerre látni valamennyit! 
Olyan nehéz szívvel fordítja szemeit egyikről a másikra ! 
Hátha már amazt többé nem láthatja? Sorba keresi a 
kedves kezeket, hogy még egyszer megszoríthassa, 
czirógatja a rá boruló fejecskéket. Milyen szívesen 
szólna hozzájuk, hogy vigasztalná! Hiába, nem lehet! 
nincs már egy szónyi ereje. A levegő után kapkodó 
mell zihál, érzi már, hogy tűnik belőle az élet.

Még egyet dobban a szív, még egy tekintet végig 
a szeretett arczokon s lehelletszerüen lebben el a 
száraz ajkakról az utolsó sóhaj:

— Kedves árváim!
A faluban megcsendül a lélekharang s az igaz

hivő nép ajkairól buzgó fohász száll az egek urához

az elhunyt lelki üdvösségéért, a halottas szobában 
pedig hangos jajszavakban tör magának utat az eddig 
elfojtott fájdalom. Azután jönnek a siralom rövid órái, 
a melyek olyan hosszúak!

Másnap ott van a temetésen a vidék apraja- 
nagyja, ott az elöljáró, a kartársak, mind mind eljött 
búcsút venni a szeretett halottól s vigasztalni az öz
vegyet és az árvákat. Elhantolják az élet viszontagságai 
alatt megtört testet, letüzik a szomorú fejfát s néma 
fájdalommal megy kiki haza családja körébe, aggódva 
a saját jövője fölött, mert hiszen úgy van a természet 
rendje, hogy: „ma nekem, holnap neked."

És az özvegy ? És az árvák ?
Néma fájdalomtól megtörve térnek vissza elárvult 

fészkükbe, melyet nemsokára örökre el kell hagyniok; 
de nem esnek azért kétségbe, mert a távolból barát
ságosan hívogatja őket az országos erdészeti és vadá
szati altiszti nyugdíj- és segély-egyesület menhelye és 
árvaháza. RÉPAY ALBERT,

m. kir. erdőőr.
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lentve, hogy annak megalapításával járó terhek és fize
tésekhez a legnagyobb készséggel s kívánatra bármily 
módon és arányában hozzá járulok. Ez alkalommal is 
elismerve igen tisztelt Szerkesztő Ur fáradozásait és 
érdekünkben tett utazásaival járó költségeit, előfizetésemet 
folyó év végéig megújítom s ahoz mellékelten I koronát 
költségei czimén s igy összesen 5 koronát a mai postával 
küldök.

Tudom, hogy e csekély áldozat csak porszem a 
tengerben, de ha a kartársak mindenike ily értelemben 
fogná fel ügyünk nehéz sorát, úgy hangya szorgalommal 
s csekély áldozattal összegyűjtött fillérekből hozott 
áldozattal a t. Sserkesztő ur által értünk gyakran igénybe 
vett magán pénztárának segítségére lehetünk. Kedves 
kartársak! A  test, melynek tagjai vagyunk, nagy és 
erős, de ha csak egy izom megtagadja szolgálatát, 
gyengül és hiányos s ha a nembánomsággal gyengülni 
engedjük a törzset, mi lesz a tagokkal? mi vár ránk 
(értve testületünk legtöbbjét) öregségünkben, mikor még 
a koldusbot is meghajlik szolgálatunkban, mi ment meg 
elhagyatott nyomorúságunkban a kétségbeeséstől ? ki 
törli le a nélkülözés keserű könyeit, ha nem a közös 
erő és akarattal megteremtett nyugdíj és segélyegyesület 
áldásos könyöre. E  gyenge, de átérzett sorókat egy 25 
holddal biró kisbirtokos erdőőr kartárs írja, kinek erős 
meggyőződése, hogy e csekélység mellett egy biztos 
segély teheti nyugodtá öreg magányunkat s kellemessé 
a visszaemlékezést.

Érzem és éreznünk kell, hogy mindnyájan betegek 
vagyunk s talán még ma a kényelem betegei, de hogy 
mi lesz holnap, gondolunk-e arra ? sajnos, de az igen t  
Szerkesztő ur gyakori panasza arra enged következtetni, 
hogy alszunk, de mélyen. Betegségünk egy természetű, 
vezzélyes, de orvosolható; igaz, hogy egyiknél nagyobb, 
másiknál kisebb adag is megteszi a hatást. Ez a jó tanács 
s a kiknek ez sem használ, hadd aludjanak az utolsó nagy 
napig. (Keserves ébredésük lesz nekik.)

Üdvözlettel maradtam lekötelezett tisztelője
K A C S Ó  S Á N D O R  

kerületi erdőőr.

Aranyág, 1900. juuius 7,

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nagyon szomorú és borzalmas eseményről kell leg

mélyebb sajnálatomra lapunk tisztelt olvasóit értesítenem, 
melynek azonban minden borzadalmassága mellett is 
meg van az a tanúsága, hogy nagy szükségünk van 
egyesületünk létesítésére, mely az ilyen eset által család
tagjainkra mért súlyos csapást enyhíteni lesz hivatva.

Az eset a következő :
O n e c z  Pá l  m. kir. erdöőr, ki a mária-radnai 

erdőgondnokság kerületében tett szolgálatot, f. hó 4-én 
reggel 6 órakor elindult a védkerületébe, mely a mi 
uradalmunk tőszomszédságában van, oly feltett szándékkal, 
hogy a később utána jövendő bajtársával estére lesni

fognak a teknő csináló czigányokra, kik két héttel az 
előtt nagyobb falopást követtek el, vagy esetleg a hárs- 
háncs tolvajokat is megcsípheti. A  szerencsétlen nem is 
sejtette, hogy utolsó útjára indult. A tolvajok ugyanis 
nyilván már ott voltak s a mint oda ért, or . zva meg
rohanták, leteperték s addig gyömöszölték és fojtogatták, 
mig lelkét kilehelte. Ekkor fölemelték s lehozták a mi 
vágásunk közelébe, itt letették s egyik lábát lenyomták 
a sárba, hogy a ayomból jövetelének iránya látszassák, 
azután újból tovább hurczolták mintegy 40 méternyire s 
még azzal sem elégedvén meg, hogy életét már kioltották, 
itt még saját fegyverével kétszer bele lőttek, azután 
még fejszével behasitották koponyáját, úgy hogy még az 
állcsontját is eltörték s arczra fektetve ott hagyták a 
sárban. Egy munkás emberem hallotta is a két lövést, 
de nem vetett rá gondot, mert azt hitte, hogy azok az 
egy órával előbb eltávozott társamtól származnak. A  
gyilkosok ezután elmenekültek, miután előbb a fegyvert 
a hullától mintegy 70 méternyire letették, a feje mellé 
pedig egy csomó hárs-háncsot helyeztek, hogy igy a 
gyanút a hárs-háncs tolvajokra tereljék.

Másnap reggel egy munkás rátalált a hullára s 
jelentest tett a munkavezetőnek, ki a hir valóságáról 
meggyőződvén, azonnal jelentést tett a mintegy három 
kilométernyire lakó erdész urunknak, mely jelentés a 
gördülő pálya segítségével 10 perez alatt tette meg az 
utat. Az erdész ur azonnal jelentést tett a szolgabiró- 
ságnak. s miután én is értesültem a dologról, kisiettem 
a helyszínére, hol a szegény meggyilkoltat azonnal fel
ismertem, mert azelőtt többször volt szerencsém vele 
találkozni. Küldtem is rögtön kiildönczöt, hogy értesítsék 
a m.-radnai erdőgondnokságot az esetről, honnan csak
hamar ki is jött 3 erdőőr és 4 csendőr. A  vizsgáló 
bizottság csodálatos módon csak harmadnapra — 7-én — 
délelőtt 10 óra)) után érkezett ki s elképzelhető, hogy 
ekkorára hogy nézett ki a szabadban fekvő hulla ; nincs 
emberi toll, mely azt leírhassa.

A  helyszíni szemle után koporsóba tették szeren
csétlen véget ért kartársunkat s eltemetés végett két 
erdőőr felügyelete- mellett Milovára szállitoták. Az el
hunytat özvegye és két apró árvája siratja. Béke poraira!

Adja Isten, hogy jövőben örvendetesebb hírrel 
szolgálhasson igaz híve

M AKAI G YÖ RG Y 
uradalmi erdőőr.

P  Kü l ö n f é l é k .  §K

F őherczeg és közbaka. Fngyes főherczeg po
zsonyi hadtestparancsnok környezetében sokat mulatnak 
egy komikus kalandon, mely a főherczeg legutóbbi ka
szárnyavizsgálata közben történt. Az egyik legénységi 
szobában függött a főherczeg olajnyomatu arczképe. A 
főherczeg megszólított egy jámbor képű rekrutát, hogy
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tudja-e, kit ábrázol a kép. A  derék hadfi zavarba jött, 
majd széles mosolyra vonta a száját és megszólalt: — 
Hiszen ez maga! De a íoherczeg ezzel nem elégedett 
meg. Azt is akarta tudni, hogy ismeri-e a baka a rang
fokozatot is, mert a kép még altábornagyi egyenruhában 
mutatta a főherczeget, a ki most táborszernagy. Tovább 
kérdezte tehát, hogy mi különbség közte és a kép kö/t. 
A  kétségbeesett legény kidüllesztett szemekkel nézett a 
képre s a főherczegre, hogy egy csekély különbséget is 
felfedezzen. A  kíséretben volt tisztek végül is megkönyö
rültek a jámbor legényen és titokban az egyenruha 
gallérjára mutogattak — de minden hiába. A  legény, a 
mikor a íoherczeg megismételte a kérdést, gyorsan és 
kiderült ábrázattal felelte: — Azon nincsenek lábai. (A 
kép ugyanis térdkép volt.) A  főherczeg és a kíséret 
felkaczagtak erre a válaszra, mig a legény nem tudta 
elképzelni, hogy mi nevetségest mondott ő a sok fényes 
nagy urnák.

G yilkos m acska. Mint füzes-ártándi levelezőnk 
Írja, borzasztó eset történt ott a községben. Egy ottani 
jómódú gazda lakodalomba ment egész családjával s 
a 13 hónapos kis leánykájukat befektették a bölcsőbe, 
s otthon hagyták. Mikor aztán hazatértek, szörnyű 
látvány tárult szemeik elé. A kisded ott feküdt a 
bölcsőben holtan. A bölcső szélén a kandúr guggolt s 
midőn az anya gyermekéhez akart nyúlni, ráugrott az 
anyára és fojtogatni kezdte. Alig tudták az asszonyt 
a megveszett macska körmei közül kiszabadítani. Nagy- 
nehezen sikerült csak agyonverni a dühödt állatot, 

^ 3 'sy ^ íy í. v?3  V ísSxgaí 's g S Q A ^ S küíI
Szerkesztői üzenetek.

Z e lc h  P é t e r  u r n á k , S e g e s v á r . Előfizetése julius 
végén jár le s igy az év végéig még 3 k. 34 f. fizetendő. 
Üdvözlet! R o ssz  f iz e t ő n e k .  Ilyen czimen kívánta a választ? 
Legyen hát meg az akarata. Ön azt mondja, hogy az nem nagy 
hátrány, ha az előfizetők utólag fizetnek, mert akkor sommásan 
érkezik a pénz s az elmúlt idő hiányait ki lehet pótolni. Nos 
tehát mi szeretnök ilyen módon Önt; próbára tenni olyképen, 
hogy 3 vagy 6 hónapon át nem adnánk önnek sem ételt, sem 
italt, ennek az időnek lejártával pedig megetetnők egyszerre 
vagy egy hektoliter levessel, ugyanannyi főzelékkel, egy méter
mázsa hússal és vagy ötven kenyérrel, ehez — ha nem tagja 
valamely mértékletességi egyesületnek — kapnaJ még néhány 
liter hosszulépést és bort, no meg természetesen egy pár csöbör 
vizet. Ha már a hosszú böjtölést szerencsésen kibírta, ennyi 
mindenfélének a bekebelezése után csakugyan meghízhatnék. 
Vájjon szeretné az ilyen beosztást? Azt hisszük, hogy nem; 
már pedig a lapnak szinte úgy van étvágya, mint az embernek 
s ez is szivssebben veszi a rendes' táplálkozást, mint az olyat, 
a milyet fentebb leírtunk. O r e iid t J á n o s  u rn á k , R a d n ó tii.  
Olyan rendelet, mely a szakiskolát végzettnél egy évi gyakorlatot 
állapitana meg, nincs.

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  nyitrai székeskáptalani uradalomban egy erdőőri 

állomás f. é. Október hó 1-én betöltendő.
Javadalmazás készpénzben 340 kor., 2, hect. búza, 

10 hec. rozs, 8 hect. árpa, 1 tehén téli és nyári eltartása, 
I hold készen megművelt szántóföld, szabad lakás és fűtés.

Pályázók felhivatnak, miszerint az erdőőri szak
vizsga letételét, korukat, vallásukat, erkölesi magavise- 
letüket és a magyar nyelvnek szóban és írásban, a tót 
nyelvnek szóban való bírását igazaló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket az alúiirott erdőhivatalhoz nyújtsák be.

A kérvények sajátkezüleg írandók. Katonaviselt 
egyének előnyben részesülnek. . „

S z k a c s á n y - b a n  Nyitra megyében.
A nyitrai székeskáptalani uradalom erdöhivaíala.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
18/1900. szám alatt alulírott püspöki uradalmi pagony- 

pondnokságban, Bars Berzenczén egy íl-od osztályú erdő
őri állás betöltendő.

Az erdőőri illetmény a következő:
Készpénzfizetés 362 korona 16 fillér. Természetbeni 

lakás, vagy 80 kor. lakbér. 12 ürm házhoz szállított 
kemény hasáb tűzifa. 1 hold főid vagy 20 kor. földmeg
váltás, 2 drb. szarvasmarha és 2 drb. sertés tartás és az 
erdei kihágásokból befolyt pénzbüntetésekből a kártérítés.

Pályázók felhivatnak, hogy a szakvizsgalati, orvosi, 
és szolgálati bizonyítványokkal, s ha nősek anyakönyvi 
kivonattal felszerelt kérvényeiket saját kezűleg írva f. évi 
julius hó i-éig a Bars-Berzenczei püspöki uradalmi pagony- 
gondnoksághoz (u. p. Újbánya Barsmegye) nyújtsák be.

Bars-Berzencze, 1900. évi május 27-én.
PULCZ FERENCZ

1 —4 püspöki urad. főerdész.

Zoológiái Lapok ;
képes közlemények a tudományos és gaz- w  
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

!! MEGJELENT!!
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Elözetések az „Erdészeti Újság* 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők. K
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I E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I I N T É Z E T .
IMMHBB8BIÍSB8ÍBBBI

L U M  és TÁ
t* Szerb kir. udv. szállítók, Ö cs. és kir. Fensége József Föherczeg udv. szállítói,

A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 
erdészeti egyenruha szállítói,

Az „Országos Erdétzeti Egyesület” rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési ezikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

OLGARI UHA ü
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek. — Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM  é s  T A R SA

Szerb királyi udvari szállítók,
Ő császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület” rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. junius 19. 38. szám.

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

Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................4 kor. — fii.
Negyed évre .......................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők. ,

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

helye 20 fii. Ezen kivül minden hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint. -

-----------------  -------------------------
r

Államkincstáriak fizetésemelése.

Tehát végre s hosszas vajúdás után mégis 
csak szerencsésen megszületett. Az évek hosszú 
sora óta hirdetett ige testet öltött. A földrai- 
velésügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltósága 
a legközelebb elmúlt napokban adta ki az 
erdőhatóságoknak rendeletét, melyben elren
deli, hogy a IV. és III. osztályú erdőőrök és 
az ugyanezekbe az osztályokba sorozott fa- 
raktárörök egyaránt s valamennyien a folyó 
év, tehát január hó elsejétől kezdve évi hat- 
százkorona fizetésben részesittessenek. A többi 
osztályok fizetései a folyó évben még a régiek 
maradnak, mert a fizetés emelése az egész 
vonalon fokozatosan, tudomásunk szerint 3 
év leforgása alatt lesz keresztülvive, mihez 
képest a jövő évben sorra kerülnek a II. és 
I. osztályú erdőőrök és faraktárőrök, mig a 
három osztályba sorozott főerdőőrök és fa
mesterek fizetésének emelése az 1902-ik esz
tendőre maradna. Igaz, szinte megfeledkeztünk 
volna, hogy a 2-od osztályé m. kir. erdőőrök 
és faraktárőrök ranglegidősebbjei közül egy- 
páran szinte már a folyó év kezdetétől lépnek 
a 700 koronányi fizetés élvezetébe.

A harmadik és negyedik osztályba soro
zott altisztek tehát meglehetnek nyugodva, 
hogy ime olyan hosszú várakozás után végre 
mégis csak elérték vágyaikat s olyan javadal
mazáshoz jutottak, mely a szerény megélhetést 
biztosítani alkalmas; kivált megnyugodhatnak 
a faraktárőrök, hogy végre megszűnt az az 
eddig létezett s mivel sem indokolható furcsaság,

hogy daczára egyenlő képzettségüknek s annak, 
hogy állásuk az erdőőrökéhez! hasonló minő
sítéshez volt kötve, daczára végül annak, hegy 
ezekkel nagyobbrészt teljesen azonos szolgá
latot teljesítettek, az előző fizetésemelésnél 
teljesen figyelmen kivül hagyattak. Megszűnik 
végre a jövőben az a viszásság is, mely eddig 
abban rejlett, hogy a faraktárőrnek a további 
előmenetele az első osztályba lépése után 
bezárult s csak ritka esetben sikerült neki — 
leginkább főnöke jóindulatából — az erdőőrök 
létszámába való átsorozás utján a főerdőőrök 
osztályába jutnia, mert most már a különféle 
nagy számú rendfokozatok helyett a fizetési 
fokozatok lépvén életbe, ezeknek keretén belül 
szolgálati ideje arányában minden altisztnek 
egyaránt biztosítva lesz az előmenetele.

A fizetésemelések ilyetén bevezetése al
kalmából különféle véleményeket hallottunk 
annak igazságossága vagy igazságtalanságára 
nézve s hírlapírói kötelességünkből kifolyólag 
nem mulaszthatjuk el ezeket megbirálás tár
gyává tenni s keresni igy a tulajdonképeni 
igazságot.

A főerdőőrök azt mondják, hogy ők meg 
vannak rövidítve, mert hiszen hosszú szolgá
latuk által első sorban ők szolgáltak rá arra, 
hogy fizetésük minél hamarább emeltessék, 
mig a kevesebb szolgálati idővel s igy kisebb 
érdemekkel biró alantasabbak inkább várhattak 
volna még egy-két esztendőt. Azután többen 
akadnak a legmagasabb rangfokozatuak között, 
kik akár előrehaladott koruknál s szolgálati 
idejük betöltésénél fogva, akár pedig meg
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rongált egészségük miatt egy-két évi időköz
ben nyugalomba kénytelenek vonulni s igy 
nem érvén meg fizetésük emelésének idejét, 
elesnek annak jól kiérdemelt jótéteményétől.

Ennek ellenében az alantasabb rangfoko- 
zatuak, tehát azok, a kik csakugyan már most 
részesülnek a fizetésemelésben, azt hangoz
tatják, hogy ennek a dolog természeténél 
fogva igy kellett történni, mert hiszen a segít
séget mindig első sorban ott kellett alkalmazni, 
a hol erre legnagyobb szükség van ; már pedig 
azt senki sem fogja letagadhatni, hogy nekik 
eddigelé szinte lehetetlen volt megélniük s a 
fizetésemelés valóban a legnagyobb Ínségből 
ragadta ki őket: mig ellenben a magasabb 
rangunk eddig is már oly magas díjazásban 
részesültek, mely részükre ha nem is a jólétet, 
de legalább a legszerényebb tisztességes meg
élhetést biztosította.

Ha már most a két különböző vélemény 
közt nekünk kell megtalálnunk a helyeset, 
akkor ki kell nyilatkoztatnunk, hogy tulajdon
képpen mindkét félnek igaza van s indokaik 
egyaránt helyesek. Miután azonban hazánk 
mostani pénzügyi helyzete nem engedte meg 
a reformnak az egész vonalon egyszerre való 
keresztülvitelét, azt a módot találjuk a magunk 
részéről is a leghelyesebbnek és legméltányo
sabbnak, melylyel a kérdést a magas minisz

térium megoldotta; mert hasonlatos ez a fizetés 
javítás a ruha javításához, melynél szinte nem 
az ép helyeket szoktuk javítani, hanem ott 
foltozunk, a hol hiányosságok vannak.

Az államkincstári erdészeti altiszti személy
zet mindenesetre nagy hálára van kötelezve 
a magas kormány iránt azért az atyai gondos
kodásért, melyben helyzetének javítása révén 
most része van s jól teszi, ha hálájának ki- 
fejezésekép már eddig is, a mostohább viszo
nyok közt tanúsított szolgálati buzgóságát, 
odaadását és hűségét a jövőben még fokozni 
fogja s ez által megmutatja, hogy a jótétemény 
nem lett méltatlanra pazarolva, hanem azt az, 
a ki kapta, teljes mértékben meg is érdemli.

Ilyen módon jobb helyzetbe jutván a kincs
tári erdészeti altiszti személyzet, jövőben na
gyobb gondot vethet szellemi képességeinek 
hasznos olvasmányok utján való fokozására s 
igy műveltségének fejlesztésére, mert abból 
a többletből, mit neki a fizetésemelés hozott, 
bizonyos csekély részt nagyobb megerőltetés 
nélkül áldozhat irodalmi termékek beszerzé
sére. Erre egyébként már csak azért is nagy 
szüksége van, hogy ez által embertársainak a 
maga irányában való tiszteletét es becsülését 
fokozza.

A kincstári erdészeti altiszti személyzet 
az újonnan megteremtett anyagi helyzetében

2  t A r . c z  a . g_

A megfogamzott átok.
A természet szépségei iránt fogékony szivü embert 

édes érzés fogja el, midőn a kora hajnal hasadása 
után a hegyek mögül kibukkan a nap aranyos korongja 
s szerte lövelt sugaraival pillanat alatt bearanyozza 
az egész vidéket- A lelket önkénytelenül áhitat ragadja 
meg, a kezek mintegy ösztönszerüleg imára kulcso- 
lódnak s az ajkak hálaszavakat rebegnek a minden
hatóhoz.

Ilyen érzések lephették meg a hajdan hires X. 
család utolsó sarját Józsefet, midőn egy ilyen szép 
hajnalon kopóival az erdőt járta. Neki is, mint annyi 
másnak a hajnal órái a legkedvesebbek a nagy ter
mészetben. künn az erdőn voltak.

Pár pillanatig gyönyörködött a hajnal páratlanul 
szép panorámájában, azután elbocsátotta kutyáit a 
sűrűségbe a neki annyira kedves rókahajszára. A 
kopók vígan rohantak neki a völgynek, ő maga pedig 
izzadó homlokkal kapaszkodott fölfelé a hegy gerinczén, 
honnan szebb kilátás nyílt a környékre.

Köröskörül sürü erdő környezte, mind az ő bir
toka, melyhez még néhány hold szántóföld is járult, 
sovány, rossz föld, mindamellett elég arra, hogy neki 
a mindennapi kenyeret megadja. Birtoka északi oldalán 
húzódott a „Padure krucse* nevű mély szakadék, mely 
hajdanában szinte az ő családja birtokát képezte, melyet 
azonban már régebben a szomszéd uraság vásárolt 
meg. A szakadék képezte a határt a két szomszédos 
birtok közt. Lent a mélységben ezüstfényü patak 
csörgedezett sürü fenyves között,

A vidék bővelkedett mindenféle vadban s kivált 
a medvéknek kedvencz tanyája volt a Padure krucse 
szakadéka. A kutyák most is nyilván vadra bukkantak, 
mert nagyon nyugtalankodtak a völgyben, de a vad
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immár sorsával teljesen meg lehetne elégedve, 
ha még két sérelme orvosoltatnék; és pedig 
az utazási költségek mostani alacsony meg- 
állapitása és a nyugdíjazásnál a szolgálati idő 
kérdése. Miután azonban az előbbi már az 
újabb kiadású szolgálati szabályokban uj alapon 
van megállapítva s igy csak a rendszabály 
életbe léptetésének ideje kerülhet szóba, a 
másik kérdés pedig minden valószínűség szerint 
szinte napirendre fog kerülni; ezeket most, 
már csak czikkünk szűk kerete miatt is érin
tetlenül hagyjuk, fenntartván magunknak ezek
kel az ügyekkel később bővebben fo glalkozhatni.

Most egyelőre megnyugodhatnak a kincs
tári erdészeti altisztek, még pedig nemcsak 
azok, kik már a folyó évben lépnek magasabb 
fizetéseik élvezetébe, de azok azok is, kiknél 
egyelőre ez csak elvként van kimondva s 
magát a gyümölcsöt csak a közeli jövő fogja 
számukra megérlelni.

A kincstári erdészeti altisztektől mostani 
jobb módjuk mellett lapunk is nagyobb pártolást 
várhat, mert hiszen eddigi közönyüket eddigelé 
szorult anyagi helyzetükkel és csekély java
dalmazásukkal mentegették.

A közeli jövő| majd megfogja mutatni, hogy 
volt-e alapja mentegetődzésüknek, vagy pedig 
azt csak kényelmes kibúvó ajtónak használták.

Szakirodalmunk pártolása.
Sztavna, (Ungm.) május 28.

Az „Erdészeti Ujság“ ez évi folyamának: 26. 
számában közzétett „Egy kis statisztikádban nem valami 
hizelgő adatokkal találkozunk.

Édes hazánkban az erdészeti és vadászati altisztek 
létszámát a t. szerkesztő ur mérsékelt számítással 
h ú s z e z e r r e  teszi, — kérdem tegát tisztelettel, hogy 
oly nagy tömegből csak 695-en bírják az irás- és 
olvasás mesterségét? Azok közül is csak 464 pontos 
előfizető találkozik, a többi vagy utólagos fizető, vagy 
általában ingyenes előfizető. Hogy lehet ily csekély 
előfizetésből a lap kiadásával s postai költségekkel 
járó tekintélyes összegű heti kiadásokat fedezni?

Az is furcsa világításba hozza az erdészeti és 
vadászati altiszti kart, hogy 5 megyében alkalmazott 
szaktársaink u. m. Békés-, Csik-, Csongrád-, Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok- és Szolnok-Doboka megyékben alkalma
zott szaktársaink megyénként 1—1 példányban járatják 
a lapot; (e tekintetben az aránylag kis Ungmegye 
erdészeti altisztjei 26 példánynyal jóval felül állnak.) 
Ha nem is vagyok tájékozva e megyék erdészeti és 
vadászati altisztjeinek viszonyairól és létszámáról, de 
az még sem tehető fel, hogy megyénként csak egy 
birná nyelvünket s csak egy Írni és olvasni tudó szak
társunk legyen alkalmazva?

Továbbá vegyük szem ügyre a nagy kiterjedésű 
Zemplénmegyét, mely bővelkedik a különféle uradal
makban alkalmazott erdészeti altisztekben s a hol tud
tommal mérsékelt számitással vagy 30 altiszt alkalmazva 
van, kik tökéletesen bírják honi nyelvünket, művelt 
egyének, mégis csak 4 előfizetője van.

csak nem akart mutatkozni; nyilván valami nagyon 
kipróbált vén rókát forgattak. József a hegymászástól 
kissé kimerülve megpihent a hegytetőn s mélázva 
tekintgetett szét a néma vidéken.

Egyszerre felrezzent mélázásából. Távolról, honnan 
nem is várta, a szomszédos „Pero ursz* nevű völgyből 
hangzott fel kedvencz kutyájának csaholása. Abban a 
hitben, hogy a kutya talán őzet vert fel a Padure 
krucs szakadékai mögött, vadász szenvedélytől elra
gadva rohant a hang felé, bár jól tudta, hogy a Pero 
ursz a medvék tanyája. Vadász szerencséje úgy akarta, 
hogy mentében éppen a lábai alól ugrott ki egy róka, 
erre azonban gondot sem vetett, mert most nemesebb 
vadra vélt akadni. Szinte látni vélte már, mint tartja 
fel hü kutyája a haragos medvét útjában. Medvét 
lőni! ez volt vágyai netovábbja, mert bár évek óta 
űzte a vadászat nemes mesterségét, ehez a királyi 
vadhoz még eddig nem volt szerencséje.

A kutya még folyton hívta gazdáját s ő most 
szinte rohanni kezdett; egyszerre azonban megdöbbenve

visszariadt. Úgy tetszett neki, mintha valami kísérteties 
tulvilági lény emelné fel előtte tiltakozó kezét: úgy 
rémlett, mintha rég meghalt anyja intő szavát hallaná: 
„ne menj oda, maradj itt fiam !‘‘

Most egy szomorú visszaemlékezés villant át 
agyán. Midőn anyja halálos ágyán feküdt, a nélkül, 
hogy okát adta volna, megfogadtatta vele, hogy a 
Padure krucse határát soha sem fogja átlépni. A titkos 
kívánság okát soha sem tudhatta meg, mert anyja a 
vett ígéret után örökre lehunyta szemeit.

Egy pillanatra elszorult a szive annál a gondo
latnál, hogy anyjának tett Ígéretét megszegi, de végre 
is győzött a józan ész fölött a vadász-szenvedély s 
vakon rohant tovább a Pero ursz felé, Csakhamar 
elérte a helyet, honnan kutyájának csaholása hangzott, 
a másik szegény pára pedig ott feküdt vérében; a 
megállított hatalmas medve mancsának egy csapásával 
leteritette a derék állatot.

József nem tétovázott soká, hanem oda lőtt 
fegyvere egyik csövével a hatalmas állatra, szeren-
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Tisztelt urak! Kérdjük meg önmagunkat, hogy 
tulajdonképen mi a czélja a lap és szakirodalom ren
deltetésének széles e nagy világon ? Könnyen találunk 
rá feleletet: — tudvalevő, hogy most már úgy nagy- 
képzettségű, mint középosztályu ember a lapok olva
sását nem nélkülözheti, ha csak a társadalomban 
tudatlannak nem akar feltűnni; ha a lapok olvasása 
időfecsérlés volna, bizonyosan a magas kormány tetemes 
költséggel vagy öt nyelven nem adná ki a „Néplapot" 
közönséges gazdálkodó emberek számára sem. Érdek
lődik jmár mostan újság iránt úgy a magán-, mint 
államhivatalnok, iparos s tb ; az előbbi államdolgok, 
gazdaság stb. iránt, az utóbbi pedig szakközleményekkel 
foglalkozik, hogy ismereteit fejleszsze. Alig van már 
egyesület, melynek saját orgánuma ne lenne; — mert 
hát nem igaz az, hogy ha valaki gyakorlatilag hivatá
sának kifogástalan betöltésére képesnek érzi magát, 
akkor ő már többet úgy sem tanulhat; ez nagy tévedés, 
mert hiszen a közmondás is azt tartja, hogy „a jó pap 
holtig tanul" és „több szem többet lát." így tehát 
önként jövünk azon meggyőződésre, hogy olvasás által 
többet, újabbat és czélszerübbet mindig tanulhatunk.

Mi tisztelt kartárs urak szaklapunk megjelenése 
által kincset nyertünk. Kincset, mely nemcsak a szük
séges szakbeli czikkekkel lát el minket, hanem igaz
ságos és jogos érdekeinkért mindig bátran s nyíltan 
sikra száll, erélyes föllépésével már eddig is hálát 
érdemlő tényeket ért el s a jövőben is boldogulásunkra 
fog törekedni. Azért tehát ne legyünk hálátlanok, ha
nem egész erőnkkel azon legyünk, hogy az egyedüli 
barátunkat, az „Erdészeti Újságot" mentül tömegesebb 
pártolással támogassuk.

Most pedig legyen szabad itt kedves lapunk jelen
legi helj'zetónek illusztrálására egy adomát, — mely

jellemzi előfizetőinek (tisztelet a kivételnek) magatar
tását — előadnom.

„Volt egyszer egy öreg asszony, annak szép ifjú 
leánya és egy kutyája. Közösen abban állapodtak meg, 
hogy az asszony öreg, következéskép meghal; a lánya 
szép és fiatal, következéskép férjhez megy; a kutya 
pedig megvész: minek nekünk dolgozni? Nem dolgoz
tak, — természetesen nem is termett semmijük. De 
történetesen a vén asszony nem halt meg, leánya nem 
ment férjhez, sőt kevésbé múlt, hogy nemcsak a kutya, 
de mindhárman az éhségtől majd megvesztek. Amint 
észrevette az asszony, hogy nagy baj van, kiment a 
mezőre, hó alatt a szántóföldjén keresgélni, nem ma
radt-e ott valami hulladék mag az előző évi termésből. 
Ráakadt a tavalyi köles vetésére s elkezdte ott a 
hulladék köles kalászokat szedegetni, de a nagy hidegtől 
fogai — ha ugyan volt azoknak birtokában, vaczogtak. 
Történetesen arra vetődött egy jószivü ur, ki meg
sajnálta a szegény öreg anyókát, megszólítja: „gyere 
öreg haza, én több kölest adok neked, mint a mennyit 
te itt szedhetnél.

„De uram, minőt? örlöttet?" kérdi a vén asszony. 
„No, ha neked kész őrlött kása kell, úgy csak szedjed 
tovább itt!" volt az ur válasza s otthagyta az asszonyt.

A mi „Erdészeti Újságunk" fenntartása nagyban 
hasonlatos a fennti anekdotához, — tudvalevő, hogy 
a szerkesztő nem magának Írja — s a kik részére 
nyomatik, azok létezéséről nem vesznek tudomást.

Ilyen nehéz viszonyok mellett lapunknak nem
csak heti megjelenése, sőt további fennállása kétséges.

Fontoljuk meg a dolgot behatóbban, rájövünk, 
hogy szaklapunk nem katonák, törvényszéki tisztvise
lők, papok, tanítók, vagy utbiztosok stb. részére, — 
hanem kizárólag a mi részünkre s mi javunkra

csétlenségére azonban — nyilván nagy izgatottságában 
— czélt tévesztett s most a bestia vak dühvei neki 
rontott. Vadászunk hideg vérrel várta a támadót egé
szen három lépésnyire s ekkor a másik csőből kitátott 
torkába eresztette a lövést. Most nem hibázta el, ha
nem a sörétes töltés vajmi kevés kárt tett a hatalmas 
állatban; ez annál bószültebben rohant neki s pillanat 
alatt már maga alá temette ellenségét és marczangolni 
kezdte a szerencsétlent, ki részint a csapások, részint 
a kiállott ijedtség következtében eszméletét vesztette.

Esteledett már, mikor magához tért önkívületéből; 
minden tagjában metsző fájdalmat érzett s szinte 
csodálkozva életben léte fölött, tekintett körül. Mellette 
egy öreg ember térdelt s buzgón rakosgatta homlokára 
a hideg vízbe áztatott ruhadarabot. Nyilván ennek 
köszönhette feloesudását. Bámulva kérdezte az öreget, 
hogy kicsoda, mert minden egyébre számított ebben 
az elhagyatott rengetegben, csak emberi segítségre 
nem.

— A pero-urszi erdőőr vagyok, uram. Már három

évtized óta lakom ezt a rengeteget teljesen egyedül 
talán másnak nem is tetszenék itt az élet. Jó szeren
cséje vezetett erre, mert ha csak még egy pillanatot 
késem, ön már most nem élne. Éppen abban a percz- 
ben érkeztem, midőn a szörnyeteg torkába akart 
harapni, ebben azonban fejszém csapása megakadá
lyozta.

— De hát miért nem használta inkább fegj'verét? 
— kérdé csodálkozva József.

— Óh uram, hát te még nem tudod, hogy itt 
hiába való a golyó s nem fogja a medvét ? Nem ? 
No, ha kivánod, annak a történetét is elmondom, hogy 
miért nem.

Az öreg erdőőr most oda telepedett a sebesült 
mellé s rákezdett az elbeszélésre.

— Ezelőtt harmincz évvel ez az erdőség mind 
az X. uraság birtoka volt s akkor is én voltam itt az 
erdőőr. Állásommal meg voltam elégedve s nyugodtan 
éltem napjaimat egyetlen felnőtt leányommal, ki való
sággal szemem fénye volt s kit a bálványozásig sze-
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szerkesztetek. Karoljuk fel tehát tömeges pártolással, 
tegyük lehetővé — tőlünk’ függ — hogy a jelenlegi 
úgy is mérsékelt dijon alul is megjelenhessen.

Tegyük félre a közönyt, nembánomságot, tőlünk 
telhetőleg támogassuk szellemileg és anyagilag, ne 
várjuk, ‘hogy azt nekünk ingyen küldjék, ne legyünk 
hasonlóak a fennt leirt vénasszonyhoz, ki azt kérdezte : 
„Hát uram minőt ? őrlöttet ?“

Végre legyen szabad a mélyen tisztelt kartárs 
urak figyelmét a kizárólag erdészeti altiszti személyzet 
helyzetével foglalkozó „ R ö p i r a t “-ra felhívni. Ezen 
termék eddigelé a maga nemében egyedül áll, e fajta 
s hozzá hasonló a könyvpiaczon még eddig sehol sem 
jelent meg. Nagy tapasztalati tudással van az megírva; 
magában foglalja az összes erdészeti személyzet 
ügyeit, bajait s azoknak orvoslását. Megtalál benne 
minden érdekelt oly dolgokat, melyek híven énjéhez 
fűződnek.

Az „Ajánlásion kívül, mely nekünk szól s a 
remek szerkesztésű, Előszódban benn foglaltatik a jeli
gés és a maga nemében páratlanul megirt „Az erdő'1, „Az 
erdőőr“, „erdőőrök helyzete.1- Ezek után sorrendben 
jönnek: 1.) A kincstári-, 2.) a közalapítványi-, 3.) 
Hatósági- és 4.) Magánuradalmak erdőőre. Végül pedig 
az alakítandó „Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Nyugdíj és Segély-Egyesületnek11 Alapszabály tervezete.

Ezen füzet' kizárólag nekünk van ajánlva, a mi 
érdekeinkkel foglalkozik, következéskép e mű iránt 
csak egy kicsit érdeklődő erdészeti altiszt asztaláról 
sem volna szabad hiányoznia.

E helyütt nem hagyhatom figyelmen kívül a 
füzetnek igazán kifogástalan csinos kiállítását sem. 
S t e g m a n n  János könyvnyomdatulajdonos ur a mű 
tiszta és tetszetős kiállítása által mindnyájunk teljes

elismerését kiérdemelte; uj irás-, finom papír s kifo
gástalan tiszta, egyenletes nyomásért. — A mű létre
hozóit éltesse az Isten soká!

Megrendelések az „Erdészeti Újság11 kiadóhiva
talának Szászsebes (Erdély) küldendők!

Isten velünk!
RÉPAY ALBERT

Néhány szó a t. bajtársakhoz,
Egy éve annak, hogy összejöttünk volt hazánk 

szék- és fővárosában abból a czélból, hogy az „Orszá
gos erdészeti és vadászati altiszti személyzet nyugdij- 
és segélyegyesülete11 alapját megvessük. Éppen mint 
hajdan az apostolok a pünkösdi ünnepen vették a 
vigasztalót, az erősítőt, a bátoritót, úgy mi is lelkűnk
ben megnyugodva, a jobb jövő reményében bízva, az 
ügy iránti szeretettől áthatva e napon tanácskoztunk, 
mig végre a rég óhajtott eszme testet ölthetett.

Egy rövid év telt el azóta s fájdalom, a hangoz
tatott ügy iránti szeretet és összetartás csak szalma
lángnak bizonyult. Azon lelkesedés, mely akkor a 
jelenvolt úttörő férfiak kebelét duzzasztá, nem igen 
talált az országban az érdekeltek körében fogékony 
talajra.

Minden egyesületnek, minden társulatnak első és 
fő kötelessége kitűzött czéljának elérése végett tömö
rülni azon zászló körül, melyet bátor vezére, az eszme 
megteremtője, kibontott. Minden czél elérésére esz
közök kellenek. Ily eszköz nekünk e b. szaklapunk, 
melyet pártolni, méltányolni, terjeszteni, erkölcsi köte
lességünk. Már az a példa is, hogy akadt egy buzgó 
apostola ügyünknek, ki fáradságot, anyagi áldozatot 
nem kiméivé, lapot indít, melyben síkra száll az eszme 
megvalósítása végett, már ez is kell, hogy a kinek 
szivében csak egy parányi szeretet is lakozik önmaga

rettem. Leányom vakító szépségű hajadon volt s csak
hamar megakadt rajta az uraságom Kálmán nevű 
fiának a szeme, ki mióta meglátta, folyton erre járt 
— mint mondta — medvére vadászni, valóban pedig 
azért, hogy ártatlan leányomat undok hálójába kerítse. 
Leányom eleinte csak azon panaszkodott, hogy meg
unta az itteni lakást s másfelé vágyakozik; mire 
azonban erre nem sokat hederitettem, mert tapasztal
tam, hogy az urfi tréfálódzásai nincsenek Ínyére. De 
bizony kedves leányom — mondtam neki többször — 
egy kis ártatlan enyelgésért még nem megyünk világgá. 
H ej! pedip bár hallgattam volna esengó szavára! Egy 
napon azután ott találtam a Pero ursz völgyében 
összezúzott tagokkal. Az urfi üldözése elől ugrott ide 
a magas szikláról. Ekkor rémitő fájdalmamban szörnyű 
átkot mondtam, hogy az X. család minden tagját, 
mely ide vetődik, tépje szét a medve. Ez után össze
szedtem csekély vagyonkámat s elhagytam a megát
kozott helyet. Átkom — úgy látszik — kedves volt 
az Isten előtt, mert rövid idő múltán a csábitó Kálmán

urfit csakugyan ezen a helyen tépte szét a medve s 
nemsokára osztozott sorsában másik testvére is. A 
megrémült uraság ekkor eladta ezt az erdőrészt s én 
ide szegődvén, újból régi lakásomat foglaltam el. Ez 
uram története annak, hogy miért van ez a hely az 
X. család tagjaira nézve megátkozva.

Az öreg a fájdalmas visszaemlékezésre sűrűn 
hullatta könyeit s csendes imát mondott elhalt leánya 
lelki üdvéért.

József egy szóval sem árulta el, hogy ő is annak 
a családnak tagja, összeszedte minden erejét s haza
felé indult; még csak raegmentője felajánlottt támoga
tását sem fogadta el. Hanem ez is volt utolsó vadá
szata azon a vidéken, mert megfogadta, hogy a meg
átkozott helyre többé be nem teszi lábát.

Közli:
BOKOR JÓZSEF
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és családja jövője iránt, kell, hogy hivó szavát kövesse 
és beálljon a harczosok sorába, vagyis pártfogásával 
támogassa.

S mi a rideg valóság? Az, hogy szégyenünkre a 
szerkesztő felhívás utján kénytelen harczosaihoz for
dulni a végett, hogy lapját támogassák, különben a 
küzdelmet a részvétlenség miatt kénytelen feladni.

Tisztelt kartársaim! Bizonyára mindenki felfogja 
köztünk azon mondás igazságát, hogy „egy patak nem 
bírhat hajót, bírja száz, ha összefolyt.11 Hogyan vár
hatjuk jövő sorsunk javulását, ha a kezdetnél már 
elcsüggedünk és össze nem tartunk ? — Azon állítás 
pedig, hogy ügyünk rendezése kivihetetlen, valósithat- 
lan, az csak puszta ürügy és kibúvásnak tekinthető 
azok részéről, kik a nemtörődömség korlátái közt 
élnek s a kik nem olvassák figyelemmel e lapban 
éppen most folyó aktuális czikksorozatot, mely fényesen 
czáfolja sorra a kishitüek állításait, számadatokkal 
érvel és bizonyítja az ügy biztos kivihetőségét és 
életrevalóságát.

Teljesítsük kötelességeinket! Első sorban is fizes
sen elő mindenki lapunkra, sőt egy kis buzgósággal 
erre még másokat is rávehet; gyüjtsünk továbbá, ha 
a viszonyok engedik, a körünkbe beosztott személyzet 
között, azok pedig, kik jobb anyagi viszonyok között 
élnek, ne sajnáljanak a lap czéljaira néhány fillért, 
hogy igy a reánk nézve oly szükséges szaklapunk 
fennállását biztosítsuk.

Reményiem és hiszem, hogy ezen néhány szavam 
nem talál süket fülekre, hanem hogy elhat a szivekig 
és elmékig és azután onnan a zsebekig is.

U j k é r ,  Sopron m.

Bajtársi üdvözlettel 
ZIEGELHOFFER KÁLMÁN

Iván hitbizományi uradalmi fővadász.

N évjegyzék e
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név Lakhely Megye

252. Kiss József . . Gyöngyös-Solymos Heves
253. Kádis János . . . . Biszíra Tor.-Arany os
254. Laukovits Albert . Lapa-Puszta Somogy
255. Dolyák Mihály . . . Kis-Győr Borsod
256. Hajbak András . . Aranyág Arad
257. Ördög Ferencz • * » 9

258. Bara Mihály . . Bölön Háromszék
259. Kováts Mór . . Pördeföld Zala
260. Harangozó Emil . Nyitra-Bajna Nyitra
261. Orbán István . . Maros-Vécs Maros-Torda
262. Csáky Bálint . . . Szurduk Szolnok-Doboka
263. Baráth Ferencz . . Nádasd Seprőn
264. Bauzek János . . N gy-Czenk 9

265. Bergmann József . . C '.Liláivá 9
266. Farkas Ferencz , Kis-Höfliny 9

267. Gángl József . . Szarvköő V

268. Molnár János . . Feketeváros
269. Orbán János . . Szt.-Margittá 9

270. Partner Antal . Kertes
271. Zeller János . Siklós 9

272. Sinkovits Mátyás . Széleskut Sopron
273. Rupp János . . Nagy-Marton 9

274. Probits Pál . . Petőfalva 9

275. Vulgán Pál . . Feketeváros 9

276. Varga József . . Bogy oszló 9

277. Pötschaher János . Fehéregyház 9

278. Pintér Károly Doborján 9

279. Saudera Nándor . 9 9

280. Hannibál Jenő Hársfáivá 9

281. Rledl Ferencz Felső-péterfa 9

282. Srancz József Szabad-Báránd 9

K ü l ö n f é l é k .  S

F igyelm eztetés. E hó végével ismét letelik 
egy évnegyed, mely alkalom! >ól figyelmeztetjük azoka‘5 
kik egy negyedévi dijat meghaladó hátralékban vannak, 
hogy ezt még e hói folyamán beküldeni szíveskedjenek, 
nehogy náluk a lap küldését beszüntetni kénytelenittes- 
sünk, mi egyébként egyenlő lenne vállalatunk bukásával, 
mert utóvégre is 200 pontos fizető nem ellensúlyozhatja 
egyszer annyi rendetlenségét. Bizony bennünk már csak 
az igaz lelkesedés és a jobb jövőben és czéljaink eléré
sében való hit tartja a lelket, mert különben elkedvet- 
lenedésünkben már régen felhagytunk volna a küzdelemmel.

A ltisz ti zsebnaptár. Azjerdészeti altiszti személy
zetnek saját ügyei iránt való érdeklődését érdekesen 
jellemzi az, hogy a zsebnaptár ügyében tett felhívásunkra 
két hét leforgása alatt eddigelé 1, mondd e g y  jelent
kezett csak, ki azt megrendelni óhajtja. Tessék mármost 
ilyen körülmények közt bárkinek is beugrani és. ezer 
koronát meghaladó saját tőkét befektetni ilyen fényesnek 
ígérkező vállalatba! Bizony sajnálatos állapotok ezek !

Szoknyás vasúti Őr. Mulatságos dolog történt 
egyik Kolozsvárhoz közeli viczinális vasútvonalon' egy 
vasúti őrrel. Az őrházban a kis újszülött csecsemő log- 
lalta le az anyát. Az egész családot; egy makranczos 
kecske látta el tejjel, ki mással, mint az asszonynyal, 
magát megfejetni nem engedte. Ez persze egyelőre nem 
mehetett ki az istállóba, a vasúti őr pedig, tej nem lévén 
a háznál, magára kapta felesége szoknyáját és blúzát, 
fejét bekötötte kendővel é s  kezében a sajtárral, bebak
tatott az istállóba. Az önfejű kecske nem vette észre a 
csalást, az őr pedig izzadt a szokatlan munkában, mig 
egyszerre csak éles fütty ütötte meg a fülét, a vonat, 
melyről fejés közben megfeledkezett, közeledett. Gyorsan 
lecsapta a sajtárt, kifutott, lebocsátotta a korlátot és 
haptákba vágta magát. Csak a vonat elhaladása után 
vette észre, hogy asszony ruhában volt. Pár nap múlva 
szolgálati megintést kapott, hogy többet ne merje a felesé
gére bízni a szolgálatot. A  derék őr erre besietett az 
elöljárósághoz, hol felvilágosította a tényállást, a mi az 
iroda komolyképü hivalalnokait nagy derültségre hangolta.

Vidám  tem etés. William Hayer, ki az Egyesült- 
Államok érdemes polgára volt, mig élt és Indianában, 
White-Oakban lakozott, nem valami tragikusan vélekedett 
a halálról, miként azt testamentuma bizonyítja. Azt kívánta 
ugyanis, hogy őt a lehető legvidámabban temessék el. 
Nehogy temetőbe vigyék, a parkjában földeljék el. Meg
hagyta, hogy a park összes fáira színes pántlikát kössenek; 
emeljenek lugasokat s ott muzsikusok játszanak, a ki pedig
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eljön az ünnepélyre, azt vendégeljék meg bőven, öljenek 
tehát e czélra öt ökröt, húsz birkát, sok malaczot, és 
kappant, azután pedig tánczoljanak kivilágos kivirradtig 
a lampionos zöld fák alatt. . , ,  az angyalát annak a halál
nak ! És nehogy örökösei belé akadjanak s kívánságába, 
kereken kitagadta azt, a ki közülük szót találna emelni a 
halotti czéczó ellen. Nem is emeltek. Két ezer ember 
mulatott a temetésen. így hal meg a jókedvű amerikai-

Csuda ebéd. Mr.Henry Stevens fura ebéddel trak
tál ta meg barátait, persze Amerikában. Az első fogás 
kenguru leves volt kenguru farkkal ; a második iramszar
vas gerincz s végül kazuár tojás. Ez a harmadik fogás 
volt a nagy fogás. Két fontot nyomott a tojás, s apróbb 
krokodilus és alligátor tojással volt körítve. A  fogpiszká- 
lók nyilván oroszlán körmökből voltak köszörülve.

Drága bal. A  legszebb és legdrágább halakat a 
kínaiak tenyésztik s legkülönösebb és legbecsesebb vala
mennyi között az ecsetfarku aranyhal. Egyes példányai 
már 1700 forinton is elkeltek. Európában 600 és 1200 frt 
között váltakozik az ára. A legérdekesebb a dologban az, 
hogy ez a hal oly kicsiny, hogy a tallér elfedi. Bizonyára 
nincs ilyen cseppség az élő lények közt, a melynek ilyen 
nagyság és súly mellett kereskedelmi értéke volna.

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

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
18/1900. szám alatt alulírott püspöki uradalmi pagony- 

gondnokságban, Bars Berzenczén egy Il-od osztályú erdő- 
őri állás betöltendő.

Az erdőőri illetmény a következő :
Készpénzfizetés 362 korona 16 fillér. Természetbeni 

lakás, vagy 80 kor. lakbét. 12 ürm házhoz szállított 
kemény hasáb tűzifa. 1 hold főid vagy 20 kor. földmeg
váltás, 2 drb, szarvasmarha és 2 drb. sertés tartás és az 
erdei kihágásokból befolyt pénzbüntetésekből a kártérítés.

Pályázók felhivatnak, hogy a szakvizsgalati, orvosi, 
és szolgálati bizonyítványokkal, s ha nősek anyakönyvi 
kivonattal felszerelt kérvényeiket saját kezűleg írva f. évi 
ulius hó i-éig a Bars-Berzenczei püspöki uradalmi pagony- 
gondnoksághoz (u. p. Újbánya Barsmegye) nyújtsák be.

Bars-Berzencze, 1900. évi május 27-én.

PULCZ FERENCZ
3— 4 püspöki urad. loerdész.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  nyitrái székeskáptalani uradalomban egy erdőőri 

állomás f. é. Október hó 1-én betöltendő.
Javadalmazás készpénzben 340 kor., 2, hect. búza, 

10 hec. rozs, 8 hect. árpa, 1 tehén téli és nyári eltartása, 
1 hold készen megművelt szántóföld, szabad lakás és fűtés.

Pályázók felhivatnak, miszerint az erdőőri szak
vizsga letételét, korukat, vallásukat, erkölesi magavise- 
letüket és a magyar nyelvnek szóban és írásban, a tót 
nyelvnek szóban való bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket az alúiirott erdőhivatalhoz nyújtsák be.

A  kérvények sajátkezüleg Írandók. Katonaviselt 
egyének előnyben részesülnek.

S z k a c j s á n y - b a n  Nyitramegyében.

A nyitrai székeskáptalani uradalom erdöhivatala.

PÁLYÁZAT.
A  majsai gazdaság pályázatot nyit egy erdőőri 

állásra, mely folyó évi október hó i-én betöltendő. Csak 
vizsgázott, munkaképes, erélyes pályázók küldjék be 
eddigi bizonyítványaik sajátkezüleg irt másolatait, melyek 
viszza nem küldetnek Fodor  J ózse f  erdötiszt 
urnák Ráczvölgy utolsó posta Tolna-Hidegkut.

Ezen állás a következő fizetéssel van összekötve: 
Készpénzben egész évié . . 400 kor.
Tengeri f ö l d ............................ 2400Q-Ö1
T e h é n t a r t á s ............................ 2 drb.
2 göbe tartás malaczaival.

Szabadlakas a mellette elterülő kerttel és szabad 
tüzelés. 2_3

A majsai gazdaság.

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

m S

!! MEGJELENTI!
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

RÖ PIRAT-w
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság" 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .
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L U M és TÁ
Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége ózsef Főherezeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. inisterium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület* rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A R I U H A
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rje g y zé k ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ö császári és királyi Fensége József főherezeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi inisterium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület* rendes tagja.
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T J U T Á N Y O S  A R A K . I

MAGYARHON ELSÓ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ 8 r AUZI£Te !

TJIapifistott
r 18*»7. CT

Képes árjegyzék bércisntve.' iavitások pontosan eáztfastteteek

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen,
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IV. évfolyam. Szászsebes, 1900. junius 26. 39. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

A nyomor küszöbén.
Lapunk 37-ik számában Makai György 

kartársunk szívességéből körülményesen le 
volt irva az a borzalmas orgyilkosság, melynek 
Onecz Pál, ki a lippai m. kir. főerdőhivatal 
alá reedelt mária — radnai m. kir. erdőgond
nokság kerületében volt alkalmazva, áldozatává 
esett. Kartársunk levelében megemlítette, hogy 
a boldogtalan özvegyet és két kicsiny árvát 
hagyott hátra.

Lapunk szerkesztője maga is több gyer
meknek lévén atyja, át tudja érezni azt, hogy 
a gyermekek — kivált ha még zsenge korúak 
— mit veszítenek el szeretett és őket szerető 
atyjukban, kivált akkor, ha megélhetésükre 
földi javak nem állanak rendelkezésükre s első 
és legfőbb kötelességének ismeri mindig a 
szegény sorba jutott özvegyek és árvák nyo
morát tehetségéhez képest enyhíteni s igy most 
is első dolga volt az elhunytról és hátrahagyott 
családjáról és ennek helyzetéről a legilletéke
sebb helyen értesülést szerezni, mely a leg
nagyobb készséggel meg lett neki adva.

Ez az értesülés valóban megöbbentő és 
alkalmas arra, hogy az érző szivet a leg
nagyobb mértékben megragadja és a jótékonyság 
gyakorlására ösztönözze.

Nyert értesülésünk szerint ugyanis a 
szomorú véget ért Onecz Pál, ki szakképzett 
erdöőr volt ugyan, de üresedés hiányában 
egyelőre csak mint napibéres erdőör volt 3’/2 
év óta 1 korona és 20 fillér napibér mellett

alkalmazva, talpig derék, becsületes, a magas 
kincstárt teljes odaadással és buzgósággal 
szolgáló egyén volt s ezekkel a nemes tulaj
donságaival föllebbvalóinak teljes bizalmát és 
szeretetét kivívta. Mint szegény ember szerény 
napiberéből családjával együtt elég nyomorú
ságosán élt s igy természetes, hogy ez utóbbit 
váratlan halálakor a legnagyobb nyomorúságban 
hagyta hátra.

Már maga az a mérhetlen fájdalom, melyet 
a hü feleség eretett férjének ilyen rettenetes 
végénél érez, annyira lesújtó, hogy szinte 
bámulnunk kell azt a nagy lelki erőt, mely a 
szerencsétlen asszonyt az őrülettől megmentette, 
hát még mikor ehez a mérhetlen fájdalomhoz 
az a tudat járul, hogy ime két apró gyermekével 
ki van lökve a nagy világ árjába, minden 
segítség nélkül s tehetetlenül a kemény sorssal 
szemben, mert hiszen apró gyermekei miatt 
még csak uapszámba sem mehet, hogy a 
mindennapi száraz kenyeret megkereshesse. A 
fájdalomhoz járul tehát még a legnagyobb 
nyomor és Ínség.

Kinek már volt alkalma valaha életében 
éhséget szenvedni, ruházat hiányát érezni, az 
tudja, hogy milyen keserves egy állapot az. 
A saját nyomorúságunkat azonban erős lélekkel 
még csak elviselhetjük, de látni a szivünktől 
elszakadt, ártatlan apró gyermekek éhezését, 
didergését, azokét a gyermekekét, kik a meg
változott helyzetet felfogni nem bírják, kiknek 
kinteljes siránkozását a vigasztaló szó nem 
enyhíti, kik minden megnyugtató szóra, minden 
szerelmetes czirógatásra csak azzal tudnak
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felelni: „éhes vagyok!" ez valóban a leg
borzasztóbb kin, mit a szülői szív  elviselhet.

És ilyen kínok, ilyen nyomorúság küszöbén 
áll az a szerencsétlen nő, kinek férjét azért, 
mert szolgálatát hűen és buzgón teljesítette, 
gonosz kezek elpuszitották. Saját vagyona 
nincs, korán elhunyt férje után nem maradt 
semmije, csak a két ruhát és kenyeret kérő 
apró gyermek, dolgozni nem mehet, mert 
ezeket kell ápolnia és gondjukat viselnie, 
koldulni ha nem restelne is, nem mehet, mert 
hiszen fiatal, erőteljes, egészséges és mint 
ilyet minden ajtó küszöbtől elkergetik; életét 
nem veheti el, mert ezzel annak a két kicsiny 
árvának tartozik, a kiknek ő adott életet. A rideg 
szolgálati szabályok és törvények szerint nyug
díjra, gyermeknevelési járulékra nincs igénye 
s ilyet elül járói legjobb akaratuk mellett sem 
adhatnak neki, mert hiszen a vagyon, melyből 
azt juttatnák, nem az övék, hanem az államé, 
tehát közvagyon, melynek érintetlennek kell 
maradnia.

Vett értesülésünk szerint a lippai m. kir. 
főerdöhivatal nemeslelkü és könyörületes szivü 
főnöke és tisztikara a szerencsétlen hátra
maradottak pillanatnyi nyomorának enyhítésére 
a maguk és altisztjeik körében gyűjtést ren
deztek, de hát ez az első segély csak olyan 
mint mikor az orvos elaltatja a páczinesét,

hogy ne fájjon neki, mig fűrészelni fogja a 
lábát. A mit azok a nemes szivü férfiak ott 
összehoznak, az csak apró csepp a tengerben.

Lapunk szerkesztőségéhez is eljutott az 
esdő szózat, hogy emelje fel adakozást kérő 
szavát azoknál, kik olvasói s kiknél a kérő 
szavaknak legtöbb foganatja lehet, mert maguk 
is szegények s igy legjobban tudják átérezni 
a náluknál még szegényebb és szerencsétlenebb 
család nyomorúságát.

Bizon nagy lelki gyönyörűségünkre szol
gálna, ha a szegény özvegy és kicsiny árvák 
részére országos gyűjtést rendezhetnénk s 
ennek eredményével a minden falat kenyerükre 
hulló könnyeiknek legalább parányi részét 
letörülhetnénk, nem is kételkedünk benne, 
hogy gyűjtésűnknek szép eredménye lenne, 
mert alig hisszük, hogy néhány százra rugó 
előfizetőnk s bizonyára sokkal nagyobb számú 
olvasónk közt csak egy is akadna, ki a valódi 
nyomor enyhítéséhez szerény tehetsége szerint 
bármi csekélységgel ne járulna, de sajnos, 
ezt nem tehetjük, mert a nyilvános gyűjtéseket 
a pár év előtt kiadott s akkoriban lapunkban 
is közölt rendszabály tiltja s a nyilvános gyűjtést 
belügyministeri engedélyhez köti s ennek meg
szerzése annyi mindenféle czikornyával jár s 
olyan hosszadalmas, hogy mig azt megnyernék, 
az éhező család addig akár éhen pusztulhat.

Á ÁÁÁÁ ! Á'á'Á-'jf 1 $ vi-' ÁÁ ÜVÁ itÁ Á-Á ÁÁ íi Í( JÍ' ÁÁ.Áf!
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A vadászat közgazdasági jelentőségéről.
Irta: Boér Miklós. (Az „Erdélyi Gazda* után.)

I.
A folytonosan nhezüló megélhetési viszonyok 

sarkalják az embert, hogy minden kínálkozó eszközt 
fölhasználjon arra nézve, miszerint e nehéz viszonyokon 
valamit könyuéitsen s türhetővé tegye a létérti küzde
lemben szerepét tulajdonképpeni élethivatását. — Ezen 
törekvés jellemzi az iparos, gyáros, kereskedő és gazda 
mai küzdelmét, minden téren. Fölhasználni az önként 
kínálkozó eszközöket, mindig és föltétlenül megteremteni 
a hol azok maguktól nem jelentkeznek, — ez a kor 
jelszava. Meg is érti ezt mindenki s alaposan kutat 
azon módozatokért, melyekkel élethivatásának s az élet

által szigorúan elébe szabott kötelességeknek meg
felelhet.

E küzdelemben senkinek sincs olyan nehéz szerepe, 
mint a gazdaembernek, a kinek állat- és terménj7- 
produktumaiból él tulajdonképpen a küzködő világ. 
Ha ő nem termel, ha gazdasági állatai pusztulnak, az 
ő általános jóléte hanyatlik, vagy csak stagnál is: 
mind nem ér semmit a más tereken szembeszökő 
haladás, az ipar és kereskedelem rohamos fejlődése; 
mert az elégületlenség, sok esetben a nyomor, az 
ínség: a gazdasági élet egészsges vérkeringésének 
megbomlásával, feltétlenül és biztosan fellép. Első 
sorban tehát egészséges közgazdasági viszonyokat kell 
teremtenünk; mert ez a biztos alapja anyagi gyara
podásunknak, de közvetve — szellemi haladásunknak 
is. Egyedül a föld a mienk, mely biztos alapja jövendő 
nagyságunknak. Ebből és erre építhetjük föl kultúr
intézményeink díszes palotáit is; mert még nagyon 
messze van az idő, mikor a földmives ország háttérbe 
szorul az iparos ország előtt. A magyarságlakta haza-
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Azt azonban nem tilthatja meg nekünk 
senki, hogy rámutassunk az igazi és nem 
mesterkélt Ínségre és nyomorra s könyörületre 
gyújtva olvasóink szivét módot nyújtsunk nekik 
ennek nyilvánítására s meg vagyunk róla 
győződve, hogy ezért ők köszönetttel fognak 
nekünk adózni, mert ez által alkalmat szolgál
tatunk nekik annak a nagy lelki gyönyörű
ségnek s megszerzésére, melyet a mások 
ínségének enyhítése szokott kelteni kebleinkben.

A könyörületes szívnek elegendő, ha meg
mutatják neki, hogy hol fészkelte be magát 
a segítségre szoruló nyomor, a segítés módját 
könnyen megleli az, a ki segíteni akar.

Végül ismét rá kell mutatnunk arra, hogy 
milyen jó lenne ilyenkor tervbe vett egye
sületünk, mely hasonló szomorú eseteknél 
hivatva lesz az isteni gondviselést itt a földön 
gyakorolni!

41160 1/4 1900 szám.

Pályázati hirdetés
erdöörri szakiskolák tanulóinak felvétele 

tárgyában.
A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és görgény- 

szentimrei m. kir. erdőőri szakiskolákba, melyeknek 
tanfolyama két évre terjed, — a folyó év október 
havában kezdődő tanfolyamra részint állami ellátás

részekben ez talán soha sem is fog bekövetkezni; 
mert az tény, hogy nemzetünk az őstermeléshez vérével 
és leikével forrott s természete csak nehezen tagadja 
meg magát. Kötelességünk tehát gazdálkodó közön
ségünkről úgy gondoskodnunk, mint hazánk fenntartó 
elemeinek legerősebbjéről és feltétlenül: legszük
ségesebbjéről.

Az az óriás teher, mely a főidre nehezedik, oly 
sulylyal nyomja a gazdálkodó közönség vállait is, hogy 
az már szinte összeroskad alatta. Sokáig már nem 
bírja, az bizonyos. Szükséges tehát minden tért, mely 
közgazdasági bajaink javítására kínálkozik, elfoglalni 
és hasznosítani; mert tény az, hogy gazdasági álla
potaink jelen szomorú képe, részben legalább, saját 
hibáinkból alakult olyanná, a milyen. Nem vagyunk 
képesek felhasználni, értékesíteni gazdasági javainkat, 
úgy a mint az a mai viszonyok közt értékesíthető. Ez 
alkalommal csupán azon gazdasági ágra mutatunk rá, 
mely szinte befektetések nélkül is, biztosan jövedelmez. 
És ez a vadászat.

T ÚJSÁG.

mellett, részint saját költségen több tanuló fog fel
vétetni.

A felvétetni kívánok 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 időjárás 
viszontagságaihoz szokott és edzett testalkattal s külö
nösen jól látó, halló és beszélő képességgel bírnak, 
mely kellékek igazolására kincstári erdészeti orvos, 
honvédorvos vagy vármegyei orvos bizonyítványa szük
séges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe 
felvett tanuló testi épsége és egészségi álapota az 
intézet orvosa által a jelentkezés alkalmával szigorúan 
felülvizsgáltatik s az, kinek szervezete hiányos, vagy 
a ki valamely ragályos avagy az intézeti foglalkozás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenved, 
az intézetbe be nem fogadtatik;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyé
konyan jól Írni, jól olvasni és a közönséges négy 
számraivelet szerint jól számolni tudnak;

4. erkölcsi magaviseletük jó;
5. katonai kötelezettségben állanak-e ? igenlő 

esetben kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is be
mutatni.

Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre 
a válasz mely czim alatt, illetve mely vármegyében 
vagy mely hivatal utján és mely postaállomásra 
küldendő.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, 
kik saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az 
intézetben való tartózkodás idejére adott ruházatért 
évi 300 (háromszáz) koronát félévi előleges részletekben 
fizetnek s ehez képest a felveendő tanulók, esetleg azok

Erdély hazarészünk — az egész országot tekintve 
is — úgy klimatológiai, mint geológiai viszonyainál 
fogva is, a legalkalmasabb arra, hogy itt a vadászat 
közgazdasági téuyezőkép méltán szerepeljen. Hatalmas 
erdőségek, uagy rengetegek, terjedelmes vágások, 
cziheresek lepik el a bűbájos területet mindenütt. A 
különböző — közép Erópában honos — vadaknak majd 
mindenike megél, fejlődik és szaporodik e területen s 
daczára annak, hogy már a természettől e czélra van 
praedestinálva: a vadászat alig bir közgazdasági
jelentőséggel, erdélyi részünkben.

Mi ennek az oka ? . . . E kérdésre több elfogad
ható feleletet kapunk, ha kissé figyelmesebben szem
léljük az itteni viszonyokat. Első sorban úgy találjuk, 
hogy a vad-óvás és vad-védelem teljesen el van 
hanyagolva s ennek következtében az egykor vad
bőségről híres területek a hivatásos vadászok előtt 
értéküket vesztették.

A másik, igen nevezetes ok az, hogy a vadá
szatot meg mindig csak amolyan úri szórakozásnak
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szülei, gyámjai vagy munkaadói királyi közjegyző 
előtt kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az 
évi 300 (háromszáz) koronányi eltartási költséget a 
kitűzött időre pontosan lefizetik.

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 elhagyná vagy az intézeti 
szabályzat értelmében elbocsájtatik, a ráfordított költ
ségeket egy évre 300 koronával számítva az államnak 
megtéríteni kötelesek s ugyanarra nézve, hogy azt az 
illető szakiskola igazgatóságának felszólítása után 
legkésőbb hat hét alatt teljesitik, szintén közjegyző 
előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni.

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés 
alkalmával magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 
zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár 
erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát, és pedig 
valamenyit uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében 
figyelmeztetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába 
felvétetni óhajtanak, hogy sajátkezüleg irt és kellően 
felszerelt kérvényüket, a melyhez az állami ellátás 
mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi állapotát 
igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, 
azok pedig, kik akár magán, ákár állami erdészeti 
szolgálatban állanak, mindig elöljáró tisztjük vagy 
hatóságuk után legkésőbb folyó évi Julius lio végéig 
a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be.

Kelt Budapesten 1900 évi május hó 31-én.
Földmivelésügyi m. kir. Minister.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név Lakhely Megye
283. Kiss Pál . . . . . Ilyefalva Háromszék
284. Lukács Sándor . . . . Páty Pest
285. Bodó László . Szt. György Abrány Szabolcs
286. Kisfaludi János . . Szinl'alu Szatmár
287. Bede Károly Rajecz Trencsén
288. Jakab Ferencz . . Barczánfalva Mármaros
289. Benke Ignácz . Petrilla Hunyad
290. Németh János . . Kerka-Kutas Zala
291. Hodina Márton . Bodrog-Monóstorszeg Bács B.
292. Téglás István . Esztergom Esztergom
293. Czeller Dezső
294. Juhász György . . Stancsófalva Tetnes
295. Hevesy András .
296. Suta Sándor • ji
297. Abrahám Balázs . Vaskoh Bihar
298. Bugyiska György . Tonácza o

Felső-Komána 1900 június 16.

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

Ismeretes dolog az, hogy erdeinknek legnagyobb 
pusztítói a gyakran előforduló tűzvészek szoktak lenni, 
melyek nem is mindig véletlenségből, hanem igen 
gyakran gonosz kezek által gerjesztve keletkeznek s

tekintjük, melynek semmi reális haszna nincs. Nem 
akarjuk elismerni, hogy a természet által adott állat
kincs, közgazdaságunkban számottevő tényezőképen 
szerepelhet, ha arra kellő gondot fordítunk s értéke
síteni tudjuk. Hiszen a vadak igazi eldorádója lehetne 
erdős-bérczes hazarészünk, ha egy kissé több gondot 
fordítanánk tenyészetükre s akkor arról is meg- 
győződhetnéék, hogy ama vadászterületek, melyek ma 
alig adnak valami hasznot: busásan jövedelmeznének. 
Ma már olyannyira lendületnek indult e nemes, férfias 
sport, hogy egyes kiválóbb vadászok hatalmas össze
geket adnak haszonbérbe. És ezen körülmény emeli a 
vadászatot legfőkép közgazdasági jelentőségre: mert 
a vasárnapi puskások, a kiknek a vadászat tisztán 
szórakozás, kedvtelés, a világért sem képesek annak 
ilyen jelentőséget szerezni.

Ha már most egy futó áttekintést vetünk azon 
állatfajokra, melyek vadon barangolják be erdőségeinket, 
azt találjuk, hogy hazarészünk e tekintetben veteked
hetnék a szomszéd országok bármelyikével, a melyek

ben pedig ezen a réven milliók kerülnek a vadász 
revierek tulajdonosainak a zsebébe. Ausztria egyes 
tartományai — különösen Csehország — mesés össze
geket tesznek el a vadászterületek bérletéből s azok
nak sincs okuk a panaszra, a kik ezen bérleteket 
tartják; mert jó haszonnal zárják le évi mérlegüket. 
A mi igen természetes, ha figyelembe vesszük ama 
nagy vadhús fogyasztást melyet a nagyobb városok 
inyencz lakói eszközölnek.

A mi vadászterületeink mind alkamasak volnának 
arra, hogy úgy a passiónátus urvadász, mint a hiva
tott vad-üzér feléjük fordítsa figyelmét, ha t. i. azok 
megfelelnének ama követelményeknek, melyeket az 
ilyen területekkel szemben minden vadász jogosan 
formál; ha vadakban bővelkednének és a vadak oltal
mazása tervszerűen történnék.

Hogy mi módon lehetne ezen állapotokon segíteni ? 
az volna most már a főkérdés; mert tény az, hogy 
a vadak tulszaporodása sok esetben a mezőgazdasági 
érdekek rovására esik. De azonnal utánna is tehetjük,
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ezzel a veszedelemmel szemben nagyobbrészt tehetet
lenül állunk, mert mire segítséget hozhatunk az oltáshoz, 
már rendesen tetemes a kár. Növeli még a veszedelmet 
az a körülmény, hogy a köznép az oltásban való rész
vételre csak nagy nehezen, nem ritkán karhatalommal 
bírható, annál kellemesebben lepi meg tehát az erdész 
embereket, ha ezen a téren igazi buzgóságot és igye
kezetét tapasztalnak.

Ilyen utóbbi eset volt múlt évi december hó 
24-én nálunk, midőn a sárkányi m. kir. erdőgondnok
sághoz tartozó felső-kománai védkerület H. üzemosztály,
V. vágássorozat 22 tag 8 osztagában tűz ütött ki.

A mint a veszedelem hire a felső-kománai köz
ségi bírónak tudomására jött, azonnal a legnagyobb 
készséggel fogott hozzá az oltási munkálatok vezetésé
hez és saját jó példájával buzdította erre faluja népét 
is. A buzgó munkálkodás sikere nem maradt el, de 
az érdem jutalma sem, mert a többieknek ezen a téren 
mintaképül szolgálható birót a földmivelésügyi m. kir. 
Ministerter úr ő nagyméltósága folyó évi 21267 számú 
magas intézkedésével 50 korona jutalomban és elismerő 
dicsérő okiratban részesítette, melyeket neki szeretett 
főnökünk, tekintetes Fekete Ferencz m. kir. erdész 
úr a járási főszolgabíró és a községi lakosság jelen
létében folyó hó 11-én szép beszéd kíséretében ünne
pélyesen átadott.

Bár minden községi biró hasonlókép cselekednék, 
akkor mi is nagyobb eredményeket tudnánk felmutatni 
az erdeinkben gyakran pusztító tüzesetek alkalmával. 
Soraimnak kedvelt lapunkban leendő szives kölését 
kérve tisztelettel maradtam igaz hive

Már ké  J ó z s e f
m. kir. erdőőr.

Újbánya 1900 junius 16. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Évek óta kísérem figyelemmel azt az emberi erőt 

szinte meghaladó munkát, melyet a szerkesztő úr az er
dészeti és vadászati altisztek ébresztgetésénél végez s 
melylyel azoknak nem csak mostani helyzetén javítani, 
de jövőjükről és gondoskodni törekszik. Zúg a hivó 
szózat az egész hazában s a ki akarta, bizon eddig már 
meghallhatta, A  szerkesztő ur nem kiméit fárádságot, sem 
anyagi áldozatokat s bátran állt annak a mozgalomnak 
élére, mely hivatva lenne a mi mostoha sorsunkban javu
lást előidézni.

Mondhatom nagy bátorság kellett ehez, mert hiszen 
be kell vallanunk, hogy testületünk tagjainak nagy része 
h sonlatos az érzéketlen fadarabhoz, nem törődik a saját 
sorsával, hanem összetett kezekkel nézi a világ folyását 
és várja, mig a sült galamb magától szájába röpül.

Hála annak a kicsiny, de igaz lelkesedéstől áthatott 
csoportnak, mely felfogva a szerkesztő ur munkálkodá
sának és terveinek nagy horderejét, körűié csoportosult 
igyekszik kivenni részét a közös jót czélzó küzdelemből, 
annyi eredményt mégis felmutattunk, hogy immár or
szágos egyesületünk megalakulásának küszöbén állunk s 
csak az a sajnálatos, hogy alapszabályaink jóváhagyása 
még mindig késik. Egyéb, mint például temetkezési, ol
vasó stb. egyletek alapszabályai rövid pár hónap alatt 
nyernek jóváhagyást, mig a mieink ime egy év leforgása 
alatt sem tudták azt még megnyerni. Ebből is látható, 
hogy mi a sorsnak mostoha gyermekei vagyunk, a kik
nek nincsenek igaz szószólóink, kik sorsunkat önzetlenül 
szivükön viselnék. Pedig mi nem is kérünk mást, csak 
hogy engedtessék meg nekünk önmagunkon a saját 
erőnkből segíteni.

hogy csak látszólag; mert a nyújtott haszon a kár
tételt mindig felülmúlja s tekintve azt, hogy a vadá
szati revier tulajdonosa, esetleg bérlője, a vadak által 
eszközölt károkat megtéríteni köteles: ez a kár nem
csak hogy látszólagos, de tulajdonképen nincsen is. 
A mi észrevétlenül marad a gazda szeme előtt, az 
olyan kárról természetesen nem is beszélhetünk.

így állván a dolog, most már arra kellene töre
kednünk, hogy vadászati nézőpontokból olyannyira 
jelentős erdélyi hazarészünkben ezen sport gyakor
lásával közgazdasági viszonyaink javuljanak, szóval, 
hogy a vadászatnak közgazdasági jelentőséget szerez
zünk. Ez pedig, csak úgy érhető el, ha úgy a magán-, 
mint köztulajdont képező vadász-revierek okszerű 
kezelés alá kerülnek. Ne tekintsük a vadász-sportot 
többé értéktelen szórakozásnak, hanem jövedelmező 
gazdasági ágnak s igyekezzünk ezen nézőpontból a 
sport űzésére alkalmas területeket kezelni is. A magán- 
tulajdont képező vadászterületek (mekkora ezeknek a 
száma!) a tulajdonosnak közvetlenül kamatozván, itt- 
ott tűrhető évi bérösszeg mellett hasznosittatnak is,

de semmiesetre sem úgy, a mint a mai nagy fellendü
lésnek indult sport-korszakban hasznosíthatók volnának. 
Hiszen a külföldön egyes tulajdonosok mesés összegeket 
raknak zsebre évenként a vadászati bérletből.

A gazdagabb visszonyok közt élő magán tulaj
donosok majd csak rájönnek arra önmaguktól is, hogy 
raikép értékesíthetik a tulajdonukban lévő ingyen 
kamatozó kincseket, — de nem úgy ám a közvagyont 
képező vadászrevierek tulajdonosai: a községek. Ezek 
érthetlen közönyösséggel bánnak el a bérletijog meg
védésében, bérbeadásában és a vadászati jog gyakor
lásának ellenőrzésében. Igazi keleti lagymatagság, nem
törődömség jellemzi őket eme kötelességek teljesí
tésében; talán azért, mert a közvagyon ősi felfogás 
szerint, bitang-gazdaság: vagy pedig — a mi nem 
rika eset — a községi elöljáróság, czimboráskodásból, 
szöszért — borért adja ki abérletet, csak hogy épen a 
törvényes formáknak elég legyen téve. Ilyen körül
mények közt sok időt kell arra várnunk, mig ezen 
viszonyok javulni fognak.
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No de azért tisztelt kartársak ne essünk kétségbe, 
mert hiszen a mi késik, az nem múlik; a fő dolog az 
hogy legyünk kitartóak; vegyünk példát ebben lapunk 
szerkesztőjétől s vezérünktől, ki daczolva minden aka- 
dálylyal, ernyedetlen buzgósággal folytatja a küzdelmet. 
Tartsuk azonban szem előtt, hogy ő is csak gyönge ember, 
ki küzdelmünk élén csak úgy állhat meg, ha mi sem 
vonjuk meg tőle támogatásunkat, hanem hűségesen ki
tartunk oldalánál.

Mindazoknak, kik egyesületünk ügyét szivükön viselik, 
erkölcsi kötelességük lenne lapunkat legalább a küzdelem 
befejezéséig támogatni s bizon szomorú dolog az, hogy 
még olyan sokan vannak, kik ezen a téren nem teljesitik 
kötelességüket.

Az összes kartársakat és a szerkesztő urat szívélyesen 
üdvözlöm.

D u b a  S á n d o r  
városi erdöör

F igye lm ezte tés . Lapunk mai számának szétkül
désekor mindazokat a tisztelt olvasóinkat, kiknek előfize
tése vagy már régebben lejárt, vagy pedig a folyó hó 
végével le fog járni, erre a körülményre a czimszalagon 
figyelmeztetjük. Ne vegye ezt senki megbántásnak (mint 
a hogy azt egy páran már ezelőtt tették), mert hiszen 
szokás ez minden egyes lapnál. A  röpiratból nyakunkon 
maradt mintegy 300 példányt kénytelenek leszünk leg
közelebb elpusztiiani, hogy lakásunkban ne foglalja ha
szontalanul a helyet s igy kérjük azokat, kik talán már 
megrendelték és még nem kapták volna, ezt egy leve
lező lapon tudatni.

H ova p á ly ázzu n k ?  Az E. L. VI. füzetéban a 
következő pályázatokat találjuk.

Pályázati hirdetmény. 937/1900.sz. — Kis-Szeben 
szab. kir. városnál (Sárosm.) elhalálozás folytán egy 
erdőőri állomás megüresedvén, erre ezennel pályázat 
nyittatik. Ezen állással egybekötött javadalmazás, 
melylyel nyugdíj is jár, a következő: a) évi 640 K.

Pedig, ha széttekintünk hazánk egész nagy 
területé, tapasztalni fogjuk, hogy bizony a vadászat 
nem megvetendő jövedelmi forrását képezi, egy-egy 
vad-dus vidéknek. A Dunán túl az Alföld sok vár
megyéjében, hazánnk déli és északi hegyes vidékein, 
ezen sport révén, nagy összegek vándorolnak a köz
kasszába, csak épen erdésyi hazaiészünk — a vad 
tenyészetre legalkalmasabb terrénum — van, e tekin
tetben is siralmas, szánalmas állapotban,

De, hogy a viszonyok javítására irányuló törek
vésekből is felemlítsek valamit, csupán azon nézetemnek 
adok kifejezést hogy mikép látnám én a vadászati
jognak, mint közvagyonnak a megvédését és gyakor
latának a közjó érdekében való ellenőrzését, a leg
egyszerűbb utón megvalósíthatni?

Erről a következő czikkben szólok.

készpénz, b) természetbeni lakás, c) 5 (öt) kát. hold 
földilletmény, d) 36 ürköbméter fenyő-tűzifa, e) 2 drb. 
fejőstehénre és 2 drb növendékmarhára nyári erdei 
legelő, esetleg 6 darab sertésre makkoltatás. Pályázók 
felhivatnak, hogy az eddigi szolgálatukat, az 1879 évi 
XXXI. t.-cz 37. §-ában követelt minősítésüket, ép, erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélő tehet
ségüket, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban 
és Írásban való tökéletes, a tót nyelvnek pedig a 
szolgálatban megkivántató szóbeli bírását igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényüket f. évi julius hó 10-éig 
a városi tanácshoz adják be. Az állás f. évi augusztus 
hó 1-én elfoglalandó. Kis-Szeben, 1900. évi junius hó 
5-én. Eiszelt Antal, polgármester.

Pályázat erdőőri állásra. 534/1900. sz. — A 
munkácsi gör. kath. püspökségnek görömböly-tapolczai 
erdejénél egy erdőőri állás megüresedvén, ezen állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás 300 korona kész- 
pénzfizetés, 120 korona ruhaátalány, 16 köböl rozs, 
4 köböl búza, 28 m3 vegyes tüzita 2 hold földilletmény, 
szabad lakás, faeladási jutalék, és jogosultság két 
tehén tartására. Pályázni kívánók felhihatnak, hogy 
sajájkezüleg irt kérvényüket, az 1879. évi XXXI t.-cz. 
37. §-ában körülirt szakképzettségüket igazoló okmány, 
keresztlevél, erkölcsi bizonyítvány, jó látó-, halló- és 
beszélő-képességüket igazoló orvosi bizonyítvány, végül 
eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgálati bizonyít
ványuk kíséretében f. évi julius hó 20-ig tek. Nád
pataki László püspökuradalmi jószágfelügyelő úrhoz 
Miskolczon, lehetőleg személyesen nyújtsák be. Meg
jegyeztetik, hogy ezen állás lehetőleg azonnal, de elg- 
későbben f. évi szeptember hó 1-ig okvetlenül betöltendő 
lesz. Miskolcz, 1900. junius hó 15. Szalay József, ra. 
kir. főerdész.

A  k irá ly  v ad ászk a lan d ja . D’Albon báró, 
bécsi újságíró, könyvet irt a királyról, a melyben fó'ként 
a róla keringő anekdotákat gyűjtötte egybe. Jóizü vadász- 
história az amelyik a tiroli erdőségekben történt Fajdkakasra 
lesett a felséges ur és a hogy nesztelenül lopódzott fától- 
fáig, meglátott messziről két favágót. Szürke volt már 
az idő, készülőkött már az este, a favágók nem ismertek 
rá a felséges urra. A király jókedvű beszélgetésbe 
mélyedt kísérőivel, ügyet sem vetett a két favágóra, a 
mikor az egyik oda tenyereskedik elébe, megbillenti 
ujjával a kalapja csücskét, aztán kurtán kérdi:

— Vadász van-e tüze?
A  király kicsiholt és az égő taplót odaadta a 

parasztnak. Amaz belegyömöszölte a pipájába s nagyokat 
szitt a szárból és, hogy a dohány meggyulladt, vígan 
fújta a füstöt. Azután azt kérdezte tőle kurtán:

— Kakasra megyen kend, vadász?
— Arra. Miért?
— Azt hiszi ugy-e várja majd ott a kakas, ha olyan 

nagy hanggal van ?
A  vadászó-társaság egyik tagja megsokallta kissé 

a dolgot, jól oldalba döfölte a tirolit s a fülébe súgta 
de nyomatékosan, hogy a királylyal van dolga. A  ficzkó 
oda se neki. Nem törődött ő azzal sem.

— Aztán harag ne legyen belőle, király uram, 
’szen nem akartam én rosszat, mondá lassú méltósággal 
lehúzta fejére a süvegét, nagyot szitt a pipájából, azután 
nyugodtan elballagott társával egyetemben.

A  királynak pedig gondja volt rá, hogy „harag 
ne legyen" a dologból és jót mosolygot a kalandon.

É le tm en tés. Általánosan tudott dolog, hogy a 
vizbefulladtakat úgy biztatják életre, hogy nyelvüket
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húzogatják. Most a tudós Loborde orvos jelentést ter
jesztett a francia akadémia elé, melyben kimutatja, hogy 
ezen eljárásnak csak akkor van látszatja, ha legalább három 
óra hosszat huzogatját az illető nyelvét . . . Hányán pusz
tultak el, a kik pedig még élhettek volna, ha a mentők 
tudnak Laborde orvos tapasztalatáról.

Medve az asszonyok között. Ki nem bor-
zongott meg már arra a gondolatra, hogy egyszer vala
hogy szembe kerül valami vad állattal, olyan helyen, 
ahol éppenséggel nem járnak a vad állatok. Például utcán, 
házban vagy másutt hirtelen csak felbukkan .egy nagy 
oroszlán, farkas. Ilyen szorult helyzetbe jutott a minap 
egy német vidéki városban egy csomó asszony. Egy 
állatkerttulajdonos medvéje eltépte láncát és mielőtt még 
észrevették volna, elmenekült a szabadba. Bolyongásai 
közben egy patakhoz ért, amelyen női uszoda volt. A  
medve kapta magát és beugrott a vizbe, hogy kissé 
lehűtse magát. Kevéssel később csapatostul jöttek a 
fürdőző asszonyok s csak amikor a vizbe ugrottak, vették 
észre a hüs ölő medvét. Iszonyú ijedelem, sikoltozás támadt 
erre, a bestia pedig kisétált azután a partra és a gyepen 
sütkérezett. Itt érték utói az állatkert emberei, akik 
erősebben megláncolták s azóta jobban őrzik.

Óriás a g y a r .  A világ legnagyobb elefántcsont 
agyarát mostanában találta meg két aranykereső a Jukon 
tájékán. A  becses lelet egy őskori mammuth jól konzer
vált hatalmas agyara s hossza közel tizenhárom láb, mig 
az eddig legnagyobbnak tartott pétervári mammuth-csont- 
váz agyara csak kilenc láb, a csikágóié pedig kilenc láb 
és nyolcz hüvelyk. Az agyaraknak csak a hegye lát
szott ki és a két aranykereső az első pillanatban nem is 
sejtette, milyen kincsre akadt ott. Óriási munkával 
kiásták a két óriási agyart, amelynek kerülete a gyökér 
táján hoszonharmadfél hüvelyknyi volt. A  két agyar 
mindegyike két métermázsa súlyú.

fclSX'üá k'3
Szerkesztői üzenetek.

Barabás Jó z se f úrnak A sorültetéseknél a kiszámítás 
igen egyszerű. A háromköteléknél, mint a tankönyvben alkal
mazott ábra mutatja, a csemeték egyenlő oldalú háromszöget 
képeznek s igy első sorban ki kell számitanunk egy ilyen három
szögnek a magasságát, mert ez adja meg a sortávolságot. A 
sorok távolsága itt 3 464 láb ; ilyen sortáv mellett egy oldalon 
kell 60 csemete, a másikon 69’28, a kettőt egymással meg
sokszorozva megkapjuk a 4156 darab csemete szükségletet. A 
négyes köteléknél, hol a csemeték és a sorok távolsága egy
aránt 4 láb. a kiszámítás még egyszerűbb. Egy négyzet katasz- 
trális holdnak ugyanis minden egyes oldala 40 öl=240 láb, 4 
lábnyi távolság mellett kell tehát egy sorba 60 csemete. 
60X*>0=3600 csemete. K iss P á l úrnak, Ilyefalva. 4 kor. be. 
érkezett. a f. hó végéig rendezve van. Pircliann Fridolin  
úrnak. A Köröskény. Közleményeket bármely hazai nyelven 
elfogadunk s ha arra alkalmasak, lefordítjuk, mert a szerkesztő 
az össze shazánkban használatos nyelveket birja. Len gyel 
A lb ert urnák, A. Rákos. Addig szívesen várunk, kivált ilyen 
régi hú barátunknak. A röpiratot 20-án postára adtuk. Llcsar  
Ján os úrnak, Szék. A kérdéses hirdetményt, mely mindenre 
nézve bő felvilágosítást ad, mai számunkban találja. Előbb nem 
közölhettük, mert csak most lett kiadva, különben a közléssel 
minden más lapot megelőztünk. Pék István urnák, Rajka. A 
hiba tévedésből csúszott be ; majd a nyilvántartásban kiigazítjuk.

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

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
18/1900. szám alatt alulírott püspöki uradalmi pagony

gondnokságban, Bars Berzenczén egy Il-od osztályú erdő
őri állás betöltendő.

Az erdőőri illetmény a következő :
Készpénzfizetés 362 korona 16 fillér. Természetbeni 

lakás, vagy 80 kor. lakbér. 12 ürm házhoz szállított 
kemény hasáb tűzifa. 1 hold főid vagy 20 kor. földmeg
váltás, 2 drb. szarvasmarha és 2 drb. sertés tartás és az 
erdei kihágásokból befolyt pénzbüntetésekből a kártérítés.

Pályázók felhivatnak, hogy a szakvizsgalati, orvosi, 
és szolgálati bizonyítványokkal, s ha nősek anyakönyvi 
kivonattal felszerelt kérvényeiket saját kezűleg írva f. évi 
ulius hó i-éig a Bars-Berzenczei püspöki uradalmi pagony- 
gondnoksághoz (u. p. Újbánya Barsmegye) nyújtsák be.

Bars-Berzencze, 1900. évi május 27-én.
PULCZ FERENCZ

4—4 püspöki urad. főerdész.

t M N M M H H M M

Zoológiái Lapok {
Iáö z lgitigtivgIc tudományos gs ö’&z*

P
V  képes közlemények a tudományos és gaz- 
™ dasági állattan és vadászat köréből,

í szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

X
X
X
X
X
$
X
*
*
*

!! MEGJELENT!!
és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

i * r  RÖPIRAT
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság" 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.
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MA6YABH0N ELSÓ, LEGNAGYOBB ES LEGJOBB HÍRNEVŰ 6rAÜ2LETE.

m K M ssM - i84z o

KEKSZEREK 10-évi jóráílássaí

Képes árjegyzék 'hérmontve. iavifások pontosan

E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M és TÁ
Szerb kir. udv. szállítók, Ó es. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyraóltóságu Földmivelésügyi ra. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdótzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A I R U H A
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó ezikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. julius 3. 40. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
e Előfizetési árak :
’ Egész é v r e ............................... 8 kor. — fii.
Kél é v r e .....................................4 kor. — fii.
Negyed évre ...........................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
g küldendők. ,

í® H irdetési dijak ;
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ezen kívül minden "hirdetésnél 
60 fii. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.V® (®E6&S._______:____________________

Előfizetési felhívás.
Mai számunkkal lapunk IV.-ik évfolya

mának harmadik évnegyedére uj előfizetést 
nyitván, felkérjük lapunk eddigi barátait és 
jó akaróit, hogy pártolásukban a jövőre is 
részesiteni szíveskedjenek.

Most hogy küzdelmünk gyümölcsének meg- 
éréséhez közeledünk, kétszoresen van szük
ségünk összetartásra, kivált pedig lapunknak, 
mely ezt közvetíteni van hivatva, a fentartá- 
sára, ez pedig csak úgy lesz lehetséges, ha 
híveink nem csak szellemileg és erkölcsileg, 
de anyagilag is támogatni fognak s ezért első 
sorban arra van szükségünk, hogy mindazok, 
kik eddig az utófizetők sorába tartoztak, sza
kítva eddigi rendszerükkel, az előfizetők sorába 
lépjenek s ebből folyólag ne csak eddigi hátra
lékaikat egyenlítsék ki, hanem egyúttal már a 
jövőre is — lehetőleg az év végéig — még 
e hó folyamán küldjék be az előfizetést.

Ezen kívül nem szabad lankadnia egyik 
hívünknek sem uj hívek szerzésében, mert va
lóban pirulva kell bevallanunk, hogy eddig az 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
közül nagyon kevesen mutattak érdeklődést 
saját érdekeik és javuk iránt, pedig az anyagi 
áldozat, mit erre hozniok kellene, a nevetségesig 
csekély, melyet még a legszerényebb viszonyok 
közt lévő kartárs is minden nagyobb megterhel- 
tetés nélkül elviselhet.

Lapunk iránya és előfizetési ára a régi 
marad.

Itt még felhívjuk híveink becses figyelmét 
a lapunk szerkesztője által kiadott „Az erdő 
és annak fenntar tója"  czimü röpiratra, mely 
könyv 1 kor. 40 fii. beküldése mellett bér
mentve lesz küldve. A ki még nem tette, igye
kezzék ezt a müvet még e hó folyamán meg
szerezni, mert azon túl már alig lesz kapható.

Végül figyelmeztetjük tisztelteit olvasóinkat 
hogy az, ki a czimére küldött lapot a postán 
elfogadja, előfizetőnek tekintendő s törvényeink 
szerint annak árát megfizetni köteles.

Az E R D É S Z E T I Ú JS Á G  kiadóhivatala.

Kerületi egyesületek alakítása.
Most, midőn az országos erdészeti és vadá

szati altiszti nyugdíj és segély egylet kérdése 
mindinkább a megvalósulás stádiumába lép, 
önként előtérbe nyomul a vidéki, hogy úgy 
mondjuk kerületi egyesületek megalakulása.

Lapunkban többször volt már szó arról, 
hogy ha majd a Budapest székesfőváros köz
ponttal országos erdészeti és vadászati nyugdíj 
és segély egyesületünk megalakul, igazgatásá
nak egyszerűsítése és könnyebbé tétele végett 
szükséges lesz a hazában szétszórtan élő kar
társak összehozására fiókokat alakítani, melyek 
a központ és a tagok közt közvetítőként szere
peljenek. Az ilyen fiókok nem csak a tagsági 
dijak beszedésénél, hanem a közgyűléseknél 
is nagy szerepet lennének hivatva játszani, 
mert az utóbbiakat megelőzőleg saját körükben 
s a tagok csekélyebb anyagi megterhelésével
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314 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

tartván gyűléseket, itt módjukban lenne a köz
gyűlés tanácskozásának tárgyait megvitatni, 
azután pedig saját kebelükből meghatalmazott 
résztvevőket a központba kiküldeni.

A magam részéről azonban nem vélem ezt 
egyesületünk megalakulásának idejére halaszt- 
hatónak, sőt ellenkezőleg véleményem az, hogy 
valamint az órás előbb az egyes részeket ké
szíti el s csak azután alkotja meg egész müvét, 
azonképen nekünk is első és fő feladatunk 
lenne előbb vármegyénként vagy mondjuk ke
rületenként tömörülni s miután igy már jó előre 
megalkottuk a szilárd részeket, játékszámba 
fogna menni az egésznek az összeforrasztása. 
Ajánlatosnak teszi ezt már az a körülmény is, 
hogy kisebb körben könnyebb az egymással 
való érintkezés, a kölcsönös eszmecsere, egyik- 
nak a másik által való felvilágosítása és a mi 
fő, kisebb távolságoknál sokkal könnyebb az 
összejövetelek rendezése. A híradás is sokkal 
könnyebben megy, mert szomszéd átadja a 
másiknak és igy tovább, hasonlatosan ahoz, 
mint mikor tűzvésznél az egyik égő házról a 
másikra pattannak át a szikrák, mig végre az 
egész község lángban lobog. így lehetne nálunk 
is egyikről a másikra átplántálni a tiszta igaz 
lelkesedést, mely azután mint a futó tűz végig 
száguldva az egész országon, magasan föllobogna 
az összes kartársak fogékony szivében, olyan

erőt fejtve ki, melynek többé mi sem tudna 
ellentállani.

De nem csak tisztán országos egyesü
letünk megalakítása czéljából van nekünk szük
ségünk a vidékenként való egyesülésre, hanem 
meg kellet volna ezt már tennünk régen azoknál 
az okoknál fogva, melyeket alább elősorolok. 
Sajnos, hogy már régebben nem volt terünk, hol 
az erre buzdító szózat fölhangzott volna, mert bi- 
zon mondom, hogy az egyesülés révén nem len
nénk még mindig mostani elmaradottságunkban.

A kerületi egyesületeknek hivatása nem 
annyira az anyagi, mint inkább az erkölcsi oldalra 
fektetné a fősulyt.

Egy-egy vidéken a kartársak szinte rá 
vaunak utalva arra, hogy munkálkodásukban 
egyöntetűen járjanak el, mert a jó eredmény 
csak ez által lehet annyira, a mennyire bizto
sítva, már pedig az csak úgy lehetséges, ha 
kicseréljük eszméinket, mi csak a gyakoribb 
személyes érintkezés utján lehetséges. Most 
akár hányszor megesik, hogy még a legköze
lebbi szomszédságban élő kartársak sem ismerik 
egymást, nem hogy még egymással érintkez
nének, hanem megy kiki a maga utján, nem 
törődve a másikkal.

Az egyesülés hivatva lenne sziveinket 
összeforrasztani, köztünk nem csak a kollegi
ális, de őszinte baráti viszonyt is fejleszteni.

A fejedelmi vadász.
Rudolf trónörökös medvevadászata Beregben.

(A Budapesti Hirlap után.)

Néhai Rudolf tónörökös tiszteletére Schönborn 
Ervin gróf 1979. novemberében Beregmegyében, a 
a Latorca melléki erdős hegységben nagy vadászatot 
rendezett, melyet a boldogult királyfi le is irt. Ezt a 
munkát a trónörökös 1881-ben kinyomatta, de az for
galomba nem került. A munka egy példányát elkül- 
dötte Tabódy Józsefnek, hogy azt az Osztrák-Magyar 
Monarchiá-nak Felső-Magyarországról szóló részében 
használják föl. A könyv ma megjelent és Beregmegyé- 
vel foglalkozó részében olvassuk Rudolf trónörökös 
tollából a medvevadászat e nagyon érdekes leírását:

„Rövid reggelizés után szánon útnak indultunk. 
A tágas völgyben zuhogva futó Latorca hegyi folyónak 
hol jobb, hol balpartján haladtunk tova. A tájékot 
szép, meredek, sürü erdőség borította hegyek kör
nyezik. Beljebb hatolva, mindinkább emelkedik a hegy
ség és szükül a völgy.

Az egész vidék csupa kisebb-nagyobb erdős hegy
láncokból áll, melyek mind egyközüleg húzódnak és 
egymástól szép, csöndes, jobbára egészen lakatlan, 
erdős völgyek által vannak elválasztva. A Latorca
völgy felső végén folyvást magunk előtt látjuk a 
Magyarország és Galícia közti magas, erdőtlen víz
választó-hegységet.

Egy órai utazás után kies mellékvölgybe kanya
rodtunk be, hol egy kis patak vigan csörgedezett a 
jégfödte partszegélyek közt s csak egyes szegényes 
viskók tünedeztek föl az emberi kultúrának e vég
határán. A sürü bükkerdősóg mélyen lenyúlik a völgybe 
és szép, meredeken emelkedő hegyek alkotják a kép 
keretét.
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Összejöveteleinknél módunkban lenne bajainkat 
elpanaszolni, azokat mások tanácsával és jó
indulatával orvosolni, sőt még a szolgálat nélkül 
levőknek esetleg állást is szerezni.

Gyűléseinket minden szakmánkba vágó 
munkálat befejezése után tartván, ott elmond
hatnánk kölcsönösen szerzett tapasztalatainkat, 
melyekből mások is okulhatnának s ugyancsak 
módja lenne mindenkinek kifejteni, hogy a kö
vetkező munkálatánál milyen módszert szándé
kozik követni s esetleg itt is többi kartársától 
értékes útbaigazítást és haszuos tanácsokat 
nyerhetne.

Ilyen gyűléseinkre meghívandók lennének 
a gyülekezés helyéhez közel lakó erdőtiszt 
urak, kik szerény véleményem szerint nem 
csak szívesen megjelennének, hanem arra is 
rábírhatnék, hogy alkalmi szakelőadásokat tart
sanak, melyekből okulva, hasznos szolgálatot 
tehetnénk erdészetünknek.

Ez a kölcsönös érintkezés hivatva lenne 
részünkre polgártársaink, de kivált szolgálata
dóink becsülését is irányunkban nagyra növelni, 
mert látnák abból, hogy a komoly és hasznos 
munkának és törekvésnek emberei vagyunk.

Az igy szerzett tapasztalatok azonban nem 
maradnának meg egy-egy kerület szűk körében, 
mert a tárgyalásainkat lapunkban közölvén, 
azok az egész országban szétszórtan élő kar

társak közkincsévé válnának s igy kifejlődnék 
lassan a mi saját altiszti szakirodalmunk, melyre 
hogy nagy szükségünk van, azt senki tagadni 
nem fogja.

A gyűlések helyét is folyton változtatni 
kellene, minek kétféle előnye is van, és pedig 
az egyik az, hogy igy nem csak folyton egye
seket terhelné az utazásokkal járó kiadás, a 
másik pedig az, hogy mindig más-más vidéket 
látogatván, módunkban lenne annak kultúrájá
val megismerkedni s tapasztalatainkat böviteni 
és igy minden egyes gyűlésünk valóságos tanul
mányút lenne. (folytatása következik).

A magyar kir. erdööri szakiskolák szabályzata-
1. § Az erdőőri szakiskolák czélja: az erdőőri 

teendők végzésére alkalmas egyéneket nevelni.
2. § A szakiskolák tanfolyama két évre terjed; 

a tanulók részint állami ellátás mellett, részint saját 
költségen vétetnek fel; és pedig mindkét tanfolyamra 
összesen felvétetik a liptó-ujvári szakiskolába 60, a 
györgény-szent-imrei szakiskolába 60, a királyhalmi-ba 
24 és a vadászerdei-be szintén 24 tanuló.

3. § A szakiskolákba belépni kívánók felvétele 
iránt a földmivelésügyi m. kir. ministerium határoz; 
a felvételt kérő folyamodványok minden év julius 
havának végéig ezen ministeriumnál annyival ponto
sabban beadandók, mert később beérkező folyamod
ványok tekintetbe nem vétetnek.

Mintegy félóráig haladhattunk e völgyben s akkor 
szánunkat elhagytuk. Az útnak — ha ugyan útnak 
nevezhető — vége szakadt és miután a patak fölött 
egy keresztül fekvő fatörzsön átkeltünk, apró ökrök 
által vont szánokra kellett ülnünk, aztán hegyen, 
völgyön, mezőn, tüskön-bokron át vittek bennünket 
cammogva. Végre beléptünk a magas, szálas bükk- 
erdőség pompás, nagyszerű dómjába. A fák ágait, az 
aljerdő sürü bokrait, minden követ és kidőlt fatörzset 
hó borított. A hegyoldalban a gerincnek tartottunk, 
De még mielőtt fölértünk volna, egy kis tisztásnál 
letértünk és egy árok, jobban mondva, egy kis völgy 
szélén a vadászok fölállittattak. Az erdőség e helyen 
nyílt volt és szabad kilátást engedett.

Fölséges téli nap volt, sötétkék ég felhőtlenül 
boltozódott fölöttünk és a havat ugyancsak olvasztotta 
a nap heve, mintha szép tavaszi idő lett volna. 
Helyemen voltam, nagyszerű, szép természet közepette 
medvevadászaton, vágyaim célpontján, a medvetanyá
nak talán tőszomszédságában.

Négy medvét nyomoztak ki a hajtásban, jelen
tették a vadászok.

Alig ültem le szép csöndesen egy fiatal bükkfa 
mellé, midőn máris hallatszani kezdett a messze távolból 
a hajtők első rivalgása, a szarvashivásnál is használni 
szokott tülkök tompa hangja az erdő csöndjén át.

Még mi sem moccant meg körülöttem, csak 
néhány magtörő röpkédéit egyik fáról a másikra, avagy 
egy-egy harkály kopácsolt az öreg bükkök törzsén és 
cinkesereg zsibongott a nyírfák koronái közt.

Egy negyedóráig ülhettem igy, midőn egyszere 
csak az előttem elterült kis völgyben, körülbelül 300 
lépésnyire, egy nagy fekete alakot pillantottam meg 
a fák között fölfelé osonni. Egy hatalmas vén mackó 
volt! Leírhatatlan örömérzet fogott el és a vadaszláz 
első izgalma futott végig rajtam. De most födolog 
volt a hidegvérüség, hogy a szemfüles ellenfélt jó 
lőtávolra engedjem közeledni. Lassan, óvatosan kapasz
kodott fölfelé a partoldalon, majd sompolyogva, majd 
ismét gyorsabb menetben ügetve. Időről-időre két lábra
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4. § A tanulókul felvétetni kivánók tartoznak 
kétségtelen hitelességgel kimutatni, hogy:

1. 17. éves életkorukat betöltötték, vagy az 
intézetbe való belépés napjáig (október hó 8-ik napjáig) 
betöltik és 85 évesnél nem korosabbak;

1 . ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás 
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 bizonyitványa 
szükséges;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyé
konyan jól Írni, jól olvasni s az elolvasott tárgynak 
értelmét jól elmondani képesek, s hogy a közönséges 
négy számmivelet szerint jól tudnak számolni;

4. erkölcsi magaviseletük jó; mi czélból az 
iskolába való felvételi folyamodvány benyújtása idejéig 
eltöltött idő alatt tanúsított magaviseletükről bizo
nyítvány felmutatandó;

5. katonai kötelezettségben állanak-e; igenlő 
esetben kötelesek abbeli igazoló könyveiket is be
mutatni ;

6. a folyamodók tartoznak kérelmüket saját
kezűig irni s abban megmondani, hogy a válasz mely 
czim alatt, mely utolsó postai állomásra és melyik 
vármegyébe küldendő:

7. állami ellátás mellett felvétetni kivánók részéről 
hiteles segénységi bizonyítvány melléklendő.

5. § Az előbbi kellékek igazolása alapján az 
intézetbe felvett és ott megjelenő tanulók testi épsége 
és egészségi állapota az intézet orvosa-, az előbbi § 
3-ik pontjában megjelölt tanulás-ismereteik pedig az 
intézet vezetője által a jelentkezés alkalmával szigorúan 
felülvizsgáltatnak, s azok, a kiknek testi szervezete

hiányos, vagy a kik valamely ragályos avagy az intézeti 
foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható beteg
ségben szenvednek, vagy ha kellő sikerrel való tanul- 
hatásra elegendő alapismeretekkel nem bírnak, az 
intézetbe nem fogadtatnak be.

6. § Azok a tanulók, a kik saját költségükre vétet
nek fel tartoznak az ellátásért és az intézetben való tartóz
kodás idejére adott ruházatért évenkint 150 forintot 
félévi előleges részletekben fizetni, mihezképest a fel
veendő tanulók szülői vagy gyámjai királyi közjegyző 
előtt kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az 
évi 150 frtnyi eltartási költséget a kitűzött időre az 
iskola vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik.

7. § Az állami ellátás mellett felvett tanulók, 
illetve azok szülői vagy gyámjai abban az esetben, 
ha a tanuló az erdőőri szakiskolát a tanfolyam teljes 
bevégzése előtt önként elhagyja, vagy a jelen szabályzat 
9. §-ában megszabottak meg nem tartásáért, avagy 
a tanulásban való hanyagságért vagy képtelenségért 
elbocsáttatik, a reá fordított költségeket, egy évre 150 
forinttal számítva, az államnak, illetve az országos 
erdei alapnak megfizetni tartoznak.

8. § Minden tanuló tartozik annál a szakiskolánál 
jelentkezni, melybe felvétetett, belépés alkalmával pedig 
köteles magával hozni 6 inget, 6 gatyát, 6 zsebkendőt, 
10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár erdőjárásra 
alkalmas erős bagaria-czizmát és pedig valamennyit uj 
állapotban.

9. § A szakiskolákba való belépés által minden 
tanuló kiváló szorgalomra, kielégítő sikerrel való 
tanulásra, pontosságra, az erdők szeretetére és ápolására, 
összes elöljárói iránti feltétlen engedelmességre, józan 
és erkölcsös magaviseletre, s az intézeti szabályok, 
utasítások vagy részére adott parancsok pontos és

állott és előre nyujtá fejét, hogy jobban kémlelőd- 
hessen. Háta mögül a hajtok zsivaja hallatszott, 
vigyázva tekintgetett szét és meggyorsitá lépteit. Száz 
lépésnyire lehetett tőlem, midőn hirtelen megállott 
és lassan irányt változtatott kissé fölfelé, de nem 
egészen nekem tartva, mint eddig. Attól félve, hogy 
később nem talál eléggé közelembe jönni, a mint két 
nagy bükkfa közt alakját szabadon jól szemügyre 
vehetttem: lőttem! Mozdulatából mindjárt észrevettem, 
hogy golyóm talált. Egy pillanatra csöndesen meg
állott és mindenfelé nézegetett, hogy támadóját ki
kémlelje. Ekkor gyorsan hátra nyúltam másik fegy
veremért. E mozdulatomat a medve észrevette és 
nyomban arra fordulva, gyorsabban mintsem e nehéz
kes állatról föltehettem volna, felém rohant.

Egy kis mélyedésen, melyben nem láthattam, 
nagy sebességgel keresztül futott és egy pillanat alatt 
valami harminc lépésnyire közeledett hozzám. Nagy, 
fekete pofája, mely a lövés előtt szinte szelíd nézésű 
volt, vad ráncokba vonódott s az állat bőszülten tartott

felém. Vártam, mig egész alakját jól kivehettem; 
aztán homlokára céloztam és megrántottam a ravaszt. 
Lövésemre hangosan elorditotta magát; iparkodott 
lábra kapni, de mindjárt összesett és holtan terült el 
a fehér hóban. A golyó mélyen befuródott agyába. A 
széles, hatalmas fejű fekete óriás elterült a havon, 
melyet vérével festett be.

Egy negyedóra telt el ismét várakozással, mi
közben a hajtok lármája mind közelebb hallatszott és 
észre lehetett venni, hogy a hajtás vége felé jár.

Egyszer csak lent a völgyben három sötét alakot 
pillantottam meg gyors futással az általunk elállott 
hegyhátnak tartani. Fiatal, gyönge, még csak komondor 
nagyságú bocsok voltak ezek, melyeknek bozontos 
bundájuk miatt körvonalaik is alig voltak kivehetők; 
inkák valami nehézkesen tova guruló gombolyagokhoz 
hasonlítottak.

Eleinte felém tartottak; de aztán félre csaptak 
és egyenesen Schönborn gróf felé mentek, ki egyiköket 
jól irányzott lövéssel szerencsésen le is terítette. A
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lelkiismeretes teljesítésére, az intézet építményeinek, 
eszközeinek, bútorainak, ruháinak és minden vagyo
nának gondos felügyeletére, kíméletére, őrizetére köte
lezi magát, minélfogva az, a ki ezen kötelezettségeinek 
egyikét vagy másikát az intézet vezetője által való 
kétszeri megintés után is megszegi, vagy ha a meg
tartott nyilvános vizsgálat alkalmával a tanulásban 
való előmenetele nem találtatik kielégítőnek, az erdőőri 
szakiskolából el lesz bocsátva.

10. § Az intézetbe újon belépő tanulók tanfolyama 
minden év október hó 10-én kezdődik, s minden 
tanulóra az annak belépési idejére következő második 
év szeptember havában megtartott vizsgálat idejével 
végződik. Az intézetbe belépő tanulók kötelesek október 
hó 1 -jétől kezdve legkésőbb október hó 8-ig meg
jelenni, mely utóbbi határidőnek meg nem tartása a 
felvett tanulónak az intézetbe való be nem fogadását 
vonja maga után.

11. § Az erdőőri szakiskolák tanulói a földmivelés- 
ügyi ministerium megbizottjai előtt minden félévben, 
illetve minden év márczius és szeptember hónapjában 
nyilvános vizsgálatot tesznek. Ezen vizsgálat alkalmával 
a következő tárgyakból osztályzatot nyernek: 1 az 
általános erdészeti ismeretekből; 2. a számtanban való 
jártasságból; 3. az erdei munkában való gyakorlott
ságból; 4. az írásbeli képességből; 5. a rajzoiásbeli 
képességből: 6. a vadászati ismeretekből; 7. a szor
galomból és 8. a magaviseletből.

A kiérdemelhető osztályzatok következők: „dicsé
retes", „jó“, „kielégítő" és „nem elegendő". A minden
kori félévi vizsgák megtartása alkalmával a tanulók 
oly számban, a mint ezt a ministerium szükségesnek 
tartja, állami költségen egyik szakiskolából a másikba 
helyezhetők át.

másik kettő nyomban visszafordult és félig futva, félig 
gurulva, lesurrant a hajtáson és most egyenesen felém 
tartottak. Az előttem elterülő kis mélyedésen át haladtak 
és midőn a nagy bükktörzsek közt bukdácsoltak, föl
használva a szabad látást nyújtó pillanatot,, az elsőt 
sikerült lelőnöm. Jajvszékelő orditozással még egyszer 
föltápászkodott, hátsó lábaira állott és szerteszét 
tekintett. Még egy lövés és vége volt.

Az életben maradt harmadik bocs nem sok időt 
engedett a célzásra. Alig látta két testvérének szomorú 
sorsát, azonnal vad futásnak eredve, lerohant ismét a 
völgybe és ott, az időközben előnyomuló hajtókra 
bukkanva, soraikon végig futott s kisiklott a hajtásból.

A hajtők még mindig kiabálva, állomásainkhoz 
jöttek föl és örvendezve közeledtek az elejtett medvékhez.

Én is siettem zsákmányomhoz és igen boldog 
voltam, mikor ez egy hajtásban vadászszomszédaim 
közreműködése nélkül elejtett két medvét kedvemre 
megszemlélhettem. Az első valóban igen nagy, vén 
állat volt.

Több izmos férfi vállra vette a medvéket, öt
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12. § Szünidők az erdőőri szakiskolánál nincsenek, 
a jó maga viseletű és jól tanuló növendékek azonban 
a karácsonyi és húsvéti ünnepekre egy-egy hétig, 
valamint julius vagy augusztus hónapban az intézet 
vezetője által meghatározandó napokra két-két hétig 
tartó szabadságidőt nyerhetnek az esetben, ha ezt 
részükre szülőik vagy gyámjaik az intézet vezetőjéhez 
küldött levél utján kérik; a 24 éves vagy ennél 
magasabb korral biró tanulók részéről ily levél nem 
lévén szükséges, elégséges, ha szabadságiránti kérel
müket maguk intézik a szakiskola vezetőjéhez. Vasár
napokon és ünnepnapokon, kivévén a mulhatlanul vég
zendő teendőket, munkaszünet van, de a tanulók 
kötelesek az intézethez közelebb levő egyházban az 
isteni tiszteleten lehetőleg résztvenni.

13. § A tanításnál megfelelő elméleti oktatás 
mellett a fősúly az erdőőri szolgálathoz szükséges 
gyakorlati kiképzésre lesz helyezve, minél fogva a 
tanulók az erdőben, a csemete-kertekben és az intézetnél 
előforduló mindennemű munkálatokat, a favágásokat, 
erdőhasználati, művelési és védelmi munkákat, ása
tásokat, kapálásokat, szoba-, lakás-, bútor- és ruha- 
tisztitásokat, valamint az intézeti erdő és telep nappali 
és éjjeli őrzését maguk kötelesek végezni.

14. § A tanításnál vezérfonalul a Bedő Albert 
által irt „Erdőőr" czimü könyv szolgál, még pedig oly- 
képen, hogy annak tartalma az intézetbe belépő 
tanulóknak a tanfolyam első évében az első kérdéstől 
kezdve sorrend szerint követve végig és pedig október 
hó 10-től kezdve julius 15-ig terjedő naponkinti egy 
órai szobaoktatásra beosztva előadatik, s e mellett 
minthogy a gyakorlati kiképzésre is kiváló gond fordí
tandó, a növendékek által belépésüktől kezdve az 
erdőgazdálkodás folyamata szerint mindennap telje

ember a nagyot, kettő a kisebbeket. Ily módon indult 
meg lassú léptekkel a diadalmenet vissza azon az 
utón, a melyen jöttünk. Egy kis erdőtisztáson pihenőt 
tartottunk és falatoztunk. Az erdőcsőszök és a hajtők 
körülöttünk és pompás zsákmányunk körül táboroztak. 
A vigan lobogó megrakott tűz lángja élénkítette a 
szép képet.

Rövid itt tartózkodás után a második hajtásra 
mentünk, melyben még egy kinyomozott medvének 
kellett volna lenni. Minthogy azonban a nap már jól 
előre haladt, a hajtők valamivel kisebb térséget fogtak 
közre és igy, azt hiszem a medve hátul került. Vad
disznót sokat láttam, de közelembe egy sem jött. 
Schönborn gróf kettőt ejtett el és a hajtők egy nagy, 
már élettelen vadkanra találtak, melyet az első hajtás
ban egy erdész lőtt le.

Midőn a hajtők hozzánk kerültek, már éppen 
sötétedni kezdett.

A holdsarló ragyogott és a sötétkék égen fel
tűntek az első csillagok. Pompás csöndes est volt. 
Gyorsan siettünk a csikorgó havon le a völgybe, hol 
ránk a szánok várakoztak. Esti hetedfél órakor ismét 
beértünk Munkácsra."
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sitendő munkálatok alkalmával az ezen munkákra 
vonatkozó elméleti ismeretek is. utalva az „Erdőőr“ 
ezimű könyv iilető fejezetében foglalt leírásra, részletes 
népszerű magyarázattal tanitandók.

Az elméleti és gyakorlatai oktatás kelő kiegészí
tése végot a tanulók már az intézetbe való első évi 
tanulásuk alatt is, a s z á m í t á s - ,  az  i r á s -  é s  
r a j z o l á s r a ,  s k i s e b b  f ö l d t e r ü l e t e k  f e l m é r é s é r e ,  
valamint a közönséges vadászfegyverrel való bánásra, 
a vadászat és vadápolás alapismereteire s lövésre ta
níttatnak.* Az ezen tárgyakban való oktatás óráját 
illetve idejét a külső gyakorlati foglalkoztatás és munka
időre való tekintettel az intézet vezetője határozza 
meg, — kinek gondját képezi egyszersmind az is, 
hogy a növendékek a szakiskolában való tanulás ideje 
alatt a magyar nyelvtanból, Magyarország alkotmányá
ból, a hazai és általános földrajzi s a mezőgazdasági 
alap-ismeretekből a jövendőbeli állásukhoz mérten meg- 
kivánhatókat alaposan megismerjék.

Az elméleti oktatás órájában előadott tanításokból 
a tanulók még ugyanazon órában kikérdezendők az elő
adó tanító által a czélból, hogy a tanító a tanított tárgy 
miként történt felfogásáról és megértéséről azonnal meg
győződést szerezhessen; e^en kívül pedig annyiszor, a 
mennyiszer az intézet vezetője szükségesnek tartja, de 
hetenkint legalább is egyszer az addig tanirottakból vizs
gálati kikérdezés tartandó, hogy a tanuló ismereteinek 
mikénti fejlődéséről és gyarapodásáról kellő meggyőződés 
szerezhető legyen.

15. § A második évfolyamban tanuló növendékekkel 
a tanítás szintén az „Etdőőr* czimü könyv alapján és úgy 
az elméleti, mint a gyakorlati oktatást illetőleg hasonló 
ismétlő eljárással történik, mint az első évben, azon 
különbséggel, hogy annak tartalma október hó i-től kezdve 
február végéig naponkénti egy óra szobaoktatásra be
osztva adadandó elő, s hogy a második évfolyamban 
tanuló növendékektől minden tantárgyat és a gyakorlati 
foglalkozást, illetve az erdőőri szolgálat munkakörének 
minden ágát vagy kérdését illetőleg az önállóbb egyéni 
felfogás és alkalmazás az a mértéke keresendő és köve
telendő az iskola vezetője által, mely szükséges arra, 
hogy a tanuló az erdőőri szolgálat körében reábizandó 
teendőket kellő sikerrel végezhesse. Ehhez képest tehát 
a megfelelő mértékben szükséges elméleti oktatás mellett 
az intézet vezetője személyes felelősségének terhe alatt 
köteles gondoskodni arról, hogy a második évfolyamban 
levő minden növendék, az első félévi tanulási idő alatt 
is mindennemű oly munkát, mely az erdőőr teendője 
körében előfordulhat, egyedül vagy többi tanulótársaitól 
különválva többször is végezzen, továbbá, hogy a második 
félévében a növendékek a mindennapi egy órai szoba
oktatás alatt az „Erdőőr* czimü könyv egész tartalmának 
egyes részeiből fölváltva vizsgálati oktatás utján kikér- 
deztessenek.

16. § A  tanulók kötelesek télen reggeli 5 órakor 
és nyáron reggeli 4 órakor felkelni, a lefekvés ideje, 
télen és nyáron este 81/2 óra.

A  tanulás, irás, rajzolás és gyakorlati foglalkozás 
idejét és sorrendjét, valamint az étkezés óráit az intézet 
vezetője határozza meg.

Minden tanuló az intézet részéről élelmeztetvén, 
naponként kap legalább 850 — nyolczszázötven — gramm 
jó minőségi kenyeret; reggelire, a vasárnapot és szerdát 
kivéve, felváltva vagy 50 — ötven — gramm kenyérhez 
való szalonnát vagy rántott levest; ebédre naponként 
levest és főzelékei 25 — huszonöt — dekagramm marha
hússal, mely az időszakhoz képest 30 — harmincz — 
dekagramm birka- vagy sertéshússal válcatik fel (péntek 
napon a főzelék helyett tésztás étel adatik); vacsorára 
naponként az ebédről maradt főzeléket hús nélkül, vagy 
3—4 tizedliter tejet; végül a karácsonyi, húsvéti és pün
kösdi ünnepek első napján, szent István király napján 
és ő Felsége születésnapján, valamint április 11-én 3 — 
három — tizedliter asztali bort.

Ételnemüeket vagy szeszes italokat a tanulóknak 
az intézetbe hozni vagy küldeni nem szabad. A  tanulók 
a szakiskola telkéről a legrövidebb időre is csak az intézet 
vezetőjétől előre kikért engedély alapján távozhatnak s 
szeszes italok eladására szolgáló helyiségeket látogatniok 
kizáratás terhe alatt tilos.

A  dohányzás a tanuló- és hálószobákban tilos s 
csak az .intézet vezetője részéről mégjelölt helyen szabad.

17. § Az erdőőri szakiskola tanulói az iskolában 
töltött idő alatt az intézet részéről ruháztatnak s azt a 
szolgálati ruhát viselik, fegyverzet és jelvény nélkül, 
mely a kincstári erdőőrök részére van megállapítva.

18. § Az erdőőri szakiskola két évi tanfolyamát 
kielégítően elvégzett tanulók az iskolában tanusitott elő
menetelükről, szorgalmukról és magaviseletükről hivatalos 
bizonyítványt kapnak, melynek alapján, ha legalább három
negyed évet (3/4 évet) erdei gyakorlati szolgálatban töl
töttek, az erdőőri szakvizsga letételéhez bocsáthatók; 
törvényes minősítéssel bíró erdőőrök azonban csak akkor 
lehetnek, ha az 1879 évi X X X I. törvényczikk 37. §-ának 
megfelelően, életük 24-ik évét betöltötték.

Budapesten, 1895 évi deczember hó i-én.

A foldmivelésügyi m. kir. ministerium.

N évjegyzék e
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették. 
Sor-sz. Név Lakhely Megye

299. Juhász István . . . Nagy-Ilva Beszterce-Naszód
300. Martinék Ferencz . Kemencze Hont
301. Bencze István . . „ „
302. Holló Sándor . . . Szatmár Szatmár
303. Kebeley Miklós . . Bélés Kolos
304. Hodina Mánon . Bodrog-Monostorszeg Bács-Bodrog
305- Linkes Győző . . Besnyő Pest
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Sor-sz. Név Lakhely Megye
306. Szedlmayer Pál . . P. Szt. István Komárom
307. Balog Imre . . . Sás-Telek Bihar
308. Kiss Pál . . . . Puszta-Bene Heves
309. Varga Gusztáv . . Perecsény Ung
310. Horváth Sándor . . Csörgő Komárom
311. Králik András . Lupócs Nógrád
312. Demkovics János . Podrecsány »
313. Kottra Ferencz . . Bernecze Hont
314. Biró László . Felső-Tárkány Heves
315. Magyar György . Árpádhalom Csanád

K ü l ö n f é l é k .

Ü gyes farkas pusztító. A  zalatnai m. kir er
dőgondnokságnál alkalmazót K u p á s  Dániel m. kir. fő- 
erdőó'r a múlt hónapban két fészekből származó kilencz 
farkaskölyköt fogott. Egy év leforgása alatt pedig nem 
kevesebb, mint 28 farkaskölyök esett ügyességének ál
dozatul, nem csekély örömére a vidékén már nagyon 
íogyófélben volt hasznos vadnak.

Huszár-bravur. A  minap fejezte be Klobucsár 
Vilmos altábornagy s m. kir. honvédlovassági felügyelő 
Fajta József tábornok s lovasdandárparancsnok kíséretében 
a szegedi 3. honvédhuszárezrednél a szokásos felügyelői 
szemlét. A  kitünően sikerült gyakorlatok között volt usz- 
tatási próba is, lóháton, a Tiszán át. A  tiszti karból kapu
vári Vargyas Andor és Kertész Tódor huszárhadnagyok 
vállalkoztak, hogy teljes fölszereléssel, karddal, csákóval 
csizmával, málhás-zsákkal, zubbonyban s vörös nadrágban, 
kartussal s teljes nyeiegkészlettel úsztatják át lóháton a 
Tiszát. Az átusztatás, a folyó sebes árjai között, derekasan 
sikerült. Elsőnek Vargyas huszárhadnagy jutott át a túlsó 
partra. A lovassági felügyelő nagyon megdicsérte a lát
ványosságnak is szép, de merész bravúrt, melynek sok 
nézője is volt. '

Szerkesztői üzenetek.
Lőrincz István urnák, Badin. Vettük a zsebnaptárra 

vonatkozó felhívását, de közlését fölöslegesnek tartjuk, és pedig 
először azért, mert sikerében nem bízunk, másodszor pedig 
azért, hogy az előjegyzés nem elég arra, hogy a naptár nyomását 
megkezdjük, mert nem akad olyan nyomdász, a ki a tett Ígére
tekre 800—1000 korona értékű munkát magára vállalja, hanem 
itt készpénz beszél, melylyel pedig mi nem rendelkezünk s kü
lönben Is elég veszteség volt már nekünk eddig is az a négy
ezer koronát meghaladó összeg, mely lapunknak egyes Í g é 
r e t e t  tevő olvasóinál hatodfélév alatt künn maradt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Állást keres
39 éves, ép, egészséges, erőteljes, jól szakvizsgázott erdőőr 
kinek az erdé zet terén 3l/"a évi gyakorlata van; ezen kí
vül kitünően érti a gyümölcsia tenyésztést, oltást, szem
zést. méhészetet, mezőgazdászatot, .áczántenyésztést. Me
zőgazdaságnál 22 éven át volt alkalmazva s előző szolgá
latairól kitűnő bizonyítványokat mutathat fel. Czime 
megtudható az Erdészeti Újság kiadóhivatalában. 1 —2

Legjobb és legolcsóbb

Varrógépek
Fedák Istvánnál

Becs
VI. M ariahilferstrasse 49.

Árjegyzék ingyen és bérmentve, i

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 

A  260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
A  meg. B lapot az „Erdészeti Újság" elő- 
£  fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
£  2 korona kedvezményes áron rendel-

E meg. Mutatvány számokat ingyen 
a kiadóhivatal mely Budapesten, 
ibiller utcza 30 szám alatt van.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 11 y r n  in t m t  i i H
X
X
X
Xxx

!! MEGJELENT!!
és 1 kor. 40 fii. beküldése utáu azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

X
X
X
X
X
X
X
X
Xmely kizárólag az erdészeti altiszti sze

mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Blőzetések az „Erdészeti Újság"
5  kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- 
5  dendők. 2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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3 2 0 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

MA6YARH0N ELStt, LEfiWAGYOBB ÉS L E o S m lílR W E V fl bRAÜZLETE?

.Tllapiffgtott
l' 10/.T

órák , e k s z e r e k  io-évi jótállással

liérraontve.’ Javítások

|  A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közreboesájtása alkalmából ajánljuk legkész-

I"  ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POLGÁRIRUHAR
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók,

Ö császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyraéltóságu Földmivelésiigyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

L Ü M  és T Á R S A
Szerb kir. udv. szállítók, Ö es. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói, 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. julius 10. 41. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Kerületi egyesületek alakítása.
(folytatás és vége)

A különféle vidékeken megtartandó köz
gyűlések tanulmányút jellegét feltétlenül bizto
sítaná a más-más éghajlat, talaj, stb. egymástól 
való különbözésén alapuló más és más kultúra, 
melynek tanulmányozása mindenesetre minden 
egyes résztvevőre csak hasznos lenne.

Az ország minden vidékén megalakítandó 
hasonló egyesületek addig is, mig ezt annak 
idején az országos egyesület megteendi, egy
mással érintkezésben lennének s egymás esz
méit kölcsönösen kicserélnék, részben levelezés 
utján, részben pedig az által, hogy egyesek 
kiküldöttjei a mások gyűléseit is hébe-korba 
látogatnák s az ott tapasztaltakról azután saját 
társaiknak beszámolhatnának.

Az egyesületek csekély tagsági dij mellett 
is csakhamar abba a helyzetbe jutnának, hogy 
módjukban lenne népszerűén, könnyen meg
érthető nyelven irt erdészeti és vadászati szak
beli munkákra pályázatot hirdetni s ez által a 
népszerű erdészeti és vadászati szakirodalmunk
nak lendületet adni, nagy szolgálatot tevén ez 
által édes hazánknak. A pályadijjal jutalmazott 
munkák az egyesületek tulajdonává válnának 
s azokat a tagok díjtalanul, mint tagsági járulékot, 
más egyesületek tagjai pedig mérsékelt áron kap
hatnák s igy azok csakhamar közös kincsét képez 
nék testületünknek.

Ennyi hasznos foglalkozás és munkálkodás 
melleit hivatva lennének még a kerületi egyesü - 
letek családjainkat is egymáshoz közelebb hozni 
köztünk a rokonérzést, kartársi szeretetet nagyr a

növelni, melyek révén rövid időn belül mind
nyájan egy nagy család tagjaivá válnánk.

A kerületi egyesületek egyik föfeladata 
lenne ezeken kívül az országos erdészeti és 
vadászati egyesület talaját már most saját 
területeiken előkészeteni, az abba belépni szán
dékozó tagokat előjegyzésbe venni s az arra 
hivatott előkészítő vezetőségnek bejelenteni.

Lapunknak, az Erdészeti Újságnak is, mely 
most csak nagynehezen bir küzdeni a létért, 
nagy előnyére és hasznára válhatnának az 
egyesületek úgy anyagi, mint szellemi tekin
tetben; anyagiban annyiból, hogy azt összes 
tagjaik részére leszállított áron megszereznék 
s ez által elterjedését előmozdítanák, szellemi
ben pedig annyiból, hogy a gyűlések lefolyá
sának, tartandó felolvasásoknak és értekezé
seknek benne való közlése nagyban hozzájárulna 
szakbeli becsének és értékének emeléséhez, 
ezen kívül pedig az olvasók nagyobb tömege 
azt olcsóbbá, a közlemények pedig kiterje- 
dettebbé és tartalomdúsabbá tennék. A haszon 
tehát minden terén kézzelfogható és nyil
vánvaló.

A ilyen czélzattal és alapokon megalakí
tandó egyesületek alapszabályait egyöntetűen, 
talán teljesen egyenlően lehetne kidolgozni s 
eltérést legföllebb csak egyes a helyi viszonyok 
által megkívánt módosítások képeznének. Az 
alapszábályok tervezete — melynek szerkesz
tésére lapunk t. szerkesztője lenne felkérendő 
— lapunkban közöltetnék, hogy igy ahhoz 
mindenki idejekorán hozzászólhasson s véle
ményét nyilváníthassa.
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Minekutáuna pedig ilyen módon elősoroltam 
volna azokat a nagy előnyöket és azt a nagy 
erkölcsi hasznot, melyeket a kerületi egyesü
letek utján nyernénk, nem maradna egyéb hátra, 
mint hogy minden vidéken támadnának igazán 
lelkesedni tudó s a közjóért fáradozni szerető 
férfiak tisztelt kartársaim közt, kik eszmémet 
magukévá téve azt teljes lelkesedéssel felka
rolják s a környékükön lakó kartársak közt 
terjesszék, sőt annak terjesztésére hatóságaik 
és az egyes birtokosok figyelmét is felhívják 
•s a kezdeményezés nehéz, de eredményeiben 
hálás munkáját kezeikbe ragadják. Az ered
ményt czélszerü lenne lapunk hasábjain közölni, 
hogy igy azon esetleg azok is felbuzdulhassanak, 
kik egyébként talán tétováznának és haboz
nának a tettek mezejére lépni. Legjobb lenne 
szerény véleményem szerint, ha azok, kik az 
eszmét magukévá teszik lapunkban tennék 
közzé felhívásaikat arra nézve, hogy a 
megyéjükben kartársak hol és raikép jelent
kezzenek az egyesület megalakítása tekin
tetében.

A magam részéről most Pest Pilis Solt 
Kis Kún vármegyében székelő összes kartár
saimhoz fordulok azzal az őszinte kéréssel, 
hogy itt felvetett eszmémet érett megfontolás 
tárgyáva tenni s azt azokkal a tisztelt kartár
sakkal is közölni szíveskedjenek, kik lapunkat

nem olvasván, arról külömben tudomást sem 
szerezhetnének, azokat pedig, kik eszmémet 
magukévá teszik, arra kérem, hogy nyújtsanak 
nekem segítő kezet ahoz, hogy mi, kik szeretett 
hazánk legelső vármegyéjének vagyunk fiai, 
ezen a téren is vármegyénkhez méltóan leg
elsőknek jeletkezzünk s minél rövidebb idő 
alatt alakítsuk meg a pestvármegyei erdészeti 
és vadászati altiszti egyesületet.

Hozzánk csatlakozhatnának talán még a 
Csongrádvármegyei tisztelt kartársak is, mint 
tudomásom szerint számban kevesek arra, hogy 
maguknak különálló egyesületet alakítsanak.

Azok, kik eszmémet magukévá teszik s 
óhajtják a mi vármegyei egyesületünk meg
alakítását, szíveskedjenek engem lehetőleg 
mielőbb, mindenesetre azonban a folyó hó 
végéig erről az elhatározásukról értesíteni, 
kiemelvén egyúttal azt is, hogy hol és mikor 
vélnék legczélszerübben alakuló gyűlésünket 
megtarthatni. Az én szerény véleményem szerint 
erre ismét csak hazánk székesfővárosa, Buda
pest lenne kijelölendő, időpontnak pedig leg
alkalmasabbnak vélném az augustus hó 20-ára 
eső Szent-István napját; eddig a meghívót 
mindenki megkaphatná, melyben a találkozás 
helye és ideje is meg lenne határozva.

Abban az esetben, ha addig meg alakítandó 
országos egyesületünk alapszabályai le nem

t  A  n e  z  a .

Egy gazdag ember.
Híres, nevezetes ember Bagi János uram ő ke

gyelme Szentes városában. Hanem azért nyáron át 
csak úgy töretlen bagaria csizmában és egy szál gatyá
ban járt, mert akkor még robotot kellett szolgálni és 
hétköznapokon csak úgy felöltötte a tisztességes foltos 
dolmányt, mint akármelyik jóravaló atyafia.

Egyszer a német világban egy egész gulyát árverez
tek Körösen vagy Kecskeméten darabszámra.

Leütik az első pár ökör árát és a vevő Bagi János.
Leütik a második pár árát és a vevő megint 

Bagi János.
Jön a tizedik, a huszadik pár s a vevő mindig 

Bagi János.

Megsokalja az árverező birói személy, Csaszlau- 
nak vándor magzata és kérdi a körűié levőktől, melyik 
az a Bagi János? s majd hányát esik, mikor egy 
olyat mutatnak neki, kiből nem néz ki húsz forint. 
Mérges hangon oda mordul hozzá.

— Halja kend, meg is kell ám fizetni az ökör á rá t! -
— Hát hiszen majd kiteremtsük valahogyan nagy

ságos uram!
Folyik az árverezés és mindig Bagi János lévén 

a legtöbbet Ígérő, már több százra megy az általa, 
megvett barmok száma.

— Hallja kend, vasra veretem, ha csúfot üz a 
biróságból. Készpénzzel kell ám itt azonnal fizetni.

— Jól van, jól, nagyságos uram, majd megpró
báljuk a végén.

Dühös volt a biró, de se nem szólt, se nem kér
dezősködött többé, csak várta kárörömmel a dolog 
végét. Mikor a protokollumot bezárták, az egész gulya 
Bagi János nevére volt beírva és mikor őt a fizetésre 
fölhívták, a legfoltosabb dolmánya zsebéből elővett
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érkeznének, a gyűlésen megjelenők mint kül
döttség mehetnének a belügyminister ur elé, 
kérvén ott ügyünknek gyors lebonyolítását.

Az értesítéseket kérem alabbirt czimemre 
küldeni.

Sá ndor  Györ gy
föerdőőr.

« (Pélegyháza, Pest m.)

/
r

A Magyar Állami Alkalmazottak Egyesülete.
Az országos erdészeti és vadászati nyugdíj és 

segélyegyesület megalakításának ügyeit tárgyaló több 
czikkünkben volt már alkalmunk megemlékezni arról 
az egyesületről, mely a fenti elnevezés alatt zászlója 
alá táborozza az állami szolgálatban levő altiszteket 
leginkább hivatalszolgákat, fegyház és börtönőröket 
abból a czélból. hogy nekik és családjaiknak az állam 
részéről nyújtott szerény nyugdíj mellett még külön 
nyugdijat és biztosítson és tagjait egyébként is úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg segélyezze. Az egyesület 
tudomásunk szerint egy pár lelkes férfiú kezdeménye
zésére mintegy három évvel ezelőtt alakult meg alig 
pár száz taggal. Nem tartjuk érdektelennek kivonatosan 
közölni azt a jelentést, melyben a vezetőség a múlt 
évi működésének eredményéről beszámol, fenntartván 
magunknak, hogy lapunk jövő számában párhuzamot 
vonhassunk eme egyesület és a mi alakitandő egye
sületünk közt.

Az elnökségnek a közgyűlés elé terjesztett jelen
tése kivonatban a következő:

T i s z t e l t  köz gyű l é s !
A múlt közgyűlés óta egy év telt el. Bár rövid 

idő — mégis sok változás történt azóta a földön. E 
változásokból szerény egyesületünk is kivette a maga 
részét és pedig előnyére, a mi az alább kitüntetett 
számadatokból teljes biztossággal megállapítható.

A múlt évi közgyűlésünk alkalmával nem jelöltük 
ugyan ki zsinórmértékkel azt az ösvényt, a melyen 
egyesületünk ügyeit vezettük, de mindenkor tiszta lelki
ismerettel állottunk helyt s igyekeztünk tisztségünknek 
oly mérvben megfelelni, hogy kifogásra semmi tekintet
ben okot ne szolgáltassunk s mindenkor a közös ezél, t. i. 
egyesületünk érdeke lebegett szemeink előtt.

Nem czélunk magunkat dicsérni, sem pedig hosszas 
körülírással tisztelt tagtársainkat untatni, hanem átté
rünk az ügy érdemére. Mielőtt tevékenységi kimuta
tásunkat előterjesztenénk: tisztelttel jelentjük, hogy 
egyesületünk jegyzői évközben tisztükről lemondottak, s 
igy a jegyzői állás betöltése iránt is intézkedést kérünk.

Tevékenységi kimutatás.
Az 1898-ik év végével, illetőleg a múlt évi köz

gyűlés alkalmával egyesületünk 89 testületet számlált 
1180 taglétszámmal, ma pedig 110  testület tartozik 
egyesületünkhöz és 1502 tagot számlál.

Tehát 322 tag szaporodása állapítható meg.
Az 1898-ik évi zárszámadás alkalmával rendelkez

tünk 6780 korona és 64 fillérrel; 1899-ik évi bevételünk 
25.400 korona és 19 fillér, ma pedig 44.378 korona és 
38 fillér összes vagyonunk van készpénzben a pesti 
Hazai Első takarékpénztárban gyümölcsöztetés végett 
elhelyezve, a mely a bevételek és kiadások részlete
zésében s az alább következő zárszámadásban fog
laltatik.

Befizetendő hátralék 1899 év végével 2.160 korona 
és 85 fillér; számszerűleg ugyan nagynak tűnik fel az

egy rongyos tárczát és újdonatúj ezresekkel kifizeté 
az egész összeget.

Hallgatott a csaszlaui s máig azt hiszi, hogy vala
melyik nábob tréfálta meg őt.

* * *♦
Károlyi György grófnak kölcsön kellett a forra

dalom után; fölvenni szándékozott kétszázezer forintot.
Megtudja ezt Bagi János, a ki egykor a Károlyi 

gróf családnak jobbágya volt és fölmegy a direktorhoz.
— Tekintetes uram! azt hallottam, pénzre van 

szüksége a méltóságos urnák, azt gondoltam, inkább 
én adok, mint más.

Végignéz a direktor a kopott ruháju paraszton 
és szánakozva mondja:

— Sok pénz kell ám annak, ha kell, atyafi!
— Mintegy mennyire való ? — kérdi Bagi János.
— Kétszázezer forint! — szólt a direktor, úgy 

gondolkodva, hogy az öreg erre hanyatt esik egyszerre.
De nem úgy történt. Hanem az öreg nyugodt 

lélekkel mondja:

— Igaz, hogy annyi nincs nálam, de százhatvan
ezer forintot itt hagyhatok, a többit pedig harmadnap 
alatt megrendelem.

A direktor sem gúnyolódott többé.
* **

Tehát ugyanez a Bagi János kiment egyszer az 
ostromállapot alatt szegedi pusztájára csak amúgy 
gyalogszerrel.

Találkozik a zsandárokkal s ezek kérdik tőle: 
hol a passzus?

— Minek nekem a passzus a magam bir
tokán ? szólt.

— Melyik a kend birtoka?
— Ez az, a hol állunk s köröskörül, a merre 

látunk, mind az enyém.
Összenéznek a zsandárok, hogy valami körmön

font jómadárral van dolguk s azzal megkötik az öreget, 
egy szót se szólnak többet s bekísérik Szegedre, a 
megye börtönébe, úgy adván be a tényállást, hogy 
az öreg őket tévútra akarta vezetni.
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említett hátralék és a megelőző évben feltüntetettnél 
660 korona összeggel emelkedett, de ha tekintetbe 
vesszük, hogy ezen hátralék nagyobb részben olyan 
tagoktól ered, kik az elnökség által a tagsági dijaik 
befizetésére már felszólittattak, mindazonáltal ered
ménytelenül, úgy, hogy az alapszabály értelmében ki
lépetteknek vehetők; ennélfogva mint kilépetteknek 
be nem fizetett tagsági dijaik tehát hátraléknak nem 
is tekinthetők. A hátralék részben onnét is ered, hogy 
bizalmi férfiaink sok esetben figyelmen kívül hagyják 
a tagok felvételénél az alapszabály 13 §-ának 3-ik 
pontját és igy sokan az özvegy és árva alapra való 
díjjal hátralékban maradnak.

Egyesületünk ügyviteli szabályainak 10 §-a köte
lességéve teszi a vezetőségnek azt, hogy az egyesület
nél előforduló különféle ügyekről és azoknak miként 
történő elintézéséről évenkint kimutatás alakjában be
számoljon. Az említett rendelkezésnek eleget téve, a 
következő kimutatást van szerencsénk a tisztelt köz
gyűlés elé terjeszteni.

A múlt év folyamán összesen 786 ügydarab érke
zett be a vezetőséghez, a melyek túlnyomó (754 eset) 
részben tagsági dijak beküldésére, valamint az uj tagok 
bejelentésére vonatkoztak.

Kérvényezési ügy érkezett 5, ebből kettő kedvező 
elintézést nyert, három pedig elutasitattott.

Az egyesület iránt érdeklődő és felvilágosítást 
kérő ügy 5 drb érkezett vidékről, melyek a szükséghez 
képest késedelem nélkül eliutéztettek.

A kilépési eseteket és különféle lemondásokat a 
taglétszám Összeállításánál részletezzük.

Hátraléktörlesztés megengedése iránt egy kérvény 
érkezett. Üdvözlő irat pedig két helyről.

Az egyesület iránt való érdeklődést azon körül

mény is bizonyítja, hogy négy esetben dijnok, 1 eset
ben pedig kinevezett tisztviselő is jelentkezett belépésre, 
bár alapszabályaink értelmében eredménytelenül.

Választmányi ülés tartatott hét Ízben, melyeken 
többnyire folyó ügyek tárgyaltattak.

A múlt évi közgyűlés azt határozta, hogy az 
állásuktól felfüggesztett Bereczky András volt II. elnök 
és Madarász János volt titkár az általuk el nem számolt, 
illetőleg a felügyelő bizottság által el nem fogadott 
számadásukban szereplő 30, illetőleg 10 kor., összesen 
40 korona összeg nevezettektől behajtassák.

Tisztelettel jelentjük, hogy az említett összegek 
megtérítésére nevezettek a vezetőség által felszólit
tattak, azonban a felszólításnak eleget nem tettek. Bíró
ság elé pedig azért nem vittük az ügyet, mert neve
zettek vagyontalansága miatt még a perköltségek vise
lése is az egyesületre hárult volna s igy az említett 
összegek nem voltak behajthatok.

Az egyesület czimének „Országos“ra való átvál
toztatását kimondó közgyűlési határozat nem részesült 
felsőbb hatósági jóváhagyásban, a mennyiben annak 
határozottabb formában való kimondása és a vidéki 
tagok által beterjesztendő nyilatkozatok kívántainak.

Felsőbb helyről rendkívüli közgyűlés összehívására 
utasittattunk, tekintettel azonban arra, hogy az ügy 
nem sürgős, a rendkívüli közgyűlés összehívását a 
vezetőség nem látta szükségesnek, most azonban a tisz
telt közgyűlésnek módjában áll a felett is határozni : 
kivánja-e az egyesület czimének „Országosra" való ki
egészítését, illetőleg megváltoztatását, vagy nem.

Kifogás emeltetett felsőbb helyről a temetkezési 
segélynek a 30 fill.-ről 20 fill.-re történt leszállítását 
kimondó közgyűlési határozat ellen is, a mennyiben 
az egyesület az öt évet még nem töltötte be, s igy a

Persze a vizsgálat nem kezdődött meg mindjárt, 
hanem azért az öreget közmunkára fogták.

Egyszer éppen ablakokat súrolt a megyeház ud
varán, mikor valami hivatalszolga, a ki egykor kisbéres 
volt nála, meglátja.

— Ej, ej, édes Bagi János uram, hogy került 
kelmed ide?

Elmondja az öreg a dolgot; megcsóválja fejét a 
hü szolga s fölmegy az illető bírósági személyhez.

— Nagyságos uram! Bagi János uram itt a megye
háznál van fogva.

— Igen, az a csavargó.
— Csavargó? Nagyságos uram, van annak a 

szentesi határban tízezer hold földje, s itt Szegeden 
is bir árendába tizenötezer holdat. Miért volna az 
csavargó ?

Elnevette magát a nagyságos ur, de mégis meg- 
tartá a vizsgálatot. így szabadult ki a dúsgazdag föl- 
desur, saját kisbéresének jótállása mellett.

(Történt a czivilizáczió és rend áldott korszakában.)
* *

*

A Bach-világban történt az az eset, hogy az uj 
csongrádmegyei főnök, mindenható ur akkoriban, midőn 
hivatalát elfoglalta, nagy ebédet adott, s arra a megye 
urait kívánván összehívni.

Már pedig, hogy kik a megye legelőkelőbb urai 
honnan lehetne azt jobban tudni, mint a telekkönyvből? 
Nagyszerű az a „tudás könyve". A ki azt megolvassa, 
azelőtt semmi sem maradhat „homályosságban."

Hát a telekkönyvből csináltatta meg titkárjával 
a meghivási lajstromot. Természetes, hogy Bagi uram 
is köztük volt, még pedig mindjárt legeiül.

A meghívók elküldettek s a nagy nap végre is 
megérkezett. A széképület föl volt díszítve ez alkalom
mal, valamint a főnöki termek is. Nagyon fényesnek 
akarta ezt a mulatságot ő méltósága, ki még eddig 
csak a Hármas Kis-Tükörből ismerte az Alföldet. Az 
inasnak meg volt hagyva: csak olyan embert eresszen 
be, a ki frakkba jön.

Hát iszen körülbelül úgy jöttek el mindnyájan, 
csak egyesegyedül Bagi uram állított be a maga ünneplő
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halotti dijak leszállítását csak azon időben tartja meg
engedhetőnek, ha már a tényleges működést megkezdet
tük és 10.000 korona évi tiszta jövedelmet kimutatni 
bírunk.

Az egyesület tagjai számára kedvezményes áru 
tüzelőanyag és az egyesület levelezéséhez szükséges 
portómentesség elnyerése, nemkülönben az Országos 
gyűjtés megengedése czéljából illetékes helyre kér
vényt nyújtottunk be, a melyek ez idő szerint tárgyalás 
alatt vannak.

Sajnálattal kell megemlítenünk, hogy anyagi hely
zetünk, illetőleg a fizetés javítása érdekében az illeté
kes helyeken tett lépéseink ez idő szerint eredmény
telenek maradtak és idáig csak az Ígéretet birjuk. Azon
ban ha tekintetbe vesszük azon fontos körülményt, 
hogy fizetésjavitásunk törvény módosításába kerül a 
mely időt és sok munkát vesz ingénybe ennélfogva 
nem is lehet azon fennakadnunk, ha ezen törekvésünket 
idáig siker nem koronázta.

Mindamellet megnyugtathatjuk tisztelt kartársain
kat a felől, hogy a midőn birjuk a magas kormány 
által tett azon biztató és határozott Ígéretet, hogy 
„ismerjük sanyarú helyzetüket és azon minden körül
mények között segíteni fogunk" s a midőn határozottan 
tudjuk azt is, hogy ezen a munkán teljes erővel dol
goznak az illetékes körök ez időszerint, — semmi két
ségünk nem lehet tehát az iránt, hogy óhajunk nem 
sok idő múlva teljesülni fog. Feleglegesnek tartjuk 
itt felemliteni azt, hogy éber figyelemmel kisérjük 
továbbra is az érdekeink előmozdítását czélzó munká
latokat, csak legyünk türelemmel és ne zúgolódjunk a 
a sors ellen, a melylyel meg kell kiizdenünk.

Értesítőnket illetőleg vidéki tagjaink többen azon 
óhajukat fejezték ki, hogy az havonkint jelenjék meg. 
Ezen óhajokat tárgy azó felszólalások okszerű elintéz-

hetése czéljából tagjainkat körlevélben hívtuk fel nyilat
kozatra a tekintetben, bogy az Értesítő havonkint vagy 
negyedévenkint jelenjék-e meg? Az eredmény az lett, 
hogy a többség a negyedévi megjelentetés mellett 
foglalt állást s ehhez képest negyedévenkint jelent meg.

A lap szerkesztése alkalmával czólul tüztük ki 
azt is, hogy kartársainknak alkalmat nyújtsunk arra, 
hogy esetleges szellemi dolgozataikat közrebocsássuk s 
igy nekünk is a lap szerkesztésében segédkezet nyújt
sanak, e feltevéseinkben azonban csalódtunk, mert a 
mi kevés közlemény beérkezett is, részben személyes
kedést tartalmazó, részben pedig teljesen közölhetlen, 
értéktelen munka volt.
Zárszámadás 1899 évi január 1-töl deczeniber 31-ig.

Összes bevétel az 1898 évi 195 kor.
79 fillérrel e g y ü tt........................  26,983.06

Összes k i a d á s .................................. 2,184 72
Tiszta jövedelem . . . 24,789.34
Ebből takarókban . . . 23,499.50
Kezelés alatt áll . . . 1,298.84

Podrecsány 1900 junius 20-án 

t e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Sok haszontalan kísérlet és fáradozás után végre 

valahára sikerült a mi vidékünkön is két száktársat meg
hódítanám nem csak eszméinknek, de lapunknak is mint 
előfizetőket Králik András és Demkovics János személyé
ben, kiknek kérem nem csak a lapot, de a röpiratot is

kékbeli ruhájában, a mely erre az alkalomra szépen 
ki volt kefélve és piros olajos kendő a nadrág-ellenzőbe 
huzva, úgy, hogy a két vége kicsüngjön ünnepiesen.

— Mit akar itt kend? Kicsoda kend? — rivallt 
ra az ajtónálló komornyik.

— Hát én bizon Bagi vagyok! — mondá ő ki- 
gyelme, délczegen kidüllesztve mellét, melyen három 
sor valóságos ezüstgomb futott le.

— Bagi! Nem lehet bemenni ő méltóságához. 
Most itt ebéd van.

— Hiszen éppen arra az ebédre jöttem.
Négy szemeket meresztett a komornyik.
— Lehetetlen az ! — mondá.
Erre aztán Bagi uram előmutatta a bugyellárisból 

az invitáló levelet, mire elbámult ugyan a komornyik 
de mégis azt felelte:

— Nix nuc! Itt csak frakkban lehet bemenni, 
ez a rendelet. Ez itt szalon. Szalonhoz uriruha dukál.

Dühösen fordult meg erre Bagi uram, minthogy 
látta a komornyik magatartásából, hogy úgy sem

eresztik be; és a szabóhoz sietett, hol felöltöztették 
annak módja és rendje szerint. Sokan emlékeznek még 
Szentesen arra csúfságra, mikor ő kegyelmén frakk 
volt és német pantallón — először és utoljára.

De boszut is állt ezért legott az ebédnél. A mint 
leültek a nagy tábla körül s kitálalták a levest, Bagi 
uram nagy keserűen belenézett a párolgó tányérba, 
letette nagy robajjal ostentative (úgy, hogy mindenki 
odanézett) a kanalat és lehajolván, fölemelte az ujdonat 
uj frakk jobb szárnyát és belemártogatta a levesbe.

— Mit csinál, Bagi uram ? Mit csinál az istenért ? 
— kérdik hüledezve a körülállók, azon hitben, hogy 
talán megbolondult.

— Hát a frakkomat kínálom, — mondá Bagi 
szelíden és nyugodtan — mert úgy tapasztalom, hogy 
én nem, de ö vagyon ide ebédre hiva.

A megyefőnök elértette a dolgot s máskor szívesen 
látta Bagi uramat ködmönben is.
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megküldeni, melyek megkapása után úgy az év végéig  
járó előfizetési dijak, valamint a röpirat árát is biztosan 
be fogják küldeni, ezen kivül egyesületünknek is tagjai 
óhajtanak lenni.

Bizon nehéz dolog haladnunk kitűzött czélunk felé, 
mert úgy látszik nem csak itteni vidékünkön, de másfelé 
is a kartársak nagy része még sötétségben leledzik s nehéz 
föléleszteni szivükben a lelkesedés szikráját. Már pedig 
mindnyájunknak egyaránt kötelességünk lenne lapunkat 
teljes erőnkből támogatni, mert ez az egyedüli, mely 
síkra száll a mi érdekeinkért, melyeket azonban — sajnos 
—  sokan még nem bírnak felfogni.

Annak az önkénynek az illusztrálására, melynek a 
magánuradalmi altisztek alá vannak vetve s melyet oly 
találóan jellemzett Papp János tisztelt kartársam lapunk 
37-ik számában, legyen szabad nekem is felhoznom 
egy esetet.

Folyó év május havában történt, hogy egy köz
vetlenül szomszédos szaktársam nem tudván rossz helyze
tével megbékülni, megpróbálkozott egy jobb állásért folya
modni. Midőn ezt szolgálatadója valami utonmódon 
megtudta, még azt sem várta meg, mig az illető folya
modványa elintézést nyer, hanem azonnal nyakára hozott 
azelőtt már egy hónappal próbaszolgálatra kínálkozó er- 
dőőrt s most már a régi is, meg az uj is jogot formált 
az állomásra és küzködtek egymással teljes egy hónapig. 
A  dolog vége az lett, hogy kartársam folyamodványával 
nem ért czélt, régi gazdája pedig szolgálatából egyszerűen 
elbocsátotta és a jövevényt fogadta fel helyébe s igy 
az előbbi két pad közé esett. Jó szerencse, hogy vala
mikép be tudott hamarosan jutni egy boszniai fűrész- 
gyárba, mert külömben ugyancsak lett volna módja el
mélkedni a magánuradalmiakat bilincsben tartó ön
kény felett.

Bizon szomorú dolog az nagyon, hogy a magán
uradalmiak semminemű védelemben nem részesülnek s 
itt lenne az ideje, hogy legalább az olyan uradalmaknál 
rendeztessék a dolog, a melyek az erdőtörvény értel
mében szakképzett személyzetet kötelesek alkalmazni.

Szükségesnek láttam én is közölni ezt az esetet 
mert ha nem panaszkodunk sérelmeink felett, azt fogja 
hinni a világ, hogy ezek nem is léteznek.

A  viszás helyzet orvoslására czélszerünek vélném 
egyelőre azt, hogy azok a tisztelt kartársak, kik magán 
szolgálatban állanak, közöljék lapunkban azokat a módo
zatokat, melyek részükre a szolgálatot biztosítják s ha 
ez kölcsönös szerződés utján történik, nem fog ártani, 
ha ennek foltételeit is megismertetik, hogy így másoknak 
is módjukban álljon okulni példájukon. Használjuk fel 
azt a kedvező helyzetet, m elyet lapunk részünkre teremtett 
arra, hogy hasznos közleményeinkkel tapasztalatainkat 
kölcsönösen gyarapitsuk, mert ez mindnyájunknak csak 
hasznunkra lehet.

Soraim kért közléséért köszönetemet nyilvánítva tisz
telettel vagyok a szerkesztő urnák

igaz hive S z i g e t i  J ó z s e f  
mag. urad. erdóőr.

Szatmár 1900 julius 2.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ú r !
Engedje meg, hogy kedvelt lapunkban egy szomorú 

eseményt mondhassak el kedves kartársaimnak, mely a 
következő:

Giraltan János szatmárvárosi erdőőr folyó évi május 
hó 25-én reggeli 4 órakor otthonról lóháton távozott el 
védkerüleiének bejárása czéljából. Pár órai távolléte után 
a ló gazdátlanul tért haza, nyereggel hátán, ez azonban 
Giraltan nejének nem tűnt fel, mert máskor is megtör
tént már, hogy férje elcsapta magától a lovat és haza 
bocsátotta, mig ő maga tovább is védkerületében maradt, 
de midőn a gazda még az est beálltával sem tért haza, 
gonosz sejtelmek kezdték bántani s nyughatatlansága 
végre annyira fokozódott, hogy nem állhatván tovább a 
kínzó bizonytalanságot, a szomszédos erdőőrhöz ment, ki 
megértvén baját, szívesen vállalkozott segédkezni a kere
sésben. El is indultak, de csakhamar vissza is tértek, 
mert a beállott sötétség megakasztotta a keresésben. 
Másnap hajnali 3 órakor újból elindultak s ekkor fára
dozásukat siker koronázta, a mennyiben pár órai keresés 
után ráakadtak az eltűntre, de nem az élőre, hanem csak a 
hullájára.

H egyi Kázmér kartársunk, ki a hullát megtalálta, 
azonnal jelentést tett a városi erdőhivatal főnökének, ki 
a helyszínére utazván megtette a szükséges további intéz
kedéseket. A  törvényes vizsgálatnál kiderült, hogy sze
rencsétlen kartársunkat szivszélhüdés ölte meg, A  vizs
gálat még azt is megállapította, hogy az elhunyt t egy  
gulyás (pásztor) bosszantotta föl s halálát a harag hir
telen fellobanása okozta. A gulyás látta őt leroskadni, a 
helyett azonban, hogy segítségére sietett volna, elszaladt 
és a vizsgálatig senkinek sem szólt az esetről.

A  boldogult temetése május 27-én délután 3 órakor 
volt, melye i a nagy számú közönségen kivül mi kar-* 
társai szeretett főnökünk Léber Antal főerdész ur vezetése 
alatt jelentünk meg s még hozzánk csatlakozott Pethő 
György városi gazdasági tanácsos ur több városi hiva
talnokkal, mely tiszteletadásért fogadják őszinte és hálás 
kőszönetünket.

* A  megboldogultat gyászba borult özvegye siratja, 
mi kartársai pedig fájdalmas szívvel gyászoljuk szomorú 
végzetét.

Isten óvjon mindnyájunkat hasonló szerencsétlen
ségtől !

Tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák
igaz hive D u d á s  F e r e n c z  

városi közp. erdőőr.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz Név Lakhely Megye
316 Marschal Jakab . . Császta Baranya
817 Bátory József . . Csepely Som ogy
318 Veres András . Hosszufalu Brassó
319 Makky Gyula . Kis-Terenne Nográd
320 Bölcső József . . . Dorogháza »
321 Bölcső János . . Nagy-Bátony Heves
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322 Klein Gy. György Gyöngyösoldal Tolna
323 Incze János . Malomviz Hunyad
324 Csontó Gedeon . . Mezőhegyes Csanád
325 Nyika Lukács . Kristyor Bihar
326 Gafrik Imre Stoósz Abauj
327 Farkas Ignácz . Méhes Zala
328 Moldován Gergely . Bélés Kolos
329 Onyesz György . . Pietrosza V

330 Máris Szilárd . . . Bélés »
331 Kelemen István . Kolluth Bács-Bodrog
332 Stempák Ferencz Kis-Topdovecz Temes
333 Csósza Vazul . Nagy-Topdovecz »
334 Kárnyánszky Lajos Temes-Rékas »
335 Barbuleszku Gyula » »
336 Branko Döme Király falva V

337 Rozsán József . Sztropkó Zemplén
338 Németh József G.-Üvegcsür Maros-Torda
339 Puszka János . Husztót Baranya
340 Matkovics S'mdor M.-Hertelend »
341 Balatonyi Lajos . . Bános »
342 Lengyel Albert . . A.-Rákos Nagy-Küküllő
343 Gergely Áron Datk
344 Mártonfi Miklós . . Mirkovós
345 Stenczinger Ede . . Zábava Nyitra
346 Wratni János * » „
347 Dvoncs Tamás . • » v
348 Harangozó Emil Nvitra-Bajna
349 Teleki Vilmos Kőhalom Nagy-Küküllő

Szerkesztői üzenetek .
N a g y  G y ö r g y  u r n á k , B e z d á n . Előfizetése beérkezett 

s az év végéig rendezve van. K iss  F e r e n c z  u r n á k  B éreg-h . 
A hiányzó lapszámot sorai vétele után azonnal küldtük. Hiba 
csak a postán eshetett, mert innen annak idején útnak indítottuk. 
Mag-dó M árton  u r n á k  R a d v á n c z . J. M. részére Z. L. meg
rendelve az évfolyam kezdetétől; röpirat elküldve. L e n d e c z k y  
J ó z s e f  u r n á k  D á m e s . T. A. czimére úgy a röpiratott, mint 
a mutatvány lapot küldtük. M é sz á ro s  G y ö r g y  u r n á k  C s e s z 
n e k . 3 kor. beérkezett. G e r g e ly  J á n o s  u rn á k  H o sz -  
s z u fa lu .  A röpiratot még április 5-én postára adtuk s igy 
nyilván ott tévedtt el. Folyó hó 6-án másodszor küldtük, 
szíveskedjék értesíteni, hogy most megkapta-e. S z ig e t i  
J ó z s e f  u r n á k , P o d r e c s á n . A két t. kartárs nevére 
a lapot megindítottuk. Z ie g e lh o f f e r  K á lm á n  u r n á k ,  
U jk é r . A 3, drb röpiratot nevezetteknek 5-én postára tettük. 
B író  L á sz ló  u r n á k , F e ls ö -T á r k á n y . Baumann Andor 
utolsó lakása Magyar-Szt.-Pál volt Kolosmegyóben, honnan azon
ban legnagyobb sajnálatunkra 8 kor. előfizetési dij hátralék 
hátrahagyásával ismeretlen helyre távozott, éppen úgy, mint 
F.-Tárkányról Tatarek Károly. Ezek tartózkodási helyét magunk 
is szerotnök tudni. Zemko Ferencz nem előfizetőnk s igy laká
sát sajnálatunkra szintén nem közölhetjük. S á r k á n y  G áb or  
u r n á k , P e t ö c z i  p u s z ta .  Az ön előfizetése szeptember, tehát 
ennek az évfolyamnak a végéig van rendezve ; azok. kik a folyó 
év végéig küldik be előfizetéseiket, már az V.-ik évfolyam első 
negyedére fizettek elő. Nekünk legkellemesebb lenne, ha minden 
hivüuk úgy rendezné dolgát, hogy a naptári negyed végével, 
tehát márczius, junius, szeptember és deczembér végén járna 
le az előfizetés és a következő óv. félév vagy érnegyed, elején 
pontosan megujittatnék, mert a nagy munka megtakarítás lenne 
s ogyuttal eltűnnének a panaszok a rendetlen fizetések miatt. 
Bár mindengyik hívünk oly pontos fizető, lenne, mint Ön! 
C so n tó  G e d e o n  u r n á k , M e z ő h e g y e s . Év végéig rendezve. 
P o d liá n y i J ó z s e f  n rn a k , G r a n a sz tó . A lapot rendesen 
küldtük mindig. A hiányzó három számot újból postára tettük. 
B a r n a  L á s z ló  u rn á k , H á ts z e g . N a g y  M ih á ly  u rn á k , 
J e d e r .  S z é l i  J ó z s e f  u rn á k  H . K. C sa tá r . Előfizetéseik
beérkeztek.*

Legjobb és legolcsóbb

Varrógépek
Fedák Istvánnál

Bécs
VI. M ariahilferstrasse 49.

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 2- b

Állást keres
egy 23 éves vizságázott erdővód, ki a vadász ataan is 
jó gyakorlattal bir s óhajtana mielőbb valam ely ura
dalomban erdővédi vagy segód-erdővédi állást elfoglalni. 
Bővebb felvilágosítással szolgál Kovács K á r o 1 y 
(Szatina, u. p. Felsö-Mindszent, Baranya vármegye).

Erdőőr kerestetik.
Egy ’szakvizsgázott, erdei szenitésben kiválóan 

jártas erdőőr állandó alkalmazást talál szenitő telepek  
kezelése m ellett a Hisnyóvizi vasgyár bányatársulatnál. 
F izetés: évi 840 korona, 60— 120 korona praemium, 
lakás és tűzifa. Kérvények bizonyitvány-másolatokkal 
alulírotthoz küldendők. Hisnyóviz (Gömör m egye) 1900 
junius hó. Birgl ing  Gyula

vasgyári famester.
• N » N a n t N H N N « O I N N N N N t H e M « H

PÁLYÁZAT.
Lemondás folytán üresedésbe jött egy erdőőri 

állomás az alanti erdőgondnokságnál, melyre ezennel 
pályázat nyittatik.

F iz e té s : készpénzben 240 korona; 15 hektl. két
szeres ; 2 marhára és 2 koczára egy évi szaporulattal 
legelő ; 12 szekér galyfa, szabad lakás és körülbelül 
20 —30 koronára felrugó járulék.

Pályázni csak az erdőtörvényben előirt minősí
téssel lehet f. é. augusztus 15-ig.

A ki a román nyelvet is beszéli, előnyben részesül.
Pályázatok az „urszádi erdőgondookság‘ -hoz, Ur- 

szád, u. p. Sólyom (Bihar megye) küldendők.
A nagyváradi lat. szert, káptalan 

i _ 2  urszádi erdögondnoksága.
•NNMIMNHNWMIMIIINNMHNNIN

Állást keres
39 éves, ép, egészséges, erőteljes, jól szakvizsgázott erdőőr 
kinek az érdé. zet terén 3!/2 évi gyakorlata van; ezen ki- 
vül kitünően érti a gyümölcsfa tenyésztést, oltást, szem
zést. méhészetet, mezőgazdászatot, .áczántenyésztést. Me
zőgazdaságnál 22 éven át volt alkalmazva s előző szolgá
latairól kitűnő bizonyítványokat mutathat fel. Czime 
megtudható az Erdészeti Újság kiadóhivatalában. 2—2Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 

P o d h  r a d s z k y  E m i l .
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Képes árjegyzék bér;nontvei'iavitásak. pontosan cazkflzSttetflek.

E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L Ü M  és T A 1 8 Á
Szerb kir. udv. szállítók, Ő cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

IC POL.G ÁR.I RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLU M  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.}
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ÍV. évfolyam . Szászsebes, 1900. julius 17. 42. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
8 Előfizetési á r a k :
" Egész é v r e ...............................8 kor. — ül. i
Fél é v r e .................................... 4 kor. — ül.
Negyed évre ...........................2 kor. — ül. :

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J 
5 küldendők. @1

___________________________ ^ 8

Hirdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
1' sékelt dijak egyzsége szerint.
BÍtL__________________________

Panaszhangok.
Lapunk egyik derék hívétől panaszos 

levelet kaptunk, mely mig egy részt sajnál
kozását fejezi ki ama részvétlenség fölött, mely 
mozgalmunknál még mindig észlelhető, addig 
másrészt ennek okait kutatva oda konkiudál, 
hogy ezek leginkább a lapunk igénytelenségé
ből s abból erednek, hogy gyakran szakérte
lemre nem valló levelezések, czikkek stb. 
fordulnak elő benne.

Nem lévén szándékunkban az ellenünk 
emelt vádakat eltikolni. a kérdéses levelet 
egész terjedelmében közöljük s egyúttal kér
jük azokat, kik benne esetleg magukra nézve 
valamelyes hántást fedeznének fel, hogy azt 
olyan higgadtan vegyék, mint a hogy mi vesszük, 
mert hiszen nem lehet a levélíró kartárs ur 
ama nemes intencióját letagadni, hogy keserű 
kifakadásaival csak az ügyünknek óhajtott 
szolgálatot tenni, már pedig mi a magunk 
részéről minden erre irányított törekvést ked
vesen fogadunk, még akkor is, ha miatta né
mileg szenvednünk is kellene.

A levelet, mely különben rávall a tollat 
remekül forgató íróra, egész terjedelmében 
közöljük, mert nem csak annak fontoságából 
levonni mit sem akarunk, de szükséges azt 
ismertetnünk azért is, mert hiszen nem akar
juk mellőzni az abban foglalt keserű vádakat.

A levél szószerinti szövege a kővetkező :

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!

Azon reményben, hogy kedvelt (a múltkor közölt 
statiszitka ellenkezőt bizonyít) lapunk valamely zugá

ban, szerény soraimnak helyet szorítani szives leend 
bátor vagyok a következő megszívlelendőket becses 
figyelmébe ajánlani annál is inkább, mert az elősorolt 
nézet és vélemény úgy szólván megyénk erdőaltiszti 
személyzete zömének nyilvánított óhaját akarja kifejezni.

Hivatkozva a tényleg nagyon is elszomorító s 
lapunkban közölt csekély számú előfizetők névsorára, 
a szeget fején találni vélem, midőn e gyér előfizetést 
nem annyira oly sokszor hangoztatott érdek hiány és 
széttagoltságunknak tulajdonítom,, mint inkább — 
bocsánatot kérek! — kedvelt lapunk túlhajtott igé- 
telenségének ! már a mennyiben igen gyakran oly érdek
telen levelezések s egyébb szakértelemre nem valló 
eszme foglal tért benne, mely először talán mosolyt, 
aztán boszankodást és végül a legroszabbat: közönyt 
szülend az értelmesebb olvasónál.

Engem sem irhatnámság, sem feltűnni vágyás 
nem vezet, sőt távol áll tőlem a szándék, tisztelt kar
társaim tollából eredő, általános érdekű és hasznú czik- 
kekre bírálatot hozni, mert erre gyenge képzettségem 
folytán, magamat hivatottnak vagy jogosultnak nem 
érezhetem; mindazonáltal közérdekből lehetetlen mel
lőznöm kartársaim ama kívánságát, hogy :

a tisztelt szertkesztőséghez közlés végett beér
kezendő minden egyes szakbeli- vagy szépirodalmi mű 
ezentúl a lehető legszigorúbb kritika alá vonassék, és 
csak ha korunk szellemi igényeinek megfelelő nívón 
áll, közöltessék; nehogy ismétlődjék oly eset. minő 
az unalmasságig nyújtott „áterdőlésre“ vonatkozó czikk- 
sorozatnál és a hajtóvadászat tárgyalásánál adta elő 
magát.

Ugyan is: szerény nézetem szerint mindazok, 
kik, magkuknak az erdővéd vagy „erdőaltiszt” czim- 
zést képzetségük alapján vindikálják, kell, hogy is
merjék az áterdőlésnek szakkövetelte feltételeit annyira, 
mint azt a czikk élőnk adta. Ilynemű közleményekhez 
azonban-felesleges voltuktól eltekintve — szó nem 
férhet. Annál inkább a vadászatot ölelő czikkhez; 
mely a nyúl vadászatot tárgyalván, a terítékre hozott 
vadak elhelyezési sorrendjét specialiter úgy arangirozza
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hogy a zajáczoknál mindjárt a fajdoknak is kijelöli az 
őket — különben udvariasság nélkül is — megillető 
helyet. Csak hogy — engedelmet kérek ! — a törvény 
világos értelmében: a mi füleseink lelővési ideje 
augusztus hó 15-től február hó 1-ig, a nemes és ritka 
vadak-é pedig: márczius hó 1 -től junius hó 1 -ig tartván, 
minden igyekezetük mellett sem tehetnek eleget t. 
czikk iró ur által proponált elhelyezési módozatnak. 
Ily téves tan azután belevésődvén némely laikus, 
magyarán: a vadászatban járatlan kartárs emlékébe, 
alkalomadtán — egész jó hiszemüleg, jáger szokás 
szerint — más, a vadászatban jártasabb egyének előtt, 
általuk, valamely lefolyt vadászatról ily képet festve, 
igen nevetséges színben tűnhetnek fel.

Minden józan gondolkodó kell, hogy beismerje 
lapunk nemes intencióit és hálatelt köszönettel adó
zunk fáradhatatlan ügybuzgó, szeretve tisztelt szer
kesztő urnák, de ha az óhajtott eredményt elakarjuk 
érni, úgy a közlemények erős rostálása mellett oly hi
vatott, tehetséges munkaerőkre kell szert, tennünk kik
nek közreműködése által szakismeretünket komolyan 
bővithessük, a szépirodalmi czikkekben pedig kellemes 
szórakozást nyerhessünk.

E végből mindenek előtt felkérendők volnának : 
erdészeti szakirodalmunk jelesei, az erdészeti lapok 
tudósítói valamint az erdőtisztikar ifjabb tagjai: erdész, 
edészjelőlt, erdőgyakornokok és erdőacadémiai bal
gátok; kiknek ebbeli szives részvétele nem csak a 
legjobb garantiát nyújtaná lapunk ebbeli emelkedése- 
és igy általános elterjedésére nézvést, hanem a mi 
mulhatlanul szükséges, meg hozná vágyódásunk ne
továbbját : a magas és összes tisztikartól elvárt humá
nusabb bánásmódot, az altisztekkel való szívesebb 
érintkezést. így tekintélybe gyarapodva, minden egyes

hamisítatlan altisztnek és számtalan magán uradalmi 
erdésznek főtörekvése leend lapunk előfizetői és egye
sületünk tagjai sorába állani.

Áttérve egyesületünk várva várt megalakulására, 
itt is szükségesnek tartanám, hogy az összes disz,- 
alapitó,- rendes- és pártoló tagok részére — hasonlóan 
az erdészeti egyesület tagjainak nyújtott díszes okirat 
hoz — egy megfelelő kiállítású elismerő okirat adassék. 
Ez által nem csak a tagság lenne művészi formában 
documentálva, hanem, mi tagadás, a hiúságnak is töm- 
jénezvén, számtalan, most még közömbös kartársat is 
belépésre késztend.

Igaz ugyan, hogy kinek csak hiúsága kielégítése 
véget szottyan kedve-e szent czélu egyesület tagjául 
belépni, az kartársnak alig nevezhető, és én részem
ről már e helyen javaslom, tisztelt kartárs urak ! hogy 
az oly szaktársak, kik egyesületünk tényleges megala
kulása után —- a tagoktól elvárható kötelességszerü 
kapacitálásra — sem hajlandók hozzánk (legalább pár
toló tagul) csatlakozni, egyszerűen ignoráltassanak. 
Mert az ilyen egyén, vagy biztosnak vélt jövőjében 
elbizva fennhéjázó, s igy buta ! vagy habár kétes alkony 
vár is reá, értelem hiányában képtelen felfogni saját 
énjének szükségletét. Tehát társadalmilag közénk 
nem való.

Ez alkalommal megbízatásomnak eleget téve, van 
szerencsém a mindenszin alatt belépő-kővetkező tagokat 
bejelenteni :

1. Horváth Pál urad. erdőőr, ráksi-i erdőőrilak, 
u. p. Ráksi Somogymegye.

2. Fridrich Alajos urad. erdőőr, Kisbár-Apáthi 
pa. Andocs Somogymegye.

3. Duffung János urad. erdőőr, Kér-puszta u. p. 
Kisbár-Apáthi Somogymegye.

A párisi magyar vadászati kiállítás.
A párisi magyar vadászati kiállítás megnyitása 

alkalmából a következő érdekes czikket közöljük: 
Megnyílt végre a párisi magyar vadászati kiállítás 

is. Valóságos állat- és trofea-kincshalmaz van itt együtt 
olyan páratlan szépségű és impozáns keretbe foglalva, 
hogy valósággal elragadja a szemlélőt remek kivitele 
által.

A legremekebb csoportosításban, a szabad termé
szetben ellesett biológiai képek keretébe helyezve, 
pompázik itt a nemes szarvas, a maga impozáns, 
hazánk határain túl sehol fel nem tűnő arányai egész 
ősies valójában, a havas bérezek világának remek 
kampósvadja, a zerge, a felhőket szegő óriási sasma

darak, keselyük és saskeselyük, a kárpáti örvös medvei, 
a hiuz, az ádáz vadkan és sok állatritkaság, aztán a 
szárnyas vadak, vizi madarak rengeteg sokasága, a 
darvak, a kócsagok, kacsák és sok más, százakra menő 
ornithológiai különlegességek, — kezdve a szemlélő 
előtt a legközönségesebb fajtát, föl a legritkább neve
zetességig — s mind élni látszik, úgy tetszik, hogy 
mozog, tevékenykedik a maga háztartásában s indulat
változásaihoz képest annyira tökéletes a csalódás, a 
mit a preparátori kéz művészete elébünk varázsol, 
mert valóságos varázslat az az élethüség, a mely 
kiszakított képekben itt a szemlélő elé tárul.

A kiállítás a „Palais des foréts* nagy internaczio- 
nális pavilonban van elhelyezve s teljesen külön van 
választva az erdészeti kiállítástól; ellenben a többi 
nemzetek enemü kiállításai csak az erdészeti kiállitá- 
decorativ részeit képezik, miért is morális súlyúk 
alig van.

A magyar vadászati kiállítás nagy diorámát képez 
s oly módon vannak benne a természeti tárgyak ren-

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 331

4. Janicsek Antal urad. erdőőr, Toldi-puszta u. p. 
Karúd Somogymegye.

5. És jó magam, ki mindnyájunk nevében szívé
lyes üdvözlettel maradtam

Kisbár-Apáthin, 1900 évi junius hó 24-én.
rendíthetetlen hive

Hi r s c h  Rezső,
urad. főerdővéd.

Hirsch Rezső tisztelt kartárs ur tehát 
— mint már bevezető sorainkban is megje
gyeztük — a lap gyenge elterjedését első sor
ban túlhajtott igénytelenségének tulajdonítja s 
azt mondja, hogy a szakközleményekre nagyobb 
súlyt fektetve, kivált azok bírálatánál kellene 
szigorúan elbánnunk. Erre nézve egyebekben 
mindjárt szolgál két példával, midőn például 
az áterdőlésről közölt czikksorozatunkat tel
jesen fölöslegesnek jelzi, mert hiszen szerinte 
ezt minden szakavatott erdészeti altisztnek 
tudnia kell, a vadászatra vonatkozó egyik köz
leményünkben pedig kifogásolja azt, hogy a 
törvénynyel homlokegyenest ellenkező dolgo
kat tartalmaz.

Az áterdőlésre vonatkozó czikkre tett meg
jegyzését nem tartjuk egészen helyesnek, mert 
hiszen lapunknak számos olyan olvasója is van, 
ki még csak most van a szakképzettség utján 
s igy az ilyen — a szakképzettek előtt már 
ismert — közlemények olvasásának nagy hasz

nát veheti, de már a vadászati czikkre vonat
kozó megjegyzéseit kénytelenek vagyunk a 
magunk részéről is teljesen helyesknek és in
dokoltaknak elismerni s itt önigazolásunkra 
csak annyit hozhatunk fel, hogy kérdéses czik- 
ket egy előkelő vadász-lapból vettük át, mi 
után pedig ennek szerkesztője a vadászat terén 
elismert tekintély, a czikket nem is tettük ta
nulmány tárgyává, hanem adtuk azt jóhiszemíi- 
leg az ö teljes egészében úgy, a hogy találtuk. 
Sajnos, hogy jóhiszeműségünknek iine meg
adtuk az árát.

Tisztelt kartársunk levele további során 
nagyon hasznos útbaigazításokat és tanácsokat 
ád arra nézve, hogy mi úton-módon lehetne 
lapunk szakbeli nívóját emelni s itt utal arra, 
hogy felkérendők volnának szakirodalmunk je
lesei, az Erdészeti Lapok tudósítói, az erdészeti 
tisztikar ifjabb tagjai, tehát az erdészek, erdész
jelöltek, erdőgyakornokok és az erdészeti aka
démia hallgatói, hogy munkatársainkul szegőd
jenek s ezek közreműködése azután teljes 
biztosítékot nyújtana lapunk nagyobb elterje
désére s egyúttal meghozná azt, mire oly nagy 
szükségünk van : az altisztekkel való szívesebb 
érintkezést s ennek folyományakép a humánu
sabb bánásmódot.

Hát hiszen elméletnek ez mind igen szép 
dolog s olvasására csak úgy hízik az ember

dezve, hogy a szemlélő tanulságos áttekintést nyerjen 
hazánk különböző vadfajairól.

Az öszszmü: a remek dekorácziók, a pompásan 
kitömött állatok dr. Lendl Adolf műegyetemi m. tanár 
és nagyhírű preparátor Ízlését, tudását s e téren való 
páratlan alkotási képességét dicsérik; mig a nagy
arányú háttér-festmény Olgyay Ferencz ismert nevű 
festőművészünk ecsete alól került ki, melyhez a meg
felelő motimuvokat a Magas-Kárpátok felséges tájai 
szolgáltatták a művésznek, miket oly sikerültén s meg
ragadó hűséggel festett meg, hogy a legnagyobb el
ismeréssel adózhatunk művészetének.

Baloldalt e képen magas, sziklás hegyoldalról 
mély völgyület szakad le, a melynek túloldali mély 
perspektívájában erdőkkel borított hegyek látszanak. 
Közelebb vágásfordák és ritkás erdőterületek képe 
bontakozik ki, itt-ott kiemelkedő egyes faóriásokkal, 
melyek mint büszke őrszemek tekintenek el a kékes 
ködhullámokban úszó halványzöld tájak fölött, melyek 
valami rezignált, csodálatosan megható benyomás han

gulatával hatnak, mig helyenkint fölragyogó élénk, 
szinte káprázatos színeik az őszi verőfény kedves de
rűjét árasztják a lenyűgözött érzelemre.

E nagyszabású és igazán művészi kép azonban 
csak háttere annak a plasztikus tájképnek, mely az 
előtérben bontakozik ki, de úgy odasimul, valósággal 
összeforr amazzal, mintha annak kidomborodó folyta
tását képezné ; a mi roppantul fokozza az illúziót s va
lóságos panorámaszerü hatást kölcsönöz az összeségnek.

Ez a plasztikus előtér a kép előtt körülbelül 200 
négyszögméternyi területen készült; tehát akkora, 
hogy a nézőközönség úgy járhat-kelhet benne, — 
mintha csakugyan valami partvidéki hegyoldalon volna.

Alul patak és tavirészlet látható. Nyírfák, fűzfák 
állonganak ott, bozótosok fedik a tért s magas nád
dal és kákával övezet viz csillan fel, benépesítve a 
mocsárvilág szárnyas lakóinak százaival, mig a hegy
vidéket azokta jellemző állatalakjai élénkítik.

Ez nagyjában a magyar vadászati kiállítás képe; 
de persze nagyon halvány ahhoz képest, mit a köz
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szive, látva azt a gyönyörű jövőt, mely ilyen 
úton lapunk részére biztosítva lenne s nincs is 
más egyébb akadály, mint maga a gyakorlati 
kivitel, mert ez az, a mely halomra dönti az 
egészen szépen fölépített kártyavárat.

Nézzük csak meg, hogy állunk mi itt 
Magyarországon azokkal az úgynevezett szak
írókkal ? Bizon legnagyobb sajnálatunkra be 
kell vallanunk, hogy nagyon csehül. Nálunk 
már nagyon kevés olyan férfi akad, a ki igazi 
önzetlen ambiczióval s csak azért, hogy vala
mely jó ügynek hasznos szolgálatot tegyen, az 
irás mesterségére adja magát, mert azt tartja, 
hogy a lelkiekkel minden egyebet meg lehet 
tenni, csak megélni nem lehet belőlük, már 
pedig a mostani nehéz megélhetési viszonyaink 
mellett mindenkinek arra kell törekednie, hogy 
valamelyes mellék foglalkozást is kaphasson, 
melynek jövedelméből a kor igényeinek megfele
lően élhessen. Az akor, midőn a tudósok kopott 
ruhában s éhező gyomorral jártak, de azért 
oktatták a népet, már régen elmúlt s alig hisz- 
szük, hogy még egyszer vissza térjen.

Azt mondja a levélíró ur, hogy szakköz
lemények írására fel kellene kérnünk az Erdé
szeti Lapok munkatársait és tudósítóit; hát 
vájjon nem kell-e magának ennek a jeles szak
közlönynek is munka dijak kitűzésével magá
hoz édesgetni azokat, kik hivatást éreznek

magukban a tolinak ügyes forgatására ? Pedig 
itt még a szakmában munkálkodókat az a vágy 
is vezérelheti, hogy müveik a felettük állók 
figyelmét reájuk irányítják s azok jóindulatát 
és pártfogását megszerezhetik. Az Erdészeti 
Lapok könnyen díjazhatják munkatársaikat, 
mert hiszen hátuk mögött áll az országos er
dészeti egyesület közel félmiliónyi vagyonnal 
s igy nincsenek tisztán az előfizetők járulékaira 
utalva, mig ennek ellenében a mi szerény 
vállalatunk teljesen olvasói jóindulatától függ 
s vájjon lehetséges lenne-e emellett évenkint 
egy-két ezer koronát kiadnunk munkák díjazá
sára akkor, midőn a szerkesztő-kiadó maga is 
nappalát más szolgálatnak kénytelen szentelni, 
hogy magát és családját fenntarthassa, a lap részé
re pedig az éjszakának csak azok az órái jutnak, 
melyeken mások napi fáradalmaikat kipihenik.

Sajnos, hogy ezen a téren egyelőre vajmi 
keveset tehetünk, mert befektetni való tőke 
fölött nem rendelkezünk. Ezen az állapoton 
csak úgy lehetne segíteni, ha kartársaink 
közül néhány ezren körénk tömörülve megad
nák nekünk azt az anyagi erőt, melyre a czél 
elérése végett múlhatlanul szükség van.

vetlen szemlélés utján nyerhetünk, mert például min
den egyes kitömött állat, minden fa és bokor úgy van 
készítve és odaillesztve, mintha csak a természet igazi 
alkotását látnok benne. Különösen becsesek azonban 
a ritka természeti kincsek — nem csak a vadász, de 
a tudós szemében is, a melyeknek az összehozatala 
természetesen csak nagy áldozatok és fáradságok árán, 
sokak hozzájárulásával volt igy elérhető. Hazánk 
bérczei, rengeteg ős fenyvesei és mérhetetlen mocsár
területei, még bővelkednek ugyan vadfajokban, mégis 
csak külön e czélra alakult vadászati bizottságnak 
sikerült az összegyűjtés nehéz feladatának a megoldása. 
Eszterházy Mihály grófot, a vadászati kiállítási bizott
ság nagynevű elnökét illeti meg ezért az érdem és 
elimerés; mig a művészeti rész dr. Lendl Adolfnak az 
érdeme, ki közel 3 hónapon át személyesen vezette a 
helyszínén a felállítás és dekorálás fáradságos és sok 
művészi érzéket követelő munkálatait.

A nemes gróf még buzgó segítőre talált Egerváry 
Gyula országos vadászati felügyelőben, ki mindig figye

lemmel kisérte a vadászatok eredményeit az alkalmas 
állatpéldányok megszerezhetése végett, miért is a ki
állítás sikere körül szintén nagy érdemei vannak.

Kiállítási tárgyakkal, u. m. trófeákkal stb. sokan 
járultak a kollekcziókhoz, első sorban maga a király 
négy darab impozáns vadkannfejjel, melyek magyar- 
országi vádász-zsákmányai közül vannak. — Esterházy 
Miklós herczeg remek szarvasagancsokat és nagybecsű 
régi vadászfegyvereket küldött, melyeknek decorativ 
hatása épp úgy, mint nagy történelmi érdekessége 
nagyban emeli a kiállítás fényét.

Trófeákat s részint állatokat küldöttek még 
Festetich Tasziló, Forgách Károly, Vass Jenő, Andrássy 
Géza és Vay Lajos grófok és még sok mások. Szarvas
agancsok közül a legkiválóbbakat Montenuovó Alfréd 
és Croy herczeg, Festetich Tasziló gróf és a Nemzeti 
Kaszinó állították ki. Valóban impozáns még József 
Ágost főherczeg gyűjteménye s őzagancs-kiállitása is, 
összesen mintegy 100 darab, továbbá Almássy Dénes 
és Wenckheim Frigyes grófoké 50—50 darabbal.
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Egy atya boldogsága.
Hajdanában hamarább megtörtént, de most már iga

zán ritkaságbszámba megy, hogy egyik-másik embertár
sunk boldogságáról halljunk beszélni, különösen pedig 
ritkaság az, hogy ez a bizonyos embertársunk erdészeti 
altiszt legyen, a ki még azonkívül tizenkét gyermek
kel is meg van áldva.

Kedves lapunk hasábjain folyton olvassuk szak
testvéreink kétségbeejtő helyzetét, életnyomorát és elég 
gyakran vér fagyasztó szerencsétlenségi eseteit. Hogy 
ezt a sok szomorú eseményt némi derültebb szinü 
fátyollal bevonhassuk, ime leírunk egy igazán örven
detes és megható családi ünnepélyt:

Bakkay Kálmán felszentelt áldozár f. hó 2-án 
tartotta első szent miséjét a kőrösmezői róm. kath. 
templomban.

Harangozás előtt a hívők nagy serege, élén a 
papsággal templomi zászlókkal díszítve ment az ujmi- 
sés elé és a szülői háztól a templomig erre az alka
lomra fenyőfákkal szegélyezett úton ünnepi menetben 
kisérte az Isten házába, mely szorongásig megtelve 
sem volt képes mind befogadni a közönséget.

Majd megkezdődött a fényes papi segédlettel 
bemutatott nagymise, melynek elején Diamand Lajos 
róm. kath. lelkész fényes szónoklatában a pap hivatá
sát fejtegetve, teljesen elragadta a hallgatóságot, sőt 
sokat láttunk túláradó érzelmeiktől ösztökélve sírni.

A templomi ünnepély után Rónay István helybeli 
róm. kath. lelkész ebédet adott azujmisés tiszteletére 
s ez után következett az, a mi minket legjobban érde
kel, az ünnepelt családjának házi ünnepe, hol este 
„szeretet-lakoma" volt.

Az ujmisés Bakkay Ignácz m. kir. főerdőőrnek s 
lapunk buzgó hívének a fia. A boldog atya vendégek
től koszoruzott asztalánál a pappá felszentelt fián kí
vül örömtől repeső szivvel szemlélhette ott többi 
gyermekét is: két fiát, kik a szatmári gymnásium leg
jelesebb tanulói közt foglalnak helyet, egyik fiát, ki a

Vannak aztán még egyéb trófeák, vadász-diszek, zerge
fejek, vadbőrők és vadkan-agyarak, mely utóbbiakat 
Pettera Hubert, királyunk fővadászmestere állította ki 
igen szép példányokban.

Iveket lehetne össze Írni vadászati kiállításunk s 
az ott felhalmozott szép dolgokról, de sajnos, terünk 
nem engedi meg, hogy részletesebben is kiterjeszked
jünk rá, úgyis csak halvány képét adhatnék, a mi a 
közvetlen szemlélés gyönyörét úgysem pótolhatná. 
Csak figyelmet akartunk tehát itt felhívni, hogy a kinek 
módjában áll, megtekintés nélkül ne hagyja. Érdemes 
megnézni.

L a k a t o s  K á r o l y .

liptóujvári szakiskolának egyik elsőrendű növendéke, 
két kis fiacskáját, kik még az elemi iskolába járnak,

Leányai közül az egyik erdőőrnek a neje s már 
4 gyermek anyja, másik most menyasszony, a harmadik 
polgári leányiskolába jár, a negyedik a házi teendők
ben jobb keze édes anyjának s csak az imént öltött 
hosszú ruhát, kettő pedig még kis gyermek.

Itt különösen ki kell emelnünk, hogy valamennyi 
magasabb tanulmányokat végző gyermeke saját szor
galmának az árán halad előre s ezt csakis igy teheti, 
mert ritka szerencséjü derék szaktársunknak ha adott 
is az Isten némi földi javakat, annyit még sem nyúj
tott neki, hogy ennyi iskoláztatás drága költségeit 
fedezhesse.

Kérdjük már most, melyik fényes palota az, mely 
családi boldogságban vetekednék ennek a szerény 
erdőőri laknak a boldogságával.

Végül nem mulaszthatjuk el, hogy a magunk ré
széről is ne szaporítsuk szívből eredő jó kívánsága
inkat a gratulálok seregét, kívánva, hogy a boldog atya 
többi gyermekének boldogulását is friss egészségben 
megérhesse!

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor- sz. Név Lakhely Megye

350 Tömböly Elek Bánok-Szt.-György Zala
351 Czertsmejer Józsel .  Vakonya 9

352 Gulyás István • 9 »

353 Bedő Sándor .  . .  Oltárz V

354 Horváth Antal . • • » 9

355 Sülé József .  . * * 9 9

356 Baksa Görgy .  Bucsuko 9

357 Saári József .  . P.-Magyaród 9

358 Vojkavics József • 9 9

359 Kiszelák József . .  Gutorföld 9

360 Czifra Ferencz . .  Tolmács 9

361 Szeres Ferencz . .  Erdőhát
362 Oszkó János . .  Várföld 9

363 Maksay Gyula . .  Dámvadas Esztergom
364 Valentin Bálint . .  .  Lőcse Szepes
365 Orovetz István . * * 9 9

366 Jankovits Gyula . .  . Csitár Nyitra
367 Sényi János .  . .  Mesztegnye Somogy
368 Csizmarovits András Podolin Szepes
369 Szakács József . .  Illyefalva Háromszék
370 Udvardy Fetencz Göde-Mesterháza Maros-Troda
371 Horváth János , .  Csődé Zala
372 Naszlady Lajos . . Kaposvár Somogy
373 Juhász István Nagy-Ilva Besztercze-Naszód
374 Demkovics József .  Edelény Borsod
375 Kovács István Sályi Bihar
376 Novottny László Sz.-Száldobágy 9

378 Gunszt Péter . P.-Sz.-László Baranya
378 Biró István .  . .  Almamező Bihar
379 Farkass Zoltán . , Lozornó Pozsony
380 Horváth András . .  Benicze Zala
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Sor-sz. Név Lakhely Megye

381 Maár János . . . Gaál-Szécs Zemplén
382 Obornik János . . Nyitra-Ujlak Nyitra
383 Kukta Ignácz . Nagy Lenkvicz Pozsony
384 Magas Dániel . Verespatak Alsó-Fehér

Kü l ö n f é l é k .

Szem élyi hírek. A  szászsebes: m. kir. erdőhiva
talnál előléptek, illetve kinevezve lettek : Kupás Dániel 
1. o., Schenk István II. o., Temesi János III. o főerdő- 
őrökké ; Jászberényi Károly I. o., Keproin Bukur II. o., 
Kalmár Menyhért III. o., Csutak Lajos, Vizauer Mihály 
IV, osztályú erdőőrökké, Aczberger Imre I. osztályú erdő- 
legénynyé. Gratulálunk !

A  m ájusi té l áldozatai. A  múlt napok egyi
kén egy kincstári havasi őr a Kőrösmező határában fekvő 
„Medvezsi* nevű havason egy férfi és nő erősen felosz
lásnak indult hullájára bukkant. A  férfi Koszka Péter, 
Szanborba (Galiczia) való munkás, a nő személyazonos
ságát még eddig nem sikerült megállapítani. Munkake
resés végett jártak erre s találtak is, a tavasz nyiltával 
azonban hazájukba siettek, de szerencsétlenségükre a hava
son át vezető rövidebb utat választották, hol az ország
szerte dühöngött májusi tél utolérte s a hóviharban nyo
morultan elpusztultak. Ez a májusi tél különben — mint 
tudósítónk Írja — a növényzetnek is sokat ártott, igy 
különösen a Kőrösmező egyik nevezetességét képező szép 
százados körisfa sort is nagyon megviselte, melynek virá
gai mind lefagytak s a később fakadó lombozat rügyei 
is nagyrészt elpusztultak, úgy hogy most júliusban is 
alig van itt-ott egy levél a fákon

A m egszökött vadember. Egy nagyváradi 
panorámának nehány hétig szenzációja volt egy majdnem 
szénfekete ember, a kinek egész teste szőrrel volt benőve. 
O volt a vadember, vasketreczben ült és nyers húst evett. 
Minap mint Nágyváradról írják, a vadember megszö
kött az imprezáriótól, s rövid kóborlás után a rendőrség 
elé került, a hol kiderült, hogy kicsoda és hogyan lett 
vademberré. Igazi neve Zsigó István, s Pazonyból, Sza
bolcs vármegyéből való. Ö maga igy mondotta el föl
fedeztetésének történetét :

— Egyszer sokat ittam és összekaptam a felesé
gemmel. Mérgemben letéptem magamról az inget, s a pa
norámás meglátta, hogy milyen szőrös a hátam. Attól- 
fogva egyre irt nekem, hogy jöjjek hozzá. Egyszer újra 
ittam és összekaptam feleségemmel, hát elmentem a pa- 
norámással. Sok pénzt keresett az velem. Csak az a nyers 
hús ne lett volna ! Azt mát nem bírtam ki. Legutoljára 
már egy falatot sem bírtam enni belőle. Azért szöktem 
meg. Az ördög eszik annyi nyers húst ! . . .

Ilyesformán a panorámás elvesztette a felülmúlhatat
lan vadembert, kit most tolonc-uton juttatnak vissza a 
falujába.

A szegény ember szerencséje. Bizony me‘  
sébe illő dolog Rácz János battonyai szegény ember sze
rencséje, akit egész koldus-életében a meggazdagodás 
vágya kergetett s a halálával csinált főnyereményt. Rácz 
János eredetileg timármesíer volt Batonyán. de azután 
áthajózott Amerikába, nagy szegénységben hagyva fele
ségét, gyermekeit. Mialatt a családja itthon csak várta
várta, hogy mikor küldi a családfő az ezreket, ezalatt

Rácz János éhezve és hiába járt munka után Chikágóban, 
miközben egy utczakanyarulatnál a vezető vigyázatlansága 
következtében halálra gázolta a villamos vasút. Egy 
ügyvéd tanúja volt az esetnek s kipuhatolva az immár 
amerikai földben pihenő Rácz József viszonyait, annak 
Batonyán lévő özvegyétől felhatalmazást nyerve, kártérí
tésért port indított, amit meg is nyert. A  chikágói villa
mos 25.000 dollár kártérítést volt kénytelen fizetni Rácz 
János haláláért s ennek felét az ügyvéd megtartva ho
noráriumul, a másik felét 12.500 dollárt elküldötte a m. kir. 
belügyministeriumhoz, hogy az összeget kézbesítsék Rácz 
János örököseinek. A  belügyminister erről már értesítette 
is Battonya község elöljáróságát. Ez volt a szegény Rácz 
János szomorú szerencséje.

E gy vitéz őrmester ünneplése. Pilis-Csabán 
az ott táborozó Károly román király nevét viselő gya
logezred minap ünnepelte a véres königgrátzi ütközetet 
megelőző königshofi csata 34-ik évfordulóját, a melyben 
az ezrednek majdnem fele elesett. Az ütközetben az 
osztrák-magyar hadsereg győzött, de a 6-ik ezred majd
nem elvesztette zászlóját. A  csata hevében ugyanis egy 
porosz gárdista kezébe jutott, mikor ezt meglátta 
Witriburszky őrmester, lelőtte a gárdistát, a zászlórudat 
magához ragadta, leszakította és a derekára csavarta 
a már elrongyolódott zászlott melyet most is használ az 
ezred. Az egykori vitéz őrmester aranyérmet és az 
ezzel járó vitézségi járulékot életfogytiglan húzza az ez
redtől. Azonkívül abban a kitüntetésben részesül, hogy 
államköltségen minden évben részt vesz az ezred nagy 
lakomáján, mikor is az egyszerű bácskai földmivelő az 
ezredes mellett ül. A  tegnapi ünnepély tábori misével 
kezdődött, utánna Suchy Tódor ezredes buzdító beszédet 
intézett az ezred legénységéhez. A  lakomán most is meg
jelent Witriburszky s a tisztikar lelkesen ünnepelte az 
egykori vitéz őrmestert.

Szerkesztői üzenetek.
Kálm án Jó z se f urnák, N .-T ila j. A lapokat innen 

rendesen küldtük s ha meg nem kapta, csak az ottani posta 
lehet hibás. Most újból feladtuk a 4 legutolsó számot. Szívesked
jék intézkedni postájukon, hogy lapjait rendesen kézbesítsék, 
Kádis Ján os urnák, Bisztra. A röpiratot junius 11-én 
adtuk postára, most másodszor még egyet 12-én. Szíveskedjék 
értesíteni, hogy meg kapta-e ? Kacsó István urnák, K .- 
Rem ete. Röpiratját április 10-én továbbítottuk. Másodszor 
mint a fenti üzenetben. Kérünk értesítést. B ak a Ján o s urnák. 
Csurgó. Mutatványszámokat a közlött czimekre küldtünk. Kö
szönet az elismerésért. Sándor G yörgy urnák, F é le g y 
háza. Vettük, röpirat ment, Udvardy Ferencz urnák, 
Göde-M esterháza. Előfizetése az év végéig rendezve. Röp
irat csak egyszer jelent meg s ezt meg küldtük, árába azonban 
még a jövő évben 20 fillért kérünk. Maár G yula urnák, 
Sályi. Beérkezett. D. J .  urnák. Megkaptuk. Barabás 
Jó z se f urnák, G yergyó-B élbor. Az erdőőri szakvizsgák 
minden év október hava 18—23 közt lesznek megtartva, azt, 
hogy kikből fog állanni a bizottság, nem lőhet tudni, mert azo
kat a földmiv. minister esetről esetre küldi ki, a vizsga helyén 
székelő erdöfelügyelő azonban mindenesetre tagja. Tudtunkkal 
annak a könyvnek már a 7-ik kiadása is megjelent, de a vál
tozás köztük elenyészőleg csekély. Orend Ján o s urnák. 
Radnóth Fegyveradó alól tisztán csak a szolgálatban használt 
fegyverek mentesek a magán uradalmiaknál s ezek útadó alól 
sincsenek felmentve, úgyszintén adójuk mindennemű községi 
pótlékkal megróható, A kutyáért bizon kell adózni a szerint a mint 
az házőrző vagy luxus kutya. Kutya dolog biz ez 1 Pirchann  
Fridolin urnák, A.-Köröskóny. Igazsága van, most ok
tóber végéig van rendezve. Máté Mózes urnák, Zsombor. 
Szeptember , végéig van lefizetve. Kelem en István urnák, 
Kolluth. Év végéig 4 K 34 fillér jár,

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d k r a d s z k y  E mi  1.
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E rdőszolgai állást
keres egy tót anyanyelvű, de a magyar nyel
vet is jól értő 34 éves, nős, ügyes, erőteljes, 
egézséges férfi.

Tudakozódásokra közelebbi fevilágositást 
nyújt az Erdészeti Újság szerkesztősége. 1—2

Dr, Lendl Adolf
v i l á gh í r  ü

soologiai laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

J u tá n y o s  á rak , k itű n ő  m unka, 
m űvészies k iv ite l.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16. 
A természet 

s Halászat
M utatványokat ingyen küldünk.

állattani, vadászati és halászati 
képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
Megjelenik havonkint kétszer.

Zoológiái Lapok |
képes közlemények a tudományos és gaz- w  
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával mustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Legjobb és legolcsóbb

Varrógépek
F e d á k  I s t v á n n á l

Bécs
VI. M ariahilfepstrasse 49. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 3 -3

• N N M M t M H H t N  ® 19® ©® ® ® 3® ® »® ® ®«® •

PÁLYÁZAT.
Lemondás folytán üresedésbe jött egy erdőőri 

állomás az alanti erdőgondnokságnál, melyre ezennel 
pályázat nyittatik.

Fizetés: készpénzben 240 korona; 15 hektl. két
szeres; 2 marhára és 2 koezára egy évi szaporulattal 
legelő; 12 szekér galyfa, szabad lakás és körülbelül 
20—30 koronára felrugó járulék.

Pályázni csak az erdőtörvényben előirt minősí
téssel lehet f. é. augusztus 15-ig.

A ki a román nyelvet is beszéli, előnyben részesül.
Pályázatok az „urszádi erdőgondookság“-hoz, Ur- 

szád, u. p. Sólyom (Bihar megye) küldendők.
A nagyváradi lat. szert, káptalan 

2 — 2 urszádi erdögondnoksága.

xxxxxxxxxxnxxxxnnxnn
2
*8 !! MEGJELENT!!

f w
*
*
X 
X 
X  
X
8

és 1 kor. 40 fii. beküldése után azonnal 
bérmentve lesz megküldve a

;ÖPIRAT-»I
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- X  
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz
talán sem szabadna hiányozni.

Előzetések az „Erdészeti Újság" ^  
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül- *  
dendők.

KXXKKKXXXKK*XXXXX*XX
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

B L U M és T Á R S  A
Szeri) kir. udv. szállítók, ó cs. és kir. Fensége József Főherozeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Brdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. B elváros, Sütő u tcza  2. szám, a  S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, —- erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

• Ü T  P O L G Á R I  R U H Á K .
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és bérm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM  é s  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók,
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

P P *  J U T Á N Y O S  Á R A K .

MA6VABB0N ELSŐ, LEfiMAGVOBB ÉS LE610BB HIBWEvjf ÖRAÜZLETE.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. julius 24. 43. szám

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

“■5^3
Egész é v r e ...............................8 kor. — fii.
Pél é v r e .................................... 4 kor. — fii.
Negyed évre ...........................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
í, küldendők.

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
- sékelt dijak egyzsége szerint. ~
IkjL___________________________

A szakirodalom  érdekében.
Lapunk múlt számában a vezető czikk 

hosszasabban foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy milyen nagy szükség lenne úgy az er
dészeti, valamint a vadászati szakba vágó olyan 
czikkeknek a közléséte, melyek hivatva lenné
nek egyrészt az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet érdeklődését fölkelteni, tudásvá
gyát kielégíteni, másrészt pedig ismereteit is 
gyarapítani.

Az ilyen czikkeknek a közlése minden
esetre nagyban hozzájárulna a fent körülirt czé- 
lok eléréséhez s hivatva lenne előmozdítani 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
tekintélyét, melyet nyomon követne nem csak 
a felettes tisztviselők, de az idegen elemek 
becsülése is.

Úgy az erdészetnek, mint a vadászatnak 
van ugyan nálunk most is szakirodalma, saj
nálattal kell azonban bevallanunk, hogy az 
még eddig nagyon gyéren hozta meg gyümöl
cseit s még ebben a tekintetben nagyon a há
tuk mögött járunk más czivilizált nemzeteknek. 
A mi erdészeti és vadászati szakmunkáink eddig 
voltak, azok inkább sorozhatok az akadémikus 
értekezések és tanulmányok sorába s egyéb 
kitűnő tulajdonságaik mellett meg van az az 
egy nagy hátrányuk, hogy a szakbeli nagyobb 
előtanulmányokat nélkülöző ember nem képes 
megérteni, szóval hiányozuak még nálunk a 
közönséges, népies nyelven irt s igy bárki által 
is élvezhető és tanulmányozható szakmunkák, 
hiányoznak pedig nem azért, mintha megírá

sukra nem lenne elég alkalmas szakképzett s 
a tollat is ügyesen forgató emberünk, hanem 
igenis azért, mert nincs olyan, a ki vagy a mi 
őket ilyenek írására buzdítaná és ösztökélné.

As erdő szeretetének, megbecsülésének 
fokozására megindult az ugynevezet „Erdészeti 
ponyvairodalom*, illetveenuek a füzetei, de ez 
sem valami nagy eredménynyel, mit leginkább 
bizonyít ama körülmény, hogy több év lefo
lyása alatt alig három ilyen füzetke hagyta el 
a sajtót s ezekből is valószínűleg több pél
dányt pusztít a moly a raktáron, mint a hány 
közülök azok kezében fordul meg, a kik ré
szére írva lett, mert hiába, nálunk még a nép 
a tanulságos olvasmányok helyett mindig szí
vesebben olvasgatja az idegzetre izgatóan ható 
Tatár Péter-féle rémhistóriákat.

Magára az erdő nevelésére, kihasználá
sára, hasznos vad tenyésztésére, dúvadak pusz
títására stb. vonatkozó megfelelő müveinknek 
ára a mellett, hogy — mint föntebb említet
tük — egyszerűbb észjárású és tanulmányú 
ember által alig érthetők, annyira magas, hogy 
azokat a szegényebb sorsú erdészeti vagy va
dászati altiszt magának meg nem szerezheti, 
arra pedig, hogy ugyan ezek a közhasznú és 
valóban nagy horderejű iránymüvek népies, 
könnyen érthető nyelven is megirassanak, eddig 
még sem az országos erdészeti egyesület, sem 
senki más nem gondolt. Maguktól a szerzőktől 
ezt kívánni sem lehet, mert hiszen minden 
könyvnek a megírása sok fáradsággal és ki
adással jár, az ezek megjutalmazására, illetve 
megtérülésére irányuló kilátások pedig igen
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bizonytalanok, sőt a tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy az ily müvek kiadói vállalkozásukba 
rendesen belebuknak.

Midőn most hat éve arra határoztuk el 
magunkat, hogy az erdészeti altiszti személyzet 
részére és szolgálatára némely rá vonatkzó 
társadalmi kérdéseket is felölelő szaklapot in
dítunk s eme határozatot megvalósítandó léte
sítettük a havonkint kétszer megjelenő „Erdőőr“ 
czimü lapot, mely közel két évi fennállása 
után helyet adott az immár negyedik éve he- 
tenkint megjelenő mostani lapunknak, elsőnek 
az a czél lebegett szemeink előtt, hogy ily 
módon tért nyissunk olyan kisebb szakbavágó 
közleményeknek, melyek a szakkönyvekben 
foglalt akadémikus tanoknak megvilágítói és 
magyarázói lehetnének. A czél ki volt tűzve, 
jó és nemes voltát elvitatni nem lehet, de saj
nos, hogy kivitele felette nagy nehézségekbe 
ütközött, mert éppen azok, kik erre nem csak 
tanulmányaiknál, de szakképzettségüknél fogva 
erre hivatottak lettek volna, nem nyújtották 
segédkezüket, hanem ridegen visszavonultak 
és tovább megmaradtak a sokkal kényelme
sebb pihenésbe.n Pedig a hivó szózatban nem 
volt hiány : kértük és folyton kérjük most is 
azokat, kiknek erre adomány adatott, hogy 
ne ássák el a reájuk bízott talentumot, hanem 
forgassák és jövedelmeztessék azt embertár

saik, kivált pedig a velük egy pályán működő, 
egy közös czél szolgálatában álló szaktársaik 
javára.

Egy szaklapnak, vagy bár milyen más 
lapnak a szerkesztője legyen bár mindenki 
bámulatát felkeltő lángész, legyen bár fárad- 
hatlan a munkálkodásban, még abban az eset
ben sem képes a maga elé tűzött feladatok
nak a meg kivánt sikerrel megfelelni, ha 
minden szabad idejét lapjának szenteli is, ha
nem okvetlen szüksége van munkatársakra, 
kik őt a közjóra irányított fáradozásában és 
szellemi munkálkodásában segítsék és támo
gassák, mert utóvégre is egy ember csak egy 
ember s lenne bár feje valóságos káptalan, 
vagy olyan, mint a szárepti özvegy asszony 
olajos korsója, melyet Illés próféta megáldott, 
hogy soha se fogyjon ki belőle az olaj, az agy 
végre mégis csak kimerül, vagy legalább a 
túlfeszített munkában elveszti szokott élénksé
gét és rugékonyságát.

Mennyivel nagyobb szüksége van azonban 
segítő társakra annak a lapszerkesztőnek, kinek 
a lapja maga nem adja meg a teljes függet
lenséget és a gondtalan megélhetés módját, 
hanem kénytelen más foglalkozásban is szor
goskodni, hogy mindennapi kenyerét a maga 
és családja számára biztosítsa, a lapjához 
pedig csak már kimerült testtel és lélekkel

T A R C Z  -A..

Három vadászat.
Közli: K risán  G yörgy .

Mindig nagy örömet érzek, valahányszor lapunk
ban valamely vadászatra vonatkozó tárczaczikket vagy 
egyébb közleményt olvasok, mert ezek között alig van 
egy is olyan, melyből más vadásznak okulnia nem le
hetne, lévén a vadászat körülbelül olyan mesterség, 
mint a papság, melyben annak, a ki jó akar lenni, 
holtig kell tanulnia. Sajnos, hogy jó magam nem igen 
vagyok jártas a vadászat különféle fortélyaiban s 
éppen ezért nem is ezekről lesz szó szerény közlemé
nyemben, hanem egyszerűen leírok vidékünkön lefolyt 
három vadászatot úgy, a mint azok megestek.

1898 december 18-án még a reggeli sötét órák

ban be állít hozzám Csürülyéről egy küldöncz olyan 
tartalmú levéllel, hogy azonnal menjek oda, mert 
megyünk a havasra vadászni.

Természetes, hogy nem sokat tétováztam, hanem 
hamarosan előszedve a vadászati szerelvényeket és 
kellékeket, nyomban megindultam az alig félóra járás
nyira levő Csürülyére, hol már együtt találtam a többi 
vadásztársakat, sőt ott voltak már a minket tovább 
szállítandó egyfogatuak is, melyek elé apró, de a tüzes 
vérekről ismeretes erdélyi lovacskák voltak befogva 
s néhány korty sziverősitő és rövid reggeli elköltése 
után vígan indultunk neki a mintegy hat órányi útnak.

Fárasztóbbat, unalmasabbat alig lehet képzelni 
egy ilyen hosszú utazásnál téli időben, mikor körös
körül minden olyan egyhangú. A nagy természet mély 
álmát aluszsza, mintha meghalt volna, csöndje olyan 
leverően, bántóan hat az ember kedélyére. Magánosán 
megtenni ilyen utat valóságos áldozat s igy jó sze
rencse, hogy kocsijainkra párosával jutottunk, legalább 
beszélgetéssel lehetett agyonütni unalmunkat.
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juthat s igy elfáradva, elernyedve kell tovább 
dolgoznia! Pedig a mi szerény lapunk szer
kesztőjének is ez a sorsa s igy nem lehet 
csodálkozni azon, hogy a maga elé tűzött fel
adatokat nem képes még a saját kedvére sem 
m egoldani.

Nehogy azonban bárki is tőlünk az ügy 
iránt való szeretetet, a jóakaratot és buzgó- 
ságot elvitassa, még egy végső kísérletet te
szünk arra nézve, hogy lapunk szakbeli érté
két a jövőben emelhessük s erre a czélra 
készek vagyunk talán szerény helyzetünket 
meg is haladó anyagi áldozatot hozni oly mó
don, hogy czikkiróinknak jövőre a valódi belső 
értékkel biró dolgozataikért bizonyos mérsé
kelt díjazást biztosítunk.

Reméljük, hogy ily módon sikerülend ki
tűnő munkatársakat gyűjtenünk lapunk köré s 
ez által hasznos szolgálatot tehetünk szeretett 
hazánk erdészetének és vadászatának.

Eme czélunkat a következő felhívással, 
illetve kérelemmel véljük elérhetni.

(folytatása következik).

r

A Magyar Állami Alkalmazottak Egyesülete.
A fenti nevet viselő egyesület múlt évi működé

sének lefolyásáról szóló közgyűlési elnöki jelentést 
lapunk 41 számában ismertetvén, ugyanakkor jeleztük 
hogy erre még vissza fogunk térni, mire leginkább az

késztetett, hogy párhuzamot vonhassunk eme és za 
általunk czélba vett és megalakítandó egyesület között, 
mert ha valami, úgy ez az egyesület az, mely leg
jobban igazolja az erdészeti és vadászati altisztek 
egyesülésének nem csak létjogosultságát, de egyszer
smind immár elodázhatlan szükségességét is.

A magyar állami alkalmazottak, kik ezt az egye
sületüket megalkották, kivétel nélkül nyugdíjjogosult
sággal járó állomásokat töltenek be, melyek részükre 
nem csak a megélhetést, de a jövőt is biztosítják s 
igy szigorúan véve a dolgot, nem voltak teljesen rá 
utalva egyesületük megalakítására s hogy ezt mégis 
megtették, nyilvánvaló, hogy ebben a jobbbnak a ke
resése volt vezér eszméjük. Az embernek ugyanis, 
ha már egyszer sikerült elérnie a jót, — mint a hogy 
az olyan állást, mely nem csak a mindennapi megél
hetést állandóan biztósitja, hanem még a jövőről is 
gondoskodik, valóban jónak lehet nevezni, — nem 
szabad itt még megállapodnia, hanem mindig a még 
jobb után kell törekednie, mert csak igy érdemes az 
emberi méltóság viselésére. Az, ki sorsába, legyen az 
bármilyen, teljesen belenyugszik s renyhe tunyálko- 
dással a semmittevésnek adja magát, ki mint a po
csolya egy álló helyben tétlenül, minden további igye
kezet nélkül vesztegel, nem él, hanem poshad s nem 
érdemes arra, hogy Istennek ábrázatját viselje, mert 
az embernek mindig törekednie kell a tökéletesség 
felé, melyet úgy sem érhet el soha sem egészen.

A magyar állami alkalmazottak nagyon helyes 
pontból indultak ki akkor, midőn belátva azt, hogy 
szolgálatadójuk, az állam az ő és családjuk jövőjét 
csak részben biztosíthatja, egyesítették erejüket, hogy 
a hiányzó másik részt maguknak vállvetett fáradság
gal kiteremtsék.

Jó 6 órába telt, mig megérkeztünk leendő va
dásztanyánkra, az Egeres havasi fűrésztelepre, hol 
nem sokat kérdezősködve egyenest befordultunk 
Lőwy urnák, a fürésztulajdonosnak portájára. Sajnos, 
ő maga nem volt otthon, megbízottja azonban nagy 
készséggel redelkezésünkre bocsátotta az összes lak
osztályokat. Gyorsan lekaptuk czókmókjainkat s rövid 
vadászos étkezés és társalgás után siettünk kipihenni 
az utazás fáradságát és erőt gyűjteni a holnapi va
dászathoz.

Javában pihentünk már s egyesek olyan hortyo- 
gást vittek végbe, mintha fogadásból csinálnák, mikor 
egyszerre nagy zajra ébredtünk. Zűrzavaros hangok, 
csoszogó, kopogó lépések verték fel tanyánk csöndjét. 
Mindenki felriadva álmából siet a tornáczra, hát mit 
látunk ott? Egy hat tagból álló vadásztársaság érke
zett hangosan beszélgetve, vitázva s olyan zajt és 
robajt okozva, mint valamely várat ostromló sereg.

Nagyon örültünk a jövevényeknek, mert azt hittük, 
hogy ezek is majd hozzánk fognak csatlakozni s ered

ményesebb, no meg kedélyesebb vadászatra lesz ki
látásunk, sajnos azonban, hogy ebben a reményükben 
csalatkoztunk. A társaság ugyanis vadászatról érkezett 
s bár üres kézzel, mégis sietett tovább utazni hazá
jába Kolozsvárra. Igyekeztünk őket rábeszélni, hogy 
maradjanak, de hiába, mert — mint mondták — már 
három napja vadásztak ezen a vidéken, de nem bírtak 
semmit sem lőni.

— No holnap biztosan lesz eredmény, mert önök 
a kolozsvári erdőn vadásztak, már pedig az őzek 
mind átvonultak az egeresi határra, a hol mi fogunk 
vadászni — biztatta őket vezetőnk K. G. a csürülyei 
körjegyző.

Sok rábeszélésre végre is engedett közülök kettő, 
egy kolozsvári földbirtokos és egy ügyvéd, négyen 
azonban fölkaptak alkalmatságoaikra és igyekeztek 
hazafelé.

Közben beköszöntött az est s a társaság jó va
csorához ült s vigan telt az idő egészen éjfélig, midőn 
mindnyájan pihenőre tértünk. Pihenésem nem volt
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Vállalkozásuk — mint ezt az említet és lapunk 
hasábjain közölt elnöki jelentés bizonyítja — fényesen 
sikerült, mert ime az általuk saját jóvoltukra alakított 
egyesület aránylag rövid, alig három éves fennállása 
óta immár másfélezer tagot számlál zászlója alatt s 
vagyona a 24.000 koronát meghaladja.

íme egy egyesület, melyről maguknak az erdé
szeti és vadászati altisztek példát vehetnek és kell is 
venniök, mert valóban megszégyenítő lenne rájuk nézve, 
ha ezt nem tennék.

A magyar állami alkalmazottaknak — mint ezt 
már ismételten hangoztattjuk — nem volt életkérdés 
egyesületük megalakítása, mert jövőjüket, özvegyeik 
és árváik jövőjét legalább bizonyos részben szolgála
tuk biztosítja s ha a szolgálatban megvénülnek vagy 
rokkantá lettek, avagy az özvegynek és árváknak 
nem is helyez kilátásba gondtalan jövőt, mégis bizto
sítja legalább a legnagyobb nyomor ellen és ezekben 
az egyszerű emberekben mégis megvan a buzgóság 
kitartás és lelkesedés, mit a tagok folytonos szaporo
dása fényesen igazol.

Ennek ellenében az erdészeti és vadászati al
tisztek sok ezrének nem csak jövője, de még szolgá
latának állandósága sincs biztosítva s Így sokkalta na
gyobb szüksége van biztos támaszra, mégis mit látunk ?

Az egyesülésre hivó szózatot alig hallják meg 
nehányan s ezek közül is sokan hallják bár, de nem 
követik, a legnagyobb rész pedig hallani sem akarja 
hanem elzárkózik az ő javáért is küzdő társaktól, 
várva, mig más kaparja ki számára a gesztenyét.

Pedig ha az erdészeti és vadászati altisztek mind
egyikében meg lenne az igaz lelkesedés, a buzgóság 
és kitartás és kivált ha meg lenne bennük a hajlan
dóság az összetartásra, mennyivel külömb egyesüle

tet alakíthatnánk magunknak annál, a melyet a ma
gyar állami alkalmazottak alakítottak !

Ennek a jelenségnek az okát nehéz megtalálni.
Vájjon a magyar állami alkalmazottak, kiknek 

legnagyobb részét hivatalszolgák, fegyőrök es börtön
őrök képezik, a műveltségnek magasabb fokán állanak, 
okosabbak, tanultabbak, mint az erdészeti és vadászati 
altisztek? Távol álljon tőlünk ilyet még csak gondo
latban is feltenni, sőt bátran állíthatjuk, hogy ha hig
gadtan mérlegeljük a kérdést, a serpenyő az erdészeti 
és vadászati altisztek előnyére fog billenni. Az igazi 
okot részünkről még mindig abban véljük felfedezni, 
hogy az erdészeti és vadászati altisztek legnagyobb 
részénél még mindig hiányzik a kellő tájékozottság, 
mert a központoktól távol lakván, nem jutnak olyan
hoz, ki őket az ügy mibenállásáról felvilágosítsa, 
velük az egyesülés szükségét és hasznos voltát meg
ismertesse, mig ellenben az elől hivatkozott állami al
kalmazottak kivétel nélül nagyobb központokban lak
ván, itt a világ folyásáról könnyebben szereznek érte
sülést s elöljáróik is mindig ott vannak oldaluknál, 
bármikor készek őket bölcs tanácsaikkal és útbaiga
zításaikkal támogatni, sőt ott, a hol a szükség úgy 
hozza magával, érettük felsőbb helyeken is szót emelni.

A kor kiáltó szava azonban folyton szól s közle
kedik és nemsokára el is jön az ébredés órája az er
dészeti és vadászati alkalmazottaknál is és ha majd 
egyszer sikerül mindnyájunknak közös lobogó alatl 
tömörülnünk, akkor lesz itt majd ideje annak, hogy 
megmutassuk, mennyire érdemesek vagyunk felettese 
ink szeretetére és támogatására és embertársaink 
tiszteletére és becsülésére.

Most a további fáradozás sora még mindig csak 
rajtunk egy néhányon van, kik ebbeli kötelességünknek

nyugodt, mert álmomat folyton a következő vadászat 
képei háborgatták; az őzek szinte halomszámra fet- 
rengtek előttem vérükben.

Reggel hat órakor már mindnyájan talpon vol
tunk s jó magyarosan készült paprikás elfogyasztása 
után neki indultunk a havasnak s másfél órai gyaloglás 
után már mindenki elfoglalta állását. Nem sok idő 
telt bele, hogy felhangzott a kopók víg hangversenye 
s mint örömmel tapasztaltam, a hajtás éppen az én 
állásom felé tartott. Csakhamar hallottam már az őzek 
dobogását is és egyszerre csak ott terem előttem 7 
drb. őz, vad futásban menekülve az üldöző kutyák elől.

Éu sem vagyok rest, kapom a flintámat s 
lövök . . . .  a levegőbe két lyukat. Nem maradt bizon 
ott az őzeknek még egy szál szőrük sem. No, ezekre 
ugyan szépen rá hibáztam. Jó szerencse, hogy társaim 
jobban kitettek magukért, mert mire beesteledett, 3 drb 
őzbakkal tértünk vissza tanyánkra.

A két kolozsvári vadász haza utazott, mi azon
ban másnap ismét három, harmadnap pedig még hat

darab őzet hoztunk terítékre s igy nem volt okunk 
panaszra.

A második vadászatot egy hétre rá rendeztük a 
Zeyk báró és Velits Ödön tulajdonát képező erdőkben, 
de sajnos, eredmény csak annyi volt, hogy hajtóink a 
kapott sok pálinkától teljesen berúgtak s hazamenet 
nagy lelki gyönyörűségünkre egymáson keresztül buk
dácsolva ereszkedtek le a meredélyen.

A harmadik vadászat hivatalból lett rendezve a 
nagymértékben elszaporodott farkasokra és vaddisz
nókra 1899 február hó 19-én, melyhez hajtóknak Sze- 
listye, M.-Szilvás, Csürülye, Selicze, Mikes, Indal és 
és Puszta-Szent-Király férfi lakossága lett hajtőkul 
kirendelve. A vármegye részéről Ercsényi megyei fő
erdész jelent meg, mig a politikai hatóságot Kende 
Gusztáv csürülyei körjegyző képviselte.

A vadászat reggel 9 óra tájt kezdődött s alig 
hogy a hajtők megindultak, csakhamar olyan puska
ropogás támadt, hogy Königgratznél sem külömb, de 
volt is szép eredménye, mert mikor összegyűltünk,
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eddig is teljes erőnkből igyekeztünk megfelelni, telje
sítsük hát továbbra is ezt az önként magunkra vállalt 
szent kötelességet, nem csak a magunk, de összes 
társaink jóvoltáért.

Radnóth, 1900 julius 20
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Nagy örömmel olvastam kedvelt lapunknak azt a hí
rét, hogy az államkincstárnál szolgáló tisztelt kartársak 
helyzete fizetésük emelése által némileg ismét javult. 
Örültem ennek, mint mondom, mert az igaz lelkű, jóin
dulatú ember mindég örömét leli nem csak a saját, de 
más embertársa boldogulásában is. Sajnos azonban, hogy 
mi, kik az erdőtörvény 17 §-a alá eső magán uradalmi 
erdőknél szolgálunk, még mindig csak mások boldogulá
sának tudunk örülni, pedig a mi szolgálatunk sokkal ter
hesebb, mint a kincstáriaké, mert mig ezeknek csak 
szakmájukba vágó kötelességeik vannak, addig minket 
tudja jó Isten, mi mindenre fel nem használnak s e mel
let szolgálatunkban is csak úgy lógunk s bármikor uti- 
lapot köthetnek a talpunkra.

A  kincstáriak tehát egyelőre meg lehetnek sorsuk
kal elégedve s azt hiszem, hogy jövőben minden szak
vizsgázott kartárs törni fogja magát kincstári szolgálat 
után, minek pedig sokra elég szomorú következménye 
lesz, mert a pályázatra kiköltekezik s eredményre még 
sem jut, mert utóvégre is az államkincstár is csak bizo
nyos számig alkalmazhat személyzetet. Okulni kellene 
azonban az államkincstár példáján a többi erdőbirtoko

nagy örömünkre hat darab hatalmas farkast találtunk 
kiterítve.

A második hajtásra egy derék kocza került s 
olyan kedélyesen ballagott alig 3—4 lépésnyire a haj
tők előtt, minha ez az egész dolog nem is őt érde
kelné. A hajtők közül egy 12 éves íiu vérszemet ka
pót erre s a kocza után iramodva, előbb a farkába, 
majd a sörtéjébe csimpajkodott, majd a baltájával 
ütögette s hátsó lábaihoz kapkodott s a hatalmas állat 
minderre rá sem hederitett, hanem nyugodtan folytatta 
útját, mig csak ki nem ért az éppen gyülekező pus
kások elé, a kiknek sortűze pillanat alatt leteritette a 
másfél métermázsányi állatot. Ebben a hajtásban 
még más hat darab vaddisznó is került terítékre, mig 
a harmadik hajtás teljesen eredménytelen volt.

Az eredménynyel,tehát teljesen meg lehettünk 
elégedve s meg is voltunk, csak egy pár olyan va
dásztárs zsémbelt egy kissé, ki nem lőhette ki a 
puskáját.

soknak s belátni, hogy a jó és hűséges szolgálat és 
munka megérdemli a tiszteséges jutalmat is.

Szomorú a helyzete kivált a végzett szakiskolások
nak, kik abban a reményben lépnek pályájukra, hogy 
az iskolából való kilépésük után a kincstár gondoskodni 
fog elhelyezésükről, mikor pedig kilépnek az életbe, akkor 
éri őket a keserves csalódás, mert legnagyobb része is
mét csak a szülők vagy rokonok kegyelmére kénytelen 
szorulni s még csak olyan állást sem kaphat, melyen a 
szakvizsga letételéhez szükséges kilencz havi gyakorlatot 
megszerezhetné. Az ilyenek példáján okulva majd lassan 
be fog következni az az idő, hogy a szakiskolákba nem 
fognak többé ifjaink jeletkezni, hanem előnyt adnak a 
sokkal kényelmesebb és addig is némi jövedelmet hajtó 
magán gyakorlatnak, a mi nem igen lesz majd testületünk 
és egyáltalán az erdészet előnyére.

Itt lenne már az ideje, hogy az erdőtörvénynek 
ama intézkedése, mely szerint az életbeléptetéstől számí
tandó 10 év múlva a 17 §. alá eső erdőségeknél csak 
szakvizsgázott egyének alkalmazhatók, szigorúan végre
hajtassák, mit legkönnyebben lehetne az által elérni, ha a 
hatósági eskübizonyitványokkal ellátottak köteleztetnének 
bizonyítványaiknak bemutatására, a jövőben pedig csak 
azok bocsáttatnának esküre, kik azt felmutatni tudják.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák 
igaz hive

O r e n d  J á n o s ,  
urad. ordőör.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették. 
Sor-sz. Név Lakhely Megye
385 Slárku István .
386 Szakács József .
387 Tóth Béla . .
388 Geipl Ferencz .
389 Machay Pál
390 Kecsmár János
391 Virlics Gyula
392 Kucs János . .
393 Szabó Nándor .
394 Szombathy Pál .

. Kőrösmező Mármaros

. Ilye-falva Háromszék

. Muraiak Zala
Monostor-Apáti »

V ámosfalva Nográd
. . Vécs Heves
. . Litke Nográd
. Lorántháza Zala
. Újbánya Bars
. Sistarovecz Temes

Figyelm eztetés. Azokat, kiknek lejárt előfize
tése nincs megújítva, vagy pedig az a folyó hó végével 
lejár, lapunk jövő számának szétküldésekor fogjuk ismét 
a czimszalagcn figyelmeztetni, kérjük tehát, hogy mun
kánk kímélése végett mindegyik még e hó végéig szí
veskedjék előfizetését rendezni.
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E gy czikkünk méltatása. A  J ó  tett helyébe 
jót ne várj" czimü tárczaczikkünket egész terjedelmében 
átvette a Budapesten megjelenő „Örökzöld" czimü szép- 
irodalmi lap s ehez a következő megjegyzést fűzte : „A  
Szászsebesen Podhradszky Emil szerkesztésében megje
lenő Erdészeti Újság czimü szaklapból vesszük át ezt a 
czikket, melyet nagy igazságáért közlünk. Egyike ez a 
mai kor legkényesebb kérdéseinek, melyhez csak félve 
mer nyúlni az iró ember. Pedig százan százszor tapasz
taljuk ezt a rút vonást a felnőtt, sokszor véres verejtéken 
fölnevelt gyermek szivében. Épen azért Penk Antalnak 
— az egyszerű erdőőrnek — tanácsa sok figyelemre 
méltó. Még a jószivü gyermekre is jobb — rá nem szo
rulni". Igaz örömünkre szolgál, hogy életbevágó egyes 
közleményeink a fővárosi sajtóban is kezdenek viszhangot 
kelteni.

A  röpirat szétküldése. „Az erdő és annak 
fentartója hazánkban a második évezred elején" czimü 
s lapunk szerkesztője által itt időszerű röpirat szétkül
désénél számos esetben megtörtént, hogy a küldemény 
a postán elkallódott, boszuságot okozva a megrendelőnek 
s veszteséget és kárt a szerzőnek. Okulva a tapasztalta
kon, jövőben a müvet fizetetlen adjuk föl a postára, 
mert igy sokkal biztosabban jut el rendeltetési helyére. 
Miután pedig ilyen módon a megrendelőnek kétszeres 
postaköltséget kell fizetnie, a röpirat árát ennek megfe
lelően 1 k o r o n á r a  szállítjuk le. Igyekezzék mindenki 
ezt a maga nemében páratlan müvet megszerezni, mert 
a készlet elfogy tával az nem lesz újból kiadva.

A  róka fára mászik. Ezt bizonyítja egy épp 
oly érdekes, mint ritka eset, melynél a rókán kívül 
Schreier Károly nevű derék vadász volt a főszereplő. A  
nevezett vadász ugyanis nem kis feltűnést keltett, midőn 
a minap egy összekötözött öreg nőstény rókával és 4 
darab kölyökkel számolt be vadászurának. A  róka fészke 
egy odvas fa aljában volt elhelyezve, melynek nyílása 
mintegy 2 méternyi magasságban volt. A  vadásznak egy
részt a mohán észlelt kaparások; másrészt a rókaszőr 
maradványok feltűnvén, vizsgálat alá vette a fát és egye
bek közt hosszú botot szúrt a lyukon át a fa aljába. A 
véletlenül éppen bent időzött öreg nőstény csakhamar 
marni kezdte a kelemetlen betolakodót, de ezzel ottlétét 
is elárulta s a vadász a nyílást kövekkel jól becsinálván 
baltáért távozott, melynek segítségével aztán a nagyon 
széles törzs aljában léket vágott, a róka hátsó lábait 
megragadta, összekötözte, a rókát azután kihúzva szájára 
is kötést illesztett s ki szedvén a négy kölyköt is, nagy 
diadallal és a nép örömujjongása közt vitte haza az 5 
darab libatolvajt. (V. L ).

Hal-Óriás A Természet czimü állattani, vadászati 
és halászati folyóirat legújabb számában olvastuk a kö- 
vetkző újdonságot:

A  mind ritkábbá váló hal-óriások íogása folytán 
általános érdeklődésre tarthat számot egy olyan eset, a 
milyenről a napokban nyertünk hirt az Érd-Dunaegyhá- 
zai halászati társulat buzgó igazgatójától. Ugyanis Pavlecz 
András rác-almási halász, junius hónap 16-án a társulat 
területéhez tartozó Rácz-Almás község határában fekvő 
egyik zátonyán, mintegy 120 czentiméteres vizben, egy 
240 kilogrammos vizát fogott. Érdekes, hogy ily hatal
mas állatok előszeretettel tartózkodnak sekélyeb vizekben, 
különösen a kiöntéses szélvizekben, mi valószinleg abban 
leli magyarázatát, hogy ily helyeken nagyobb menynyi- 
ségben találják a táplálékul szolgaló apró vizi állatokat 
mint a nagy vizekben.

A m erikai gyorsm unka. Szaporán dolgozik 
Anarews, a newyorki legfelsőbb itélőszék bírája. A  mi
nap, egy reggel, negyven válópör okmányait hordták asz
talára. Anarews irigylendő hidegvérrel látott az ítélke
zéshez és öt óra negyven perez alatt kimondott har- 
minczegy válást.

Szerződés ezer esztendőre. Azaz egy hijján 
ezerre, kilenczszázkilenczvenkilencz esztendőre szóló szer
ződést kötött a íranczia állam. Közjegyző előtt, hi
vatalosan állították ki az okmányt, melyre Francziaország 
és Nagybritánnia pecsétjét nyomták. A  franczia követ
ség londoni palotájának kibővítése végett volt szükség 
a szerződésre. A  szükséges terület egy apácza-szerzet 
tujdona, már pedig Angliában a szerzetes-rendek nem 
adhatják el ingatlanukat, ennélfogva nem adták el, csak 
bérbe adták a kérdései területeit — 2899-ig.

A huszár etim ológiája. A  Hongkongban 
megjelenő Eastern World négy hét előtti számában egy 
angol tudós a következőket Írja: A  huszár szó sok mun
kát adott az etimológusoknak. Egy régi szótáriró azt 
állítja, hogy e szó a hürrájachté ! fölkiáltásból származik. 
De nagyobb valószínűsége van annak a föltevésnek, hogy 
a huszár szó magyar eredetű. (Provincia az osztrák csá
szárságban.) Azt beszélik, hogy a mikor Mátyás császár 
1458-ban fölállította az önálló magyar hadsereget, minden 
húsz lakos közül egyet kisorsoltak, ez lett a huszár. 
Hanem hát ez mese, mert nincs semmi alapja. Murray 
dr. úgy oldotta meg a problémát, hogy kereken kijelenti, 
hogy a szó az olasz cassaroból származik, mely szabad 
lándzsást, csizmást jelent. A  Hongkongi tudós sem csal
hatatlan. Legalább erre vall botor tudatlansága, melylyel 
Magyarországot az osztrák császárságba olvasztja, nem 
szólván a huszár szó valótlan kimutatásáról. Hiszen en
nek hazája Magyarország, ez régi és igaz dolog.

Furcsa fogadás. Csak úgy burjánzik a furcsább
nál furcsább ötlet most a párisi kiállítás kapcsán. Két 
bécsi ember, egy kereskedő és egy kávés fogadott, hogy 
gyalog szerrel mennek a párisi kiállításra Bécsből, még 
pedig úgy, hogy egy hét hektoliteres hordót tolnak 
maguk előtt, A  hordó üresen 200 kilogramot nyom. 
Múlt csütörökön indultak útnak. Huszonöt-harmincz k - 
lométert tesznek meg naponkint. Ötezer koronába 
fogadtak.

Ötm iliós életbiztosítás. Csinos életbiztosítást 
csinált a Mutual Life Insurance fiókja Minneapolisban. 
Egy dúsgazdag amerikai polgár Franck Peawey, ke
rek egymillió dollárra, azaz ötmillió koronára biztosí
totta életét. Peawey készázötvenezer koronát fizet 
évenkint a biztosításért. — Ugyancsak a Mutual Lilé
nél van biztosítva Vanderbilt György ötmillióra, — 
Havenraayer hárommillióra, — Newhouse egymillióra 
halál esetén, 41.000 korona rögtönös évi járadékra, a 
miért egyszer s mindenkorra egymillió kétszázezer 
koronát fizetett.

M edvevadász öregasszony. Kaliforniában, 
Ukiáhtól hatvan mérföldnyire, egy Európából, állítólag 
Hinterwaldból való öregasszony él, aki kilencz tiával 
együtt tisztán a medvevadászatból tartja fen magát. 
Azelőtt, mig férje életben volt, a Humbold County 
nevű termékeny hegyekben laktak, ahol korcsmájuk 
volt s az arauykeresőktől jól meggazdagodtak, de férje 
halála után egy éjszaka az indiánok megtámadták, 
teljesen kirabolták és porrá égették hajlékát s az ak
kor még javakorban levő asszony kilencz gyermekét
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csak úgy mentette meg, hogy fegyverével alaposan 
rátüzelt az indiánokra. Aztán Ukiahba ment-, még pe
dig messze a hegyek közzé, ahol a sok medvétől 
csak úgy hemzsegett a környék. Itt aztán legnagyobb 
fiaival medvékre vadászott s azoknak bőrét piaczra 
vitte. Az asszony jelenleg hetvennégy éves, de azért 
most is a környék legjobb medvevadásza. Két fiával, 
aki jelenleg mellette van, egyre űzi a medvevadásza
tot s évenkint száz-százötven medvebőrt visz piaczra, 
amelyek harmincz-ötven dollárért kelnek el darabon- 
kint. A kövér medve zsiradékét kiolvasztva szintén 
elárusítja s ez is hajt harmincz-negyven dollárt egy- 
egy medve után. De még a hús is igen sokat hoz a 
konyhára, mert igen keresett czikk. Ezenfelül eleven 
medvék elárusitásával is foglalkozik s ezek ára hu
szonöt-száz dollár közt váltakozik

Szerkesztői üzenetek .
Kálm án Jó z se f urnák, N .-T ilaj. A hiányzó szá

mokat már régen után küldtük. Nem értjük, hogy az ottani pos
tán milyen rend lehet, vagy talán Ön ismeretlen s nem tudják 
kinek kézbesíteni. Szíveskedjék ott rendezni a dolgot, mert a 
lapjai innen rendesen el vannak küldve. Magdó Márton ur
nák, Radváncz. A közlött czimre röpirat ment. Licsar 
János urnák, Szék. Kiss János urnák, Szabar. 
Dávid G ergely urnák, Boj. A röpiratot 23-án postára 
tettük. Szom bathy P á l urnák, Sistarovecz. A névjegy
zékből egyes nevek a lap beosztása miatt maradtak el. 
Üdvözlet!

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 

P o d h r a d s z k y  E m i l .

W w w W W W w W w w w W I i l i l i

Zoológiái Lapok •
Des közlemények a tudományos és saz- ®

H M  

1 1w  képes közlemények a tudományos és gaz 
f! dasági állattan és vadászat köréből,

2  szeiszerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával mustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller uteza 30 szám alatt van.

~ 2

Erdőszolgai állást
keres egy tót anyanyelvű, de a magyar nyel
vet is jól értő 34 éves, nős, ügyes, erőteljes, 
egézséges férfi.

Tudakozódásokra közelebbi fevilágositást 
nyújt az Erdészeti Újság szerkesztősége. 2 — 2

állattani, vadászati és halászati 
képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
Megjelenik havonkint kétszer.

f  Dr. Lencil Adolf
|Ü v i l ághí r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
®  és szőrmés vadat kitömésre.

Ju tá n y o s  árak , k itű n ő  m unka, 
jS? m űvészies k iv ite l.

I  B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet 

és Halászat

M utatványokat ingyen küldünk

N H H

txxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!! MEGJELENT!! §

és 1 kor. beküldése után azonnal bér- ^
X

r a  n
m h

mentetten lesz megküldve a

RÖPIRAT
mely kizárólag az erdészeti altiszti sze- X  
mélyzet helyzetével foglalkozik. Az ér- 
dekes műnek egy erdészeti altiszt asz- ** 
talán sem szabadna hiányozni. ^

Előfizetések az „Erdészeti Újság" 
kiadóhivatalának Szászsebes (Erdély) kül
dendők.

í x x k x x x x x x x x x x x x x x x x
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .
RSWSKSBBaH

L U M  és T A R B A
Szerb kir. udv. szállítók, Ó cs. és kir. Fensége József Főherezeg udv. szállítói, 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Brdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

ÜL

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

IC POLGÁRI R.UHAK. “If
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A R SA
Szerb királyi udvari szállítók,

Ő császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

(W** J U T Á N Y O S  Á R A K .

uScreiniffiMEVO ObaűzletI"

1847. Cltár*.’ : !

Képes árjegyzék fréraentve. iavttásöiTpontosan cszkSzSttejnefeT

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. julius 31. 44. szám.

E lő fize té si á r a k  :
Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................4 kor. — fii.

kor. fll.Negyed évre ....................... 2
Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 

„ írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 
küldendők. ,

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

helye 20 fll. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fll. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

A szakirodalom  érdekében.
(folytatás és vége)

Felhívás
Magyarország erdészeihez és vadászaihoz.

Szeretett hazánk erdeinél és vadászterü
letein hozzávetőleges számítással mintegy har- 
minczezer altiszti minőségű férfiú áll alkalma
zásban s elüljáróinak kezére járva s azokkal 
vállvetve buzgólkodik azon, hogy honi erdé
szetünk és vadászatunk felvirágzását elő
mozdítsa.

Az erdészeti és vadászati altiszti pályára 
lépők akkor, midőn ezeket a pályákat tűzik 
ki életük czéljául, inkább valamely benső su
gallat, titkos ösztön befolyása alatt állanak, 
semmint valamelyes jólétet és kényelmet biz
tositó állás után sóvárognának, mert hiszen az 
még a laikusok előtt is imeretes tény, hogy 
ezek a pályák a legnehezebbek, legkényel
metlenebbek, sőt bátran állíthatjuk, hogy egy
úttal a legtöbb veszélyekkel járók közé tar
toznak, aroellet pedig a megélhetést és jólétet 
sem biztosítják olyan mértékben, mely alkal
mas lenne bárkire is varázserőt és vonzást 
gyakorolni.

Egyes gyér kivitelektől eltekintve nem 
lehet tehát a hivatás érzetét letagadni azok
nál, kik az erdészet és vadászat hivatásos té
nyezőivé szegődnek.

Úgy az erdészeti, mint a vadászati pálya 
nem csak nagy gyakorlati, de egyszersmind 
kiterjedt elméleti tudást is megkíván s külö
nösen továbbfejlődésében mindegyikük a kí

sérletezésnek, tapasztalatok gyűjtésének való
ságos iskolája soha nem szűnő szorgalmi idővel.

Természetes, hogy annak, ki akár az er
dészeti, akár pedig a vadászati pályára lép, 
miután a legszükségesebb és elkerülhetetlen 
elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátította, 
itt még korán sem szabad megállapodnia, ha
nem további folytonos önképzés utján igykez- 
nie kell a tökéletesség elérésére s keresnie 
az eszközöket, melyek ebben a törekvésében 
segítségére legyenek.

Sajnos, hogy még mindig szűkölködünk 
az ilyen segédeszközökben, mert eltekintve a 
két pálya elméleti tudását dióhéjba összeszo- 
ritó „Az erdőőr" és „A vadőr" czimü irány
müvektől, melyek csak arra hivatvák, hogy út
mutatóul szolgáljanak a továbbfejlődésben, a- 
kár az erdészetet, akár a vadászatot felölelő 
irodalmunkat tekintjük, az akadémikus tudást 
vagy nagyobb iskolai előtanulmányt nélkülöző, 
egyszerűbb észjárású ember által is könnyen 
megérthető müveket egyik téren sem találunk.

Égető s szinte elodázhatlan szükséget ké
pez tehát a népies irányú s könnyen érthető 
nyelven irt szakközleményeket magába ölelő 
erdészeti és vadászati szakirodalom megterem
tése, hogy ennek segélyével hozzájáruljunk 
ama derék férfiak tudásának fejlesztéséhez, 
kik életüket hazai erdészetünk és vadásza
tunk előmozdításának és felvirágoztatásának 
szentelik s itt az ideje annak, hogy mint min
den más téren, úgy ezen is igyekezzünk ne
mes versenyre kelni a minket eddig minden
ütt megelőzött más kulturnemzetekkel.
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Ez a nemes czél, ez a szép eszme lebe
gett a tisztelettel alulirt lelki szemei előtt ak
kor, midőn közel hat évvel ezelőtt megalapí
totta a havonként kétszer megjelenő „Erdőőr“ 
czirnü lapot, melyet két év után felváltott a 
hetenként egyszer megjelenő s immár IV-ik 
évfolyamáben lévő „Erdészeti Ujság“.

Ezek a lapok lettek volna hivatva teret 
nyitni az olyan szakközleményeknek, melyek 
alkalmasak úgy az erdészeti, mint a vadászati 
altiszti személyzet szakmájabeli tudását fej
leszteni és fokozni.

A munkálkodásnak megnyílt az által a 
tere, de sajnos, hiányzott és hiányzik még ma 
is a munkás kéz s bizon ha egy szebb és jobb 
jövő reménye nem biztatna, elkcsüggedve 
kellene lemondani a nemesért és jóért való 
küzdelemről.

Az erős lelkű, igaz férfi azonban még a 
legnehezebb, legválságosabb pillanatban sem 
veszti el bátorságát, a legnagyobb akadályok 
sem retenttik vissza a küzdelemtől akkor, 
midőn a maga elé tűzött s élete feladatául 
tett nemes czél eléréséről van szó. Annak, 
ki bízva erejében kezébe ragadta a zászlót, 
nem szabad azt többé elejtenie, mert kérdés, 
akad-e ismét más, ki azt felemelje.

Folytatni szándékozom tehát arra irányult 
munkásságomat, hogy az erdészeti és vadá

szati altiszti személyzet ismeretei bővíttesse
nek, tudása s ez által önérzete fokoztassék s 
midőn ezt teszem, az a remény biztat, hogy 
nehéz feladatomban támogatni fognak mind
azok, kik ennek a nemes czélnak nagy hord- 
erejét méltányolni tudják.

Czélomat elérendő, azzal a kéréssel fór 
dúlok szeretett hazánk összes erdészeihez és 
vadászaihoz, hogy nemes versenyre kelve 
lépjenek a népies erdészeti és vadászati szak- 
irodalom terére s ezen való munkálkodásuk 
gyümölcsével gazdagítsák az Erdészi Újság 
tartalmát. Ne rejtse magába senki a tudás 
gyönyörű adományát, hasonlatosan a hűtlen és 
rósz szolgához, ki a reá bízott tálentumot el
ásta, hanem kamatoztassák, gyümölcsöztessék 
azt mindnyájunk, első sorban pedig szeretett 
hazánk javára.

Az altiszti személyzetnek mindig az volt 
a panasza s az ma is, hogy vele a feletteseik! 
nem törődnek s eltekintve a rideg szolgálat 
viszonytól, elhanyagolják. Azt mondja szpretne 
tanulni, de nincs kitől. Itt az ideje, hogy le
térve a közöny eddigi útjáról megmutassák az 
elöljárók, hogy igenis alantasaiknak nem csak 
anyagi de szellemi előhaladása is szívükön 
fekszik, hiszen hivatásuk nehéz feladatainak 
megoldását könnyítik meg akkor, midőn szerény, 
de buzgó és hű munkatársaik ismereteit bővítik.

.L A. .jr. .t.. Ju .L A. A. A. A. .t. A. .í. A. A. A. a, A. .y. A. A. A. A. .t, A. A. A. a, A. .l A. A. A. A.

Két derék könyv.
Hazai vadászirodalmunk kezd lassacskán kibon

takozni eddigi szegénységéből s már legközelebb meg
érjük talán azt a várva-várt időt, midőn nem kell 
többé az eddig messze előttünk haladt külföld szak
munkái után kapkodnunk, hanem megkapunk mindent 
szépen és okosan megírva a mi édes hazai nyelvünkön 
nem csak szivünk nagy gyönyörűségére, de tudás vá
gyunk könnyebb kielégítésére is.

Két könyv fekszik előttünk, mindkettő ugyanegy 
férfiúinak a müve, azé a férfiúé, ki a vadászat és eb
tenyésztés terén eddig szerzett nagy érdemeit újabban 
a vadászati irodalom terén szerzett babérokkal igyek
szik öregbíteni s mint ide vágó müvei igazolják, na

gyon szép eredménynyel, mert mig szakismeret és tu
dás tekintetében a külföld hasonló legjobb munkáinak 
oldalához sorozhatok, addig a szép nyelvezet, könnyed 
előadási modor azoknak olvasását még a laikusnak is 
élvezetessé teszi.

A két könyv Írója Fónagy József, czime : ,A 
vizsla idómitása“ és „A fáczán és togoly vadászata" 
s mig a béltartalom a szerzőt, addig a valóban dí
szes és remek kiállítás az „Athenaeum" könyvkiadó 
részvénytársaságot dicséri.

Egy-egy könyvnek az ára 6 korona s legczélsze- 
rübben megszerezhető lapunk szerkesztősége utján 
akár az árnak előleges beküldése, akár pedig utánvé
tel mellet való megrendeléssel. Mindkét esetben a meg
rendelt mü 10 napon belül a czimzett kezéhez lesz 
juttatva.

Midőn ezeket a müveket tisztelt olvasóink figyel
mébe ajánljuk, nem mulaszthatjuk el közölni azt az 
ajánlást, mely azok élén „Utarvaló" ezim alatt diszes- 
kedik s Bársony István jeles Írónk tollából került ki.
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Tudva és méltányolva pedig azt, hogy 
érdemes a munkás az ő dijára, a mennyire 
azt szerény vállalatom anyagi helyzete meg
engedi, díjazni óhajtom az erdészeti és vadá
szati szakmába vágó s közlésre érdemes dol
gozatokat, és pedig fizetek az Erdészeti Újság 
részére beküldött s annak hasábjain közölt 
dolgozatok minden nyomtatott sora után 6 fillért.

Midőn ezen felhívásomat kibocsátóm, te
szem ezt nem magam, hanem sok ezer és ezer 
erdészeti és vadászati altiszt nevében és ér
dekében s reményiem, hogy ha az én gyönge 
s figyelemre alig méltó szavamat nem is, de 
ezekét meg fogják hallani azok a nemes fér
fiak, akik erdészetünk és vadászatunk ügyének 
előmozdítását, szeretett hazánknak minden té
ren való boldogulását szivükön viselik.

Adja Isten, hogy úgy legyen.
Szászsebesen, 1900 évi julius hóban.

P o d h r a d s z k y  Emi l
az „Erdészeti Ujság“ 

szerkesztője és kiadója.

íme ez a felhívásunk, melylyel megtettük 
a magunk kötelességét s melyet külön lenyo
matban is megküldjük az összes általunk is
mert czimekre. Az eredmény majd meg fogja 
mutatni, hogy csakugyan olyan elhagyott-e az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet, mint 
a minőnek magát képzeli.

„A vizsla idomitása“ czimü munkát ajánlja a 
következő: Utravaló.

.,Megvallom, elfogult vagyok, mikor útjára bocsá
tom ezt a derék könyvet, a mely második kiadásban 
kerül immár a nagyközönség elé.

Elfogult vagyok, mert tele van a lelkem valami 
igen nagy gyöngéaseggel a könyv szerzője iránt, a 
kihez meleg baráti, majdnem jgogal mondhatnám : 
testvéri szeretetemen kívül egy közös szenvedély ereje, 
Diána istenasszony rajongó imádata is köt.

Magyar vadászok!
Ti tudjátok, mi az : a magány felséges ünnepi 

csöndjében barangolni be síkságokat és sűrűségeket, 
ahol minden földi hiúságot és nagyravágyást levet
kezve, csupán a nagy természetben megnyilatkozó is
tenség közellétével telik meg elménk és szivünk. A 
hajnal pirkadása, a déli nap heve, az alkonyat árnyéka 
mind arra jó tinektek, hogy uj meg uj okot találjatok 
a felséges égnek s a gyönyörű földnek megcsodálá
sára. Ti, a kik a szelíd örömek e legtökéletesebbjét

Miután pedig ez az újításunk előrelátha
tólag nagyobb anyagi áldozatokat fog követelni, 
elvárjuk, hogy azok, kiknek érdekében meg
hozzuk, segítségünkre lesznek és támogatni 
fognak azok viselésében. Ha kísérletünk be
válik s az előfizetők száma megfelelően fel
szaporodik, kiláltásba helyezzük lapunk kibőví
tését is. Kérjük ennélfogva összes barátainkat, 
hogy ennek a czélnak elérésében segítségünkre 
lenni szíveskedjenek.

Gare au eontrefait.
A helyet, a könyvet, az irót, a hol, a melyben 

és a kitől olvastam a jelszónak nevezhető szállóigét, 
mely annyit tesz magyarul hogy: „Óvakodjunk az 
utánzástól” — nem tudom megnevezni. De, hogy ol
vastam s az nekem tetszett, igaz, mert „szállóige” 
gyűjteményemben van feljegyezve imigyen: „Ha az 
emberrel valami nagy bolondság történik az életben, 
rá kellene Írni a hátára: „tilos az utánzás”.

Az emberek életében nagy szerepe van a szo
kásnak, de korántsem oly nagy hatalom ez, mint az 
utánzás, mely úgyszólván velünk született tulajdonsá
gunk és főleg a kevésbé iskolázott, művelt egyének 
veszszőparipája. Rabjai vagyunk az élet e két sajátos, 
bűvös erejének mindannyian kisseb-nagyobb mérték
ben, mi ha nemes tettre irányul: jót szül; ellenkező 
esetben pedig megrontásunkra vezet.

A gyermek utánozza az ifjút, ez a felnőttet, ez 
ismét az öreget; a szegény a középvagyonut, ez a

ezer alakban folyvást érezitek, meg fogtok engem 
— kollegátokat — érteni, mikor elfogódással beszélek 
valakiről, akinek ez a mi világunk a legszebb világa 
s a ki most egy érdemes munkával lép elétek, hogy 
kivívja elismeréseteket.

A könyvről, mely az ő fáradságos munkájának 
oly szép eredménye, nem mondok részletes kritikát 
ezen a helyen. Nem akarok eléje vágni a független 
Ítéletnek, hadd alkossa azt meg minden vadászember 
a maga számára, a maga értékes tapasztalatai alapján.

Engemet most a könyvnél is jobban érdekel 
maga a szerző : Fónagy Józsi.

A mi czimboránk a vig vadász-mulatozásban, a 
mi bajtársunk a nehéz fáradalmak idején, a mi bará
tunk, ha lelkünk szüksége megkíván valakit, aki ra
gaszkodással tud lenni a nemes indulatok mindenféle 
fajtája iránt.

Magyar vadászok!
íme egy jó  e mbe r  a szó legigazibb értelmében, 

íme egy, aki a mi vérünkből való; aki eleven czáfo-
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gazdagot; az üresfejü a tanult egyént; a szolga az 
urát, szóval korunk főjellemvonása az utánzásban cul- 
minál, nem épen nagy épülésünkre, sőt romlásunkra, 
pedig kétségkívül meg van az emberi élet e sajátos 
erejének a maga nevelője, képző hatása, ha gyógy
szerül van alkalmazva.

Hány szegény családot tett tönkre és még hány
nak fogja megásni a sírját a divatüzés, melynek szülő 
anyja az utánzás ? Bajos volna számot adni erről a 
kérdésről. De nem is feladata ez e soroknak, hanem 
az, hogy rá mutassak a bajra, hogy azt látva okulást 
merítsünk.

Például: A városi erdőőr, szűkre szabott (daczá
ra fizetés emelésnek, melyért hálával adózunk az il
lető irányadó köröknek!) fizetéséből, bármily kevés 
számú családja is van, alig-alig tud megélni. És a 
hol, vagy a mely családban bőséges az Isten áldása: 
ugyan ott vagy abban mittevő legyen a szegény apa, 
ha rendkívüli kiadásai vannak.

Adóságot adóságra rak s szerez magának gon
dot, mely megősziti időnap előtt. És ha ily viszonyok 
között, mint az napjainkban szokás, mert másként 
nem is lenne sikkes életünk, részt vesz a férj barátai 
mulatságaiban (ha ugyan vannak olyanok) az anya 
barátnői összejövetelein, nem kell mondanunk, hisz 
úgyis elgondolhatja mindenki, hová jut családjával 
együtt! ?

De nemcsak egyesek körében van ez igy, hanem 
általános a baj a társadalom egészében.

Az iparos megunja mesterségét, vagy a mi még 
leggyakoribb eset, látván azt, hogy foglalkozása, üz
lete sehogy sem hozza meg a várt sikert, otthagyja 
műhelyét s fel csap az erdészet kötelékébe, hivatal- 
szolgának, vasúti őrnek stb. teli világfájdalommal és

lata azoknak a nagy képüeknek, akik el sem tudják 
képzelni másnak a vadászt, mint ridegnek, érzéketlen
nek, kegyetlennek, vérengző természetűnek.

íme egy csupa-sziv ember, akinek könybe lábad 
a szeme, ha az édes anyjáról beszél valaki előtte s 
aki, hogy sohase okozzon kínos szenvedést a fegyve
rével, hát meg tanult úgy lőni, a hogy igaz vadászhoz 
méltó.

A mire ő lő, nem szenved az ; hiszen a halál 
nem szenvedés, ha gyors, mind az ég villáma.

8 te, erdőt-mezőt oly szívesen bújó kedves va
dásztársam, ne rösteld öreg czimborád ömlengéseit.

Gondold, hogy ott vagyunk a szegedi Fehér-tó 
szikes partján s lessük a búsdalu szélkiáltót: az 
lelkesít.

Gondold, hogy együtt járjuk a mogyoródi cser
jék bozotjait, ahol fáczánkakas röppen fel előttünk 
nagy surogva : az hozza gyorsabb dobogásba a szivemet.

Gondold, hogy ott van melletünk, előttünk, körü
löttünk afáradhatatlan, az utolérhetetlen Piquel eghire-

világért sem tenné meg még akkor sem azt, hogy 
külső cziczomájából valamit el hagyjon, különösen 
asszonynépe, sőt akkor már igazán megszállja az ur- 
hatnámság démona.

A ki többet költ, mint a mennyi a bevétele, ok
vetlenül megindul azon a lejtőn, melyen csak lefelé 
mehet könnyen, vissza pedig nagy áldozat és önmeg
tagadás árán, ha a véletlen szerencse ki nem segíti, 
mire józan ésszel alig lehet számítanunk.

Oly nyomott anyagi viszonyok között élünk, mi
lyenekre öregapáink sem emlékeznek ; nem felesleges 
tehát mindig és sűrűn hangoztatni a t e r v b e  v e t t  
e g y e s ü l é s ü n k  mielőbbi létrehozását, melynek sok
oldalú jótéteményeinek áldozásában — ha nem is rög
tön, de legalább aggkorunkban részesülhessünk és a 
sajtó részéről is fellebbenteni a fályolt anyagi helyze
tünkről, remélve, hogy lesznek bizonyára többen tisz
telt olvasó szaktársaink közül, a kik mérlegelni fog
ják a helyzetet s szomorú meggyőződésük alapján 
nem csak maguk, de környezetük is a javulásra, a 
takarékosságra buzdittatnak az intelmekből.

De hogy e nemes törekvésünk minél általáno
sabbá váljék és mindnyájunk javára szolgáló legyen, 
nem lenne felesleges, ha a sülyedés lejtőjén gyorsan 
tova induló egyének hátára illesztenék ragyogó, tehát 
messziről szembeötlő és figyelmeztető betűkkel a 
czimben foglalt szállóige magyar szövegét: .Tilos az 
utánzás*.

Véssük e jelszót jól emlékezetünkbe, Írjuk fel ara
nyos betűkkel lakásunk falára e szókat, hadd intsenek, 
írjuk fel különösen pénzes tárczáinkra jó nagy betűk
kel, hadd emlékeztessenek mindannyiszor anyagi 
helyzetünkre, valahányszor haszontalan, avagy éppen 
nélkülözhető kiadások czéljából nyitjuk ki azt.

sebb pointered, melynek egy puskalövésnyire ér el az 
orra: attól kerekedik ilyen elragadtatásom.

Hisz’ akármi jusson eszembe a múltból, egyké- 
pen sokkal kedvesebb nekem, ha veled hozhatom 
kapcsolatba.

Ezt — csak  e z t  — akartam most meg mon
dani rólad azoknak, akik kezökbe veszik a könyvedet.

A ki a mi vérünkből való, az megérti majd, hogy 
amiket mondtam, azok nem hiábavalók.

Hisz’ egy igazi jó vadászczimbora. aki megtudja 
velünk osztanifaz erdők elhagyatottságát s nemhogy 
kifáradna^ mellettünk, de folyvást hevít és lelkesít a 
maga vadász-szenvedélyével: a legnagyobb kincs 
nekünk.

Mert hozzá könnyű ragaszkodnunk, könnyű benne 
bíznunk; általa megsokszorozódik a mi élvezetünk.

Mellette nem érezzük magunkat többé elhagyatva, 
de azért mégis megtelünk a nagy magány mindent 
magába ölelő felséges hangulatával, amit semmi sem 
zavar meg, mert a tekintetünk s egy-egy intésünk be-
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Munkásság, józan élet, istenfélelem, okos gazdál
kodás, egymás iránti kölcsönös szeretet s megbecsü
lés és szövetkezés mentheti meg a gondoktól . . .
elcsigázott agyunkat.

Tovább fűzve gondolatainkat, nem lesz érdek
telen még pár sorral megtoldani a fenti igazságokat:

Tele vagyunk aggodalommal. Ifjú kartársainkat 
a családalkotás gondja, — minket öregeket a család- 
fentartás nyűge köt le lépten nyomon, itt és ott. Hat- 
hétszáz korona a megélhetéshez kevés, a meghalás- 
hoz sok. Aggódunk, töprekedünk folyton. Az ifjú kar
társ folyton azzal van elfoglalva, hogyan juthatna oly 
jövedelemhez, hogy családot alapithasson; minket öre
geket családunk fentartásának, gyermekeink nevelésé
nek gondja tart lenyűgözve. Nagy baj ez itt is, ott is, 
melyen segitnünk csak úgy lehet, ha ésszerűen cselek
szünk s éppen azért nem csak a közeli, de távolabbi 
körülményekkel is számolunk.

A szív érzelmét határok, szabályok közzé he
lyezni nagy feladat s alig is lehet. Ezért ifjú kartár
sainknak eme baj ellen orvosszert ajánlanunk szabad 
ugyan, de nem illik; az azonban, hogy a családi élet 
hajójában evezőket megmentsünk a hajótöréstől, már 
kötelességünk.

Erdőőr e sorok Írója, ki 20 éven át fáradozott 
a magas kincstár szolgálatában, mely idő alatt volt 
alkalma személyes meggyőződést szerezni aránylag 
ifjabb kartársunk családjában — hogy tízszer kelepeit 
a gólya háza felett. Három gólyafit elvitt a halál jobb 
hazába s igy Arany Jánosként heten vagyunk, hanem 
illetőleg kilenczen az apával és anyával. Egy szárny
ra kelve a gólyafiuk közül, öröm a tűzhely körül.

Ez a pár sor sokat mond ugy-e bár? Kelepelés, 
betegség, temetés, nevelés, szárnyra bocsátás és a

jövő aggodalma! Hej-be sok gondot okozott mindez 
és mennyi van még hátra ! ? Ki tudja ? Ki tudja ? 
Talán minden úgy van jó l: amint volt és a mint lesz ! 
Városban születtem, városon nevelkedtem és ott is, 
faluban is voltam erdőőr és vagyok. Ott születtem, itt 
éltem és élek. Ismerem azt és ezt, mire különösen 
tapasztalataim tettek képessé. Meg van az előnye és 
hátránya ennek is, annak is. Falusi eollegám irigyli 
tőlem és a többitől a városi életet és viszont hangoz
tatjuk : bárcsak cserélhetnénk.

Furcsa is az ember élete! Mindig azt kívánja 
a mi nincs. Én kívánom a falusi életetet, az ott élő 
óhajtja a város zaját. Cseréljünk ! cseréljünk ! Könnyű 
azt mondani, de nehéz ám megtenni.

A városi erdőőr szabad idejében elvegyül az élet 
zajában s mert a felszínen való uszkáláshoz nincs 
anyaga, eltörpül, kicsiny lesz, kit alig számítanak az 
intelligens osztályba. így van ez 100-ból 99-el. A fa
lusi erdőőr! Az minden körülmények közt az elsők 
közé számittatik, mert tulajdonképen a czime is azt 
hozza magával, erdőt megvédeni, erdőt művelni s ha 
megálja a helyét, az minden körülmények között az 
elsők közzé számittatik, ezt a szép életelvet adják 
avagy kötik személyéhez.

Az előbbi körülmény — a városi élet kedvet lo- 
haszt; az utóbbi kedvet ébreszt. Ott a városban küz
dünk a divat és a társadalmi szokások utánzásának 
eléréséért s mert nem bírjuk: eladósodunk és elbu
kunk ; itt falun kevés kitartással és meggondolással 
mégis némikép türhetőbbnek látszik az élet viszontag
ságaival megküzdeni.

Van még kartársainknak egy része-különösen 
ha az Isten több tagú családdal megáldotta — melylyel 
egyikünk sem óhajt cserélni — és ez a rész az, mely

szél csak, mikor igy kettesben járjuk a természet 
szent ösvényeit.

S ennek a néma beszédnek a gyönyörűsége a 
leggyönyörűbb.*

„A fáczán és fogoly vadászata* utravalója pedig 
a következő:

„Útjára bocsátom ezt a derék könyvet, Fónagy 
József kedves barátom legújabb vadászati szakmüvét, 
amely arról szól: hogyan nevelje, tenyéssze és óvja 
a vadászember az ő szárnyas vadjai közül azt a ket
tőt, amely óvásra, gondozásra leginkább rászorul s 
amelynek a szakszerű tenyésztése a legtöbb s legbiz
tosabb eredménnyel kecsegtet egyszersmind.

Ez a könyv sok tapasztalaton alapuló tanulságok 
gyűjteménye s ennélfogva becses. Értékes mint minden, 
ami a hasznos ösmereteket gyarapítja. Évtizedek foly
tonos megfigyelése, összehasonlítása, tanulmánya van 
benne összegyűjtve, egyszerű, könnyen megérthető 
formában, úgy, ahogy az illik a sokat látott, régóta 
tanuló vadászemberhez, hogy tanítsa a nállanál járat
lanabbakat.

Fónagy József ilyen sokat tanult, sokat tapasz
talt vadásztársunk. Elismert tekintély a vizslatenyész
tésben, valamint a vizslanevelésben és idomitásban. 
Nevét ezen a téren régóta ösmerik már a külföldön 
is. Híres vizslaversenyek első dijait hozta haza erre 
a czélra nevelt vizsláival. Mint vérbeli, igazi vadász 
pedig itthon, Magyarországon az elsők között van.

Hogy kit értek igazi vadász alatt ? Azt, akit nem 
csak gyilkolás vágya izgat, amikor az Isten szabad 
ege alatt kényére-kedvére barangolgat puskájával a 
kezében, hanem aki okosan, józanul tudja összeegyez
tetni vadász-szenvedélyét azokkal a kötelességekkel, 
amelyek teljesítése sokkalta inkább függ a saját ga- 
vallérságától, mint az Írott törvényben rejlő bárminő 
kényszertől.

Az igazi vadász büszke arra, hogy gáncs éppúgy 
ne sújtsa a vad elrejtéséért, mint ahogy az igazi nemes 
ember joggal büszke arra, hogy inkorrektséggel egy
általán soha se vádolhassák.

Az igazi nemes vadász mindig alárendeli vadőlő 
szenvedélyét annak a kötelességnek, amit a hasznos 
vad okszerű kímélése'ir elő neki.
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vadonban, távol a községektől, elszigetelten kénytelen 
nehéz és felelőségteljes szolgálatát teljesíteni.

Legyen elég az alternatívákból ! Adjunk hálát 
az Istennek és a magas kormánynak, mely sorsunkat 
szivén viseli s könnyeinket ott, a hol ez lehetséges, 
készséggel letörölni igyekszik. Mutassuk meg mi is 
odaadó hűséges szolgálatunkkal, hogy arra érdemesek 
vagyunk és leszünk.

R é p a y  A l b e r t
m. kir. erdőőr.

AIsó-Köröskény, 1900 julius 26 •

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

Ismeretes dolog, hogy a kőris a legnemesebb er
dei haszonfák közé tartozik s igen keresett kereskedelmi 
czikket képez. Magam részéről mindig nagy előszere
tettel viseltettem a körisfa irányában s most is kerüle
temben ahol csak tehetem, mindenütt nevelem s mond
hatom, hogy kőris ültetvényeim még olyan helyen is, 
hol semminemű másféle, még ákácz csemetékkel sem 
lehetett eredményt elérni, igen szépen diszlenek.

A  köriscsemeték nevelésének van azonban egy 
igen nagy hátránya, mely — mint minden tisztelt szak
társ tudni fogja — abban rejlik, hogy a körismag csak 
az elvetést követő évben kel ki s igy egy egész évet 
teljesen meddőnek, mintegy elveszettnek mondhatunk, 
sőt gyakran megesik, hogy az ősszel elvetett mag csak 
a második év tavaszán kel ki s igy másfél évet hever 
a földben

Evek hosszú során át fáradoztam, tanulmányoztam, 
kísérleteztem, hogy ennek a nem csekély hátránynak 
elejét vegyem s nem is hiába, mert végre sikerült olyan

páczolási módszert felfedeznem, melynek alkalmazásával 
a tavaszon elvetett körismag már 2—3 hétre kikel s a 
csemeték már ugyanabban az évben szépen növekednek. 
Az időnyereség mellett módszeremnek még az az igen 
nagy előnye is megvan, hogy nagyon olcsó, mert 5 ki- 
logram magnak a bepáczplása alig kerül i'20—140 
koronába.

Egy szakértő úriembernek elbeszéltem találmányo
mat s bemutattam a folyó év tavaszán elvetett kőris- 
magból kikelt csemetéimet s elbeszélésem és a csemeték 
látása annyira megragadták figyelmét, hogy a még 
eddig kizárólag saját titkomat képező módszernek részére 
való átengedéséért nyomban 1000 kornoát Ígért.

Szegény ember vagyok s kivált az utóbbi években 
ért csapások nagyon megviseltek s igy közhasznú talál
mányomat nem bocsáthatom úgy, amint óhajtanám, in
gyen hazai erdészetünk rendelkezésére, de még sem sze
retném, ha valaki más tisztán a saját javára aknázná ki 
azt, miért is úgy a szerkesztő urat, valamint az igen 
tisztelt kartársaimat is arra kérem, hogy találmányom 
értékesítésére nézve némi útbaigazítást adni szíveskedjenek.

Találmányom fontosságát és nagy horderejét nem 
lehet kicsinyleni, mert hiszen hazánkban bizonyára több 
száz holdra tehető az a terület, melyen körisfa csemeté- 
kat nevelnek, már pedig tekintettel arra, hogy a kőris- 
maggal elvetett területet akkor és addig is, mig a mag 
a földben pihen, éppen úgy kell gondozni és munkálni, 
mintha azon csemeték lennének, módszerem alkalmazása 
mellett nem csak az időben nyerünk teljes egy esztendőt, 
hanem még egy év munkaköltségét is megtakaríthatjuk.

Midőn eme közérdekű soraimnak lapunkban való 
közlését kérném, tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák

igaz híve
P i r c h a n n  F r i d o l i n  

kerületi erdőőr.

A  levélnek, mint igazán közérdekűnek nagyon szí
vesen adtunk helyet s nagy örömünkre szolgálna, ha a 
találmány teljesen beválnék s ebből tisztelt kartársunk-

Az igazi úri érzületű, gavallér-gondolkodású va
dász első sorban a vad létfeltételét biztosítja s csak 
azután gondol arra, hogy kivegye jogos részét a vad 
elejtésével járó férfias élvezetből.

Aki nem csupán arra törekszik, hogy önző pe
csenye vadász módjára minél több vadnak az éEeftpt 
oltsa k i ; aki megérti, hogy minden vad, amit ickőeze- 
rütlenül lő vagy aminek az elpsuztulását gondos 
előrelátással meg nem akadályozza, az állomány fej
lődésének és szaporodásának a rovására megy s aki 
ehhez képest nemcsak vadászik, hanem tenyészt, vagy 
legalább óv i s : csak az érdemli meg az igazi, korrekt 
vadász nevet.

Ehhez a czélhoz vezet közelebb Fónagy József 
e müve. — Megtanit arra, hogyan szaporíthatjuk a fo
goly és fáczán állományokat és sok jó tanácscsal 
szolgál a részben: hogyan biztosítsuk e két legbecse
sebb szárnyas vadnak megmaradását a tél hideg 
hónapjaiban.

Ez az utóbbi kérdés különösen fontos. Mert a 
tél kinéletlen szigorának sokkal több vadunk esik ál
dozatul, semmint szemléletre hinnők.

Hisz' egyetlen szigorú, tartós tél jóformán az 
egész szárnyas vadállományt veszélyeztetheti ott, ahol a

vadat nem gondozzák, nem védik, nem etetik.
Szinte hihetetlen, hogy vadászati dolgokban jár

tas ember a foglyok januáriusi tilalmazását sokalja, 
amint arról mostanában nem egyszer esett szó. Hisz’ 
tudnivaló, hogy a januáriusi tilalom nem arra szól, 
mintha akkor a foglyok már párban volnának, hanem 
azért szükséges, mert januárius rendesen a legszigo
rúbb téli hónap, amikor a szegény fogoly csapatok 
esetleg már annyira elgyengültek, hogy még a ren
desnél is kevésbé tudják a folytonos veszélyt kikerülni. 
Ilyenkor vonulnak meg az istenadta falvak és tanyák 
szérüs kertjeiben s a kertek sövényei körül; ilyenkor 
lehet legkönnyebben összefogdosni őket hurokkal, 
ilyenkor csípi el őket leghamarább a szárnyas- és a 
négylábú ragadozó állat.

F ó n a g y  J ó z s e f  könyve minderről okosan, 
világosan szól. Valóságos kis törvénykönyv ez mind
azok számára, akik a vadászattal a vadtenyésztést és 
óvást összekötni vágynak. Már pedig ez az egyetlen 
helyes út, a melyen mindnyájunknak haladnunk kell, 
akik vadászok vagyunk.

Szívesen, melegen ajánlom ezt a jó tanácsadót, 
ezt a megbízható könyvet magyar vdásztársaimnak.

Üdvözlöm mindnyájokat.*
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nak a mindenesetre jól megérdemelt anyagi haszna lenne. 
Az értékesítésre két módot ismerünk : egyik bejelenteni 
a találmányt mint közhasznút a főldmivelésügyi m. kir. 
ministeriumnak, mely bizonyára készséggel jutalmazná 
azt az országos erdei alapból, másik pedig szabadalmat 
kérni arra s azután mind kizárólagos tulajdonát értékesí
teni. vagy pedig azt megfelelő áron másra átruházni. 
Mindkét esetben szívesen kezére járunk tisztelt kartársunk
nak, ha közreműködésünket igénybe venni óhajtja.

A s z e r k e s z t ő .

i Kü l ö n f é l é k .

Hova pályázzunk ? K. L. VII. a következő pá
lyázatokat találjuk :

Breznóbánya sz. kir. város tanácsa nyugdíjazás foly
tán megüresedet III. oszt. erdőőri állásnak betöltésére 
pályázatot nyitván, felhívja mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint ez iránti, az 1879.: XXXI. 
t.-cz 37. §-ában említed szakvizsga letételét igazoló bi- 
zonyitványnyal fészereit kérvényeiket, melyekben egyút
tal az életkor és a nyelvismeret is hitelesen mutatandó 
ki, folyó évi szeptember hó 30-ig a városi polgármes
ternél annál is inkább nyújtsák be, mert a későbben ér
kezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak, Ezen 
nyugdijképes állással egybe van kötve évi 700 K. fize
tés, 10 K. lakpénz, esetleg természetbeni lakás és meg
felelő irodai átalány. Megjegyeztetik végre, hogy a szak
iskolát végzett pályázók előnyben részesülnek. Breznóbá- 
nyán, a városi tanácsnak 1900. évi julius hó 20-án tar
tott üléséből. Polgármester helyet: K i l v á d y  s. k., 
főjegyző.

Pályázat vadászsegédi állásra. Egy 180 frt. 
évi fizetés, teljes ellátás, lakás és szabályszerű lődiijal 
javadalmazott vadászsegédi állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy erdőőri 
szakiskolai, erdőőri szakvizsgái es eddigi alkalmaztatásu
kat igazoló szolgálati bizonyítványaikkal, fényképpel fel
szerelt folyamodványaikat, f. év augusztus 10-ig alulírott
hoz nyújtsák be. Magyar és német nyelvnek szóban és 
Írásban, a tót nyelvnek pedig szóbani bírása megkíván- 
tátik. Előnyben részesül az, aki katonai kötelezettségének 
eleget tett. Az állás azonnal elfoglalandó. Cseklész (Po- 
zsonymegye), 1900 julius hó 15-én. Schuster Lajos, hitb. 
urad. főerdész.

Az ákácz jubileum a. 300 éve lesz jövő eszten
dőben, hogy ez a hasznos, teljesen meghonosodott fane
münk Európába átszármazott. Robin párisi botanikus fia 
1601-ben telepitette az első ákáczfát Párisban amerikai 
magból. Qnnan terjedi el egész Európába.

Szerkesztői üzenetek.
Balog Imre urnák, Sár-T elek . Lapjait és a Röpira- 

tot csakugyan a micskei postára küldtük, mert a kezünknél 
lévő helység névtárban ez van jelezve. Most újból elküldtük 
úgy a röpiratot, miut a hiányzó számokat. Vadkannak, Kér
désére egyelőre nem adhatunk felvilágosítást, mert magunknak 
is illetékes helyen kell tudakozódnunk, de majd utánna nézünk 
a dolognak. Cseh Kálmán urnák, M ező-Kovácsháza. 
Érdekében több helyre irtunk, talán sikerülni fog a dolog.

G yulay János urnák, Szolyva. A közlőit czimekre a röp
iratot meg küldtük, de nem utánvéttel, mert ez igen költséges. 
Köszönet a buzgóságért. Zárva Mihály urnák, Krassova.
Csak P. B. kartárs fizetett elő. A másik a mutatványt vissza 
utasította.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E mi  1.

Az Erdészeti Újság’ 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
.A vizsla idomitása” diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és fogoly vadászata” diszkö

tésben g x.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején” (Röpirat) fűzve, 
bérmetetlen 1 K.
Ajánlott küldéssel minden mű 35 fii. több. 

Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.
Az Erdészeti Újság  

szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r  ü

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Jutányos árak, kitűnő munka, 
m űvészies k ivitel.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet I állattani, vadászati és halászati 

| képes folyóirat. Bgy évre 6 kor. és Halászat j Megjelenik havonkint kétszer.
M utatványokat ing-yen küldünk.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

1

L U M és T Á R S A
Szerb kir. udv. szállítók, ó cs. és kir. Fensége JózsefFőherczeg udv. szállítói,
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói,
Az „Országos Erdétzeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV.. Belváros, Sütő uteza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő uteza 2, Szervita tér 8, Hajó uteza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb ' szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

OLGARI TJ H A. ü

T

a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szezint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vévőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM  é s  T A R SA

Szerb királyi udvari szállítók,
Ö császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Orsságos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

MAGYARHON Etsfi, LEGNAGYOBB ÉS LE6igBB^?BNEvli W ü Z U T E .
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. augusztus 7. 45. szám.

---------- ----------------- —
í® Előfizetési árak :

Egész é v r e ........................... 8 kor. — ül. 1
Pél é v r e ...................< . . . 4 kor. — ül.
Negyed évre .......................2 kor. — ül.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez . 
 ̂ küldendők.
3&+L___________________________

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.(9 9____________ :_________ __________

Előfizetési felhivás
az „Erdészeti Újság" szak- és társadalmi lapra.

Az „Erdészeti Újság" fő ezélja úgy az erdészeti, 
mint a vadászati altiszti személyzetnek érdekeit szol
gálni s úgy a szakmájukba vágó, valamint egyes tár
sadalmi kérdéseket tárgyazó közleményekkel ismere
teik körét tágítani. Ezeken kívül találhatók benne szó
rakoztató tárczaezikkek s különféle érdekes apróbb 
közlemények.

Az „Erdészeti Újság" előharczosa s legfőbb ténye
zője annak az immár országszerte elterjedt mozgalom
nak, mely czélul tűzte ki egy „Országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdíj és segély egyesület" meg
alakítását.

Ilyen programúi mellett nincs szükség arra, hogy 
ezt a maga nemében párját nélkülöző lapot külön is 
ajánljuk s azt hisszük, hogy az erdészeti és vadászati 
altisztek a saját érdekeiket szem előtt tartva, nem 
fognak késni az „Erdészeti Újság" köré csoportosulni s 
tömeges előfizetéseikkel lehetővé tenni, hogy lapunk 
a folyó évi október hó elejével, mint a mikor V-ik 
évi pályafutását kezdi meg, nem csak megnagyobbított 
alakban, de az eddiginél díszesebb kiállításban is ki
adható legyen a mostani alacsony előfizetési díjak 
mellett; és pedig

Egész év re ............................8 korona.
Fél é v r e ............................ 4 korona.
Negyed évre ...................  2 korona.

Az „Erdészeti Újság" úgy széles körben való el
terjedésénél, mint gyakori megjelenésénél fogva ki
válóan alkalmas az üresedésbe jövő erdészeti és1 va
dászati altiszti állomások betöltésének közvetítésére 
szolgáló pályázatok és ajánlkozások hirdetésére s mi
után barátjainak ezen a téren is jó szolgálatokat 
óhajt tenni, azok árát a lehetőleg legalacsonyabban 
szabja meg. A hirdetési dijak a következők:

Pályázatok (tekintet nélkül azok terjedelmére)

egyszeri beiktatása . , ............................4 korona;
minden további beiktatása............................2 korona.

Ajánlkozások, adás-vétel beiktatásánál minden 
szó 4 fillér, mely összeg a szöveggel egyidejűleg, te
hát előlegesen küldendő be.

Előfizetési dijak az alábbi czimre küldendők: 
„Erdészeti Újság" kidóhivatala 

Szászsebes (Erdély).

Az érdem  méltatása.
Évek során keresztül, mióta az erdészeti 

és vadászati altiszti személyzet ügyeivel, baja
ival foglalkozni szerencsénk van, megszám- 
lálhatlau mennyiségét kaptuk az olyan pana
szoknak, hogy az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet nehéz és viszontagsággal teljes 
szolgálata nem lel megfelelő méltánylásra s 
gyümölcsét nem képezi sem az anyagi jutalom, 
sem az erkölcsi elismerés.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a pa
naszok legnagyobb része alapos volt s a pa- 
naszkodóknak csakugyan volt okuk azoknak 
nyilvánítására, mert hiszen az igazi férfi in
kább eltűr mindent, nyomort, fájdalmat, mél
tatlan bánásmódot, háládatlanságot, mintsem 
gyáván panaszkodjék, de megengedjük azt is, 
hogy néhánynál a panaszra csak a túlküvete- 
lés vágya nyitotta meg az ajkakat s az ördög 
még sem volt olyan fekete, mint a milyennek 
festették.

Jól eső érzés hatja át szivünket, mikor 
olyan hirt veszünk, hogy akadt egy kartársunk, 
kinek a szolgálatadói nem csak szolgálatában
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354 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

tanúsított buzgóságért és ez által elért szép 
eredményekért, hanem egyébb hasznos társa
dalmi ténykedéseiért is teljes elismeréssel a- 
dóznak s ellenkezőleg az eddigi dívott szokás
sal, mely szerint kivált a közbirtokosásgok 
némely részénél örültek annak, lia valamely 
erdőörüktől megszabadultak, mert legalább az 
utód megérkezéséig tág tere nyílt a szabad 
gazdálkodásnak, addig itt egy közbirtokosság 
őszintén bánkódik megkedvelt erdőőrjének tá
vozásán s egyedüli óhaja az, hogy utján sze
rencse kisérje s hogy ők hozzá méltó utódot 
kapjanak,

De ne beszéljünk mi, hanem szóljon itt 
helyettünk maga a levél, mely szerkesztő
ségünkhöz lett intézve s mely tartalmánál 
fogva nagyon is érdemes arra, hogy lapunkban 
megörökittessék mások okulására és buzdítá
sára is.

A levél egész terjedelmében a következő :
Sztropkó, 1900 évi augusztus hó 1-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Nem vagyok ugyan becses lapjának előfizetője, 

hanem illő kötelességet akarok leróni akkor, midőn egy 
hasznos erdészeti intézményről s annak egyik érdemes 
közegéről akarok tanúságot tenni s midőn ezt teszem, 
azt hiszem, hogy illetékesebb és alkalmasabb helyen 
alig tehetném, mit becses lapjában.

Alólirott mint közbirtokossági elnök és magán 
erdőbirtokos mindenkor érdeklődtem Zemplénvármegye

5 T Á R C Z A .  |

Disznó vadászat.
Ma sem tudnám megmondani, hogy elmondandó 

élményeim fölé miért irtani ezt a czímet s hogy tulajdon
kép mire, vagy kire vonatkozik az a „disznó" jelző, mert 
vadászatunkon minden egyebet lehetett volna látni, 
csak az állattan szigorú körülírása szerint vett disz
nót nem, sem szelídet, sem vadat. Annyi azonban mé
gis bizonyos, hogy disznó mégis volt, ha nem más, a 
meleg, no meg talán még más valami, vagy valaki is.

No de ne vágjunk eléje az eseményeknek, hanem 
vegyük szépen sorra annak rendje es módja szerint, 
mert minden dolognak rend a veleje.

Szép, tiszta júliusi reggel volt. A felkelő nap 
dics fénynyel koronázta a hegyek ormait. A faluban 
minden csendes volt még, csak itt-ott lehetett hallani

közigazgatási erdészeti bizottságának 1899 évi 723 
számú határozata irányában, mely elrendelte a vármegye 
területén a járási erdőőri állások szervezését. A rendelet
ből kifolyólag mi is kaptunk a sztropkói szolgabirói 
járás területére járási erdőőrt, kit eleivel — meg
vallva az igazat — mint aféle muszájból ránk erő
szakolt felesleges dolgot sanda szemmel néztünk és 
bizon azt hittük, hogy ez nem egyéb haszontalan 
huza — vonánál. Véleményünk helytelen voltáról azon
ban csakhamar s legnagyobb örömünkre meggyőződtünk, 
mert a hozzánk kinevezett Rozsán József úr személyében 
a járási erdőőri intézmény nem csak szükséges és 
helyes, de egyúttal hasznos voltának is élő bizonyí
tékát nyertük, mert az ő szorgalma, erélyes, de amellett 
igazságos eljárása rövid idő alatt megtanította népünket 
arra, a mit magyarán úgy szoktunk kifejezni, hogy: 
enyim, tied, övé, szakszerű gondviselése pedig vagyonunk 
jövedelmezőségét is tetemesen fokozta Rozsán 
József úrnak az az erénye, hogy hivatásának erélyesen 
való megfelelés mellett soha sem tévesztette szemei 
elől a humánus, emberséges bánásmódot, őt mind
nyájunknál nem csak kedveitté tette, ae egyúttal meg
tanultuk őt becsülni is.

Rozsán József úr tiszteletünket és szeretetünket 
nem csak az által érdemelte ki teljes mértékben, hogy 
a 64 község határán elterülő s gondviselésére bízott 
4524 kát, holdnyi erdőket rendbe hozta, hanem az 
által is, hogy a járásunk területén már évek óta 
vajúdásban volt hitelszövetkezet megalakulásának ügyét 
is nagy mértékben előmozdította, felvilágosításai és 
buzdításai által annak több száz tagot gyüjtvén.

Annál sajnosabban érintett most minket a reá 
nézve mindenesetre kedvező hir, hogy a jnagyméltó- 
ságu munkácsi görög kath. püspökségjószágágazgató-

a hű házőrzők egy-egy vakkantását, jelezve ez által 
folytonos éberségüket. A kakasok . . . , .

Hopp 1 álljunk csak meg egy kicsit. Most jut 
eszembe, hogy most vakáczióm van és nem az iskolai 
feladatot kell csinálnom, hanem megpróbálkoznom azzal, 
hogy a vén sasnak a fiiókája tudja-e már szárnyait 
lebegtetni. No hiszen nem is kellene egyébb, csak igy 
folytatni ! Majd megmosná atyám a fejemet, ha ilyen 
iskolai dolgozat — formával lépnék eléje a szerkesz
tőségbe !

Próbáljuk máskép; az ő szájizlése szerint.
** *

Zajos volt a kis falusi jegyzői lak, mintha csak 
perpatvarkodó felekkel lett volna teli, pedig éppen 
ellenkezőleg, a legjobb egyetértésben levő vig czim- 
borák ütötték ott fel tanyájukat hatan, mindannyian 
már csak félig, vagy egészen ifjak. Mosakodás után 
éppen most végezték a szájöblögetést, ki vízzel, ki 
sligoviczával, a többség talán az utóbbival, mert azt

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 355

sága őt folyó évi szeptember hó elsejével a görömböly- 
tapolczai erdejéhez kinevezte.

Most midőn körünkből leendő eltávozása fölött 
legmélyebb sajnálatunknak adunk kifejezést, nem 
mulaszthatjuk el, hogy a reá nézve bizonyára kedve
zőbb uj állásához neki szerencsét ne kívánjunk, magunk
nak pedig nem kívánhatunk jobb szerencsét, mint 
hozzá hasonló és méltó utódot nyerhetni.

Végül a magam és többek nevében s óhajára 
midőn szerény soraimnak becses lapjában leendő 
nyilvánosságra hozását kérném, vagyok a tekintetes 
szerkesztő úrnak mély tisztelője

We i n h o l d  J á n o s  
városi bíró.

íme tehát élő tanúbizonysága annak, hogy 
az embernek, legyen bár milyen szerény az 
ő munkálkodásának a köre, lehet érvénye
sülnie, lehet minden tekintetben hasznos ténye
zővé válnia.

Jól esik ezt nekünk konstatálunk, kik 
eddig csak a fölött keseregtünk, hogy az erdé
szeti és vadászati altiszti pálya az, mely 
követőjének csak a mások gyűlöletét hozza 
jutalmul, hogy vannak kivételes esetek is, a 
hol az igazi érdem megtalálja az ő méltány
lását és elismerését.

Ezt az örvendetes tényt két körülménynek 
kell tulajdonítanunk.

Az egyik körülmény mindenesetre az, hogy 
a sztropkói járási közbirtokosság tisztelt tagjai

állították, hogy a viz használata még a Kneip páter 
szerint is csak külsőleg jó, belsőleg azonban csak 
a halnak meg békának hasznos.

Vegyes társaság volt ez nagyon, melyben lege
rősebben volt képviselve az igazságszolgáltatás, lévén 
ott három érdemes tagja egy járásbíróságnak, ezek is 
különféle szolgái az Igazság istenasszonyának. Válo
gathatsz bennük : egyik a szabadságodat, másik a 
zsebedet támadja, a harmadik a legemberségesebb, 
mert ez hűvösre tesz nyáron, befőtt télen, enni, inni 
ád, vigyáz rád, hogy el ne lopjanak s hogy a sok pi
henésben tagjaid egészen el ne ernyedjenek, testgya
korlásképen hébe-korba egy kis fát vágat veled. A 
derék férfiú ugyanis börtönőr; társaságban vig czim- 
bora s otthon a legvendégszeretőbb ember a világon, 
kinek ajtaja a vendég előtt soha, csak mögötte szokott 
bezárulni. Voltunk aztán ketten vakácziózó diákok: az 
egyik jó magara, a másik a debreczeni kollégium re
ménybeli nagy botosa (a legerősebb diák) a társaság 
hatodik tagja pedig egy évvel ezelőtt rázta le magá

az intelligencziának olyan magas fokán állanak, 
mely képessé teszi őket a saját érdekeik 
mérlegelésére s elismerésére mind ama érdem
nek, mely azok előmozdítása körül való fára
dozásból ered. Sajnos, hogy ezt csak kevés 
közbirtokosságról mondhatjuk még el, de remél
jük, hogy jönni fog s nincs is már messze 
az idő, midőn ebben az irányban is javulást 
fogunk tapasztalhatni. Tudnivaló ugyanis, hogy 
eddig a legtöbb közbirtokos az erdőőrben 
nem akart mást megismerni, mint a saját jogainak 
korlátozóját, kit nem csak tűrni, de még fizetni 
is kénytelen. Természetes, hogy idővel, midőn 
az ilyenek azt tapasztalják, hogy a használat 
korlátozása, a legeltetés tilalmazása, a felújítás 
és ültetés rendszeres kezelése első sorban az 
ő anyagi előnyeiket mozdítja elő, lassan-lassan 
beletörődnek az uj rendbe s kezdik méltatni 
annak a fáradozását, kinek a szép eredmény 
első sorban köszönhető. A méltánylásból azután 
önként következik a megbecsülés és az ezzel 
karöltve járó szeretet.

A másik körülmény ebben az esetben 
kétségen kívül a szolgálatadó által oly szép 
méltánylásban részesített tisztelt kartársunk 
egyéniségében rejlik. Ő eltalálta azt az igazi 
utat, mely alkalmas embertársaink szivéhez 
vezetni minket tövises pályánkon. Ez az út nem 
csak az rideg szolgálati kötelességeink buzgó

ról a görgényi szakiskola porát. Szóval díszes kompánia!
Szándékunk volt korán indulnunk, mert bizon jó 

messze volt a hely, a hol aznap vadászni akartunk, de 
hát a derék jegyző úr addig-addig marasztott szives 
kinálgatásával, hogy bizon a jóravaló koldus már a 
harmadig falut járta, mire a faluvégi korcsmáig értünk, 
hol már várakozott ránk, de talán még jobban a kom- 
petáló sziverősitőre a hajtők serege, mely ugyan a 
miénknél egy csöppet sem volt nagyobb, lévén ők is 
hatan. A vadászat eredményét azért nem vontuk két
ségbe, hiszen az apostolok is tizenketten voltak, mégis 
milyen nagy felfordulást csináltak a világon.

Hogy milyen díszes és vegyes volt a kompá
niánk, legjobban mutatja a fegyverzetünk, melylyel a 
havasok nemes vadjainak életére törni szándékoztunk. 
Hárman rendes 16-os lancasterekkel büszkélkedtünk, 
egy 9 miliméteres revolvert szorongatott a markában, 
egynek meg pláne vinchester golyós fegyver fityegett 
a vállán, volt még ezeken kívül három olyasforma szer
szám, mit hol puskának, hol dióverőnek lehetett hasz
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és pontos teljesítése, hanem kivált az ember
társainkkal való úgy szolgálatból kifolyó, mint 
társadalmi érintkezésünknél betartott tapin
tatosság.

A merev szigor, a durvaság soha sem 
azok a tulajdonságok, melyek az azokat alkal
mazó tekintélyét növelik, mert az ezek által 
szült megsüvegelés csak halvány látszatja a 
tiszteletnek. A szigort ugyan alkalmazni kell 
mindenütt, hol az helyén van, hanem még azt 
is enyhíthetjük és elviselhetővé tehetjük a 
nála alkalmazott modorunkkal.

Más embertársaink bajait kipuhatolni s 
azok enyhítésére törekedni pedig nem csak 
emberi és polgártársi kötelességünk, hanem 
egyúttal a legbiztosabb út is azok szeretetének 
és becsülésének kivivására.

Nyilván ezeken az utakon haladt Rozsán 
József tisztelt kartársunk is, kinek a fent 
idézett levélben feltüntetett érdemein kívül 
nekünk még azt is kiváló érdeméül kell fel
rónunk, hogy az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet által a saját boldogulására indított 
mozgalomnak egyik legbuzgóbb apostola, bizo
nyára itt is inkább más pályatársai, mint a 
saját érdekét tartván szem előtt.

Végül nem mulaszthajtuk el köszönetünket 
nyilvánítani a tisztelt sztropkói közbirtokos
ságnak s kivált Weinhold János városi biró 
urnák azért a ténykedéséért, hogy az igaz 
érdemet nyilvánosan is méltatni szíveskedtek.

nálni, de a dióverésnél jobban bevált, mint vadászatnál.
A korcsmába térve, mint gondos gazdák először 

is arról gondoskodtunk, hogy a hajtóink megkapják a 
magukét s csak azután gondoskodtunk magunkról is, 
mi különben a jegyzői reggeli után talán fölösleges is 
volt, de a korcsmáros fehércselédjei olyan szépen ki- 
nálgattak, hogy nehéz volt ellentállani a két parázs- 
szemü oláh fátának. Különösen a bíróságiak érdeklőd
tek irántuk s mintha csak árvavármegyei gyolcsos tó
tok lettek volna, olyan érdeklődést mutogattak a nem
zeti öltönyük összességét képező vászon ingek és fe
kete katrinczáik iránt. Bizonyosan a szövésük tetszett 
nekik annyira, mert ugyancsak megtapogatták hol elől, 
hol hátul.

E közben a nap mind magasabbra hágott a he
gyek fölé s miután hajtóink jól bepálinkáztak s még 
egy pár üveggel a tarisznyájukba rejtettek volna, neki 
czihelődtüuk az útnak a hegy tövéig, melyre azután 
fölmászandók voltunk. Odáig elkísért a szekerünk is, 
melyet megraktunk mindenféle elemózsiával meg itó-

A foglyok eltartása és szállítása.
Most, hogy a vadászat a foglyokra is rövid idő 

óta megnyílt, nem egy vadásznak okoz gondot az, 
hogy mi módon értékesítse foglyait.

Nem mintha attól kellene tartani, hogy fogolylyal 
el fogják árasztani a piaczokat és nem lesz neki ára. 
Nagyobb városokban, különösen a külföldön á fogoly 
mindig keresett vad, melyért szép árt lehet kapni. 
Legjobb volna tehát a lelőtt vadat ilyen helyekre kül
deni, de itt az a kérdés : hogyan szállítsuk a foglyot 
a nagy hőségben, hogy meg ne romolják és használ
ható állapotban érkezzék rendeltetési helyére ? Mert 
ha a szállítási mód czélszerütlen, akkor a fogoly már 
órák múlva meg romlik, és nemcsak hogy a vad vész 
kárba, de a szállítási költségek sem térülnek meg. 
Éppen ezért a legtöbb vadász irtózik attól a gondo
lattól, hogy foglyait távolabbra szállítsa és legtöbbször 
a helybeli vadkereskedővel vag}r ágenssel köt — reá 
nézve rendesen nem előnyös — üzletet, úgy bölcsel- 
kedve, hogy igy legalább az a kevés bevétel biztos, 
nincs semmi koczkázat.

Pedig ha a vadász a fogolylyal, mindjárt lelö- 
vése után alkalmas módon bánik, ügyesen csomagolja 
és szállítja, bámulatos jól eláll a vad és igy még a 
külföldre szánt küldemények is épen, frissen érkeznek 
meg rendeltetési helyükre. A foglyokat mindjárt lelöve- 
tésük után nem szabad a zárt tarisznyába vagy a va
dászkocsi aljába tenni, hanem az erre a czélra szolgáló 
akasztókra kell erősíteni és legalább egy fél órán ke
resztül igy szabadon vinni, hogy a testük kissé lehűl
jön. Azután belétehetjük őket a kocsi fenekébe az ülé-

kával, mintha csak hosszabb nyaralásra szándékoztunk 
volna menni.

A hegy tővére érve magunkhoz vettük kocsija
inkról a legszükségesebbet s megindultunk a hegymá
szásnak, melynél keservesebbet alig képzelhet magá
nak az ember. A kopár sziklákra tűző nap úgy égetett, 
hogy még a pokol tornáczában is alig képzelhető 
nagyobb hőség s bizon ha olyan lett volna a hőség a 
Sinai hegyen, mikor Mózes rámászott a tiz parancsolat 
tábláiért, istenemre mondom, hogy már feleutjáról 
visszatért volna, nagy örömére azoknak, kik parancso
latjait olyan szívesen szeretik megszegni. Legtöbbet 
szenvedett azonban mindnyájunk közt a derék börtönőr, 
kinek különben a poczakja is legnagyobb volt s da
czára annak, hogy a széngyenérzet megkívánta leg
szükségesebb gúnyán kívül minden egyebet lehányt 
magáról, mégis úgy fújtatott, mint valami vicinális 
vasút mozdonya. No de ha róla csurgóit az izzadság, 
bizon az összes szentek közül egyetlen egy sem me
nekült tőle szárazon, úgy áldotta őket.
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sek alá, arra ügyelve, hogy minden darab szabadon 
feküdjék és ne érintkezzenek egymással. Ha nem va
dászunk kocsival, tovább is az akasztón, szabadon 
hagyjuk őket, azonban három óránál tovább a napon 
magunkkal czipelni nem tanácsos. A legelvetendőbb 
dolog a foglyokat a zárt tarisznyába tenni. Ezen a mó
don, mely pedig sokhelyütt most is szokásos, a fogoly 
teste nem bir kihűlni és azután, még ha hűvösre tesz- 
szük is, hamar romlik.

Hazaérve a foglyokat hűvös, szellős helyre, kő
folyosóra stb. tesszük, de sohasem jégre. Itt egymás 
mellé fektetjük őket a hátukra, úgy, hogy szárnyaik 
kissé elállnak testüktől, előbb azonban tollaikat lesi- 
mitjuk és kicsit kihúzzuk a nyakukat, hogy tetszetősebb 
formát kapjanak. Itt a foglyok 5—6 órán keresztül 
fekhetnek, mely idő alatt teljesen kihűlnek.

A szállítást még aznap, legetőleg éjjel kell foga
natosítani. Ehhez legjobbak a külön e czélra készített 
ládák vagy kosarak, melyeknek magassága a fogoly 
hosszával megegyezik, tehát mintegy 40 cm., hossza 
és szélesége az elküldendő vad számától függ. Mind 
a négy oldaluk likacsos, a kosárnál ritka fonás, a lá
dánál rács, mely azonban oly sürü, hogy a lyukak át
mérője nem több 2 cm.-nél. A láda vagy kosár feneke 
és teteje deszka vagy sürü fonás. A tetőn belül kap
csok vannak és ezekre akasztjuk a foglyokat egyen
ként, egy kis zsinór segélyével, melyet a nyakukra 
kötünk. Az egymás közötti távolság azonban akkora 
legyen, hogy ne érintkezzenek. A láda vagy kosár te
tejére nagy, feltűnő felírást alkalmazzunk, hogy „felül", 
nehogy esetleg megfordítsák őket.

Az ilyen szállítmány másfélnapi utat is kibír, a 
nélkül, hogy a romlásnak legkisebb jele is mutatkoz
nék rajta. A foglyok nemcsak a hazai városokban, de 
a külföldre is jó állapotban érkeznek meg s ha már

előre szerződést kötöttünk egy nagyobb vadkereskedő 
czéggel, sokkal jobban fogjuk értékesíteni foglyainkat, 
mint ithon. („E. L.“)

m m ™

LEVELEZES. SS

Böhönye 1900 julius 26.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Több Ízben volt alkalmunk olvasni lapunkban, hogy 
ha mi erdészeti és vadászati altisztek úgy akarunk boldo
gulni, a mint azt a saját érdekünk, de a közérdek is 
megkívánja, szorosan össze kell tartanunk, és pedig nem 
csak azoknak, kik egy és ugyanazt a birtokost szolgáljuk, 
de még a szomszédos kartársakkal is fenn kell tartanunk 
a jó viszonyt és kollegiális barátságot s egymást nehéz 
szolgálatunkban támogatnunk. Sajnos, hogy a tapasztalás 
egészen mást mutat, mert még sokan vannak olyanok, 
kik az összetartás, az együtt működés nagy előnyeit 
felfogni és méltányolni nem képesek, sőt akadnak olyanok 
is, a kik egyenest áskálódnak árulkodnak kartársaik ellen, 
csak azért, hogy saját buzgóságukat fitogtathassák s magukat 
az elüljáró kegyeibe behízeleghessék.

Az utóbbinak szomorú példáját tapasztalhattuk és 
ittuk meg a levét mi alólirottak is, mint a hogy azt az 
alábbi eset igazolja. Az eset a következő:

A  felügyeletünkre bízott vadaskertet naponkint úgy 
reggel, mint este mindig két alkalmazottnak kötelessége 
körüljárni oly módon, hogy az egyik jobbra, a másik 
balra indul s e közben szigorú vizsgálatot tart arra nézve, 
hogy vájjon a kerítésben akár elemi csapás folytán, akár 
duvadak vagy gonosz emberi kéz garázdálkodása folytán 
nem esett-e kár s nem támadt-e valahol rés, mely eset
ben azt azonnal kötelleségünk helyreigazitani. A  vadas
kert legtulsóbb részén két könyv van a kerítésre füg
gesztve, melyekbe az őrjáratot tevők az órát és perczet, 
melyben őrjáratukat teljesítették, bejegyezni kötelesek. 

Folyó hó 13-án virradóra észrevettük, hogy az

Végre megérkeztünk mászásunk czéljához, az 
erdő szélre, hol egy kissé megpihentünk. Társaságunk 
egyik tagja itt száraz torkát megöblitendő, belenyúl 
az egyik hajtó tarisznyájába, kihúz abból egy öblös 
üveget s busás kortyot húz belőle, de rögtön olyan 
mozdulattal, mintha földhöz akarná vágni, elrántja 
szájáról s önkéntelen is felkiált:

— Tyhü, aki áldója van! . . . —
— Mi az ? mi az ? — kiáltunk mindnyájan.
0 nem szól semmit, csak nyújtja a másiknak s 

ez egy korty után ismét némán a harmadiknak és úgy 
tovább, mig valamennyien belekostoltun s azután elég 
savanyu ábrázattal, bámulva tekintettünk egymásra. 
Végre megszólalt az egyik :

— Miféle förtelmes ital ez ? Ez nem a mi pá
linkánk !

No erre hirtelen nem tudott senki sem felelni, 
sem nem tudtunk azon eligazodni, hogy mikép került 
a mi finom pálinkánk helyébe ez a rettenetes izü, ki
mondhatatlan szagu zagyva folyadék. Erre egyedül talán

a hajtó adhatott volna felvilágosítást, kinek ta
risznyájából az üveg kikerült, ez azonban egy kukkot 
sem szólt, csak kárörvendően mosolygott.

Most már felfrissülve eláltuk a hegy gerinczén 
kimutatott helyeinket s választott vezetőnk belefujt 
fegyvere csővébe, megadván ezzel a hajtás kezdetét 
jelző kürtjeit. Csakhamar hallottuk is a hajtők pisztoly 
lövéseit s izgatottan álltunk helyeinken, várva a puska 
csőve elé menekülő vadat. Vájjon mi fog jönni? Le
het szarvas, őz, vaddisznó, medve, mert ezek itt mind 
elég szép számmal tartózkodnak. Hátha medve jön ? 
Erre a gondolatra komoly aggodalom fogott el. Váj
jon nem fogok az emberiségnek jó szolgálatokat tenni 
czukor alakjában ? Úgy látszik, szakiskolás barátunk 
is, ki szomszédom volt az álláson, osztotta aggodal
maimat, mert mint láttam vagy 20 darab töltényt rakott 
ki maga elé egy sima sziklalapra s hol egyiket, hol 
másikat dugdosta a puska csöveibe, mi minden egyébre 
vallott csak higgadt vérre nem.

E közben a hajtás mind jobban közeledett, mint
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ellenőrző könyvek szokott helyükről eküntek s igy ter
mészetes, hogy rögtön siettünk jelentést tenni az esetről 
főnökünknek, itt azonban ugyancsak nagy meglepetés 
várt ránk. A  könyvecskék ugyanis, melyekbe be volt 
jegyezve, hogy őrjáratunkat az előző estén 7 óra 25 
illetve 40 perczkor tettük meg, már a főnökünk kezeiben 
voltak, de egyúttal a feljelentés is, hogy hamis időpontot 
irtunk be, a mennyiben a bejárást egy órával előbb 
tettük volna. Ügyünk igaz voltának tudatában nem csak 
magunk állítottuk emelt fővel, hogy a feljelentés valótlan 
de még a közelben lakó molnárra és három aratóra is 
hivatkoztunk, kik mindnyájan tudták mely időben telje
sítettük kötelességünket, mert hiszen beszéltünk is velük, 
de minden beszédünk és hivatkozásunk hiábavaló volt, 
mert védekezésünkre mit sem adtak, hivatkozott tanúinkat 
meg sem hallgatták, hanem egyszerűen kirótták ránk az 
5—5 forint bírságot s azt f. hó 24-én le is vonták jól 
kiérdemelt fizetésünkből. Talán mondanunk sem kell, 
hogy ugyancsak nehezünkre esett a birság megfizetése 
de megvigasztalt némileg az a nyert értesítés, hogy az 
összeg az erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesület javára lett beküldve. (Ebben kételkedünk, mert 
az egyesület még nincs megalakulva s ha mégis ennek 
czéljaira lett volna az összeg fordítva, arról tudomással 
kellene bírnunk. A  szerkesztő).

Az egészben legsajnálatosabb az, hogy a hamis 
váddal két kartársunk illetett, kik közül az egyiket már 
nekünk is lett volna alkalmunk szolgálati kihágásért fel
jelenteni, de hát mink az őszinte igaz barátságot és kolle- 
giállitásí többre becsüljük a hitvány áskálódásnál.

Midőn szerény soraink közlését kérnők tisztelettel 
vagyunk igaz hívei

N o v á k  Im re , H e g y i  K á r o l y  
uradalmi erdőörök.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.

Sor- 3Z. Név Lakhely Megye
395 Kuncz Gábor . Marokföld Zala
396 Szőcs Illés . . . . Bácsfalu Brassó
397 Bálint György . . »
398 Guszy Görgy . * » n
399 Szabó László . . Lsernátf it

400 Dénes Gábor . »
401 Rob András , . .
402 Veres András . . Hosszufalu n

403 Gergely János . . . n
404 Molnár Lajos . • » T*
405 Fóris Samu . . . • V »
406 Molnár Márton . Tatrang JJ
407 Csáky György . . * n
408 id. Gergely János . . Zajzon n
409 Tóth István .  .
410 Fehér András
411 Dániel Rupert . . ’. Telki Pest
412 Márfy Sándor . . Ráty •n

413 Schreyer István . . Telki n
414 Kaldvasser József N.-Kovácsi »
415 A v József . . . . Pilis-Csaba n

416 Máté Mózes Zsombor Udvarhely
417 Barbosz József . . . Szemlak Arad
418 Mihály Demeter . Bélés Kolos

Kü l ö n f é l é k .

Farkasok garázdálkodása nyáron. B.-Ú jfa
luról írják : Julius 24-én éjjel a barczauifalusi erdőben, 
közel az Újfalu és Szunyogszék közt levő törvényható
sági úthoz, két lovat fogtak le, öltek meg és szinte félig 
megettek a farkasok. A tulajdonosok, akik őrizték a lo
vakat, elaludtak és mire fölébredtek, lovaikat a farkasok 
által elpusztítva találták. Most a szegény tulajdonosok 
éjjel nem merik állataikat a legelőre hajtani. A  napok
ban a szunyogszéki határban károsítottak meg marhákat

azt a hajtők hangjából kivehettük, mely ugyan sok
ban hasonlítót részeg emberek korcsmabeli kurjonga- 
tásához. Most közel előttem hirtelen megzörren a 
haraszt; tisztán hallom száraz ágak recsegését, ropo
gását. Feszülten figyelek előre, izgatottságom nőttön 
nő. Puskámat arczomhoz emelem s ujjam már a ra
vaszon nyugszik. No most! no most! . . . .

Hát egyszerre csakugyan kibukkan a tisztás szé
lén valami idomtalan tömeg s én már éppen el aka
rom rántani a ravaszt, midőn az ismeretlen állat egy 
nagyot ordít, két lábra áll, majd ismét lebukik s én 
kaczagva bocsátom le fegyveremet s megyek talpra 
segíteni a tökrészeg hajtőt. — A szegény a feléje irá
nyozott puskacsőtől annyira megijedt, hogy beszélni nem, 
hanem csak érthetetlen hangon makogni tudott. Kü
lönben igy kerültek elő társai is, mi nem is csoda, 
mert hiszen az urak sligoviczáját ők kebelezték be, 
mig nekünk meg kellett elégednünk az ők kapcza pá
linkájukkal. A hajtás és vadászatunk összes ered
ménye tehát 6 darab disznó volt, sajnos, hogy még 
ez is csak kétlábú.

Újabb hajtást már úgy sem lehetett megkisórleni 
s igy nem maradt más hátra, mint leereszkedni a 
völgybe, hol kocsink várakozott. Erre nógatott külön
ben korgó gyomrunk is, mengindultunk Jtehát a szűk 
ösvényen, egymásután, mint a legelőről haza térő li
bák, óvatosságból a hajtókát küldve előre, mit jó is 
volt tenni, mert ezek többet gurultak, mint léptek s 
igy ha ők jönnek hátul, mindnyájunkat levertek volna 
lábainkról.

A kocsin levő ételek és italok azután elfeled- 
tettek velünk minden fáradalmat és boszuságot s jó 
hangulatban tartottak a késő éjszakáig, mikor aztán 
bágyadt holdvilág fénynél indultunk vissza a faluba, 
utánna nézni, vájjon maradt-e még valami aj jegyző 
úr pinczéjében.

P o d h r a d s z k y  Gy u l a .
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s igy több mint bizonyos, hogy a garázda farkasok 
Szunyogszék, krizba-ujfalusi erdőkben tanyáznak. Kiirtá
sukra hajtóvadászatot fognak rendezni.

Pályázat alerdészi állásra. Erdészeti szakis
kolát végzett egyén, kinek több évi gyakorlati tapaszta
lata van és a ki a magyar nyelven kívül a román nyel
vet is bírja, előnyben reszesittetik. Pályázók kérvényüket 
bizonyítvány-másodlataikkal (melyek nem származtatnak 
vissza) küldjék be „Uradalmi Jószágigazgatóság" czimre, 
Uj-Aradra.

V édelem  a n a p  ellen. Egy fanczia lapnak 
egyik olvasója érdekes fölfedezésről számolt be Elmondja, 
hogy már kiállott harmincznyolcz-negyven fokos meleget 
árnyékban, anélkül, hogy emiatt a legcsekélyebb főfájása 
lett volna. Ezt állítólag annak köszönheti, hogy kalapját 
vörös szövettel vette körül, Mindegy, akár selyem, 
akár vászon vagy posztó ez a szövet, állítólag a legme
legebb napsugarakkal is daczolni lehet vele. Külömben 
Svájczban és Bajorországban parasztasszonyok körében 
nagyon el vannak terjedve ezek a vörös kendők, s a 
lakosok azt állítják, hogy ezek jobbak a meleg ellen, 
mint a legkönnyebb szalmakalapok.

Szerkesztői üzenetek.
K o v á c s  J á n o s  u r n á k , B a k o n y -N á n a . A uyilván- 

tartást kívánságához képest kiigazítottuk s igy előfizetése szep
tember végével fog lejárni. H a r cz  J ó z s e f  u r n á k , Ik ló d .  
Szíveskedjék megirni, hogy mely számai nem érkeztek, hogy 
azokat utánküldhessük. R o z sá n  J ó z s e f  u r n á k , S z tr o p k ó .  
A közlött czimre úgy a lapból mutatványszámot, valamint röp- 
iratot is küldtünk. A csoport képből küldtem egyet, eddig bi
zonyosan k8zei közt van. Üdvözlet. M a k k y  J á n o s  u r n á k ,  
S o m o r ja i s z ig e t .  A 2 kor. beérkezett. Schicker még nem 
űzetett elő. Frantz és Valentin kartársak czimére úgy röpiratot, 
valamint mutatványszámot küldtünk. Levélből nem lehet kivenni, 
hogy kik részéről lett a 2 korona beküldve. Z a lle r  A n ta l  
u r n á k , K á r a . Az E. L. mindazon pályázatait közöljük, me
lyekre még van idő pályázni. Sajnos, hogy ott néha olyan pá
lyázatok Is megjelennek, melyek határideje vagy nagyon rövid, 
vagy néha le is járt.

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

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával mustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNAL 

Becs VI, Mariahilferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az Erdészeti Újság 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása", diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és fogoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
fűzve, bérmetetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mü 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az Erdészeti Újság  
szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Jutányos árak, kitűnő munka, 
m űvészies k ivitel.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet | Állattani, vadászati és halászati 

képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
és Halászat J Megjelenik havonkint kétszer. 

M u ta tv á n y o k a t  in g y e n  k ü ld ü n k .
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I

B L U M  és TAH

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen,

Szorb kir. udv. szállítók. Ó cs. és kir. Fensége József Föherczeg udv. szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi rn. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállitói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2 ,  Szervita tér 8, Hajó utcza 8.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

P O L G Á R I  R U H A
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és bé rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM  é s  T A K SA
Szerb királyi udvari szállítók.

Ö császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállitói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyeuruha-szállitói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

■■■■■■■■■■ lse mHsoBBmeaHB
J U T Á N Y O S  Á R A E .

I N T É Z E T .
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. augusztus 14. 40. szám.

&

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

Egész é v r e ...............................8 kor. — fii.
Fél é v r e .................................... 4 kor. — fii.
Negyed évre .......................... 2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
J Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők. gj
Us.-------------------- ----:_______________ .2*933

* H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
2 sékelt dijak egyzsége szerint.

_____________________________

„Uram segíts, mert elveszünk!"
Bzel a felkiáltással ébresztették a tengeren 

hányatott apostolok az alvó Üdvözítőt, mikor 
már látták, hogy a segítség csak egyedül ő 
benne van. Nem is csalódtak abban, a kihez 
ingségükben folyamodtak, mert első szava is 
az volt hozzájuk: „mit féltek, kicsinyhitüek?“ 
s megintvén a vihart, lecsillapította azt.

Az élet hullámain, gyönge sajkában hányó
dik, vetődik egész csapata a fiatal embereknek, 
kik élőbb-később igaz tudásvágygyal és lel
kesedéssel mentek annak idején az állami 
erdőőri szakiskolákba s miután ott kitartó szorga
lommal és igyekezettel megszerezték maguknak 
azokat a hasznos tudnivalókat, melyek hivatva 
lennének az erdészet pályáján a megélhetéshez 
juttatni, azzal a biztos tudattal, hogy a kéz
hez vett jó bizonyítvány lesz az a varázskulcs, 
mely megnyitja előttük a jövőjük kapuját s 
s bevezeti abba a révbe, hol eddigi hosszas 
hányattatásuk után megnyugodhatnak. És mikor 
ez a tudat, ez a remény megvillan agyukban, 
akkor éri őket a legnagyobb csalódás. Nem 
mondom, hogy valamennyit, de mindenesetre 
a nagyobb részt.

A várt állás csak jámbor óhaj marad és 
a legtöbb szakiskolás elszontyolodva kénytelen 
szegény sorsú szülei vagy rokonai nyakára 
menni (mert hiszen ritka az olyan szakiskolás, 
aki jómódú szülőknek lenne gyermeke, vagy 
pedig saját vagyonnal rendelkeznék) és most 
megkezdődik az ádáz küzdelem a létért, meg

kezdődik a pályázatok hosszú, szinte végtelen 
lánczolata. Szinte hallani lehet a szivének 
dobogását, mikor első pályázati kérvényét a 
végzett erdőöri szakiskolás a posta gyors 
szárnyaira bízza s azokat a „szerencsés út“ 
kívánásokat, melyekkel kiséri. Számitgatja magá
ban, mikor érkezett meg kérvénye rendeltetési 
helyére, mikor bontják fel; no most már 
olvassák, most tárgyalják, majd a választ is 
postára teszik. Végre hónapok múltán megjön 
az annyira nehezen várt válasz. Most kell csak 
megnézni azt a kétséggel teljes arczot! hogy 
váltakozik azon a remény és félelem! Úgy 
szeretne már a borítékon keresztül látni! Alig 
várja, hogy megtudja tartalmát s mégis mennyire 
fél hozzáfogni a boríték felnyitásához.

Hát bizon rendesen jobban beüt a félelem, 
mint a remény, mert a kérvények legnagyobb 
része tagadó válasszal érkezik vissza.

Nem beszélek levegőből, megczáfolhatlan 
tények azok, a mikről itt beszélek. Álljon itt 
a magam szomorú példája.

Három évvel ezelőtt fütő és gépkezelő 
voltam egy fürészgyárban s évi tiszta fizetésem 
960 korona volt, ezenkívül pedig havonkint 
20—22 korona tisztességes mellékjövedelemre 
is szert tehettem, mert havonkint átlag 60 
órai munkát külön fizettek, óránkint 36 fillérrel. 
Ekkor történt, hogy egy ismerős erdőőr rá
beszélt arra, hogy menjek az erdőőri szak
iskolába, mert ha ezt jó sikerrel elvégeztem, 
olyan állást fogok majd kapni, melynél maga 
a mellékjövedelem is többre fog rúgni, mint 
a fűrésznél az egész gépkezelői fizetésem. Meg
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mutatta tehát azt az arany hidat, a melyen 
át valóságos tündérországba juthatok s nem 
csoda, hogy fiatal, könnyen lángra lobbanó 
szivem nem tudott a csábszavaknak ellenállni. 
Ráléptem a hidra s múlt év őszén oda értem 
a túlsó végére, de itt bizon minden egyebet 
találtam, csak a várt tündérországot nem. A 
válasz rendesen rövid, de velős: „a kért állomás 
más pályázóval töltetett be“, vagy: „jelen 
kérvény nem volt figyelembe vehető".

Az előbbihez hasonló választ kaptam egy 
főerdőhivataltól, melyhez múlt év november 
havára kiirt 5 erdőlegényi állások egyikére 
folyamodtam s megkaptam ezt a választ is 
hosszú négy hónap múltán, mely idő alatt 
máshova nem pályázhattam, mert eredeti ok
mányaim ott voltak, hiteles másolatokat pedig 
szegénységem mellett nem szerezhettem. Az
óta ismét hét erdőhatósághoz folyamodtam, 
mindenütt ugyanazzal az eredménynyel. Idő
közben próbáltam szerencsét az államvasutak
nál, a postánál, ezeknél is hiába. Az utóbbi 
helyeken a szakiskolánál végzett tanulmánya
inkat semmibe sem veszik, pedig hát vala
mivel talán azok is csak fölérnek.

Ha csak egy magam lennék ebben a 
szomorú állapotban, önmagámban kellene keres
nem a hibát is, de hát számosán osztják 
sorsomat olyanok, kik az erdőőri szakiskolákat 
végezték.

Ezen az állapotonb ármikép segíteni kellene, 
mert a mi példánk könnyen elriasztóvá válhat 
azokra, kik egyébként nemes ambicziótól sar
kalva az erdőöri tanfolyamot látogatni óhajtanák.

„Uram segíts, mert elveszünk!
Ez a kiáltása az erdőöri szakiskolákat vég
zettek nagy részének, de hiábavaló, mert csak 
szórványosan hangzik fel s gyönge arra, hogy 
azt, aki a segítésre hivatva van és arra képes 
is, fölébressze. így nem érünk czélt, hanem 
hangjainkat tömöríteni s ez által erősbiteni 
kellene.

Azt hiszem, hogy ha kéréssel járulnánk 
a nagyméltóságu földmivelésügyi és közokta
tásügyi m. kir. ministeriumokhoz s kitárnánk 
ott szomorú helyzetünket, azok módot talál
nának nem csak arra, hogy 'minket, de a 
jövőben is kikerülő ilyan érdemes szakisko
lásokat akár a kincstári, akár a közalapítványi, 
vagy végre a járási erdőknél elhelyeztessenek 
s igy vagy az elzülléstől, vagy attól meg
mentsenek, hogy az erdészeti pályának hátat 
fordítva más téren — melyre pegig sem vágyó
dásunk nem vonz, sem előtanulmányunk nem 
képesít — legyünk kénytelenek érvényesülni 
s a megélhetést megtalálni.

Az állami kezelésbe vett erdőket is be
számítva, közel hatvan erdőhatóságunk van, 
melyek mindegyikénél szükséges egy-két irodai

m  t á r c z a . t t

Tigrisvadászat.
(A .Hazánk' után.)

Az emberi nem legveszedelmesebb ellenségei 
közé tartozik az állatok legkegyetlenebbike a vér
szomjas tigris (tigris regalis, telis tigris). Pompásan 
megrajzolt macska ez, hossza bajszától mérve farka 
végéig 2’30, sőt néha 2'60 méter, de akadtak oly 
bimnemü példányok, melyek csaknem 3 méter hosz- 
szuak voltak. Színezete különösen pompás, a sötét 
toltok élénk ellentétben állanak a világos sárga alappal 
— mint minden macskafajnál, a színezés a hátgerinc 
körül sötétebb. Az állatvilágnál tett ama tapasztalás, 
hogy egyes individuumok testszine megfelel annak a 
helynek, ahol tartózkodnak, a tigriseknél is tartja 
magát. Bőre teljesen megfelel a nádasoknak, a bozót

sűrűjének és indus hazája szindus bokrainak. Akárhány 
gyakorlott vadász, de még az éles tekintetű ben- 
szülöttek is igen gyakran észre sem vették az előttük 
heverő fenevadat, mert a tigrisbőr fekete foltjai nagyon 
hasonlítanak a nádhoz és kákához, mig a bőr színe a 
környezet füvéhez és levélzetéhez.

Mindenki ösmeri ezt a rettenetes vadállatot az 
állatkertekből. Csakhogy mivé fajult itt már ez a 
trónjavesztett király? Bezzeg más fellépése van künn a 
szabadban. A királytigris leginkább Elő- és Hátsó- 
Indiában tatózkodik, innen át-átcsap Tibetbe, Perzsiába. 
Szibériába és Kínába; ez utóbbi birodalomnak csak
nem minden részében található. Vannak, melyek még 
a hideg éghajlattal is dacolni próbálkoznak, mert 
bizony még a Kaspi-tenger nyugoti partjain, a kirgiz 
sivatagokon, az altáji Irtis és Isim folyók között, de 
sőt még Irkuckban is akadnak tigrisek. Valószínű, 
hogy az itteni gazdag nyájak csalták ide őket. Leg
inkább a Korintha nevű bokrok sűrűjében szeretnek 
lesben állani, mert ezek koronája olyan sűrű, hogy
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ember tartása: vájjon nem lehetne azokat a 
szakiskolásokat, kiknek jövőjéről egyébként 
gondoskodva nincs, a szakiskolából egyenesen 
ezekhez, az olyanokat pedig, kik talán irodai 
szolgálatra kevésbé alkalmasak, egyes nagyobb 
állami csemetekertekhez kirendelni s ha meg
felelő állomások, illetve állások — értem a 
rendszeresítetteket — üresedésben nem len
nének, őket megfelelő s legalább a legszeré
nyebb igényeket kielégítő napibérrel alkal
mazni mindaddig, mig a fokozatos előlépte
tések idővel nekik is helyet nyitnának az őket 
méltán megillető állásoknál.

Iyen eljárás mellett a haszon nem maradna 
egyoldalú, mert nem csak a szakiskolások 
lennének nyertesek, a mennyiben jövőjük már 
a pályájuk kezdetén biztosítva lenne, hanem 
nyernének maguk az erdőbirtokosok is, mert 
ilyen módon biztosan jutnának jó előtanul
mányokkal rendelkező, szakképzett személy
zethez.

Fel lehetne továbbá hívni az összes hazai 
magán erdőbirtokosok figyelmét is arra,' hogy 
az erdőőri szakiskolák igazgatóságai utján 
erdeikhez jól képzett személyzetet kapnak s 
ha már nyilvános pályázatokat nem hirdetnek, 
legalább itt tudakozódhatnának alkalmas egyé
nek iránt.

Végül czélszerünek vélném, hogy ha la

punk azon tisztelt olvasói, kiknek tudomásukra 
jut, hogy vidékükön valamely erdöbirtoknál 
állomás van üresedésben, ne restellenék ezt 
a szerkesztőséggel tudatni, mely azután nyil
vánossá tenné a dolgot.

Különben nem az eszközök, hanem az 
eredmény a lényeges: akárhogy, csak segítve 
legyen a mostani rósz állapotokon, mert ha 
soká igy marad, akkor csakugyan elveszünk.

Bedő György
végzett szakiskolai növendék.

Nehány szó a közalapítványiakról.
A közelmúlt napokban egy olyan könyv került 

kezembe, melynek értéke az erdészeti altisztekre nézve 
olyan nagy, hogy azt eléggé megbecsülni nem lehet.

Benne van, persze dióhéjban, a különböző erdő
birtokoknál szolgáló erdőőrök élete, vagy jobban mondva 
tengődése.

Eszem ágában sincs hozzáfogni, ezen könyv dicsé
réséhez, mert tudom, hogy annyi erőm nincs és azon
felül az önönmagát dicséri s a ki olvasta úgy mint 
én, az bizonyára osztozik nézetemben.

Nem más ez a könyv, mint a „Röpirat“ melyet 
az igen tisztelt collega urak olyan nehezen akarnak 
olvasni.

Leirok röviden egyet-mást róla, még pedig csak 
úgy, a hogy tudom, nagy körvonalakkal bejárva azt, 
itt is, ott is egyet-kettőt lopva ki belőle.

Megismertet minket ez a könyvecske az erdővel,

még a napsugár sem tud áthatolni rajta. A lombok 
csaknem a földig hajolnak és úgyszólván sürü sötét 
lugast képeznek, mely védelmet és hűvösséget nyújt 
nekik. Indiában a hajtők első sorban a korintha bokrokat 
szokták felkutatni.

Angol lapokban csaknem minden esztendőben 
megjelennek bizonyos hírek, hogy ebben vagy abban 
a „radsa“-ságban az utolsó hat hónap alatt a tigrisek 
100 pásztort, 50 levélhordót, 100 mezei munkást stb. 
faltak fel. A valóság pedig az, hogy ennél a számnál 
sokkal többen estek a fenevadak áldozatául, de sok 
ok miatt ezt elhallgatják.

A tigris — és erről leginkább a benszülöttek 
tanúskodhatnak mellettem — nem éjjeli ragadozó. 
Minden időben el-cserkészget s meg tudja találni a 
helyeket, ahol zsákmány kínálkozik. Legszívesebben 
a folyók partján szeret leskélődni, mert ide terelik 
itatásra az állatokat, s mert az emberek is sűrűn 
járnak ide vallásos mosakodásaikat végezni. Az ilyen 
hívők közül bizony sokan esnek a fenvadaknak áldozatul.

Indiának sok vidékén tapasztalták már, hogy e 
ragadozó állatok közül igen sok csakis emberhússal 
táplálkozik, a miért is „emberevők“-nek nevezték el 
őket. Ezek a gourmandok megvetnek minden egyéb 
állatot, szarvast, vadkant, antilopot és csak az emberre 
vadásznak. Igen szép vonás tőlük, hogy sem nemzeti
ségre, sem vallásra nincsenek különös tekintettel, nekik 
minden ember ember. íme az egyenlőség.

Mint a macskához illik, alattomos. Észrevétlenül 
veti magát áldozatára és rettenetes karmait annak 
nyakába ássa, úgy, hogy ez már az első csapástól 
holtan rogy össze. Egész könnyűséggel cipel tova egy 
embert, egy szarvast, de sőt egy lovat vagy bivalyt 
is. Hogy mekkora az erejük, erre nézve egy útleírás
ban a következőket olvastam :

„Banatam déli partján egy főnök — röviddel 
megérkezésem előtt — négy emberrel őriztetett egy 
igen szép lovat, melyet csak most vett. Hogy az ott 
gyakran jelentkező tigriseket távol tarthassák, az istállók 
előtt levő szabad téren az őrök tüzet gyújtottak. Egy-
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az erdőőrrel és az erdőőr helyzetével általányságban, 
azután pedig a kincstári, közalapítványi, hatósági és 
magán uradalmi erdőőrrel külön-kiilön, megmutatva 
azok szolgálatát, jövedelmét, előnyét és hátrányát egy
mással szemben, végül pedig magában foglalja azt a 
nagyszerű alapszabályt, melynek jóvágagyását minden 
igazi erdészeti és vadászati altiszt nehezen várja.

Minden embernek kötelessége első sorban a maga 
bajával törődni, ennélfogva én nekem is legyen szabad 
a közalapítványi erdőőrről kimutatottakhoz hozzá
szólnom.

Az ott kimutatott négy erdőőri osztályon felül 
igenis van még három főerdőőri osztály is, éppen olyan 
fizetéssel mint a kincstári főerdőőröknél. Ez utóbbiaknál 
az illetményföld három kát. hold, a III. osztályú fő- 
erdőőrnél 20 ürm3 a II. és I. osztályúnál pedig 24 ürm3 
I. oszt. kemény dorong tüzifajárandósággal egybe
kapcsolva.

Ezek szerint tehát téves az, mintha a közala
pítványi erdőőr az I.-ső erdőőri osztály elnyerése után 
befejezte volna pályafutását s vége volna minden 
reményének a további előhaladásra.

Sehol sem lehet annyit reményleni, mint a köz
alapítványi erdőőröknél s hogy egy kissé világosabb 
legyen a dolog, felhozok erre egy példát:

Ismertem egy közalapítványi erdőőrt, ki ötven 
éven felül szolgálta a közalapítványi erdészetet — ha 
jól emlékszem reá, értem ugyanis kinevezési okmányát, 
1853 évben lett előléptetve II. osztályú erdőőré s 
daczára 1855 évben jó sikerrel lerakott alerdészi 
vizsgájának és jó magaviseletének, ily hosszú szolgá
lata után is csak mint II. osztályú erdőőr lett nyug
díjazva. Mondja meg most nekem valaki, nem volt-e 
elég ideje az illetőnek reménykedni?!!

szerre csak rettenetes orditás riasztotta meg őket; egy 
tigris keresztül ugrott a csaknem három méter magas 
bambuszkeritésen, a tűz és az alvó őrök között oda
surrant a drága lóhoz és azonnal leteritette. Mielőtt 
az őrök felocsúdtak volna, zsákmányával együtt ke
resztül ugrott a kerítésen és eltűnt."

Hogy ez a rabló mily szörnyű pusztításokat visz 
végbe a jámborabb állatok tálkájában és hogy mennyit 
pusztít el közöttük, az nem is képzelhető. Tény az, ogyh 
az indiaiak, de a közöttük lakó európaiaik is a tigrist a 
kegyetlenség prototípusának tekintik és rettegnek tőle.

Igen érdekesek azok a vadászatok, melyekkel a 
tigris a pávákat pusztítja. Csakhogy a páva igen okos 
szárnyas és akárhányszor is túljár a tigris eszén. 
Rikácsoló kiabálása a tőbbbi állatoknak is figyel
meztetésül szolgál, úgy hogy a tigris az eredmény
telen vadászat után még gúny tágya is lesz. Igen 
gyakran a majmok veszik át a figyelmeztetés szerepét. 
Fütyülni és ordítani kezdenek, ha a foltos fenevadat meg
pillantják és igy ráterelik a hajtok és vadászok figyelmét.

így megy az nálunk legnagyobbrészt; vannak 
azonban itt is kivételek, még pedig olyanok, kik 
10—12 évi szolgálatuk, vagy ennél rövidebb idő alatt 
is feljutottak a főerdőőri polgcza. Már hogy miként 
jutottak olyan gyorsan oda, találja ki mindenki magának 
tetszése szerint.

Pár évvel ezelőtt megtörtént az uj rendszeresítés 
alkalmával, hogy a II. osztályúak nagy részét a IlI.-ik 
osztályba sorolták. Ez azután előléptetés!!

Szolgálati viszonyainkra nézve megjegyzem, hogy 
nálunk sok az „erdővédség", mely nem más, mint egy 
főerdőőr vagy I. oszt. erdőőr vezetése alatt levő 
500—2000 kát. holdig terjedő erdőbirtok, melynek 
kezelése a legközelebb fekvő erdőgondnokságra van 
bízva. A többi szolgálat pedig éppen olyan, mint a 
kincstárnál, csakhogy talán kissé szigorítva.

Azt mondja továbbá a „Röpirat", hogy az át
helyezés módja nálunk rosszabb mint a kincstárnál. 
Mindenesetre rosszabb és pedig sokkal rosszabb. Nálúnk 
legtöbbnyire csak büntetésből helyeznek át valakit, ez 
ellen nem szólhat senki egy árva szót sem, de már 
az nagyon furcsa, hogy mig a felvidéken magát jól 
viselő erdőőr egész életén át hegyes, völgyes, szegény 
s nagyon terhes szolgálatú állomáson tengődik, addig 
a másik szép lapályos, jól termő vidéken és rendesen 
kisebb kerülettel, kényelmesen éli világát.

Ne higyje senki, hogy ezt irigységből[mondottam 
volna, legkevésbé sem, csak azért hoztam fel ezt, 
hogy nálunk bizony nagyon is kívánatos volna a rendes 
áthelyezési idő életbe léptetése.

Ha például minden hatodik évben történnék az 
áthelyezés, 30 évi szolgálat alatt öt helyen meg
fordulna az illető. Megpróbálná nem csak a jót, de a 
rosszat is.

Amaz állatok közt azonban, melyek a tigrist 
legelsőbben megérzik, első helyet foglal el az elefánt. 
Már meszsziről megérzi a tigrist és elkezd trombitálni. 
Éppen ezért tigrisvadászatoknál az elefántoknak nagy 
hasznukat lehet venni.

Természetes, hogy ily körülmények között India 
lakóira nézve évszázadok óta a tigris pusztítása úgy
szólván életkérdés, mely azonban mind e mai napig 
nincs megoldva. Régebb időkben csakis India feje
delmei rendeztek tigrisvadászatokat, ezeknél azonban 
inkább a pompa játszott szerepet és vajmi kevés vadat 
pusztítottak.

Az audhi nábobról ezeket beszélik:
.A fejedelem egész sereg gyalogossal, lovassal, 

tüzérséggel, ezernél több elefánttal, egy táborra való 
szekérrel, tevével lovakkal és ökrökkel vonult ki. 
Feleségei fedett kocsikban ültek. Kíséretéhez tartoztak 
még bajaderok, énekesek, csepürágók, vadászleopárdok, 
sólymok stb. Persze, hogy ezt a lármás tömeget el
kerülte minden tigris, mely rendszerint elrejtőzik a 
nagyobb tömegek elől.“
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Nézetem szerint ez volna az egyenes igazság. 
De ki volna, a ki azt merné keresni? Csak merjen 
valaki szólni legcsekélyebbet is az előléptetések lassú
sága miatt! Alapos rendreutasítás mellett megmondják 
neki „nem lehet mindenki püspök, elégedjék meg azzal, 
a mije van, ha pedig nem tetszik, mehet oda, a hol 
jobb az élet, mindenki maga a kovácsa a saját szerencsé
jének" végül pedig nagy nyomatékossággal hang
súlyozva hozzá teszik „kut ya akad,  c s a k  kor pa  
l egyen. "

Miért van ez igy?! Azért, mert egyrészt nagyon 
szétszórtan vagyunk az országban, márészt pedig az 
egyedüli szószólónkat, az Erdészeti Újságot nem 
pársoljuk. Ezen közömbösségünk pedig nagy hátrá
nyunkra van nagy szétszórtságunk mellett. Az Erdé
szeti Újság legalkalmasabb eszközünk bajainkat és 
örömeinket nyilvánosságra hozni s kellő tanácsok és 
útbaigazítások megadása mellett saját véleményeinknek 
is készségesen ad helyet, csak be kell azokat küldeni 
hozzá, nem csak magának otthon megtartani, mert 
úgy sohasem vergődünk zöld ágra. Úgy látszik azonban, 
hogy mi közalapítványiak úgy maradunk vissza a többi 
kartársaktól, mint a kínaiak a többi czivilizált népek
től, Nézzük csak a kincstáriakat, azok már élvezik 
a magasabb fizetés gyümölcsét, a minek szívből örülök, 
mert tudom; hogy megérdemelték. Ha jól emlékszem, 
még 1896-ik évben kijött egy kultuszministeri rendelet, 
mely megállapította az ügyköréhez tartozó „szolgák" 
részére a 300 frt készpénz fizetés minimumát. Hát mi 
szegény elátkozott erdőőrök csak évtizedek hosszú 
sora után juthatunk ehhez?! Szépen nézünk ki, mod- 
hatni nagyon keserves állapot ez. Nem kellene egyéb, 
mint a dolog megvitatását az Erdészeti Újságban 
kezdeni, az eredménnyel pedig felsőbbségünkhöz a baj 
orvoslása végett annak rendje és módja szerint fordulni.

Mert máskülönben nálunk a kincstáriak jelenlegi 
szervezéséhez hasonlót talán csak 50—70 év múlva 
érhetnek el szegény utódaink s mi a mostani körül
mények közt nem igen számíthatunk reá.

Fel tehát testvérek! kérjünk és megadatik nekünk, 
a mi minket jogosan megillet. Közönyösséggel és 
nembánomsággal csak a feljebbvalóink lenézését érjük 
el, egyebet semmit.

Szóljon mindenki hozzá a mit tud, ha én téved
tem valamiben, legyetek elnézőek és igazítsatok ren
desebb útra, halás köszönettel fogom azt venni. Isten 
velünk! s „Ha Isten velünk, ki ellenünk?.

Egy m. kir. közalapítványi erdőőr.

Telki (Pest m.) 1900 augusztus 3. 
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!

Egyéb közlendők hijával legyen szabad egy pár 
vidékembeli hirt közölni, melyek közül ugyan egyik sem 
jó, de jellemző arra, hogy a hol a szerencsétlenség egy
szer felüti a fejét, ott azután garázdálkodik is.

Zsámbékon múlt hó 28-án nagy égiháboru volt, 
mely alkalommal a villám lecsapott egy gazda házába 
s felgyújtotta az t ; leégett nem csak a ház, de a már 
behordott gabona és takarmány is.

Ugyancsak Zsámbékon történtek még a következők, 
is: egy 17 éves paraszt legénynek a cséplőgép bekapta 
és levágta a jobb lábát. Egy 45 éves férfi a felett való 
bánatában, mert apfeleségével összeveszett, felakasztotta 
magát, de az asszony észrevette tettét, lármát csapott 
s az erre átfutó szomszéd még élve vágta le a halálra 
szánt embert. Egy jómődu gazda pörösködött a község 
jegyzőjével s miután nyilván pörvesztes lett, elkeseredé
sében három késszurást ejtett a testén, azután levetve 
ruháit egy utczai kútba vetette magát, melyből már csak 
a hulláját húzták ki.

Az a vadásztársaság, melyet itt képben be
mutatok és melyben én is részt vettem, nem volt ilyen 
tarka. Ott volt a mysorei maharadsa, egy angol maga
sabb hivatalnok és egy sereg felfegyverkezett indus. 
Elefántokon és lovakon nyargaltunk.

Az elefánt az egyetlen állat, mely felveszi a 
harcot a tigrissel és ezenkívül, mint említők, már 
előre megérzi közelségüket.

Vadásztársaságunk az úgynevezett lapp módszer 
szerint járt el, ami abból áll, hogy 4—5 méternyi 
távolságban magas bambuszrudakat állítanak fel, ezek 
körül nagy, erős hálókat kötöznek, melyek egyes jól 
kiválasztott helyeken egymásba futnak.

Ezek mögé a legjobb vadászok számára magas 
emelvényt tákolnak össze. A vadászok kell hogy 
pompás fegyverekkel, kifogástalan lővőszerekkel és 
sok türelemmel lássák el magukat. Gyakran bizony 
napok telnek bele, hogy a fenevadat a rengeteg sűrű
jéből, hová ember alig hatolhat, kizavarják. Hatalmas 
tüzeket gyújtanak, égő fáklyákat sistergő rakétákat

dobálnak, köveket hajigáinak és tamtamokkal, dobokkal 
tülkökkel addig lármáznak, mig a tigris mégis csak 
odahagyja rejtekét. Könnyű volna neki a négy méter 
magas hálóé keresztül ugrani, de csodálatosképpen nem 
próbálkozik meg vele, inkább neki rohan a kerítésen 
kívül levő hajtóknak, akik aztán baltákkal, tüzcsó- 
vákkal az emelvényen lesben álló vadászok felé 
kergetik.

Akárhányszor megesik, hogy a vad úgy bele
bonyolódik a csak lazán kiterített hálóba, hogy könnyű 
szerrel el lehet ejteni. A víztől pedig éppenséggel 
nem fél. A legsebesebben folyó vizen keresztül úszik 
és lerántja a hajóról annak kormányosát. Ami tigrisünk 
is, még az utolsó pillanatban is menekülni akart egy 
vizen keresztül, azonban társam, az angol tisztviselő 
golyója leteritette.

Szerencsére éppen a fején találta, mert ha a 
golyó nem a fejét vagy a szivet éri, a tigris föl sem 
veszi s úgy rohan tova, testében több golyóval, mintha 
kutyabaja volna. Természetes, hogy aztán csakhamar
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Manyon egy Dielrich nevű földbirtokos tanyáján 
tűz ütött ki s oda végett összes behordott gabonája, a 
még lábon álló zabját pedig rövidre rá a jég verte el.

Kiss Pál szegzárdi vendéglős múlt hónap 29-én több 
barátjával kisétált az ottani holt Dunához fürdeni, fürdés 
előtt átadott egy asszonynak két üveg jóféle szegzárdi 
vörös bort, hogy hütse be, majd ha megfürödtek, meg
isszák. Nem ivott bizon a szerencsétlen abból egy kortyot 
sem, hanem annál többet a Duna vizéből, mert fürdés 
közben görcs fogta meg s mire társai segítségére siettek, 
már csak a hulláját húzhatták ki a vízből. A  szerencsétlent 
mindenki sajnálja, mert nagyon jóravaló, derék ember 
volt, s magam is jó barátot vesztettem benne. Az illető 
biztosítva volt baleset ellen 6000 koronára, feleségének 
azonban csak kétezret fizettek ki, azt állítva, hogy esete 
nem volt tulajdonképen baleset, mert minek ment olyan 
olyan helyre fürdeni, hol baj érhette. Bizon elég furcsa 
felfogás a baleset megállapításánál s az egész környéken 
nagy a felháborodás az illető biztositó társaság ellen.

Tegnap este gyönyörű természeti tüneménynek 
voltam tanúja. Úgy 8 óra felé sötét felhő kezdett emel
kedni nyugat felől; villámlott és dörgött erősen. Egyszerre- 
éppen 8 óra 20 perczkor — egy izzó golyó, akkora, 
mint a telihold, ereszkedett le Zsámbék alatt az égről 
tőlem alig 20 lépésnyire, mely röptében szétrobbant s 
60—80 izzó testecske lett belőle, melyek esés közben 
egyszerre úgy csoportosultak, mint egy 2—3 méter hosszú 
felkiáltó jel s nagy sistergéssel hullottak alá a földre, 
bevilágítva átható fényükkel az egész környéket. Mond
hatom, hogy ennél szebb tüneményt még nem láttam.

Szívélyes üdvözlettel igaz hive
D á n i e l  R u p e r t  

erdőőr,

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.

Sor-sz. Név Lakhely Megye
419. Balog Imre . . . . Sás-Telek Bihar
420. Varga István . Hetsehely Baranya
421. Nagy István . . . Moson Moson
422. Rettinger József . Szkiczó Bars
423. Tichy Ferencz * Ti »

424. Horváth József .  Nádasd Baranya
425. Gyulay János . . . Szolyva Bereg
426. Martinék Lajos . Kürth Komárom
427. Petrovics István . Nyitra-Kolos Nyitra
428. Szlimák János . . * Ti Ti

429. Berger Antal . . .  Janolalu
430. Herczeg Ferencz . Uj-Massa Borsod
431. Varga András . K . Németfalu Zala
432. Psenyicska A n tal. . Pásztó Heves

Kü l ö n f é l é k .  f | |

Kérelem. Felkérjük mindazokat, kik a röpiratot 
utólagos fizetés mellett rendelték, hogy annak árát még 
e hó folyamán beküldeni szíveskedjenek. Lapunkat a jövő 
október elejétől képekkel díszítve s ha csak lehetséges 
lesz, megbővített alakban is szándékozván kiadni, az 
eddiginél nagyobb támogatásra is lesz szükségünk, mert 
kiadásaink ez által tetemesen szaporodni fognak. Erre 
való tekintettel ismételve kérjük mindazokat, kik ezt még 
meg nem tették, hátralékaik törlesztésére és előfizetéseik
nek ugyancsak még e hóban való megújítására.

Szerkesztői üzenetek.
J .  J e l in e k  B é la  urnák, Torvaj. Igazsága van, hogy lapunk 
elég drága, de hát ennek nem ml vagyunk az okai, hanem az 
erdészeti és vadászati altisztek ama része, mely pártolásban 
nem részesíti. Lenne csak pár ezer rendes előfizetőnk, akkor 
mindjárt kibővítve, sőt még képekkel díszítve is lehetne kiad-

kiadja a páráját eme sebek következtében, melyeket 
csakhamar milliószámra lep el a sok rovar. Alig hogy 
a tigrist a halálos lövés érte, nagy orditozással fordult 
fel a különben csekély vízben és hajtóink azonnal rá
vetették magukat. A tigris szállításával nagyra vannak 
a bennszülöttek, dicsénekeket zengenek szállitásköz- 
ben s ha rájuk nem vigyáznak, még a holt tetemet 
újból és újból is megszurkálgatják.

Indiában különben nemcsak hajtóvadászattal irtják 
a tigriseket, de akadnak magánosok, akiket a nimródi 
szenvedély a tigrisek ellen üz. így beszélte nekem 
Rice angol hadnagy, hogy ő igen rövid idő alatt 68 
tigrist és 25 medvét ejtett.

Az angol kormány még dijat is tűzött ki a tigrisek 
puszitására és minden elejtett tigrisért 10 rúpiát fizet.

Ugyancsak Indiában volt egy Ízben részem tigris
viadalban. Dsosdsohortában (Jáva) történt, Susuhunan 
székhelyén. A nagy arénába ezerszámra gyűlt össze a 
nép, maga a fejedelem pompás díszben, körülvéve 
országa nagyjaitól és testőrségótől. Az aréna 41/* 
méternyi magasságban emelkedett a bambuszszal körül
kerített porond lelett. Itt várta be a bivaly, melynek 
nyaka és szarvai virágfüzérekkel voltak diszitve, halálos 
ellenségét, a tigrist, mely egy nagy szekrényben volt

elzárva. Mikor ennek tolóját felhúzták, a tigris hatalmas 
ugrással termett künn, hogy a bivalylyal megmér
kőzzék. Ez bátran állt vele szembe és az éhségtől 
elgyengült tigris gyáván sompolygott vissza faalkot
mányába. A hajtők előugrottak és tűzzel és lándzsa- 
hegygyel kezdték ingerelni. Erre azután tompa ordí
tással előugrott és megkezdődött a többé-kevésbbé 
egyenlőtlen harc. A bivaly bőgve kezdett maga körül 
forogni és egyre szarvait mutogatta. Egyszer aztán 
neki ugrott a bivaly a tigrisnek és neki szorítja a 
kerítésnek. Csakhogy a másik pillanatban a tigris már 
ott volt a bivaly hátán és fogaival marcangolni kezdte 
a nyakát. Hogy dagadt most mindkét állatnak az 
izma! Egy villámgyors mozdulattal azonban leveti 
magáról a tigrist és ez nem tud többé ráugrani. Kúszik 
felfelé a kerítésen, hogy onnan dobja magát ellen
felére. Rémületes egy ugrás, de a bivaly a szarvaival 
fogta fel a tigrist és magasan feldobta a levegőbe 
úgy, hogy ez kimerülve és súlyos sebektől borítva 
terül el a földön. A nép ujjongani kezdett, mert mindenki 
örül a tigris pusztulásának és az úgynevezett game- 
longok elősiettek, hogy a fenevadnak a kegyelemdöfést 
megadják. M. S.
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nunk. Ezt akarnék elérni mnlt számunkban lévő előfizetési fel
hívásunkkal. Addig, mig csak néhány száz olvasónk van s ennek 
is csak egy része fizet pontosan, nem lehet sem az árt leszállítani, 
sem a lapot megnagyobbítani. A röpirat árát azért szállítottuk 
úgy le, hogy azt már most a legszegényebb kartárs is megszerez
hesse. Polliik Rezső urnák, Bozók. A röpiratot 8-án postára 
tettük. Grttner Mihály urnák, Hámor. Úgy elfizetése, vala
mint 3 kor. hozzájárulás beérkezett. Köszönet! K eresztes  
M ihály urnák, Tűrje. „A fáczán és fogoly vadászata” czimü 
müvet kívánságához képest utánvéttel megüldettük. Stadler 
Lajo s urnák, Sebesi puszta Intézkedtünk, hogy Önnek „A 
vádőr" czimü könyv utánvéttel megküdessék. Kovács A ntal 
urnák, Kis-Örs. 2 korona beérkezett. Géczy Kálmán urnák. 
Nagy-Zsám. Szabó Ödön nevű előfizetőnk nincs s így lakását sem 
ismerjük. Gardiás kartárs buzgó hívünk. Üdvözlet! Bnder Antal 
urnák, Gyekés. Röpiratot 13-án postára tettük. Sajnáljuk, hogy 
elhágy minket! V arga István urnák, Hetsehely. A lapot 
innen pontosan küldjük. Szíveskedjék az ottani postán utánna 
nézni. Ha valamely szám elmarad, tessék a postán reklamálni, 
mit ez ingyen köteles teljesíteni. Neve most van a jegyzékben.

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

487 érd. sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Zemplén vármegye Sztropkói járási Il-od elő
léptetés esetén Ill-ad oszt. erdőőri állása megüresed
vén, felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1879 évi XXXI t. ez. 37-ában előirt 
szakvizsga letétel és addigi alkalmázásukról szóló bizo
nyítványaikat, folyó évi szeptember hó 15-ig a vár
megye közig érd. bizottságához nyújtsák be.

A magyar nyelven kívül a tót nyelv ismerete is 
szükséges; az állással összecsatolt összes évi járandó
ság 720, illetve 660 korona és folyó évi október 1 -én 
elfoglalandó, a kinevezendő erdőőr egy évi próba idő 
után fog véglegesittetni.

S.-A. Ujhelyben 1900 évi augusztus hó 7.
S z e r v i c z k y  Ödön  s. k. 

közig. érd. bizottsági elnök.

1104/1900. szám.
PÁLYÁZAT FŐERDŐÖRI ÁLLÁSRA.
A nagysinki m. kir járási erdőgondnokságnáj 

üresedésbe jött főerdőőri állásra pályázat hirdettetik.
A főerdőőr illetményei a következők: 720 kor. 

évi bér, 100 kor. lakbér, 80 kor. ruhaátalány, 60 kor. 
tüzifaváltság.

A kinevezendő főerdőőr irodai teendőket is köteles 
végezni, miért is csak oly egyén pályázhat, ki az 
1879 évi XXXI. t. ez- 37-ában foglalt kellékeken kívül 
ép-erős testalkotát, jó látó, beszélő- és hallóképességét 
m. főorvos- vagy honvéd t. orvos által igazolja, ki a 
magyar nyelvet Írásban és szóban bírja és végül jó 
Írása van. — A ki ezen kívül irodai szolgálatban való 
jártasságát is igazolja, az előnyben részesül.

Pályázók felhivatnak, hogy csak is saját kezűleg 
irt, fennti okmányokkal felszerelt bélyeges kérvényüket 
f. évi augusztus hó 26-ig a segesvári m. kir. állami 
erdőhivatalnál lehetőleg személyesen nyújtsák be.

Miután ezen állás nyugbérrel is lesz egybekötve, 
a kinevezés feltételesen — egy évi próba időre — 
történik s illetve ezután véglegesittetik.

Kelt Segesváron 1900 évi augusztus hó 1-én.
M. kir. állami erdöhivatal.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNAL

Becs VI. Mariahilferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az Erdészeti Újság 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása“, diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és fogoly vadászata”, diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején” (Röpirat) 
fűzve, bérmetetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden raü 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az E rdészeti Ú jság  
szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Ju tá n y o s  árak , k itű n ő  m unka, 
m űvészies k iv ite l.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
^  te rm é sz e t 1 állattani, vadászati es halászati 

( képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
és Halászat J Megjelenik havonkint kétszer. 

M utatványokat ingyen küldünk.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

B L U M  és TÁ
Szerb kir. udv. szállítók. Ó cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő u teza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő uteza 2, Szervita tér 8, Hajó uteza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

W T  P O L G Á R I  3F5. TT H  .Á. IK.
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és bé rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM é s  T Á R S A

Szerb királyi udvari szállitók.
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

f J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. augusztus 21. 47. szám.

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

Egész é v r e ............................ 8 kor. — ül.
Fél é v r e ................................. 4 kor. — fii.
Negyed évre .......................... 2 kor. — fll.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez, 
, , - küldendők.

___________ _________________

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyzsége szerint.

S . f ________________________zSg

A helyes irány.
Mint azt az erdész és vadász emberek, lapunk 

igen tisztelt olvasói bizonyosan tudni fogják, 
hogy akár az erdőben szolgálat közben való 
bolyongás közben, akár pedig vadászaton, min
dig az első és legfőbb kellék az, hogy helyes 
irányban járjunk s ezt szemeink elől soha ne 
tévesszük. Egy haszontalan, parányi, alig látszó 
eltérés oka lehet már az eltévelyedésnek, a 
sikertelenségnek és bosszúságnak is.

A helyes irányt kell külömben kitűznünk 
minden cselekvésünkben, mert ha ezt már 
annak elején nem tettük, úgy czél — és irány 
nélkül való bolygás marad egész életünk.

Midőn közel hat évvel ezelőtt arra válal- 
koztunk, hogy egy az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet czéljait előmozdító lapot 
fogunk kiadni és szerkeszteni, megtalálni véltük 
a helyes irányt akkor, midőn a lapnak felada
tául ttiztük ki azok úgy szellemi és erkölcsi, vala
mint anyagi javának előmozdítását. Ezt a kettős 
czélt elérhetőnek véltük oly módon, hogy inig 
egyrészt tanulságos és a nemes és jó iránytól 
el nem térő közleményekkel igyekszünk hatni 
szellemi világára azoknak, kiknek szolgálatába 
szegődtünk, addig másrészt azon törekedtünk, 
hogy felfedezve a reájuk nehezedő különféle 
és bizon felette nagy számú bajokat, ha már 
azokat mi magunk a mi gyönge erőnkkel el
távolítani nem is bírjuk, legalább rájuk muta
tunk s megjelöljük azokat az utakat és módokat, 
melyeken és melyekkel azok eltávolithatók,

hogy ezt meglátván azok, a kik erre hivatva 
vannak és megeselekedhetik, nyújtsák ki segítő 
jobbjukat ott, a hol szükség van.

Mi tehát — véleményünk szerint — ezekkel 
a feladatokkal megtaláltuk a helyes irányt, 
a melyen kitűzött czélutik felé haladnunk kell, 
de ehez a haladáshoz segítő eszközökre van 
szükségünk, mert egymagunkra hagyva, nagyon 
könnyű az eltévelyedés.

Hogy mire van szükségünk, azt nem szük
séges hosszasan bonczolgatnunk és tárgyalnunk 
mi magunknak, mert ime megtette azt helyet
tünk lapunk múlt számában két derék kartársunk 
kik közül az egyik már vén sas, ki régen ott röpköd 
velünka lelkesedés légkörében, a másik azonban 
még csak fiatal, alig pár hetes hívünk, de ime már

r

az elején tele duzzadó erővel. Értem a kettőalatt 
Leszher Alajos és Lótos János tisztelt kartársakat, 
kik küzdelem teljes munkálkodásunkban segítsé
günkre siettek két különféle irányban ugyan, 
de mely irányok mindkettejére okvetlen szük
sége van lapunknak akkor, ha a jövőben boldo
gulni akar.

Leszher Alajos tisztelt kartársunk s nekünk 
ezen kívül személyes jó barátunk közleményé
ben rámutat s igen helyesen arra, hogy lapunk
nak boldogulásához s ahoz, hogy a maga elé 
kitűzött feladatoknak minél jobban megfelel
hessen, első sorban megfelelő anyagi erőre 
van szüksége, mert csak ennek birtokában 
tudjuk megszerezni magunknak azt a szellemi 
erőt, melyre a küzdelmünk sikeres folytatásához 
szükségünk van s midőn ezt teszi, nem marad 
magánál a puszta szónál, hanem ^hasonlatosan
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az Üdvözitőhöz, tizenkét más segítő társat vesz 
maga mellé s ezekkel közösen igyekszik pótolni 
nálunk azt a hiányt, melyet sok hűtlenné lett 
volt hívünknek eddig köszönhetünk.

Igen, teljesen igazsága vau tisztelt kar
társunknak, midőn azt mondja, hogy csak a 
gondmentesség az, mely erőnket megedzeni, a 
kitartást fokozni képes, mert az anyagi gondok 
még az ember magán életében is azok, melyek 
az erélyt, a tettvágyat lelohasztják s meg
szülik az elkedvetlenedést, mely minden cselek
vésnek már a csirájában megölője.

Most, midőn czélul tüztük ki magunknak 
lapunkat kibővíteni, úgy alakra, mint tartalomra 
megnagyobbítani s ha ezt majd a körülmények 
is megengedik, a szöveg közé nyomott képekkel 
csiuosabbá, tetszetősebbé tenni, okvetlen szük
ségünk van az eddiginél nagyobb támogatásra 
azok részéről, kikért és a kiknek kedvéért 
mindezeket megtenni szándékozunk. Szükséges 
tehát nem csak az, hogy mindazok, kik eddig 
is híveink voltak, továbbra is hívek maradjanak 
hozzánk, hanem ezen kivül még uj híveket is 
toborozzanak, hogy igy táborunk megnöveked
vén számban, erőben is gyarapodjék. Hisszük 
is, hogy a buzdító példa meg fogja hozni, ál
dást hozó gyümölcsét és számosán fognak 
akadni, kik az apososlkodásnak ugyan nehéz 
de annál szebb hivatását magukra vállalják.

Lótos Károly tisztelt kartársunk viszont 
mindjárt a legkezdetén hozzánk való szegödé- 
sének a szellemiekben siet segítségünkre abban 
a törekvésünkben, hogy olvasóink tudásának 
tárházát gazdagítsuk, közölvén lapunk hasáb
jain olyan tapasztalását, mely hivatva van jó 
szolgálatokat tenni hazánk erdészetének, mely
nek szolgálatába szegődtünk.

Az embernek az élete nem egyéb foly
tonos iskolánál és a tanulás szakadatlan lán- 
czolatánál s jaj annak, a ki ebből az iskolá
ból csak egy pillanatra is kilép s megszakítja 
tanulmányait. Bizon lemarad az ilyen a tudo
mány szekeréről s hiába igyekszik utánna futni, 
ha megközelíti is, teljesen elérni aligha fogja 
többé. Az élet — bár hosszúnak látszik is 
minden nap benne — nagyon rövid s vétkezik 
önmaga ellen az, ki abból csak egy perczet 
is tétlenül elveszteget.

Szükséges tehát tanulnunk magunknak és a 
mi tudásunk fokozására, de e mellett nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy mi mindnyájan 
nem csak tanítványok, de tanítók is vagyunk 
s inig egyrészt kötelességünk a magunk javára 
másoktól tanulnunk, addig viszont kötelessé
günk saját tudásunkat más embertársainkkal 
is közölni és igy azok Jismeretének körét 
tágítani.

A különféle hasznos tapasztalások gazdag

Boszorkánynyomás.
Mikor a magyar embernek nehéz álma vau, arra 

azt szokták mondani, hogy az boszorkánynyomás, néhol 
pedig lidércznyomásnak is nevezik. Ilyen álmom volt 
nekem is az elmúlt vasárnapok egyikén s midőn ennek 
hatása alatt úgy két óra tájt éjfél után felébredtem, 
annyira ijedt voltam bele, hogy nem tudtam többé 
elaludni. Hozzájárult különben ébren tartásomhoz az 
éles szél is, mely nyitott ablakaimon szabadon be- 
sivitott s keresztül — kasul nyargalva a két szobán, 
konyhán és az üres éléskamrán, mintha csak azok 
üressége és szegénysége fölött gúnyolódott volna, 
fútyőrészve rohant ki ismét arra, a merre bejött.

Mit csinálják most igy magamban? mert hiszen

egy csomó legyet és az ezeken hizó pókokat kivéve 
teljesen egyedül voltam legény lakásomban. Eh, gon
doltam, legjobb lesz rágyújtani, a pipa kék füstje 
úgyis a gondüzők legjobbika. Hamarosan világot gyúj
tottam s mentem a pipaállványomhoz, hol nagy örör 
mömre még egyéb gondüzőt is találtam, a minek 
egyébként mostani lelki állapotomban egyéb kitűnő 
hasznát is vehettem. Ott volt ugyanis egy egyiptoni 
álmoskönyv, melyet nyilván takarító asszonyom felej
tett nálam, kinek ez az egyedüli vigasztalója ezen a 
világon, mert bizon annyira vén már, hogy a falu 
legöregebb embereinek nagyanyja lehetne s szépség 
dolgában úgy áll, hogy bátran lehetne seprüt dugni 
alája és oda irányítani a Szent-Gellért hegy felé. De 
hát mit tegyek? A magamfajta fiatal legényember jó 
hírnevének megóvásáért olyan gazdasszonyt kénytelen 
tartani, a melynek látásánál nem jut eszünkbe a 
fohász: „és ne vigy minket a kísérteibe/

Pár pillanat múlva már vigan füstöltem az ágy
ban s forgattam az egyiptomi jósok tudományát magában
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tárháza rejlik számos olvasóinkban s bizon 
hasznos dolgot cselekednék az ilyen kincsek
kel megáldott minden egyes kartársunk, ha 
megnyitná kincseinek tárházát s abból, mit 
neki az ég fölös számmal adományozott, mások
nak is juttatna valamelyest.

Olyan az ember tudása, mint a mécs világa 
már pedig azt mondja az irás: „A mécset nem 
azért gyújtják meg, hogy elrejtsék a véka alá, 
hanem hogy és helyeztessék az asztalra, fényljék 
mindeneknek."

Kövessék hát tisztelt kartársaink a két 
példaadót s akkor meg fogjuk kapni a helyes 
irányt, mely el fog vezetni mindnyájunkat ki
tűzött czélunkhoz: a boldoguláshoz.

A körismag csírázásának eiömozditása.
Megvallva az igazat, régen készültem már az 

Erdészeti Újság előfizetőinek sorába lépni, ezt azonban 
bizonyos okoknál fogva egészen mostanig hallogattam 
s csak most jutottam hozzá, hogy azt folyó évi július 
hó elejétől megrendeljem. Alap példányokat megkapva 
mohó-vágygyal olvasgattam azok tartalmát s határtalan 
volt örömem, midőn azokban rábukkantam Pirchann 
Fridolin kollegánknak a körismag páczolására vonat
kozó közleményére, melyből megértettem, hogy olyan 
módszernek van birtokában, melynek segítségével 
biztosan elősegíthető a körismagnak még a vetés évében, 
illetve hamarosan a vetés után való kikelése. Örö

mömnek oka az volt, mert magamnak is van saját 
találmányu teleltetési módszerem, melynek alkalmazása 
mellett s rendes körülmények közt a körismag rendesen 
12—20 napra a vetés után kikel. Miután pedig eme 
közérdekű dologból nem szándékozom titkot |csinálni, 
hanem módszeremet szívesen nyilvánosságra hozom, 
ha ez által hazánk erdészetének némi csekély szol
gálatot tehetek, közlöm azt lapunk szerkesztőségével 
abban a reményben, hogy közleményemnek helyet 
szorítani szíveskedik.

A kőrismag teleltetése körül való eljárásom a 
következő:

A magnak érésekor ásatok 70 cm. mély, 100—200 
cm. széles és az elvermelendő mag mennyiségének 
megfelelő hosszúságú gödröt, megtöltöm azt 50 cm. 
magasságig fris és szalmával vegyes lótrágyával s 
ledöngölve jól megöntözöm. Ezután felmelegedés czél- 
jából 2—3 napig, illetve addig hagyom, mig a trágya 
gőzölni kezd s ekkor hintek rá 1 —2 cm. vastagon 
szalmát, azután erre terítem az előbb már homokkal 
elegyitett magot 15—18 cm. vastagon s az egészet 
újólag jól megöntözve a mag fölé ismét 1 —2 cm. 
vastag réteg szalmát hintek s azután frissen hullott 
lombfa levélből 60 cm. magas fedést alkalmazok s 
igy hagyom minden további gondozás nélkül a jövő 
tavaszig

Ilyen eljárás mellett a körismag megkapja télen 
át a csírázást elömozditó meleget és nedvességet s 
mire a tavaszi vetés ideje bekövetkezik, az teljesen 
megdagadva és a csiralevél a magban 4—5 mm. 
hosszbban kifejlődve van. Az ilyen magot a homokkal 
együtt elvetve, az a mi éghajlatunk alatt rendesen 12 
napon belül kelni kezd.

A leirt módszer alkalmazásával telelt körismaggal

rejtő bibliát. Nézzük hát meg, hogy mit is jelent az 
én álmom? Azt álmodtam ugyanis, hogy egy neki
vadult szilaj ökör rohant utánnam s ne adj isten előle 
menekülni.

„Ökrök, ha utánnad sietnek, társad miatt ve
szély", — olvastam ki a bölcs mondást.

Uram Istenem! mi baj fenyegethet engem társam 
miatt? A mi társaim nekem vannak, azok mind jó 
czimborák s nincs köztük árulkodó egy sem.

Mert hát volt egy kis okom félni. Az előző vasár
nap főnököm előleges engedélye nélkül részt vettem 
egy mulatságon s a fiatal pezsgő vérem bizon egy 
kicsit kiugrasztott a hámból; ha ezt a jó úr megtudta, 
bizonyosan jól megszapulja buksi fejemet.

No, ha már ez az egy álmom ilyen rosszat jelent, 
a többit nem is nézem, mert szinte elfelejtettem volna 
megmondani, hogy még egy anyamedvével is vias
kodtam, azután meg pappal volt bajom, már pedig a 
példabeszéd azt tartja, hogy inkább az ördöggel, mint 
pappal álmodni.

Reggelre kelve elhagytam nyoszolyámat s ki- 
csipve magamat, szorongó szívvel siettem az irodába. 
Itt azonban kellemes meglepetés ért, mert a mosdatás 
helyett igen kegyesen fogadott a főnököm, sőt még 
azzal is megtisztelt, hogy a saját fogatján beküldött 
a közel íekvő városba egyet-mást bevásárolni. Termé
szetes, hogy édes örömest vállalkoztam erre.

Félóra múlva már vigan robogtam a város felé s 
miután végeztem a rám bízottakat, utánna néztem egy 
kis szórakozásnak, mit nem is volt nehéz találni, mert 
éppen búcsú volt s igy zaj és vigalom uralkodott 
mindenfelé.

A templomjárásnak már vége volt s igy legjobb 
akaratom mellet sem mehetvén oda, mit volt mit 
tennem? elmentem a nagyvendéglőbe, hol minden sarok 
tömve volt mulató néppel s vigan szólt a zene. Alig 
telepedtem le az egyik asztalhoz, egyszerre csak ott tér. 
mett egy régi jó czimborám, kivel már öt év óta nem 
volt találkozásom. Mindkettőnk öröme határtalan volt 
s nyomban elhatároztuk, hogy együtt fogunk ebédelni.
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az idén is szép eredményt értem el, a mennyiben ez 
idő szerint 35—40 cm. magas és 5—7 mm. átmérővel 
biró törzecskék nem csekély számban fordulnak elő 
tavaszi vetéseimben. Éhez hasonló eljárást különben 
szép sikerrel alkalmazhatunk egyéb nehezen csírázó 
íamagvaknál is.

Megengedem, hogy másoknak egyéb s talán az 
általam alkalmazott és itt leírtnál jobb módszereik 
vannak s valóban nagy örömömre szolgálna, ha olya
nokkal megismerkedhetnék, mert a mi hivatásunk nem 
egyéb, mint a kisérletezés és tapasztalat gyűjtés foly
tonos és szakadatlan lánczolata s egyenesen rá vagyunk 
utalva arra, hogy egyikünk a másik példáján okuljon 
és abból ismereteit gyarapítsa.

Sokan tudnak köztünk olyan hasznos dolgokat, 
melyekről gyakran még a legképzettebb szakembereink
nek nincs tudomása, ezeket azonban nem fordítják a 
közérdek előmozdítására, némelyek túlságos szerény
ségből, vagy azért, mert nem akarnak vagy nem 
mernek az őket fedő homályból a nyilvánosság elé 
lépni, mások talán öntetszelgésből és irigységből, mely 
arra ösztönzi őket, hogy szép eredményeikkel csak 
maguk dicsekedhessenek s ez által kimutathassák 
szellemi fölényüket más társaik fölött.

Szerény véleményem szerint ez nem helyeselj árás, 
mert az ember nem csak magának, hanem az egész 
emberi társadalomnak tanul s emberi kötelessége 
tudását első sorban ugyan a saját, de azután minden
esetre, de talán a saját énjének háttérbe szorításával 
a haza, sőt az egész emberiség javára értékesíteni. 
Kivált mi erdészeti altiszek legyünk akár az állam- 
kincstárnak, akár pedig bármely más erdőbirtokosnak 
a szolgálatában, nem vagyunk önmagunkéi, hanem az 
egész hazáé, mert ha sikerülv alamelyest szolgálatadónk

boldogulásán leenditeni, akkor hazánk közgazdaságának 
is hasznos szolgálatot tettünk.

Arról is teljesen meg vagyok győződve, hogy 
abban az esetben, ha egyes találmányaink a köz
érdekre, kivált pedig hazai erdészetünüre nézve hiányt 
pótlóknak és hasznosaknak fognak bizonyulni, a magas 
kormány sem lesz szűkkeblű, hanem tudni fogja azt, 
hogy az igazi érdem megérdemli az ő jutalmát.

Végül ismételten kérem az összes tisztelt kar- 
társakat, hogy ragadják meg azt a kedvező alkalmat, 
melyet nekünk a mi lapunk nyújt s közöljék abban a 
szolgálatuk terén tett akár hasznos, akár káros tapasz
talataikról, mert hiszen az utóbbiakból is okulhatunk 
s jó is, ha mások kárán okul az ember.

Ló t os  J á n o s
ra. kir. erdőőr.

Német-Falánka 1900 augusztus 10.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr!

Múlt évi országos gyűlésünk alkalmával Budapesten 
szerkesztő urnák a létesítendő egyesületünk érdekében 
felmerült költségeinek részben való fedezésére 12 forintot, 
mint az apatini erdőhívatal altisztjei által összeadott 
összeget átadtam azzal az ígérettel, hogy az illetők neveit 
kik ehez az össeghez hozzájárultak, utólagosan közölni 
fogom, ezt azonban eddig még nem tehettem meg, mivel 
az összesek neveit máig sem tudom. Annyit azonbaty. 
közölhetek a szerkesztő úrral, hogy ahhoz áz összeghez- 
és az én saját költségeimhez személyenkint 91 krajczárral 
járultunk.

Eszembe jotott ugyan tárczám lapos állapota s ez 
némikép aggasztott is, de hát nem akartam szégyenben 
maradni: hadd lássa a társam, hogy még mindig a 
régi jó czimbora vagyok. Jöjjön hát az ebéd, jöjjenek 
a borok!

Csakhamar nagyra kezdett nőni a mi kedvünk, 
de azzal egyenlő arányban nőtt a számla is. No ezt 
nehéz lesz kiszorítani, itt valami fortélyhoz kell nyúlni. 
Ismertem barátomnak azt a gyöngéjét, hogy ki nem 
állhatta, hogy ha a vele egy asztalnál ülő muzsikáltatta 
magát s ilyenkor rendesen kifizetve az egész asztal 
számláját, mérgesen elrohant Erre a szokására alapí
tottam hát tervemet. Oda intettem hát a czigányt s 
ráhuzattam vele kedvencz nótámat: „Búsan szól a 
kecskeméti öreg templom harangja.0 A hatás nem 
maradt el, barátom, mintha csak tűbe ült volna, 
hirtelen felugrott és elrohant, de nagy szomorúságomra 
a számlánk kiegyenlítéséről megfeledkezett. Eh — 
gondoltam — majd csak visszatér s huzattam tovább 
egyik bús dalt a másik után.

Barátom visszajött ugyan, de nem azért, hogy a 
czigány elzavarását kérje, sem pedig hogy a czechet 
kifizesse, hanem hogy elbúcsúzzék tőlem s szivemnek 
nagy fájdalmára ezt meg is tette. No, lelohadt erre az 
én nagy kedvem is egyszerre! Összes vagyonom egy 
pár korona volt, a számlánk pedig a czigánynak horda- 
tott italokkal együtt kitett 9 frt. 98 krt.

Nagy kedvem lett volna megszökni, de hát hol 
van az önérzet? nem volt mást mit tennem, hozzá 
kellett nyúlnom a főnököm pénzéhez s ebből fizetnem. 
No most már tessék hazáig gondolkozni valami ügyes 
hazugság fölött! íme, beteljesedett az én egyik álmom: 
„társad miatt veszély.*

Már éppen készülőben voltam az indulásra, mikor 
letelepedett asztalomhoz egy ismerős fiatal hölgy, 
kinek útja szinte felénk vezetett. Ejnye! — gondoltam 
— de jó lenne ezzel egy alkalmatosságon utazni! 
Beszéd közben tettem is erre nézve gyönge ezél- 
zásokat s felajánlottam neki az én kényelmesebb 
fogatomat, de nem fogadta el, engem meg nem hivott
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Legyen szabad ez alkalommal az országos gyű
lésünket megelőzőleg itt tartott értekezletekről röviden 
megemlékeznem.

Midőn a létesítendő segély és nyugdíj egyesületünk 
ügyében tartandó országos gyűlésünk becses lapjában 
megpendítve lett, azonnal az erdőhivatali irodában mű
ködő egyik kartárshoz fordultam azzal a kéréssel, hogy 
ő a központból a többi erdőgondnokságok altisztjeinek 
figyelmét is hívja fel erre az életbevágó mozgalomra és 
őket bírja rá az ahoz való csatlakozásra, a mit az illető 
a legnagyobb készséggel meg is tett.

Szükség volt erre azért, mert tudtam, hogy a mi 
erdőgondnokságunkat kivéve a többinél talán i—2 kar
társ kivételével lapunkat senki sem járatja s igy a moz
galomról tudomásuk is alig lehetett.

A  fenti felszólításnak az eredménye az lett, hogy 
gondnokságokként értékezletek tartattak, melyeken határo
zatba ment, hogy a gyűlésen képviseltetjük magunkat 
s kiküldendő képviselőnknek költségeihez 25 lorinttal, a 
szerkesztő úr mint kezdeményező és az ügy vezetője 
költségeihez 12 forinttal s igy összesen 37 forinttal járulunk.

Ebből a 37 forintból Tomcsányi Lajos kartársunk 
s erdőivatali irodai erdőőr kiszámítása szerint személy
zetünk egy-egy tagjára 91 kr, esett. Miután ezen járulékot 
csak a gyűlést követő hó 1-én lehetett beszedni, ennél
fogva alulirt, ki személyzetünknek a gyűlésen való kép
viselésével megbizattam, saját költségemen utaztam fel 
és a szerkesztő ur részére megszavazott 12 frtot is sajá
tomból előlegeztem.

A  gyűlés után, vagyis június hó elsejével kiki meg
fizette a 91 kr. járulékát, négy kartársunk kivételével, 
névszerintSzabó Antal m. kir. főerdőőr és Dekits 
Ignácz, Seeber Zsigmond, Bugadzsia János m. kir. erdő
őrök, kik daczára annak, hogy a gyűlést megelőzőleg

az övére, igy hát ebben a részben teljes kudarczot 
vallottam. No megálj, kis boszorka, majd mindig előt
ted fogok hajtatni s a port mind a szemed közé 
verem.

A terv jó volt ugyan, de nem számoltam a kocsi
sokkal. A hölgy kocsisa ugyanis, nyilván úrnője 
parancsára, meg akart minket előzni, az én kocsisom 
pedig, illetve a főnökömé, kinek hajtási kedvét még 
fokozta az a sok ital, mit vele megitattam, ezt nem 
akarta engedni s hirtelen olyan versenyt kezdtek a 
széles országúton, hogy majd kiröpültünk a kocsiból. 
Jó darabig ment ez igj? mig egyszer csak nagyott 
recscsent az én kocsim s én mélázásomból arra 
ébredtem, hogy ott ülök az útszéli pocsolyában nyakig, 
az én hölgyem pedig csúfondáros nevetéssel nézi 
vergődésemet és vígan hajtat tovább. No, itt ván hát 
az álmom anyamedvéje is, bele bújva ebbe a szép 
fruskába; nagy bajjal kivergödtem a zöld békanyál 
közül és segítettem a kocsisnak összetákolni a mér
földmutatón szétzuzódott kocsinkat, közben élénken 
tárgyalva a kocsissal, hogy titkolja el a dolgot s a mi 
baj van, hozassa rendbe* majd én kifizetem.

Ki ám, de honnan? Hiszen már a főnököm elköl
tött pénze miatt is eléggé aggódtam. Jó szerencsémre

magukat úgy szólván kötelezték annak megfizetésére, 
ekkor a fizetést megtagadták. Ezeken kívül a volt új
vidéki erdőgondnoksághoz tartozott két kincstári erdőőr, 
kiket a szétosztásnál szinte számításba (vettünk, ugyan
csak nem fizetett s igy összesen 9 1x 6 = 5  frt 46 kraj- 
czárral kevesebbet kaptam a meghatározva volt 25 forintnál^

No de ez még nem volna a legnagyobb baj és csak 
azért emeltem ki, mivel ez az eset is mutatja, hogy mennyire 
viselik szivükön egyesek létesítendő egyesületünk ügyét, 
hanem a nagyobb baj az, hogy még mindig nagyon ke
vesen vagyunk olyanok, kik saját ügyeinkért lelkesedni 
tudunk s ha a szükség úgy hozza magával, egy kis ál
dozattól sem riadunk vissza, úgy. mint az elől megnevezett 
négy kartárs.

Nincs ugyan kizárva annak a lehetősége, sőt több 
mint valószínű, hogy ez a négy kartárs is majd annak 
idején, midőn egyesületünk megalakul, szintén beáll a 
tagok sorába és csak az előleges költségeket nem akar
ják fizetni, mivel a/t tartják, hogy az egyesület amúgy 
is megalakul az ő hozzájárulások nélkül is, a mi igaz 
ugyan, de kérdezem én, ha mindnyájan igy gondolkod
nánk és csak a készre* várnánk, ugyan hova jutnánk ? 
És kérdezem még, ki viselje az előmunkálatok költségeit, 
ha nem együttesen ? és ha mi magunk nem törődünk a 
a saját ügyünkkel, vájjon ki törődjék akkor azzal? Mert 
a készre várni és a készet elfogadni: ezt bárki is meg 
tudja cselekedni; azonban az ideiglenes elnök urat ebbeli 
fáradozásában akár szellemileg, akár pedig anyagilag 
támogatni: ahoz legalább is egy kis jóakarat és férfias 
erény kell, a mi azonban — mint ezt a tények sajnosán 
igazolják — a kartársak túlnyomó részénél még isme
retlen fogalom.

No de azért ne csüggedjünk, hanem bizzunk a jövő
ben s reméljük a legjobbat. Csak egyszer alapszabályaink

éppen ekkor ért utói a falumnak szinte a városból 
jövő zsidaja s még segített is nekünk a kocsink össze
rakásában, közben finom czélzásokat téve árpavetésemre. 
No ez éppen kapóra jött s hirtelen el is adtam neki 
lábon annyiért, a mennyit éppen adni akart, 45 koronáért 
s ki is fizette rögtön.

Hála Istennek, csak hogy meg van a főnököm 
pénze!

Haza érve beszámoltam főnökömnek s miután 
jó kedvében találtam, még a felfordulási históriát is 
elmondtam neki, természetesen az én szájam izének 
megfelelő lére eresztve.

Főnököm látva, hogy bajom nem esett, jót nevetett, 
de bezzeg nem nevettem én másnap, mikor a kocsis 
beállított a kocsigyártó 22 koronás szálmájával. Mit volt 
mit tennem, kifizettem azt is és ezzel ki is merítettem 
fenékig szép árpavetésem árát. Megjött hát az álmom 
papja is.

A maradék pénzből meghozattam az egyiptomi 
álmoskönyvet s most minden este előre kinézem belőle, 
hogy miről jó álmodni.

Eddig voll, igaz volt s ezért sajnos is volt.
S z l i má k  J á n o s

kőzal. kir. erdőőr,
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nyerjenek jóváhagyást, a többi majd megjön magától is, 
mert attól nem kell tartanunk, hogy az egyletünknek 
már az első évi zárlatánál legalább is ezer tagot ne szám
láljunk s akkor annak a jövője meg van vetve és biz
tosítva.

Most még tudomására hozom a szerkesztő urnák, 
hogy a palánkai m. kir. erdőgondnokság altiszti személy
zete közül azok, kik most fizetésemelésben részesültek, 
szerkesztő úrról mint ideiglenes elnökünkről is megem
lékeztek s habár csekély összeggel is, az egyesület körül 
való fáradozása és költségei némi rekompenzálása fejében 
egy-egy koronával járultak. Az illetők nevei ezek : Galusz 
János, Orosz István, Schmerák Já.'os, Finna Sámuel, 
Madarász György, Marquart Ferencz, Reiter Ferencz, 
Hegybeli Mihály, Gráf József, Herbst János és Klinovszky 
István m. kir. erdőőrök mint olyanok, a kik fizetés eme
lésben részesültek, továbbá Nagy Károly m. kir. főerdőőr 
és alulirt, kik fizetés emelésben nem részesültünk ugyan de 
szívesen vagyunk előmozdítói minden jó ügynek.

Bárha az összes kincstáriak, kik fizetés emelésben 
részesültek, hasonlókép cselekednének, igy bizonyára 
tekintélyes része térülne meg annak a költségnek, melyet 
szerkesztő úr mindnyájunk érdekében és javunkra áldoz 
s kevesbb anyagi gond terhelvén őt, több időt is szentel
hetne nemes irányú munkálkodásánák.

Valóban sajnos, nagyon sajnos, hogy olyan nagy 
és sok ezer tagot magába záró testület, mint a mienk 
még egy szerény s egyedül csak a mi érdekeinket szolgáló 
lapot sem tud az anyagi gondok alól lélszabadiiani. Az 
embernek azt kellene hinni, hogy a 20—25 ezer tagot 
számláló testületnek legalább 10—15 százaléka áll a mai 
kornak megfelelő műveltség olyan fokán, hogy egy ilyen 
szaklapnak a fontosságát felfogni és mérlegelni tudja s 
ebből kifolyólag kötelességének ismerje annak támoga
tását s ennek ellenében pironkodva kell látnunk, hogy 
alig néhány száz előfizetője van lapunknak s ezeknek is 
egy része az előfizetési díjjal örökre hátralékban marad 
s annak lefizetését a nagy haranyra bizza.

Reméljük, hogy ez nem marad igy soká, hanem 
javulni fognak a viszonyok ezen a téren is.

A  szerkesztő úrnak igaz hive
L e s z h e r  A l a j o s  

m. kir. föerőőr.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név Lakhely Megye
433. Mocz István . . . F. Gyó'rös Bihar
434. Nemes Lajos . . . Munkács Bereg
435. Milesz Zsigmond . .
436. Szilvási Zsigmond . » »
437. Csekei Károly . . A . Pörböl Pest
438. Tömör Antal Vajta Fejér

Kü l ö n f é l é k .

R ejté lyes h a lá lese t. Felsőbányáról jelenti 
levelezőnk, hogy Prokai Antal városi erdőőrt egy 
szűk erdei ut mellett elhaladó folyóvízben halva találták. 
Ruházata össze volt égve, a jobb térde pedig átlőve.

Mellette ott hevert a szolgálati fegyvere. Az orvos
rendőri vizsgálat megállapította, hogy Prokai az éjjeli 
órákban egy kissé kapatosán indult el, hogy az őrizetére 
bízott erdőterületet megkerülje Útja a folyón vitte 
keresztül s a meder mellett levő szűk ösvényen foly
tatódott. A vizsgálat föltevése az, hogy a szűk utón 
megcsúszott, a folyóba esett, esés közben a fegyvere 
elsült, tüze meggyujtotta a ruháit, a golyója pedig a 
térdébe fúródott. Mivel a vizsgálat büntetendő cselek
ményre mutató jeleket nem tapasztalt, a további eljárást 
megszüntette. Azt a rejtélyt azonban, hogy a vízben 
hogyan éghetett össze a szerencsétlenül járt ember 
ruházata sőt helyenkint a teste is, földeríteni nem 
lehetett.

Szerkesztői üzenetek.
Vallentin Károly urnák. Czikoia-Sziget. A küldött 

röpirat ára 1 korona. A lapot folyó hó elejétől megküldtük. Szabó 
Ján os urnák, Albák. A röpiratot 15-én postára adtuk, mint 
látja, ez könyv és nem időszaki lap, tellát több példány nem 
fog megjelenni. P ál Ján o s urnák, Lehi puszta. Ha ismerőse 
befolyásos ember, nem árt felkérni, hogy fáradjon fel a belügy- 
ministeriumba, hol lapunk szerkesztőjének neve alatt ineg fogja 
találni, hogy kinél feküsznek alapszabályaink s jó lesz, ha szót 
emel azoknak jóváhagyása érdekében. Midőn e sorokat Írom, 
útban vagyok magam is Budapestre, hogy kissé szorítsam a 
dolgot. Talán lapunk jövő számában módomban lesz az ered
ményt közölni. Jól tenné minden kartárs, kinek országgyűlési 
képviselő vagy más befolyásos ismerőse van, ha azt felkérné 
ügyünknek e belügyministeriumban való pártolására. Csekcl 
K ároly urnák, A.-Pörböl. Az előfizetés beérkezett.

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

437 érd. sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Zemplén vármegye Sztropkói járási Il-od elő
léptetés esetén Ill-ad oszt. erdőőri állása megüresed
vén, felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1879 évi XXXI t. ez. 37-ában előirt 
szakvizsga letétel és addigi alkalmázásukról szóló bizo
nyítványaikat, folyó évi szeptember hó 15-ig a vár
megye közig érd. bizottságához nyújtsák be.

A magyar nyelven kívül a tót nyelv ismerete is 
szükséges; az állással összecsatolt összes évi járandó
ság 720. illetve 660 korona és folyó évi október 1 -én 
elfoglalandó, a kinevezendő erdőör egy évi próba idő 
után fog véglegesittetni.

S.-A. Ujhelyben 1900 évi augusztus hó 7.
S z e r v i c z k y  Ödön  s. k.

közig. érd. bizottsági elnök.

618 szám; 1800.
PÁLYÁZAT.

Baranyavármegye törvényhatósága területén az 
1898-ik évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett 
erdők s illetve a még későbben átveendő kopár terü
letek törvényszerű őrzésére (5) öt I.-ső (4) négy Il.-od 
osztályú járási-kerületi erdőőri és (2) kettő erdőszolgai 
állásra — egy évi próbaidő kikötése mellett pályázat 
hirdettetik.

Az első osztályú erdőőrök évi bére 560 kor., a 
másod 480 kor. és az erdőszolgáké 320, illetve 240 
korona.
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Az erdőőrök évi lakbére Pécs székhelyen 160 kor. 
a többi székhelyeken 120 kor., az erdőszolgáké pedig 
80 korona.

A betöltendő erdőőri állások közül öt járási er
dőőri kerületben évi 120 kor. a pécsi kerületben pedig 
évi 160 kor. utiátalány jár.

Az erdőőri állomások székhelyei: Pécs, Sásd, 
Magyar-Egregy, Oszró, Hegy Szent-Márton, Villány, 
Helesfa és Duna-Szekcső utiátalánnyal, ezek közül 2 
állomás a jelenlegi erdőőrök által lesz elfoglalandó 
továbbá Rácz-Petre, Egerág és Cserkút közvetlen őrzés 
utiátalány nélkül.

Az erdőszolgai állások székhelyei: Iván-Battyán 
és Mohács.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy sajátkezüleg 
irt és egy kor. bélyeggel ellátott kérvényeiket Baranya- 
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságához címezve 
alulírott erdőhivatalhoz legkésőbb folyó évi szeptember 
hó 20-ig nyújtsák be.

Az erdőőri állásokért folyamodók magyar állam- 
polgári jogukat illetőségi igazolvánnyal, fedhetlen éle
tüket hatósági bizonyítvánnyal, életkorukat születési 
annyakönyvi kivonattal, szakképzettségüket erdőőri 
szakvizsgálati bizonyítvánnyal, egézséges testalkatukat, 
hibátlan beszélő, látó és halló képeségüket közható
sági orvosi bizonyítvánnyal tartoznak igazolni.

Az erdőszolgai állásokért benyújtandó folyamod
ványok ugyáncsak fent elősorolt okmányokkal szere- 
lendők fel, az erdőőri szakvizsgálati bizonyítvány azon
ban nem feltétlenül szükséges.

A kérvényben kifejezés adandó annak, vájjon 
folyamodó az esetleg kért I. osztályú állás és a meg
jelölt székhely el nem nyerése esetén alacsonyabb 
fizetéssel járó és más székhelyhez kötött állásra is 
pályázik-e. —

Kellőleg nem okmányolt és a kitűzött határidöntúl 
érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. —

Kelt Pécsett 1900 évi augusztus hó 14-én.
31. kir. állami erdöliivatal.

I Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Ujság“ elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNAL

Becs VI, Mari ah i Iferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az Erdészeti Újság 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása", diszkötésben 6 K. 
„A fáezán és fogoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
fűzve, bérmetetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mü 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az E rdészeti Ú jság  
szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r  ii

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Ju tá n y o s  árak , k itű n ő  m unka , 
m űvészies k iv ite l.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
4 te rm én y é t 1 állattani, vadászati és halászati 

, , ‘ | képes folyóirat. Egy évre 6 kor.
ÍS Halászat ) Megjelenik havonkint kétszer. 

M u t a t v á n y o k a t  in g -y e n  k ü ld ü n k .
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .
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L U M  és T A R B A
Szerb kir. udv. szállítók. Ó es. és kir. Fensége József Föherezeg udv. szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministérium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utoza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

WT POLGÁRI RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czógektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók.

Ü császári és királyi Fensége József föherezeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministérium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S A R Á K .
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IV. évfo lyam . S zászseb es, 1900. augusztus 28. 48. szám.

szak- és társadalm i lap az erdészeti szem élyzet részére.

Az iskolai év  elején.
Vége a nyári szünidőnek s pár nap múlva 

itt van megint az uj iskolai év kezdete, nagy 
gondot okozván a gyermekekkel megáldott 
szülőknek, már ugyan azoknak, a melyeknek 
ez csakugyan gondot okoz. Ezek közé tar
toznak legelső sorban az erdészeti és vadászati 
altisztek, vagy legalább ezeknek legnagyobb 
része.

Tudvalévő dolog, hogy az erdészeti és 
vadászati altiszteknek túlnyomóan nagy részét 
kenyérkeresete városoktól és falvaktól, tehát 
olyan helyektől, melyekben iskolák vannak, 
távol vidékekre, gyakran minden jobb közle
kedést nélkülöző rengetegekbe veti, hol azután 
egész életüket eltölteni kénytelenek. A dolog 
természetében rejlik, hogy az ilyen erdészeti 
és vadászati altisztek egyenesen rá vannak 
utalva a családalapításra, mert hiszen a foly
tonos magány könnyen az őrületbe vinné, azon
kívül pedig szükségek van a nőre, mely szerény 
háztartásukat vezesse, élelmüket elkészítse, 
ruháikat tisztán tartsa, gondozza s igy termé
szetes, hogy az, kit sorsa ilyen helyzetbe jut
tat, először is a nősülésre gondol. Csodálatos 
játéka ugyan a sorsnak, de igaz, hogy az ég 
áldása gyermekekben legnagyobb ott, hol azok 
felnevelése a legterhesebb s a szegényeknél 
rendesen több a gyermek, mint a vagyo
nosabbaknál s igy csak természetes, hogy a 
valóban legszegényebb néposztályba soroz
ható erdészeti és vadászati altisztek szerény

hajlékai is nagyobb részben gyermekzsivajtól 
hangosak. Egyébként jól van ez igy elrendezve 
a természettől, mert ugyan mit csinálna az a 
szegény nő akkor, midőn férjét szolgálata 
gyakran napokon és éjjeleken át távol tart 
családja tűzhelyétől, ha magányát gyermekei 
nem vidítanák fel?

Vannak a gyermekek nevelésének sok 
örömei és gyönyörűségei, az igazi, de vannak 
árnyas oldalai is. — Addig, mig a gyermek 
kicsiny, ha egészséges életrevaló, szemefénye 
a szülőknek, örömöket szerez nekik, legyenek 
azok akár gazdagok, akár szegények, sőt az 
utóbbiaknak még nagyobb mértékben, mert mig 
a gazdag gyermeinek nevelését már csecsemő 
koruktól idegen kezekre bízza s ő maga inkább 
a külvilágban és annak zajában keresi szóra
kozását addig a szegényt már maga az ő 
nyomorúsága is házi tűzhelyéhez köti s igy 
akarva — nemakarva is kénytelen részese 
lenni a családi élet örömeinek és boldogságának.

De bezzeg, mikor a gyermek felcseperedik 
s eléri azt a kort, melyben megszűnik az a 
határ, a meddig a szülök nevelése tart s itt 
az ideje, hogy az iskolába adassék, akkor 
kezdődik a gond, kivált ott, hol nincs helyben 
iskola, hanem a gyermeket ki kell a házból 
adni, idegen kezekre bízni, beruházni, lakással, 
élelemmel ellátni. Mindezeken túl teszi magát 
a földi javakkal megáldott szülő, de keserves 
az állapota annak, a melyik sorsának mostoha 
volta miatt csak éppen annyival bir, hogy az 
életét napról-napra tengetni képes.

Az ilyen szerencsétlen sorsban élő szülőknek
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nem marad egyéb hátra mint még az országos 
törvénynyel is. mely az iskolakötelezettek 
kötelező iskoláztatásáról intézkedik, szembe 
helyezkedve, megfosztani gyermekét az iskoláz
tatás áldásaitól s hagyni azt felnövekedni vadon, 
mint a hogy felnő a pusztaság cserjéje.

Az iskola nevelést pótolni pedig igen 
bajos, még az olyannok is, aki hivatott a 
gyermeknevelésre hiszen bizonyítja ezt az, hogy 
tanárok, tanítók is iskolába adják gyermekeiket 
hát még az olyaunak, akinek az iskolai nevelés 
rendszeréről fogalma sincs! De ha értene is 
némikép az iskolamesterséghez az az erdészeti 
vagy vadászati altiszt, vájjon szakithatna-e még 
magának úgyszólván folytonos szolgálata mellett 
arra időt, hogy gyermekeinek oktatásval és 
iskolázásával foglalkozzék, mikor haza érkezve 
szolgálatából gyakran arra is alig van érkezése, 
hogy étkezzék és elernyedt, fáradt testét kissé 
kipihentesse? A nő pedig házi foglalatosságai 
mellett, gyakran a még apróbb gyermekekkel 
is elfoglalva szinte alig jut hozzá a nagyob- 
bakkal való vesződéshez s ha ezt mégis teszi, 
gyönge keze alig képes az ifjú vér heves 
indulatait megzabolázni, a csintalanságot és 
pajkosságot pórázon tartani.

Az iskolai év kezdete tehát az erdészeti 
és vadászati altisztek hajlékainak nagy részébe 
csak gondot és szomorúságot hoz. Gondot 
azoknál, kik bár egész erejük megfeszítésével, 
sokszor súlyos adóságok csinálásával, de mégis 
csak valahogy ki tudják szorítani azokat a 
költségeket, melyeket gyermeküknek vagy 
gyermekeinekek idegen helyen való iskoláz
tatására forditaniok kell, szomorúságot pedig 
azoknál, kiknek ezt megtenni teljes lehetet
lenség s igy nem tehetvén egyebet, kénytelenek 
gyermeküket elvonni az iskolától s bánatos 
szívvel nézni, hogy az a kincs, melyet a 
természet nem ritkán pazarul rejtett csemetéjük 
ifjú elméjébe, mint a kénytelen rejtve maradni 
a világ előtt, a helyett, hogy idővel talán 
fényével besugározná azt. Oh, hány kitűnő 
tehetség vész el igy örökre az emberiségre 
nézve, tisztán csak a szegénység által lebi
lincselve !

És segítség ez ellen az ádáz sors ellen 
nincsen sehol, vagy ha van is, az olyan I

elenyészőleg csekély, hogy nem képes az egész 
beteg testet meggyógyítani, hanem legföllebb 
csak itt-ott hegeszt be egy-egy sebet.

Ott ugyanis, a hol, egy és ugyanannak a 
birtokosnak több altisztje is van, családos a 
család nélkülivel vegyest, néha megvan a mód 
a gyermekekkel megáldott altisztet vagy olyan 
helyre, hol iskola van, vagy legalább annak 
közelébe áthelyezni, de hát ez csak szór
ványosan fordulhat elő, mert rendszerint nagyobb 
a száma a családdal megáldott altiszteknek^ 
mint az iskolával biró állomásoknak.

A magas kincstár megalakította erdészeti 
tisztviselői részére a gyermek neveltetésétek 
segélyező alapot s ma, alig nyolcz éve az alap 
megteremtésétől néhány száz tisztviselői gyer
mek élvezi annak áldásthozó gyümölcsét s 
valóban csodákloznunk kell, hogy ennek 
az alapnak gyors fejlődésén és felvirágzásán 
felbuzdulva, miért késnek még mindig a vezető 
férfiak hasonló alapnak az altiszti személyzet 
gyermekei részére való megteremtésével, hiszen 
a kettő éppen olyan szépen megférhetne egy
más mellett s kéz kézben, egyesült erővel 
működhetnék a közjó érdekében, mint a hogy 
a szolgálat terén hozza áldásos gyümölcseit a 
tisztviselőnek az altiszttel való összmüködése.

És nagy, szinte pótolhatlan hiányát érezzük 
ezen a téren is az erdészeti és vadászati altisztek 
országos egyesületének, mely majdan, ha nem 
is mindjárt megalakulása, de legalább meg
izmosodása után tagjai gyermekeinek iskolázta
tásánál, illetve annak lehetővé tételénél és meg- 
könnyibitésénél nagy feladatokra leend hivatva 
s hisszük, hogy mielőbb meg fogjuk érni azt, 
hogy ezeknek a feladatainak éppen úgy, mint 
az egy erkölcsi alapokon nyugvó testülethez 
illik, meg is fog felelni.

Ha már más nem segíthet rajtunk, engedje 
meg legalább nekünk, hogy magunkon segít
sünk s ne gördítsen akadályokat boldogulásunk 
útjába.

A serétlövés különböző hatása a fogolyra.
„A Természet* után.

Joggal mondhatjuk, hogy hazánkban egyik legel
terjedtebb és legkedveltebb vadászat a íoglyászás és
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méltán mert ez a vad a nyuilal egyetemben majd 
mindenütt honos és mivel lelövése sem túl nehéz, a 
vadászata — jó kutyával — egyike a legmulatságo
sabbaknak.

Jó kutyával! — Az ám, de ilyet nem minden 
vadász mondhat magáénak, mert ritka biz az, majd 
mint a fehér holló, de még akkor is, ha a kutya jó és 
a vadász nem tudja, hogyan kell a lelőtt vagy meg
sebzett foglyot felkeresni, bizony rontja a mulatságot 
az elveszettek száma: hát még rossz kutyával vagy 
egyáltalán kutya nélkül!

Pedig némi gyakorlat után, nem oly nehéz a 
meglőtt foglyon azokat a jeleket észrevenni, melyekből 
következtethetjük, hogy halálosan van-e találva, vagy 
csak könnyebb a sebesülése, nem repül-e még el, vagy 
néhány szárnycsapás után már leesik-e?

Ha a vadász ezeket tudja, nem egy eredmény
telen úttól kíméli meg magát és viszont, ha a fogoly 
kissé távolabb esett is le, tudni fogja, hogy ott élet
telenül fekve marad, tehát érdemes érte menni.

Erre nézve akarok egyet-mást elmondani, melyek
nek a kezdő vadász valószínűleg hasznát veszi.

Ha valaki költséges és nagy apparátus nélkül, 
egyedül, vagy néhány hajtóval vadászik, többnyire 
előtte kelnek a foglyok, tehát háttal feléje. Ilyenkor 
többféle lövés fordulhat elő: Ha a fogoly közel kel, 
akkor, meglehetős czélzás mellett, ann3’i sörét szem 
fog belé fúródni, hogy mire leesik a földre már rendesen 
vége is volna, vagy még legfeljebb egyet-kettőt lebbent 
a szárnyaival. Ha azonban távolabbról esik a lövés, 
igen gyakori a szárnyazás és lábazás (stanglizás.)

Ennek oka főleg abban van, hogy a sörétek 
nagyobb távolságban már szétszóródnak, a fogolynak 
aránylag kicsi teste elmarad közöttük, de a kiálló 
szárnyak és lábakba beleütközik egy-egy sörét-szem 
és csonttörést idéz elő.

Úgy a szárnyazás, mint a lábazás igen baszontó 
a vadászra nézve és csak ha a kettő egyszerre történik 
t. i. a fogolynak szárnyát és egyik vagy mindkét 
lábát egyszerre ellövi, lehet biztos benne, hogy a lelőtt 
fogolyra ráakad ott a hova esett. Ha csakis a szárnyát 
találja (az egyiket), akkor ép szárnyával sűrűn csap
kodva ferdén esik lefelé, de alig hogy földet ér, rögtön 
futásnak ered, 50—60 lépésen túl azonban - - ha nem 
üldözik — meglapul. Az ilyen esetben tehát a kutyát 
rögtön utána kell küldeni, vagy ennek hiányában a 
vadász maga ugyancsak szedje a lábait, mert a fogoly 
bámulatos gyorsan szalad.

Ha a sörét mindkét szárnyát eltörte, akkor egye
nesen esik le (kivéve, ha a lövés ereje — pláne köze
lebbről — el nem löki), de rögtön talpra ugrik és 
nyilsebesen elfut és 50—60 lépésnyi távolban szintén 
meglapul. Mivel ilyenkor látszólag halálosan találva 
esik le, a vadászt sokszor tévedésbe ejti ez és nem 
tartja szükségesnek azonnal oda sietni vagy a kutyát 
érte küldeni, ámde mire „szép kényelmesen* a hely

színére ér, a fogolynak csak hült helyét találja; erre 
aztán van boszankodás az „érthetetlen* eset fölött.

Ép az ilyen kellemetlen csalódások elkerülése 
végett, ha a fogoly 40 lépésnél távolabb esett le, akár 
biztosak vagyunk benne, hogy fekve marad, akár nem, 
legjobb a kutyát rögtön érte küldeni, vagy oda sietni 
— ezt megbánni senki sem fogja. Ha a fogolynak az 
egyik lábát lőjük el de máskülönben baja nincsen, 
akkor a szétlőtt lábát egyenesen lelógatva tovább repül 
a csapattal, minden baj nélkül meg is száll és ha érte 
megyünk újra felkel, mert ép lábával felrúgja magát 
és ezért a vadász az ilyen sebesültet felhúzott kakassal, 
lövésre készen keresse. Ha mind a két lába el van 
lőve, de egyébként egészséges (mert ez az eset könnyen 
összetéveszthető egy másikkal metyről ezután szólok) 
akkor szintén tovább repül, mindkét lábát lelógatja, de 
máskülönben repülése egészen természetes marad. 
Ahol aztán leszáll, onnét — általában — nem bir 
többé felkelni, tehát kutyával vagy kézzel is megfog
ható; bár velem egyszer megtörtént, hogy egy vén 
kakas, melynek első lövésem mindkét lábát eltörte, a 
közeli kukoriczásba szállott, de mikor oda értem, nagy 
meglepetésemre újra felkelt és — nem lévén puskám 
felhúzva — egy másik kukoriczásba szállt át, ahol 
azonban — okulva a tapasztalaton — mikor ismét 
felkelt, szerencsésen leszólitottam örökre.

Gyakori a hátulról jövő lövések között a fartő- 
lövés, mely esetben a fogoly viselkedése igen hasonlít 
az előbbihez, ép ezért fontos, hogy ezt azzal össze 
ne téveszszük. Közvetlen a lövés után a fogoly mind
két lábát a farkával együtt leereszti, azután hullám
vonalban (tehát nem rendes repülés) tesz még vagy 
20—30 lépést és végre egy nagy Ívben a földre 
vágódik, redesen már élettelenül; ennek elhozásával 
tehát nem kell sietni. A gerinez lövés is többnyire 
hátulról éri a foglyot, melyet esetben ez egy kissé 
felemelkedik és aztán egyenesen levágódik — élette
lenül. Ez egyike a legbiztosabb lövéseknek.

Tüdő lövést a fogoly rendesen csak oldalról 
vagy elölről kap, ez is feltétlenül halálos. A iövés 
után viselkedése kétféle lehet; vagy ferde vonalban 
felfelé száll jó magasra — eleinte a csapattal, majd 
attól mindinkább elmaradva -  - aztán kiterjesztett 
szárnyakkal lassan, egyenesen ereszkedik a földre és 
ott szétterjesztett szárnyakkal élettelenül fekve marad, 
vagy pedig a lövés után kissé ferdén a föld felé száll 
és mire azt eléri, már ki is múlt és ugyancsak ki
terjesztett szárnyakkal fekve marad.

Szemtől és oldalról elég gyakori a fejlövés is, 
mely esetben a fogoly egyenesen felfelé repül néha 
megfelelő magasra és onnét egyenesen a lévegőben 
bukfenczeket hányva vágódik a földre — kimúlan.

Érdekes, ha a lövés a fogoly szemét éri; ha 
mindkét szemét átlőlték, akkor rendesen ugyan úgy 
viselkedik, mint a közönséges fejlövésnél, de ha csak 
az egyik szemét érte a sörét, főleg, ha inkább csak
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súrolta és agyvelejét meg nem sértette, akkor arra 
az oldalra folyvást görbe vonalban repül, tehát köröket 
ír le, mig végre a földre bukik. De sokszor még élet
ben van és ha a vadász megérinti, de el nem kapja, 
újra felkel, ismét körben repül, mig végre majunem 
ugyanott, a hol felkelt ismét leereszkedik, de már 
rendesen elgyengülve, úgy hogy könnyen megfogható.

Nagyobb távolságból, különösen ha a sörét apró, 
vagy a puskának nincs kellő átütő ereje, sokszor 
leszünk tanúi az u. n. horzsolólövésnek is. Ilyenkor a 
lövés után a fogolyról repülnek a tollak, pelyhek, sőt 
maga nem ritkán kissé meg is rokkan, de hamar 
észretér szédüléséből; továáb repül mind gyorsabban 
és eltűnik a többiekkel. Az ilyennek utána menni és 
felkeresni — apportirozás czéljából — bizony feles
leges fáradság.

ifj.  Ba r t a l  Aurél .

Vaskóh 1900 augusztus 15. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !
Az erdészeti altisztek életében elég gyakran 

ismétlődő sajnos eseményről kell hirt adnom, a milyen
nek már nemegy kartársunk esett áldozatul. Közle
ményem a következő:

Ábrahám Balázs vaskóhjárási erdővéd kartársunk 
s lapunk és mozgalmunk buzgó hive neszt vett arról, 
hogy a V. szohodoli pásztorok el-eljárogatnak juhaikkal 
a Vaskoh község tulajdonát képező „Kirapanyászka* 
nevű legelő erdőbe s ennek okáért f. hó 1 1 -én a dél
utáni órákban két mezőőr és egy erdőszolga kíséretében 
kirándult a nevezett erdőrészbe s nem is hiába, mert 
úgy esti 7 óratájt ott talált három pásztorfiut mintegy 
200 darab juhot legeltetve.

A pásztorfiuk az őrszemélyzet közeledtére meg
futottak s igy egyéb zálog hiányában, de egyébként 
a törvény rendelkezései szerint is a juhokat kellett 
behajtani, ezt azonban könnyebb volt megkísérlem, 
mint végbevinni, mert ekkor már az esetről hirt vett 
juhosgazdák és czimboráik által a Vaskóhra vezető 
két erdei út teljesen el volt zárva, sőt az őrség csak
hamar tapasztalhatta, hogy nem csak élőiről van 
fenyegetve, hanem hátuk mögött s nyomukba is egy 
felbőszült vad tömeg száguld, ki fejszével, ki kerítés- 
karóval felfegyverkezve. Ábrahám Balázs kartársunk 
ekkor a közvetlen közelben levő Kimp községbe 
tereitette a juhokat az ottani másodbiró udvarára meg- 
olvasás és zálogbavétel végett.

Rövid idő múlva azonban a vad horda is oda 
érkezett s a kaput elállva, dühös orditozással követelte 
a juhnyáj kiadását s az erdőőri segédszemélyzetet oly 
dühösséggel támadta, hogy ez vezetője háta mögé

volt kénytelen menekülni. A csapat vezetője ekkor 
az erdőőrre támadt egy sövénykaróval, ki őt a törvény 
nevében távozásra szóllitotta fel s bár ilyenkor mindig 
visszahőkölt, mégis folyton és újból tamadólag lépett 
fel, mig ezalatt a többi tömeg más oldalról a nyájat 
igyekezett kiszabadítani, melyet az erdővéd legalább 
addig iparkodott, megtartani, mig Vaskóhról a küldöncz 
által kért segítség megérkezik, mire ugyan hiába várt, 
mert a küldöncz az ellenség által elállt utón nem 
mervén menni, egy házba szorult és ott rekedt.

Stolye Todor, a támadó csapat vezetője észrevéve 
azt, hogy társainak, kiknek már-már sikerült a nyájat 
az udvarból kiterelni, az erdővéd elejbük áll, újból 
neki támadt és a kezében levő nagy husánggal fejbe 
akarta vágni, mit ez azonban szerencsére idejekorán 
észrevett és félreugrott s ekkor még egyszer felszólli- 
totta támadóját a távozásra. Mint már előzőleg több
ször, úgy íelhivása most sem használt, mert Stolye 
újból dühösen neki rontott s ekkor kartársunk végső 
ínségében lekapta vadászfegyverét (megyénkben még 
a védszemélyzet nincs ellátva szolgálati fegyverrel) s 
azt minden czélozás nélkül támadójára sütötte, ki erre 
nyomban összeesett, mert a lövés bal térdét zúzta szét.

Mig az erdőőr a sebesült elhelyezésével fogla
latoskodott, az alatt a tömeg a segédszemélyzettől a 
nyájat erőszakkal elvette és elhajtotta.

Ábrahám Balázs kartársunk a történtekről a 
vaskóhi csendőrőrsnél azonnal, felettes tisztviselőjénél 
pedig másnap reggel tett jelentést. A vizsgálatot ebben 
az ügyben most Orbán Sándor m. kir. csendőőrmester 
vezeti. A sebesült valószínűleg lábát veszti, mert azt 
a súlyos seb következtében nyilván amputálni kell.

Tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák
mindenkor hive Zi mány i  Ká r o l y

Sztropkó 1900 augusztus 19.

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

Kedvelt lapunknak folyó évi 45 számában meg
jelent s az érdem jutalmát tartalmazó czikkre vonatkozólag 
kötelességemnek tartom a következőkben válaszolni:

Első sorban is a sztropkói járás közbirtOKOSsági 
tagjainak ama jóindulatát, melylyel Weinhold János elnök 
urat megbízták csekélységemet s szerény munkálkodásomat 
talán érdemen felül való elismerésre méltatni, hálás 
szívvel köszönöm, egyúttal azonban nem mulaszthatom 
el a magam részéről sem hálás elismerésemet nyilvánítani 
a sztropkói járás közbirtokossági tagjainak, kiknek magas 
fokú intelligencziája volt támogatóm ama törekvésemben: 
megismertetni a köznéppel a törvényt és igazságot és 
ezeknek tiszteletben tartását, mint a miknek megismerése 
nélkül minden buzgólkodás és fáradozás rendesen meddő 
marad. Köszönöm végül a tisztelt közbirtokosság ama 
páratlan barátságos sziveslátását, melyben engem minden
kor részesíteni szíveskedett.

Működésem sikerében (ha volt ilyen) ezen kívül az 
oroszlánrész szeretett és tisztelt főnököm, tekintetes
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Bodor Gábor kir. főerdész úrnak jut, kinek hálás köszö
nettel tartozom ama valóban páratlan jóindulatért, mely
ben ideérkezésemkor és azon túl is tolyton részesíteni 
szíveskedett s mely jóindulatnak tulajdonítható, hogy az 
itteni rendkívül zord vidéket, mely nekem egészen szokatlan 
volt, azonnal itt nem hagytam. Ilyen barátságos fogad
tatásban részesültek különben részéről többi kartársaim 
is és itt látható a legjobb bizonysága annak, hogy a 
rideg szolgálati modor milyen szépen ellensúlyozható a 
tisztességes és baratságes bánásmóddal az összmükődés 
sikerének nem csekély előnyére.

A főerdész urnák jutott volt annak idején az a 
nehéz feladat, az itteni erdőknél a járási szolgálatot 
szervezni és a néppel az erdőknek állami kezelésbe való 
vételét megkedveltetni, mi teljes mértékben sikerült is 
neki s a megfelelő szigor alkalmazása mellett lekötelező 
barátságos modorával annyira megnyerte mindenkinek 
szeretetét és ragaszkodását, hogy ezekből kifolyólag a 
járás megyei bizottsági tagjának is megválasztotta. A  
hitelszövetkezet megalakításánál is övé a főérdem s én 
magam csak szerény munkatársa voltam ebben a nagy 
horderejű és közhasznú működésében. Bizonyságául annak 
a szives jóindulatnak, melylyel a löerdész úi alantasai 
iránt viseltetik, itt küldöm hozzám intézett s mai napon 
kézhez vett levelét betekintés végett, melyet azután 
visszaküldeni kérem, hogy azt legbecsesebb ereklyéim 
közé örök emlékül eltehessem. (Nagy gyönyörűséggel 
olvastuk a barátságos és valóba > atyai jóindulatú sorokat. 
Bizon ha mindenütt hasonló jóindulattal találkoznának 
kartársaink, ez nagyot lendítene nem csak társadalmi 
helyzetükön, de hazai erdészetünk felvirágozásan is. A  
szerkesztő). Kívánom is tiszta szivemből összes kar
társaimnak, hogy a mienkhez hasonló jó főnökkel áldja 
meg az Isten.

Miután pedig szivem hálás érzelmeit kiöntöttem 
volna, legyen szabad még egyről-másról megemlékeznem.

A  folyó hó 15-iki ünnepnapon mint jó keresztény 
s hiven régi szokásomhoz a templomba igyekeztem. Menet
közben egypar jó ismerősöm egy pohár sörre hitt, mit 
én azonban azzal utasítottam vissza, hogy előbb való a 
templom s azután jön csak a sörház. Azt hiszem, hogy 
ezáltal Istennek tetsző dolgot cselekedtem, mert áldása 
nem késett soká. A  mint ugyanis áhitatosságomat végezve 
a templomból kifelé igyekezettem, a tömeg közt egy 
eddig ismeretlen kartársat fedeztem fel, kihez is nyomban 
hozzászegödvén, a beszédet rögtön az általunk kezdett 
mozgalomra irányítottam, melyről ő csakugyan eddig 
mit sem tudott s megértvén czélunkat, örömmel vette 
azt tudomásul s nem csak ő maga ígérkezett alakítandó 
egyletünk tagjává lenni, de ígéretet tett ezen kívül 
arra rézve is, hogy környékén magára vállalja az apostolce- 
kodás nehéz szerepét is és igyekezni fog ügyünknek 
mentül több hívet toborozni. Az illető tisztelt kartárs 
neve Pihonszky András, járási erdőőr Sáros megye felső- 
szvidniki járásában. Kérem részére úgy a lapot, mint a 
röpiratot is megküldeni. (Megtörtént. A szerk.)

A  sörözésről való lemondás különben is hasznos 
dolognak bizonyult, mert a helyett, hogy ennek kedvéért 
otthonról eltávoztam volna, délután is honn maradtam 
s figyelmemet kiterjesztettem a bekeritetlen kertem aljában 
fürödni szokott kazár urfiakra és hölgyekre, kik itt nagy 
bőségben fordulnak elő s nagy kedvelői az én zenge 
kukoriczámnak. Behúzódtam tehát a kukoriczás szélébe 
s bár módomban lett volna a különféle korú és test
alkatú Szálikák paradicsomilag kitárt bájaiban gyönyör
ködni, ezek még sem bilincselték le annyira figyelmemet, 
mint az a három, mely a fürdést végezve s felöltözve 
belopódzott kertembe s igyekezett magát bőségesen 
ellátni sütni való gyenge kukoriczával. Ezeket azután 
még mielőtt ők foszthatták volna meg a kukoricza csőveit, 
én fosztottam meg egy-egy fölösleges ruhadarabtól s 
ezeket és a letőrdelt csőveket mint bűnjeleket a város
házára beszállítottam. Itt majd meg fogják kapni a 
fürdés után járó utókúrát.

De zárom is már hosszúra nyúlt soraimat s miután 
lapomat ezentúl Görömböly-Tapolczára mint uj állomás
helyemre kérném átczimezni, szívélyes üdvözlettel marad
tam a szerkesztő urnák

őszinte tisztelője R o s z á n  J ózs e f .

Kucsulát 1900 augusztus 24.

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

Egy rettenettes csapásról vagyok kénytelen értesíteni 
lapunk tisztelt olvasóit, mely Nagy Lozna községet súj
totta. Folyó hó 22-én déli 1/212 órakor ugyanis eddig 
még ki nem derített okból tűz ütött ki Durus Györgye 
gazdaember csűrében s az emésztő lángokat az erős szél 
oly gyorsan hordta szét, hogy rövid 2 óra alatt 20 lakó
ház az összes gazdasági melléképületekkel és a behordott 
gabona — és takarmányfélékkel a lángok martalékává lett.

Áldozatául esett ezeken kívül a tűzvésznek 2 tehén, 
1 üsző, 1 borjú és 2 sertés, melyeket a leszakadt égő 
fedelek maguk alá temettek.

A  kigyulladt csűr eresze alatt feküdt egy két éves 
gyermek bölcsőjében s nyugodtan aludt, mig az égő 
zsarátnok rá nem szakadt. Anyja már későn érkezett a 
vész színhelyére, mert gyermekét már csak félholtan 
hozhatta ki a zsarátnok közül, miközben ő maga is 
életveszélyes égési sebeket szenvedett. A  szegény gyer
mek pár óra múlva iszonyú kínok közt meghalt.

Borzalmas látni a szorgalmas és becsületes emberek 
által lakott házak helyén a visszamaradt üszköket; az 
utczákat fel sem lehet ismerni. Mindenfelé összeégett 
állatokat láthatni s egyébét nem hallani, mint a két
ségbe esett nép jajveszékelését, asszonyok, gyermekek 
siránkozását, mely annál nagyobb, mert a férfiak leg
nagyobb része távol vidékeken van munkában.

A  szegény s végső ínségre jutott nép, melynek a 
rajta valón kívül egyebe nem maradt, mások kőnyörü- 
letességére van utalva, mire a könyörületes szivü tisztelt 
kartársak figyelmét felhívom. Még a legcsekélyebb adó-
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mány is enyhít a nagy nyomoron. Akik segíteni akarnak, 
küldjék adományaikat a szolgabirói hivatalhoz Csáki- 
Gorbóra vagy Nagy-Lozna község elöljáróságának (Szolnok- 
Doboka megye).

E g y  e l ő í i z t ő .

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti es vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesiiletbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név

438. Botló Kálmán .
439. Rátz József . .
440. Proháb Bálint .
441. Lorisz József .
442. Mojsze József .
443. Basko Mátyás .
444. Pichonszky András

Lakhely Megye

. Tölös Moson

. Benedekmező Kisküküllő 
. Nagy-Köveres Temes 
. Bakóvár „
. Szirbova „
. Bukovecz
. Felső-Szvidnik Sáros

Kü l ö n f é l é k .

E gyletünk alapszabályai. Lapunk szerkesz
tője s az alakitandó országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyudij és segély egyesület ideiglenes elnöke a 
múlt héten ismét Budapesten járt az alapszabályok 
jóváhagyásának szorgalmazása végett, de sajnos, szán
dékát nem teljesíthette, a mennyiben az illető tiszt
viselő, kinek azok elintézésre beosztva vannak, szabad
ságon volt. Alapszabályaink a belügyministeriumban 
69257/V.-a. szám alatt feküsznek dr. Áldássy József 
ministeri fogalmazó urnái. Hasznos dolgot végez 
mindenki, kinek befolyásos ismerősei vannak, ha azokat 
íelkéri alapszabályaink jóváhagyásának sürgetésére, 
mit különben lapunk szerkesztője most Írásban tett 
meg, mert a sok átázással jaró költségeket csak a 
maga és családja megrövidítésével fedezhetné.

A Természet. Az ezen a czimen megjelenő folyó
iratból már több Ízben volt alkalmunk jeles szakérte
lemre és tolira valló közleményeket tisztelt olvasókö
zönségünknek bemutatni. A folyóirat szerkesztője dr. 
Lendl  Adolf, a világhírű praeparator és állatkitöm 
intézet tulajdonosa, mely intézetet, úgy az említett folyó
iratot a legmelegebben ajánljuk tisztelt olvasóink párt
fogásába.

Óra a borjúban. Amerikai lap kezeskedik a 
a következő eset hitelességéért: Egy farmer, az Ontaria 
közelében lévő Guelphből való a jászolra vetette egy
szer az óráját. Egy borjú pedig felfalta a mellény egy 
részét az órával együtt. Hét esztendő múlt el, s amikor 
az egykori borjut a minap levágták, az órát is megtalálták 
benne és pedig a tüdőszárnyak között olyan helyzetben, 
hogy a lélekzés az óra rugóját olyan rendszeresen moz
gatta, hogy az óra ez alatt a hét esztendő alatt pompásan 
járt és csak négy perccel maradt el.

V asúti jegy  a napba Egy amerikai ember 
kiszámitotta, hogy egy vasúti jegy a földről a napba 
930.000 dollárba kerülne. A  német vasutak díjszabása 
szerint a napig való távolságot 140 millió kilométernek 
véve, hát és háromnegyed millió márkába kerülne egy 
második osztályú vasúti jegy a napba. Csakhogy az ilyen 
vasúti jegyet a fiúnak kellene örökölnie az apától még 
pedig a tizedik izig, mert az utazás a napba, óránként 
hatvan kilométernyi sebességnél 2,500.000 óráig, vagyis 
I04,i662/3 napig, vagyis 258V2 esztendeig tartana.

A berlin i állatkert. Európában a leggazdagabb 
állatkert a berlini. 2500 darab, mintegy 1200 fajú állat 
van benne, mig a londoni állatkertben csak 2300, Ham
burgban 2100 állat van. Az állatok élelmezése Ber
linben 85.000 márkába, Londonban 80.000 márkába 
kerül évenkint. A múlt évben az állatkertet 485.000 
fizető személy és 121.000 előfizető látogatta, a londonit 
pedig csak 346.000 ember. A legértékesebb állatok 
közé tartozik egy kllenchónapos nílusi ló, a mely 10.000 
márkába került. 35—40 métermázsát nyom és a tapasz
talatok szerint fogságában a 36-ik évét is eléri. Az 
elefánt naponkint 2 métermázsa táplálékot kap, még 
pedig 75 font szénát és répát, 30 font kenyeret és 16 
veder vizet. A legnagyobb érdeklődést a vadállatok 
keltik az állatkertben, különösen az etetés vonz mindig 
sok embert. Az oroszlán naponkint 10 font húst, a tigris 
14 font húst kap. A majmokat fogságukban rendszerint 
az emberek szokták elrontani, ezeknek szintén meg
lehetősen drága az élelmezése. A legfőbb betegség, a 
melylyel az állatkerteknek számolniok kell, a tuber
kulózis és az úgynevezett angol betegség a mely azon
ban csak ritkán halálos kimenetelű. Ezek a bajok a 
mozgás hiányára vezethetők vissza és rendszerint a 
fogságban született állatok esnek áldozatául. A berlini 
állatkertben naponta 2—3 állat múlik ki. A kimúlt 
állatokat rendszerint múzeumi célokra használják föl, 
belső szerveiket anatomai intézeteknek küldik meg.

K irálytigrisek az utcán. Rémes meglepetés
ben részesült a minap Lugano svájci város lakossága. A  
városban levő állatseregből — mint a berlini Lokalanzeiger- 
nek jelentik, — kiszabadult négy kírálytigris. A  hatal
mas állatok iszonyú rémületet keltve rohantak végig az 
utcákon, a hány, annyifelé, miközben a nép menekült 
előlük. Az egyike utcában akadt egy bátor ember, a ki 
puskával várta az arra rohanó fenevadat és négy lövéssel 
leteritette. Egy másik tigris a gyógyszertár felé iramodott, 
de vesztére, mert a gyógyszerész egyetlen revolverlövéssel 
ártalmatlanná tette. A másik két tigris a népkert sétáló 
közönségét riasztotta meg. Nyomukban voltak azonban 
az állatszeliditők, a kik hurokkal mind a két tigrist szeren
csésen elfogták. E  két tigris közül az egyik útközben 
már meg is támadott egy lovat.

A hol az óra nem  ism eretes. Még vannak 
országok, ahol nincsenek órák. így az afrikai Libéria 
néger köztársaságban állítólag még ma is a nap állása 
szerint számítják az időt. A nap ugyanis egész éven 
keresztül reggel hat órakor kel, este hat órakor nyug
szik, mig délben mindig a zeniten áll. A Csendes-Óceán 
déli szigetlakóinak szintén nincs órájuk, közönséges ér
telemben véve a világitó fa dióinak magvait egy pálma- 
levélen helyezik el sorjában. Akkor az első magot meg- 
gyujtják. A magok mind egyformák, mindegyik egyenlő 
ideig ég, ha elégett, a szomszédos magvat gyújtja meg. 
A bennszülöttek ezenkívül egyenlő távolságra a pálma
levélen, fakéregdarabokat erősítenek meg az idő jelzésé
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re. A maláji szigeteken a singari bennszülöttek egy a 
homokórára emlékeztető órát használnak. Ugyanis két 
fiaskó van egymás fölött, s ha a homok a felsőből kiömlött 
felforditják a két filaskót. E mellett van azután egy 
vászon tizenkét pálcikával kifeszitve s ezek tizenkét 
kártyával vannak megjelölve. Külön felügyelője van 
ennek a különös szerkezetű órának, aki a fiaskókat 
változtatja s az egyes órákat hatalmas ütések által adja 
mindenek tudomására.

Legjobb és legolcsóbb

S VARRÓGÉPEK S
■ FEDÁK ISTVÁNNÁL ■

Szerencsétlenség egy vadászaton. Tátra- 
füreden megrenditő szerencsétlenség történt. Vadászat 
közben Füzesséry Nyitra vármegye egyik tisztviselője 
vélétienül agyonlőtte barátját Flesch Zsigmondot, a bécsi 
sportvilág egyik ismert alakját, aki nehány hete nejével 
Tátrafüreden tartózkodik. Flesch vadászatra készült 
Füzesséry vei az uj-tátrafüredi vadászterületre. Útköz
ben Füzesséry lehajolt, hogy szedret tépjen és hajolás 
közben fegyvere elsült és a golyó egyenesen Flesch 
halántékába hatolt. A szerencsétlen embert rögtön 
megölte. Füzesséry az eset után azonnal jelentkezett 
a csendőrségen. A szerencsétlenül járt sportférfiu 
özvegye iránt általános a részvét a Fűrdővendégek között.

Szerkesztői üzenetek.
Tóth István újnak, Dávidvágás. Előfizetése az év végéig 

rendben van. Fiáth Árpád urnák, Vaspatak. A küldött pénzt 
megkaptuk s lapja szeptember végéig van előfizetve. Rati- 
monszky Gábor urnák, Nógrád-Kálló. A naptár eredeti ára 
3 korona postaküldés nélkül. Nekünk magunknak nem is volt s 
csak nagy utánjárással lehetett azt megkeritenünk. Az egye
sületre nézve felvilágosítást nyújt a .különfélék* rovata. Ke. 
beley Miklós urnák, Mariséi. Előjegyeztük az év végéig. 
Lovász Ján os urnák, P Bene. Igazsága van, előfizetése 
szeptember végén jár le. A röpiratot megküldtük, de nem után
véttel, mert ez nagyon drágítaná. Tudjuk, hogy Ön mint pontos 
fizető árát igy is be fogja küldeni. Naszlady Sándor urnák, 
P. Maróth. A kincstáriak kérdéses fizetésemelése a fölldmivelés- 
ügyi ministerium f. é. 21910 számú rendeletével lett engedélyezve.

Felelő? szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h r a d s z k y  E m ii.

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. B lapot az „Erdészeti. Újság* elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Bécs VI. Mariahilferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az „Erdészeti Ujság“ 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása", diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és fogoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
fűzve, bérmentetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mü 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

á z  Erdészeti TJjság 
szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Jutányos árak, kitűnő munka, 
m űvészies k iv itel.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet 1 állattani, vadászati és halászati 

képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
és Halászat J Megjelenik havonkint kétszer. 

M utatványokat ingyen küldünk.

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



F
ig

y
e

lm
e

s
 

és
 

p
o

n
to

s 
k

is
z

o
lg

á
lá

s.
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I E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

B L U M is T A 1 8 A
Szerb kir. udv. szállítók. Ó cs. és kir. Fensége József Főherozeg udv. szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület' rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő ntcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közreboesájtása alkalmából ajánljuk legkész- 
sógesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POLGÁRI R-UHA
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in gyen  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel
BLUM és  T A R S A

Szerb királyi udvari szállítók.
Ő császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállitói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület' rendes tagja.

1
I K I M

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. év fo lyam . S zá szseb es, 1900. szeptem ber 4. 49. szám.

szak- és társad alm i lap az erdészeti szem élyzet részére.

Állami nem államiak.
Az állami kezelésbe vett erdőknél alkal

mazott altiszti személyzetre mai napság pom
pásán ráillik az a czim, melyet czikkelyem fölé 
feliratul választottam, mert azok csakugyan 
részben államiak, részben pedig nem államiak, 
lévén tulajdonkép bizonyos dolgokban még 
mindig ugyanazok, a mik voltak erdőiknek 
állami kezelésbe történt vétele előtt.

Államiaknak tarthatjuk magunkat annyiból, 
mert immár állami erdőtiszteknek vagyunk 
szolgálati dolgainkban és ügyeinkben alá
rendelve s kötelességeink ugyanazokkal a 
szabályokkal szabályozvák, melyekkel az állam- 
kincstár szolgálatában álló kartársaké, ugyan
olyan fegyverviselési és fegyverhasználati uta
sítás kormányoz minket is, sőt még a fegyelmi 
szabályaink is úgy szólván teljesen azonosak. 
M. kir. állami erdögondnokságoknak vagyunk 
alárendelve, tehát méltán megillet a m. kir. 
állami járási, községi vagy közbirtokossági 
czim stb.

Elég sok okunk van tehát arra, hogy 
magunkat államiaknak — ne tudjuk — hanem 
csak képzeljük, de a rideg valóságban még 
több mindeféle körülmény lépten — nyomon 
figyelmeztet arra, hogy vagyunk mi minden 
egyebek, csak nem államiak. Nézzük meg 
ezeket is közelebbről.

Kezdjük mindjárt ott, a hol legjobban 
szőrit a csizma, a javadalmazásnál.

Az állami kezelésbe való vételt kimondó 
törvény intézkedett arra nézve, hogy az altiszti 
— hogy a helyes kifejezéssel éljünk a véd-

személyzet személyi és szolgálati viszonyaira 
nézve szabályrendeletek alkottassanak s ezek 
felülbirálálás és jóváhagyás végett a föld
mi v^elésügyi m. kir. ministeriumhoz is felterjesz
tessenek. Ez eddig már minden valósziuüség 
szerint meg is történt az egész vonalon s már 
most megvaunak nekünk a szabályrendeleteink, 
de a hány annyiféle, mert bár azok alapja 
mindenütt ugyanaz, a kidolgozás mindmegannyi 
külön-különféle. Különfélék és egymástól 
gyakran nagyon lényegesen eltérők kivált a 
javadalmazások, melyekben az altiszti személyzet 
részesül. Találunk itt fizetéseket 400 koronától 
egészen 800 sőt 900 koronáig is, hébe-korba 
akadunk utazási, lótartási átalányokra, lak- 
pénzre, tűzifa váltságra, de a legtöbbnél ezek 
az átalányok teljesen hiányoznak. Képzelhető 
már most, hogy a fizetések javarésze nem 
elegendő arra, hogy abból nem csak egész 
család, de még egyes ember is bár szerényen, 
de tisztességesen megélhessen, ruházkodhassék.

Nagyon érezhető kivált a természetbeni 
lakás hiánya, mert igen gyakran olyan helyen 
kénytelen az altiszt lakását felütni, hol még 
a legszerényebb kivánalmaknak megfelelő lakás 
is alig kapható és ha igen, csak aránytalanul 
drága pénzen.

A lakás bérösszege és a tűzifa vételára 
gyakran felemésztik a készpénzfizetés tekin
télyes részét, úgy hogy az élelemre meg ruház
kodásra alig marad valami, valamely jövedel
mező mellék foglalkozást űzni pedig szigorúan 
tiltják a szabályok.

Az állami kezelésbe vett erdőknél alkal-
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mázott altisztek legnagyobb része még abban 
a tekintetben is nagy hátrányban van a kincstári 
kartársakkal szemben, hogy mig ezeknek őr
zésére rendszerint egy összefüggő egészet 
képező védkerület van bízva, addig az ő őrzésük 
többnyire több, — nem ritkán 50—60 község 
határára is kiterjed s igy szolgálatuk az egyik 
helyről másikra való utazás folytonos és meg
szakítás nélküli lánczolata, úgy hogy szinte 
nem marad idejük családi tűzhelyüknél meg
pihenni. Ez egyébként még megjárná, ha az 
ilyen altisztek megfelelő utazási költségekkel 
lennének ellátva, de hát ez is mint sok más 
a rendkívüli esetek közé tartozik. Az ilyen 
altisztek a nagy fáradozás mellett ezt a sok 
utazást még anyagilag is fölötte nagyon meg- 
sinylik, mert nem csak aránytalanul több ruhát 
koptatnak, hanem magukat az év nagy részében 
a házon kívül kénytelenittetvén élelmezni, úgy
szólván két háztartás vezetésére vannak utalva, 
mi hogy milyen költségtöbblettel jár, azt min
denki tudni fogja.

Az államkincstári altiszteknek biztosítva 
van a vasutakon a féláru menetjegy kedvez
ménye, melyben mi szinte nem részesülünk, 
mert hiszen az állami kezelésbe vett erdőknél 
— mint már czikkem elején említettem — 
szorosan véve csak a tisztviselők állanak 
állami szolgálatban, mig az altiszti személyzet 
nem lett államivá rendszeresítve.

A mit az erdő beszól.
(A „Hazánk" után)

— Ne menj ma ki, Gábor! csak ma ne hagyj 
egyedül! Nagyon féltelek; olyan rossz sejtelmeim 
vannak . . .

Taros Gábor mosolyogva nézte azt a siró-rivó 
kis madarat, azt a sápadt asszonykát, aki oda borulva 
széles mellére, úgy kérte öt, hogy ne hagyja egyedül.

— Hát mitől féltesz engem, hogy éppen ma ne 
menjek ki? Embertől vagy állattól? Hát nem ismered 
ennek a karnak erejét?

Összehúzta karját s megropogíatta izmait, azokat 
az erős bikának való izmokat s mosolyogva, de büszkén 
nézett le arra a pityergő kis teremtésre, amilyet 
százat összetudna törni karjának egy ütésével.

Tagadhatlan tény az, hogy sorsunk az 
állami kezelésbe vétellel lényegesen megjavult, 
úgy személyi, mint szolgálati viszonyaink 
helyesebb mederbe lettek terelve s azt hiszem, 
hogy ez csak a lépcső első foka a végleges 
javulás felé. Elismerjük, hogy a kezdettel való 
küzdelem felette nehéz s még idő kell arra, 
mig az államhatalom meg fogja érdekünkben 
tehetni mindazt, a mit tenni szükségesnek és 
jónak vél, de nem szabad magunknak sem 
tétlenül nézni a dolgok fótyását, hanem életjelt 
adva magunkról, szükséges tömörülnünk s 
megmutatnuk, hogy vagyunk és érezzük sorsunk 
terhes voltát.

Nekünk magunknak kell mozgalmat indí
tanunk arra nézve, hogy sorsunkat legalább 
ott javítsuk, hol ez lehetséges.

Ismeretes dolog, hogy testületünkben alig 
akadnak olyan altisztek, kik bárki részéről 
nyerendő nyugdijjal biztosítva lennének s igy 
legelső és legszentebb kötelességünk vala
mennyiünknek ahoz a mozgalomhoz szívvel, 
lélekkel csatlakozni, mely czéljául tűzte ki 
magának egy országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyugdíj és segélyegyesület magalaki- 
tását, melyre nem csak az egyes magán ura
dalmiaknak, de nekünk mindnyájunknak is 
sürgős szükségünk van s melynek felvirágzása 
idővel csak úgy várható, ha minél több tag

— Látod, Gábor! nem alaptalan az én félel
mem. Hisz tegnap jelentette az öreg Mihály, hogy a 
nagy hideg leszorította az ordasokat a viharosi égerbe. 
Neked pedig azon kell keresztül menned . . .

— Ne félts te engem azoktól, Nem mernek 
azok támadni . . . Aztán van jó fegyverem. Nem 
hibázom el a célt.

Megcsókolta a feleségét. De mintha rajta is erőt 
vett volna valami előérzet, sokkal hosszabb, sokkal 
melegebb volt az a csók, mint máskor: alig tudott 
megválni tőle. De utóvégre is nem ülhet az ember 
mindig a feleségével; hivatása és kötelességei vannak.

Szilárd léptekkel indult meg. Lábai alatt meg
ropogott a keményre fagyott hó s a csípős szél egy 
perc alatt fehérlő zúzmarával vonta be szakállát. Messze 
járt már a kis erdészlaktól, hanem a lelkét, azt nem 
hagyta magával: ott maradt annál a kedves lénynél, 
aki piruló arcával vallotta be az este, hogy egy siró 
kis angyalkával álmodott, aki ide kívánkozik hozzájuk 
a földre. J a j! hogy megdobogtatja szivét meg most is 
ez a gondolat.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 395

fog belépni kebelébe, mert nagy dolgokra csak 
az egyesült erő képes.

Szükséges lenne még, hogy óhajainkat 
egy közös emlékiratba foglalva, azokat úgy az 
országgyűléshez, valamint a földmivelésügyi 
m. kir. mlnister úr ő nagyméltóságához is 
benyújtsuk, mely emlékiratnak megszerkesz
tésére lapunk szerkesztőjét vélném felkérendő
nek, minek fejében, illetőleg hálánk kifejezése- 
kép kötelességünk lenne őt és az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet érdekeinek elő
mozdítására indított vállalatát az által támogatni, 
hogy valahmennyien kivétel nélkül az Erdészeti 
Újság előfizetői legyünk: erkölcsi köteles
ségünk annak minél több uj hívet szerezni 
s ha egyebet ezen a téren nem tehetnénk, 
legalább a környékünkön lakó kartársak nevét, 
lakását és utolsó postáját a szerkesztőséggel 
közölni.

Mindenekfelett pedig igyekezzünk szolgá
latunk buzgó teljesítése áltál elöljáróink jó
indulatát megnyerni és megtartani, mert ezek 
első sorban lesznek azok a tényezők, melyek 
ügyünket előbbre viendik. Mikó Lá s z l ó

m. kir. járási erdőőr.

Sikeres rókapusztitás.
(Levél a szerkesztőhöz).

A Somogy vármegyei Böhönye község határában 
lévő uradalom vadaskertjében állok már évek óta alkal
mazásban, de egész eddigi szolgálati időm alatt nem

volt még annyi dolgom rókakomáékkal, mint a folyó 
év tavaszán, mert most ugyancsak megtetszett nekik 
a mi tájékunk. Annyira leszoktam volt már a rókák 
nyomozásáról, hogy szinte meglepett, midőn egy napon 
czirkálás közben egy tanyára bukkantam. Márczius 
elején volt s az első futólagos pillantásra azt hittem, 
hogy csak egy régi, betemetetlenül maradt lyukkal 
van dolgom, de a közelebbi megfigyelésnél csakhamar 
észrevettem, hogy az gondosan ki van tisztogatva, sőt 
biztos nyomára akadtam annak is, hogy már a flak is 
kijárogatnak sütkérezni. Kezdtem érdeklődni a dolog 
iránt s csakugyan egyik nap virradatán megpillantottam 
az egyik fiat a lyuk közelében portyázgatni; no, hogy 
az sem ment el többé haza tapasztalatairól a család
nak beszámolni, azt talán mondanom is fölösleges, 
mert az egyszer ő számolt be a bundájával. No, ez 
nem lesz igy jól, — gondoltam, — hogy egyenkint 
böngésszem őket, hanem legjobb lesz egy csapással 
végezni s másnap neki estem ásóval, hogy kiássam 
az egész családot, mely igyekezetem azonban kudarczot 
vallott, mert midőn már egy ölnyi mélyre leástam, 
akkor egyszerre három keresztfolyosó tárult elém s 
most már nem tudtam, hogy melyiknél folytassam 
az ásást.

Egyébként azt is hittem, hogy az egyik kölyök 
elvesztését észrevéve, az anya a többi testvért más 
biztosabb tanyára költöztette, de másnap reggel meg
vizsgálva a kiásott lyukat észrevettem, hogy az ásáskor 
még bent voltak, mert megtaláltam körmeik nyomát, 
a mint a mély lyukból menekülni igyekeztek, mi a 
kicsiknek nem sikerülvén, nyilván az anyjuk dobálta 
ki őket, mert harmadnap nagy örömömre megpillan
tottam az egész családot, a mint éppen egy nyálon 
lakmároztak. A sűrűségbe be nem hatolhatván, régen

Eszébe jut az a sok küzdlem, amin át kellett 
mennie, mig megérdemelte azt a boldogságot, hogy a 
büszke főerdész neki, nem pedig a gazdag Ránki 
Pistának adja leányát.

Úgy elgondolkozik, hogy nem is hallja meg annak 
a szembejövő embernek köszönését.

- -  Jó reggelt, Taros Gábor! — ismétli tehát 
még egyszer — úgy látszik, nem is ügyelsz arra, 
ami körülötted történhetik.

— Szervusz Pista! — köszöntötte szives hangon: 
hanem a következő percben szigorú tekintettel nézett 
rá, — hogy kerültél te ide az uraság birtokára? 
Csodálom, hogy még eddig el nem csíptek a kerülők.

— Kerestelek, Taros Gábor! . . . Hogy el nem 
csíptek a kerülők? Hát olyan idegen volnék én már 
itt, hogy meg sem ismernének? Aztán meg, tudod, 
számítottam rá, hogy van itt egy jó barátom, aki 
majd csak kiszakit körmeik közül.

A fiatal erdész nem vette észre azt a gúnyos 
mosolyt, mely a Ránki Pista arcán keresztül futott.

— Tehát kerestél Pista, engem kerestél ? itt az 
erdőben, mikor az én ajtóm mindenkinek nyitva áll 
és senki sem mondhatja, hogy nem nyert volna ott 
szives fogadtatást?

— Én, a te házadba? Taros Gábor, hát nem 
tudnád te annak okát, miért nem léphettem én soha, 
de soha a te küszöbödet át? Hát nem tudod, hogy 
amit én ott látnék, az igen könnyen belekerülhetne 
valakinek az életébe?

Taros Gábár csak most nézte meg a maga 
emberét: a dacos, ki-kihivó hang benne is felköltötte 
a büszkeséget s keményen vágta oda neki:

— Mondd tehát gyorsan, mit akarsz? Dolgom 
van, sietek; még ma a Viharosban kell lennem,

— A Viharosban? Hisz én is éppen oda akar
talak hívni. Végezni akarok veled, Taros Gábor!

— Nincsen nekünk semmi végezni valónk.
— Nincs-e? Hát olyan rövid eszü ember lennél 

te, hogy ily hamar elfelednél valamit? Hogy száma
dással tartozol még nekem.
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ismert fortélyomhoz folyamodtam, utánozván az egér 
czinczogását s csakugyan az anya nem tudott soká 
ellent állni, hanem kijött a nyiladékra, hol természetesen 
rögtön beadta a kulcsot, valamint még az utánna 
kijövő három kölyök is, kettő azonban szerencsésen 
elmenekült. Most a nyúl maradványait egy galagonya 
ágra akasztottam s másnap este lesbe álltam. Csak
ugyan megjött az apa róka is és ugrált a kedves falat 
felé, miután azonban a sűrűség miatt biztos lövést 
nem tehettem rá, ezt is szépen kiczinezogtam és 
lepuskáztam. A két megmaradt kölyköt is igyekeztem 
kicsalni, ez azonban sok kísérlet után sem sikerülvén, 
azt kell hinnem, hogy a fiák előtt még ismeretlen ez 
a hang és nem tesz rájuk benyomást. E helyett ki
kezdték anyjuk és testvéreik hulláját s igy ide álltam 
ki másnap lesre, hol csakugyan sikerült is mindkettőt 
leteritenem.

Nemsokára rá ismét egy más rókatanyára akadtam 
s este 6 órakor lesre ülvén, sikerült az abból egymás
után kibúvó öt kölyköt lepuffantanom s egyet, mely 
az este nagyon álmos lehetett, másnap hajnalban.

Következő napon harmadik tanyát fedeztem fel, 
mely előtt szinte két kölyök sütkérezet s mire meg
közelítettem őket, éppen a lyuk szájánál ültek és a 
lövés után a lyukba zuhantak. Másnap ugyanígy járt 
ennél a lyuknál egyik társam portyázása közben.

Még negyedik lyukat is találtam, ezt azonban 
már május 8-án s észrevettem, hogy a család kijárogat 
belőle, nem voltam tehát rest, hanem lesbe állva 
rövid idő alatt lelőttem 6 kölyökkel magát az 
anyát is.

íme egy kis kitartással és fáradozással igy sikerült 
24 darab rókát elpusztítanom nem csekély örömére 
hasznos apróvadjainknak, melyek közt bizon a nyáron 
át alapos pusztítást tettek volna.

A rókák csalogatására legjobban ajánlhatom az 
egér czinczogásának utánzását, mert ez majdnem 
mindig csalhatatlan, csak ügyelni kell a hű utánzásra 
s kivált óvakodni a nagyon sűrűn való hangozta
tástól, mert az mindjárt gyanút kell a ravasz rókában.

Ez alkalommal még arra kérem a tisztelt kar
társakat hogy ha valamely jobb csalogató módot 
ismernének, azt lapunk hasábjain közölni szíveskedjenek.

Novák  Imr e
uradalmi erdöör.

K érelem . Azokat a tisztelt olvasóinkat, kik 
negyedévet meghaladó előfizetési díjjal vannak hátra
lékban, a múlt hó végével levelezőlapokon kértük fel 
hátralékaik beküldésére és előfizetéseik megújítására. 
Itt kérésünket ismételve ugyanerre kérjük azokat is, 
kiknek előfizetése június végével és később járt le. 
Lapunknak a jövő hó elejével, vagyis az V-ik év
folyam kezdetével tervezett kibővítése és a szöveg 
közé ékelt képek által tetszetősebbé tétele olyan nagy 
kiadásokkal van összekötve, melyeket csak híveink 
buzgó támogatása mellett leszünk képesek fedezni s 
igy az, ki egyébként is csak kötelességet teljesít 
hátralékának kiegyenlítésével, egyúttal a közügynek 
is hasznos szolgálatot tesz.

H alálozás. Dizmatsek István, volt erdőőri szak
iskolai növendék és III. oszt m. kir. erdőlegény a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatal kerületében élete pályá
jának küszöbén 27 éves korában hosszú sorvasztó 
betegség után f  é. augusztus 27-én jobblétre szenderült. 
Béke lebegjen hamvai felett!

Szám óriások. A  millió alig egy század óta 
közkeletű, addig az emberek ezrekkel és százezrekkel

— Nem emlékszem semmire.
— Majd eszedbe jutattom akkor én. Tudod? 

Én! . . .
Ránki Pista közelebb lépett az erdészhez s 

rikácsoló hangon kiáltotta a fülébe:
— Azt akarom neked mondani, hogy nem tűröm 

tovább ezt a dolgot. Hogy te boldog légy, mig engem 
millió ördög kínoz amiatt az asszony miatt, akit a te 
bolond, ábrándos lelked elrabolt tőlem. Azt akarom 
neked mondani, értsd meg jól, hogy ma, itt kell annak 
eldőlni, kié legyen az az asszony?

— Megbolondultál? Mit akarsz te csinálni? Te, 
Ránki Pista, akit mindig a lovagiasság mintaképének 
tartanak, — te akarsz itt velem tanuk nélkül verekedni? 
Azt is szeretném tudni, mivel?

Ránki Pista lekapta válláról fegyverét.
— Ezzel ni! Nem ér az a másik párbaj semmit. 

Nem férhetek én azzal soha úgy hozzád, hogy egyikünk 
ott maradjon. Hanem itt! Ahol férfi férfi ellen, kar 
kar ellen küzdhet; úgy, amint az ősemberek csinálták

valaha. Van neked is jó fegyvered. Kimérjük az ötven ' 
lépést, aztán hajrá! Fogadom, hogy csak. egyikünk 
távozik el innen.

Taros Gábornak minden idege meg volt bénulva 
attól, amit ez az ember beszélt. Reszketett a teste, 
reszketett a lelke, ha arra gondolt, hogy mindennek 
úgy kell történni, amint ez az ember mondja.

— Őrült vagy, Ránki Pista!
— Azt hiszed? No hát majd megmutatom hogy 

nem vagyok az. Oh! az a íélesztendő, a mióta össze
törted a lelkemet, nem csoda, ha őrültté tett volna. De 
nem tett azzá! Hallgasd csak, milyen szépen kifundáltam 
ezt a dolgot. Ilyen idő kellett hozzá, mint ez a mostani, 
mikor lesznek hallgatag segítő társak is, akik majd 
el is temetik azt, aki közülünk itt marad. A farkasokat 
értettem. Azok ott szoktak már ilyenkor lenni a Vi
harosban . . . Kimegyünk oda s elvégezzük a többit.

Taros Gábor egyetlen szónak nem volt ura. Csak 
bámult szótlanul arra, aki ezt a pokoli tervet diktálja 
elébe. Megtegye, ne tegye ? Hogy talán itt hagyja azt
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dolgoztak. Az irodalomban a millió mint számnév, csak 
a XlV-dik században fordul elő először. Az ezer millió, 
vagyis milliárd elnevezés pedig egészen uj. A  csillagászok 
tanítottak meg rá bennünket, de csak az 1871.diki német 
francia békekötés, illetőleg a franciákra rótt ötezer millió 
frank hadisarc óta lett használatos. Régebben is volt 
azonban szó rendkívül nagy számokról, különösen a 
keleten fordulnak elő, természetesen inkább csak általános 
elmosódott íormában. A  nagy számoknak egyetlen ki
mutatható szereplése az, amikor egyik indiai elbeszélés
ben a sakkjáték feltalálója a sakktábla minden kocká
jára kétszer annyi buzaszemet kér, mint az előzőre, amiből 
ez a rengeteg összeg jő ki: 18,446,744,073,709,551.615. 
azaz kerek számban tizenkilencedfél trillió. Matematikai 
formulákkal tudvalevőleg óriási számokat araflylag röviden 
leirhatuunk. Például három számjegygyei ez a formula 
9 "  vagyis kilenc egység kilencszer megsokszorozva ön
magával, s ez ismét kilenc Ízben sokszorozva minden 
megelőzővel. Már az első rész 9 9, azaz kilencnek kilen
cedik egész hatványa 387,420.389-et tesz, vagyis közel 
négyszáz millió egységet. Ha ezt ismét kilencendik hat
ványra akarnók emelni legalább háromszázhatvankilenc 
millió számjegy volna. Tisztán arra, hogy valaki ezt az 
eredményt papírra, vagyis jobban mondva egy vaskos 
könyvbe beírja, körülbelül öt évi szakadatlan munkára 
volna szükség, ha az ember két másodperc alatt öt számot 
ir le, ha ezt a számsort egyvégtében írhatná le valaki, 
Klondykétől le Dél-Amerika végső csúcsáig minden tal
palatnyi földet tele írhatna apró jegyekkel s még akkor 
sem volna a sorozat teljes. Ha pedig oly sűrűn írná 
egymás alá a sorokat, hogy csak egy milliméter távol
ság volna a két sor között, a háromszázhatvankilenc 
millió számjegy egy  kétszáz méter hosszú és száz méter 
magas óriási táblát töltene meg.

N évjegyzék e
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.

Sor-sz. Név Lakhely Megye
444. Klein Peter . . Aranyos csárda Borsod
446. Túró István . . Mocsolyás 9

447. Ericsovszky Ede » 9

448. Rosko József . Bekény V

449. Kapni László . Gyermánvölgy V

450. Kulcsár Lajos . Bábony 9

451. Fejér Géza . . Répás-Huta 9

452. Handzó Menyhért Ó-masa 9

453. Oravecz Antal Kékmező 9

454. Sabó Károly . Sályi Bihar
455. Vura Péter Havas-Domroricza »
456. Fejér János Böös Pozsony
457. Kovács Miklós Mukács Bereg

Pályázatok.
PÁLYÁZATI HIRDESMÉNY.

5840/1900 S Z . — A  privigyei járási m. kir. erdő
gondnokság kerületébe tartozó rudnóvölgyi kerületi erdőőr 
állás lemondás folytán megüresedvén, arra pályázatot 
hirdetek.

Ezen nem nyugdijképes állás évi javadalmazása 
600 korona fizetés, 80 korona lakbér és 12 0  korona ló
tartási átalány.

A  védkerületben 22 község erdei tartoznak.
A  pályázóktól megkivántatik az 1879 évi XXXI. 

t.-cz 37 §-ában előirt minősítés.
Felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy az ezen 

szolgálat teljesithetését igazoló orvosi bizonylat és a 
katonai kötelezettségnek mikénti teljesítését, nemkülönben 
eddigi alkalmaztatást és a minősítést igazoló hiteles ok
mányokkal felszerelt kérvényeiket legkésőbb folyó évi 
szeptember hó 15-ig nyújtsák be annyival is inkább, mert 
a később érkezőket figyelembe venni nem fogom.

a kedvest, aki most van a legnehezebb körülmények 
közt? Biztosan belehalna.

— Hiába, nem tehetem! Nem visz rá a lelki
ismeret. Hisz ez gyilkosság.

— Ne keress kibúvót, Taros Gábor! Hol van az 
a te hősi bátorságod, amivel meg tudtad nyerni annak 
az asszonynak a szivét? Bizony gyáva vagy te, mint 
egy nyúl.

— Elég, ne sértegess, mert nem tudom, mit 
tegyek. Indulhatunk.

— No lám, hogy még sem úgy van. Különben 
ne tarts engem olyan rosszlelkünek. Azt hiszed, hogy 
ha éppen akartam volna, hát . . .  ej h! lelőhettelek 
volna, mint egy orgyilkos, lesből, mint egy gyámoltalan 
őzet. De nem tettem. Becsületes utón akarok veled 
leszámolni. Itt vagyunk!

Ott zizegett előttük a Viaharosi éger nádasa. 
Taros Gábor olyan volt, mint az alvajáró; cselekedett, 
de nem tudta, hogy mit.

— Tehát ötven lépés. Golyóval lövünk s csütörtök

egy lövésnek számit. Annál a bokornál lesz a helyed. 
Huzzunk sorsot: aki a hosszabb nádszálat húzza, az
lő először. Nos rajta! Az enyém! -----------Nem volt
abban a hangban semmi nyoma az ujjongó örömnek: 
tompán hangzott az. Ránki Pista is érezte most, hogy 
ember.

Mikor elindult, úgy vélte, hogy nem lesz ereje 
elsütni fegyverét. De amint hátra pillantott, s Taros 
Gábort sötét arccal látta ott állani, felvillant lelkében 
az asszony képe, újra megszállta a düh és érezte, 
hogy görcsösen szorítja keze a duplát. Reszketett egy 
kicsit, mikor célba vette az erdészt: utóvégre maga 
is belátja, hogy nem egyéb puszta gyilkosságnál, 
amit cselekszik, hogy nincs joga Taros Gábort meg
ölni. De az az asszony, az az asszony. Ha az nem 
ingerelné úgy a vérét, Hisz mikor meglátta az erdőben, 
alig tudta megállani, hogy rá ne lőjjön, hogy ott ne 
lássa maga előtt a véres hóban . . . Kivert eszéből 
minden gondolatot, erőt vett gyengeségén, s meghúzta 
a ravaszt. Csatt! Nem sült el a fegyver.
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Pályázók a választás ideje és helyéről külön érte- 
sittetni fognak. Privigyén 1900 évi augusztus hó 21-én 
A  szolgabiró.

HIRDETMÉNY.
1933/1900 sz. — Felsőbánya sz. kir. rendezett 

tanácsú városnál üresedésbe jött és évi 390 kor. havi 
utólagosan fizetendő bér és 89 kor. 60  fii. évnegyedes 
részletekben fizetendő tüzifaváltsággal valamint évi 20  kor. 
faraktár-őrzési díjjal javadalmazott erdőőri állásra pályázat 
hirdettetik.

Megkivántatik, hogy a pályázó ép, egészséges és 
szolgálat teljesítésére alkalmas testalkattal s jó látó, halló 
képességgel bírjon, mit hiteles orvosi bizonyitványnyal 
tartozik igazolni.

Megkivántatik továbbá, hogy az 1879 évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában előirt minősítéssel bírjon.

Pályázati kérelmek folyó évi szeptember hó 15-ig 
a polgármesteri hivatalhoz czimezve nyújtandók be s 
csak szakvizsgázott erdőőrök kérelme vétetik figyelembe, 
a határidőn túl beérkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Felsőbányán, 1900  augusztus 8-án Farkas pol
gármester.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
3360/1900 sz. — Az alólirott m. kir. erdőhivatal 

kerületében megüresedett erdőőri állásra évi 600  kor. 
fizetéssel és állományszerü egyéb illetménynyekkel, illetve

Az erdész csak arra ébredt fel, mikor Ránki 
Pista rekedt hangon kiáltotta a fülébe.

— Mit várakozol? Megsiketültél? Hisz nem sült 
el a fegyverem. Rajtad a sor. Löjj!

Taros Gábor pedig nem volt abban a percben 
ember. Egy vadállat volt, aki a kész prédára lesett. 
Nem reszketett az ő keze egy cseppet sem. Olyan 
biztosan emelte fel a fegyvert, mintha nem is emberre 
menne a vadászat. Ránki Pista egész jól kivehette, 
hogy Taros Gábor lepuffantja, mint haszontalan verebet. 
Bele látott a fegyvercsővébe.

Csak egy percig tartott ez. A másik pillanatban 
újra ember volt, ki meggondolva cselekszik. Ott repült 
el felettök egy sas. A Taros Gábor fegyvere elfordult 
Ránki Pistától, egyet dördült s a sas elékalimpázott 
egyenesen a Pista lábai elé.

Az pedig nézett egy darabig, hol a madárra, hol 
az erdészre. Majd halkan, hörögve mondta az erdésznek:

— Ember vagy, Taros Gábor, becsületes ember. 
Becsületesebb, mint én, a ki megakartalak ölni. Ha
nem nem sikerült. Te öltél meg engem. Jobban, 
mintha a szivembe lőttél volna . . .

Megfordult s csendes léptekkel haladt a fák között. 
Alakja még ki-kivillant egy percre, azután végképpen 
eltűnt . . .

Az öreg, bemohosodott, zuzmarás fákat megliben- 
tette a fúvó szél, melynek érintésére azok csendesen 
bólingatták fejeiket, mintha susognák a Taros Gábor 
fülébe: „Jól van, helyesen van“.

J a n k a  Kál mán.

előléptetés esetén egy 1. oszt. illetve egy II. oszt. illető
leg egy III. oszt. erdőlegényi állásra pályázat nyittatik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879 évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ában körülirt szakképzettségüket, az államerdészet 
szolgálatába újonnan belépni kívánók pedig ezen felül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló 
képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos 
vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyirványnyal 
valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmá
nyokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kéivényeket f. évi 
szeptember hó 30-áig az alulírott m. kir. erdőhivatalnál 
nyújtsák be.

Kellő tájékozásul megjegyeztetik, hogy az erdő
legényi állomásra pályázóktól az idézett törvényszerű 
minősítés kimutatása nem követeltetik. Zsarnóczán, 1900 
évi augusztus hó 19 -én. M. kir. erdőhivatal.

HIRDETMÉNY.
Alólirott zárdauradalom részéről ezennel pályázat 

nyittatik egy erdőőri állásra, melyre törvény szerint 
előirt szakképzettséggel biró erdőőrök pályázhatnak. 
Javadalmazás 600 korona készpénzfizetés, szabad lakás 
egy hold konyhakerttel, saját használatára szükséges 
tűzifa, 4 darab szarvasmarha és 3 darab kis marhá
nak az erdőben való szabad legeltetése mellett.

Kérvények intézendők: Zárdauradalom igazgató
sága, Meszics (Temes m.) u. p. Versecz.

A r g i r o v i t s  N e k t a r i u s
zárda administrator.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
21/1900 sz. —  1900 évi október hó i-én való be

lépésre kerestetik erdőőri szakvizsgával biró szakavatott 
vadőr ki egy 10 0 0  holdas erdő kezelését felügyelet mellett 
teljesíteni képes.

F eltétel: teljes jártasság a duvad kiirtásában, vad- 
fáczányos és hasznos vadak gondozásában, valamint kellő 
jártasság a vadászebek idomitásában, pályázótól megkiván
tatik. Nős állapot s a magyar nyelven kívül a román 
nyelvnek bírása előnnyel bir. Sajátkezüleg Írott pályázatok 
a feltételek megjelölésével s az okmányok másolataival 
(melyek vissza nam küldetnek) intézendők: Uradalmi in- 
tézőség Aga (Temes m.)

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Gyöngyös város tanácsa részéről a város tulajdonát 

képező, a pta-benczi nagy erdőnél megüresedett erdőőri 
állásra nyilvános pályázat hiidettetik.

Felhivatnak tehát mindazok, akik ezen erdőőri állást 
elnyerni óhajtják, hogy a szakvizsgát igazoló okmánynyal, 
erkölcsi bizonyitványnyal felszerelt kérvényeiket, esetleg  
egyéb szolgálati bizonyítványaik kapcsán, 1901 évi 
január hó i-sőig a polgármeseteri hivatalnál nyújtsák be.

Ezen erdőőri állással egybekötött javadalmazás a 
a természetbeni szabad lakáson és kerten kívül 600  kor., 
54 kor. talpallóilletmény, 12 méter kemény tűzifa fuvarral 
és egy darab szarvasmarhára szabad nyári legelő.

A  sajátkezüleg írandó kérvény alulírott hatóságnak 
1901 január 1 -ig adandó be.

Az állás mindjárt elfoglalható. Gyöngyösön, 1900  
évi augusztus hó 18. napján tartott tanácsülésből. A 
polgármester.
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PÁLYÁZAT ERDÖŐRI ÁLLÁSRA.
387/1900 sz. — Dobsina (Gömörmegye) rendezett 

tanácsú városnál egy erdőőri állás üresedésben lévén, arra 
ezennel pályázat nyittatik.

Ezen állásnak a javadalmazása a következő:
a) 600 korona évi fizetés, mely utólagos havi rész

letekben fizettetik.
b) 60 korona lakpénz, előleges félévi részletekben 

vagy természetbeni lakás.
c) 24 köbméter lágy tűzifa fuvarral együtt.
d) 2  drb. szarvasmarhára szabad nyári legelő.
e) Erdőőri egyenruha.
f) 20  korona csizmapénz.
A  saját kezűleg Írandó és aláírandó s 1900  évi 

szeptember 15-ig alulírott polgármesteri hivatalhoz benyúj
tandó pályázati kérvény kellékei: az erdőőri oklevél, a 
feddhetetlen előélet és az elért 24 -ik életkornak igazolása 
valamint a magyar és német s lehetőleg tót nyelvben is 
való jártasság.

Az állomás legkésőbben 1900  évi október i-én fog
lalandó el. A z erdőőr egyelőre félévi próbaidőre fogad- 
tatik fel és csak ennek sikeres lejárta után véglegesittetik,

A  megválasztandó erdőőr a városi nyugdíjintézetbe 
belépni köteles. Dobsinán 1900  évi julius 27-én Csermák 
János h. polgármester.

Szerkesztői üzenetek .
P r o h á b  B á l in t  urnák, Nagy-Köveres. Előfizetése ren 

dezve van az év végéig. J u h á s z  M ih á ly  urnák N. Pallag. A 
hiányzó számokat utánküldtiik. A lapot a katonasághoz is kap
hatja, csak szíveskedjék az ezred és század számát, valamint 
tartózkodási helyét közölni. K . P .  urnák. A 9 k. hozzájárulási 
díj rendben van. P . D ezsó' urnák, Duna-Egyháza. Hát hogy 
tetszik az élet ott a dunamelléken ? Miért nem ir ? írja meg, 
hogy a szüret mikor lesz és érik-e jól a szőllö. Pá !

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

•  Zoológiái Lapok
S képes közlemények a tudományos és gaz- 

_ dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNÁL

Becs VI. Mariahilferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az „Erdészeti Ujság“ 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása“, diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és fogoly vadászata”, diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején” (Röpirat) 
fűzve, bérmentetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mü 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az E rdészeti Ú jság  
szerkesztősége.

Dr. Lendl Adolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Ju tá n y o s  á rak , k itű n ő  m unka , 
m űvészies k iv ite l.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
' A természet 1 állattani, vadászati és halászati 

l képes folyóirat. Egy évre 6 kor. és Halászat ) Megjelenik havonkint kétszer. 
M u ta tv á n y o k a t  in g y e n  k ü ld ü n k .
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

■ L U
Szerb kir. udv. szállítók. Ó cs. és kir. Fensége József Föherczeg udv. szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelósügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. B elváros, Sütő u tc za  2. szám , a S z e rv ita té r sa rk án .

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimeritő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

O L G A . R U H A

1

a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á r je g y zé k ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerh királyi udvari szállítók.

O császári és királyi Fensége József föherczeg udvari szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelósügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfo lyam . S zá szseb es, 1900. szeptem ber 11. 50. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Egyesületünk működésének kezdete.
Ide-oda másfél éve lesz annak, hogy az 

erdészeti és vadászati altisztek ezreinek közös 
óhajtására s mindnyájuk nagy örömére az 
országos erdészeti és vadászati altiszti egye
sület ha nem is tettleg, de legalább névleg 
megalakult s kidolgozott és az annak idején 
megtartott országos gyűlés által elfogadott alap
szabályok megerősítés czéljából a belügy- 
minsteriumhoz felterjesztve lettek. Másfél év 
elég hosszú idő, mely alatt sok üdvösét és 
hasznosat lehet cselekedni s mi erdészeti és 
vadászati altisztek mégis alig tettünk valamit 
arra nézve, hogy a lerakott alapon való folytató, 
lagos építésre bár csak gondoltunk volna, hanem 
úgyszólván ölbe tett kezekkel, tétlenül bíztuk 
magunkat a sorsra, mely tétlenséget talán 
annak tulajdoníthatnék, hogy a tettre hiva
tottak az alapszabályok jóváhagyása előtt 
nem mertek cselekedni. Egy pár buzdító szó, 
mely részint lapunkban, részint szükebb körben 
elhangzott-, volt az egyedüli életjel, melyet 
magunkról adtunk. Az embernek szinte kedve 
támad azt hinni, hogy addig, mig mi alap
szabályainknak jóváhagyását vártuk, az intéző 
körök ezek jóváhagyásával éppen azért kés
lekedtek, mert látni akarták, hogy vájjon 
megindított mozgalmunk nem volt-e puszta 
szalmaláug, melyet nem csak valamely vihar, 
hauem a legkisebb fuvalom is kioltani képes.

Az én egyéni nézetem az, hogy éppen ez 
a tétlenségünk oka az alapszabályok jóvá

hagyásánál tanúsított késedelmezésnek, mert 
tetterőnket még gyöngének tartják nagy fel
adatok megoldásához s kivált a kezdet nehéz
ségeinek leküzdéséhez. Rajtunk már most a sor, 
hogy mutassuk meg érettségünket s azt, hogy 
minden akadályokkal megküzdeni úgy most, 
mint a jövőben képesek vagyunk és leszünk.

Ilyen kiételyek eloszlatására minden lehetőt 
el kell követnünk s megmutatnunk, hogy a 
cselekvés óráját készen várjuk, hogy akkor 
midőn majd megszólal a hivó szózat, nem fog 
minket készületlenül találni. Eddig az időpontig 
kell megfeszítenünk minden erőnket, hogy 
annak idején habozás nélkül, felvértezve áll
hassunk ki a csatasikra.

Mi tehát a teendőnk addig, mig alap
szabályaink jóváhagyást nyernek? Azt hiszem, 
hogy a kartársak legnagyobb része azt fogja 
mondani: sürgetni kell a felterjesztett alap
szabályok jóváhagyását s annak megtörténte 
után összegyűlnünk Budapestre vagy máshová 
az alakuló gyűlés megtartására s az egyesület 
működésének életbeléptetésére stb. Itt azonban 
az a kérdés merül fel, hogy tulajdoukép ki 
is menjen el arra a gyűlésre, mert hogy oda 
mindnyájan nem mehetünk, az mindenki előtt 
világos, nem mehetünk pedig két okból: elő
ször, mert ezt nem engedi ismert szegény
ségünk, másodszor pedig nem engedi ezt az 
erdészeti szolgálat érdeke sem. A képvisel- 
tetéssel pedig félő, hogy sokan úgy járnának, 
mint ahogy azt lapunk 47 számában Leszher 
Alajos tisztelt kartársunk közli s mely általa 
leirt eset azt hiszem hogy nem áll magában
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402 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

elszigetelten, hanem akad még több hozzá 
hasonló is, csakhogy talán mások hallgatnak 
az ő bajaikról, vagyis akadnak olyanok is a 
kartársak közt, kik Ígérnek füt-fát, azután 
pedig óvatosan visszavonulnak. —

Ilyen esetek pedig nagyon alkalmasak arra, 
hogy még a lelkesültebb híveknek is kedvüket 
szegjék s elkedvetlenítsék a küzdelemnek 
tovább folytatásától, mert utóvégt-e nem is 
lehet kívánni, hogy a szinte szűk annyagi 
viszonyok közt élő egyesek mások jóvoltára 
sajátjukból erejüket meghaladó módon költe
kezzenek A vége pedig ennek utoljára is a 
teljes tétlenségre és elernyedésre vezet.

Ezt az igen komoly bajt idejekorán kell 
megelőznünk s egy kis frisseséget, üdeséget 
hoznunk testületünkbe s megválasztanunk a 
helyes irányt, melyben haladnunk kell.

Ez a helyes irány meg van nekünk adva 
jóváhagyás alatt álló alapszabályaink 20 §-ában, 
mely szól a következőképen: „Egyesületünk 
szervezése és igazgatása belső és külső. “

Nekünk az alakulás előkészítésénél az 
alapszabályok eme szabványát megfordított 
sorrendben kell vennünk s először megalakí
tanunk a külsőt és csak azután a belső szer
vezést, melyhez a lelkesebb kartársaknak nem 
hogy mielőbb, de azonnal hozzá kell fogniok. 
Értem ez alatt azt, hogy már most kell meg

kezdeni a külső körök megalakítását, mi utó
végre sem nagy szellemi, sem pedig nagy anyagi 
megterheltetéssel nem jár, mert szükebb körben 
nem nagyok az utazási költségek. Igyekezni 
kell a kartársakat lehetőleg a központokba 
összehozni, itt velük megértetni, hogy mi az 
összejövetel czélja, felhívni őket kötelező nyilat
kozattételre, hogy országos egyesületünkbe 
belépnek a 9. § harmadik bekezdésében jelzett 
beiratási dij lefizetése mellett. Központoknak 
legjobb lenne talán az erdőfelügyelüségi szék
helyeket venni, ez azoban korán sem annyira 
irányadó, mint inkább, hogy lehetőleg az összes 
kartásak által minél könnyebben legyen elér
hető a gyülekezés helye. Ilyen gyűléseken 
azután komoly gondolkozásu kartársakkal lévén 
dolgunk, ezekkel már előre megállapodhatunk 
a leendő fiók elnökének, jegyzőjének, pénz
tárosának s a választmánynak személyeire nézve.

Ha már most a fiók egyletek megvannak, 
akkor milyen könnyű lesz majd megalakítani 
a központi szervezést és igazgatást is ! A meg
alakult külső fiók egyletek ugyanis már előre 
megtarthatják tanácskozásaikat s megnevez
hetik és kijelölhetik azokat a tagjaikat, kik 
majd hivatva lesznek őket annak idején az 
országos alakuló gyűlésen képviselni. Hasonló 
lesz ez a szervezés a katonai kiképzéshez, 
hol szinte először az egyes ember, azután a

T f f  f f  TTlf f f  TTT*f TtTtTt j f  ttITtti TTt

Vadász-évad.
Irta: Várkonyi Dezső. — (A „Hazánk" után.)

Egy ismerősöm, aki az inyencmesterségnek kiváló 
hive és művelője, egesz határozottsággal állította a mi
nap, hogy az angyalok a mennyországban minden ünnep- 
és vasárnap fiatal fogolypecsenyét esznek lencsepüreé- 
vel. Hát bizony a gyönge fogoly nem utolsó korne- 
dencia; ismerek magam is — nem ugyan a mennyei 
körökben, de idelenn e nyomorult sártekén — sok öreg 
vadászt, aki megveti a nyúl-, őz- vagy szarvasgerincet, 
oda se néz a vadsertésroulade-uuk, ellenben él-hal a 
gyönge gábler finom melle húsáért.

Dani bácsi a nyugalmazott óbester, aki ennek 
dacára kitűnő vadász, szintén nagy tisztelője e pecse
nyének. Julius utolsó napjaiban, a tilalmi idő vége felé

már nap-nap után járja az öreg, bottal a kezében, a 
vadászterületet. Eleinte azt hittem, hogy a nyűgbe vert 
szenvedély hajtja ki a mezőre, hanem aztán rájöttem, 
hogy a tapasztalt okos vadász furfangja, előregondos- 
kodása egszerüen előzetes kémszemléket tartat vele.

Megleptem egy juliusvégi alkonyaikor a nyirfa- 
erdőn, amint az árokparton mereven figyelt az ötven- 
holdas makkrakás felé.

— Mire leskelődik, Dani bátyám?
Szótlanul intett, hogy üljek melléje a puha gyöpre. 

Vagy egy negyedórát segítettem neki hallgatni, mikor 
egyszerre a csak félöles gazzal, kóróval, tüskével bo
rított makkrakás balsarkán raegcsirren az öreg fogoly 
csikorgó hangja, hívogatva megszéledt csibéit. A követ
kező pillanatban ugyanez a hang csaknem közvetlenül 
előttünk; majd jobbról, közelebb, távolabb egymásután 
felhangzik a hivogató csirregés.

A Dani bácsi szemei ragyognak, botjával mindig 
az uj (hang irányában {döföd és félhangon dörmegve 
olvas:
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sor, majd a szakasz, végül pedig a század 
nyeri kiképzését s igy mire oda jut, hogy 
súlyos feladatokat kell megoldania, azok már 
mindenre teljesen felkészülve találják. Bizon 
bajos is lenne csupán csak ujonczokkal egy
szerre ezredgyak oldatokat kezdeni.

Kérdem már most, hogy ha igy az egész 
országban megalakítjuk előre a fiók egyleteket 
s kimutatjuk ez által, hogy nem egy pár rajongó, 
hanem egész nagy tömege a lekesedőknek 
óhajtja országos egyesületünk megteremtését, 
mi lenne az akadálya alapszabályaink jóvá
hagyásának ?

Nehogy pedig az előadottakat bárki is 
csak puszta szóbeszédnek tekintse, értesítem 
a tisztelt kartársakat, hogy Sopron vármegyében 
hatan kezünkbe vettük a dolgot, hogy ügyünket 
ilyen irányban fejlesszük, minek igazolásául 
alább közlöm az általunk erre vonatkozólag 
felvett jegyzőkönyvet. Munkálkodásunk sikeré
ről majd annak idején lapunk utján fogunk 
beszámolni, addig is arra Isten áldását kérem.

Pi lnik András
védkeriiloti erdőör.

Jegyzők ön yv
Felvétetett Lajtaszentmiklóson 1900 évi augusztus 

hó 19-én a sopronmegyei közbirtokosságoknál alkal-

— Egy . . .  kettő . . .  négy . . .  ha t . . .  nyolc . . . !  
Nyolc csapatom van, öcsém! — kiáltja végül diadal
masan. — És még hozzá milyen csapatok! Tegnap 
alkonyaikor egyet felriasztott valami fogolyéhes bestia, 
hát volt benne vagy harminc darab gyönyörű gábler, 
csaknem anyányiak már.

Csettentett a nyelvével. Most már hát megértettem, 
hogy miért járja az öreg a határt: az esti fogoly-kon
certek nyomán számbaveszi az állományt s mikor 
augusztus 1 -én a törvény leszedi a bilincset a vadász
kézről, kívülről tudja, hogy a terület melyik részén 
kiadós a fáradtság.

íme, ez idén egész határunkban leggazdagabb volt 
a makkrakás s elseje után természetesen ideszólott az 
első puskás-vizitünk, kivittük magunkkal a kis kadétot 
is, aki most ismerkedik a különbséggel a Mannlicher, 
meg a Lancaster között s az idén a legjobb kuncsaftja 
a puskapor áruló fűszeresnek.

Olyan a vadászatban az ilyen koca-jáger, mint a 
hazárd-játékban a kezdő kártyás. Rendszerint neki jár 
a legjobb kártya, de nem tud vele élni.

mázott védkerületi erdőőrők választmányának ülésén.
Jelen voltak az alulírottak. A tanácskozás tárgyát 

képezte az alakuló országos erdészeti és vadászati 
altiszti nyugdíj és segélyegyesület ügye, melyet az 
alulírottak szintén örömei fogadnak.

Miután az orsságos egyesület az alapszabályok 
20 §-a értelmében belső vagy központi és külső illetve 
fiók igazgatásra szorul, azért már most időszerűnek 
látja az alulírott választmány, hogy Sopronmegye és 
környékére vonatkozólag alakuljon meg a fiókegye
sület. Ennek feladata lesz legkésőbb 1901 évi január 
hó 1 -től működését megkezdeni a már megalkotott és 
felsőbb jóváhagyás czóljából felterjesztett alapszabályok 
értelmében.

E fiók egyesület tagjai lesznek mindazon jelent
kező erdészeti és vadászati altisztek, kik Sopron- 
megyében vagy környékén tényleges szolgálatban 
állanak, arra való tekintet nélkül, vájjon azok az erdő
törvény 17 §-ában megjelölt erdőbirtokosoknál vagy 
magán uradalmak erdészeténél alkalmaztatnak.

Hogy a fiókegylet működését a kitűzött időben 
meg kezdhesse, az alulírott választmány szükségesnek 
tartja elhatározni a következőket:

1. Utasittatik a választmányi elnök és jegyző, 
hogy az ismert alapszabályokat nyomassa ki, úgy 
szintén a leendő tagokhoz intézendő felhívást a jelen 
jegyzőkönyv csatolása mellet annyi példányban, a 
mennyit a szétküldésre szükségesnek tart, s azokat a 
legrövidebb idő alatt posta utján intézze az érde
keltekhez.

2. Utasittatnak az 1 pontban nevezettek, hogy 
eljárásukról jelentést tegyenek a választmánynak, 
továbbá pedig intézkedjenek, hogy az „Erdészeti 
Újságának közlés czéljából jelen jegyzőkönyv meg
küldessék.

Nem most is alig, hogy beállottunk, majd felemelte 
a kadétot egy óriási csapat fogoly. A felszállás roba
jától s a megriadt anyamadár rikácsoló hangjától eláll 
egy pillanatra a kocavadász szívverése, de aztán csak 
kapja a puskát s vaktában beledörrent majdnem egy
szerre mind a két csővel a csapatba.

— Ne, te, ne; — korholja Dani bácsi az ifjút. 
— Mire való ez a nagy sietség? Ereszd ki a csapatot 
aztán célozz meg egyet belőle, az legalább biztosan 
esik, ha még nem másik kettő is vele. Az öregjit meg 
hagyjad menekülni, mert ha azt kilövöd a csapatból, 
az apróságot összeszedi a vércse, kánya, meg a róka.

Kárbaveszett tanitás. A következő percben egy 
ökölnyi süldő-nyul ugrik meg a lába mellől és zig-zug 
futással keresi a menekülést a nagy fűben. Hát nem 
elkapja a hév a kadétot és beledurrant a fü közé, le
tarolva jó darabon a száraz kórót s egész porfelhőt 
csapva fel a porhanyós talajból. A nyulacska, szeren
csére, sértetlenül menekül, ellenben megnyikkan az öreg 
urnák Lord-kutyája, a melynek a bundájába belefura- 
kodott egy pár szem 14-es sörét.
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3. Felhatalmaztalak az elnök és jegyző, hogy a 
jeletkező tagoktól feliratkozási dij fejében 2 koronát 
szedhessen és azt az erdészeti egyesület szervezése 
körül fölmerülendő kiadásokra fordíthassa, szemelőtt 
tartva a lehető takarékosságot, és a kiadásról elszámolás 
tétessék a választmány előtt.

Az 1 pont alatt jelzett felhívás a következő 
szöveggel nyomattassék ki:

N. N. urnák . . . .  -bán. 1899 évi július hó 11-én 
Budapest székesfővárosában megtartott erdőaltiszti 
congressuson tárgyalva lett azon mód, mikép lehetne 
az erdészeti és vadászati alisztek helyzetén segíteni 
a jövőre nézve, mikor azok elemi csapás, betegség 
vagy elöregedés esetén szolgálat képtelenekké válnak?

Ismeretes, hogy a nevezettek közül kevesen 
vannak oly szerencsés viszonyok között, hogy java
dalmazásuk révén tudnának megtakaritni annyit, meny
nyivel bekövetkező munkaképtelenségük esetén nyomo
rukon segíteni tudnának. A mi pedig a szolgálatadók 
által nyújtott nyug- vagy kegydijjakat illeti, azok 
rendesen oly csekélyek, hogy csak kevés nyomor 
enyhítést nyújtanak. De igen kevesen vannak olyanok, 
kik e csekély jóságban részesülnek. Már pedig a 
szolgálatadó birtokosoktól sem lehet többet kívánni és 
őket arra kényszeríteni, hogy köteleztessenek jövőnkről 
gondoskodni, különösen ott, hol maguk is mostoha 
viszonyok között vannak. Az embernek, legalább az 
életre valónak nem szabad a sorsát teljesen csak 
másokra bízni, hanem annak intézésére magának keli 
befolyni, mert hiszen azért van észszel és gondolkodó 
tehetséggel megáldva, hogy önmagán segíteni tudjon, 
igy nyilván való, hogy az erdészeti altiszti személy
zetnek sem szabad mindent másoktól várni, hanem 
neki magának is kell törekednie azon, hogy helyzete

javuljon, kiváltkép pedig saját és családja jövője a 
lehetőséghez képest biztosittassék.

Itt pedig önkénytelenül mutatkozik a szükséges
sége annak, hogy az országban szétszórt személyzet 
egyesüljön és egymást kölcsönösen támogassa.

Ez eszméből kiindulva megalakult az , Országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély egye
sület,* melynek tervezett és a fenti napon elfogadott 
alapszabályait van szerencsénk a Tisztelt czimnek ide 
csatoltan meg küldeni.

Az egyesület országukban szétszórt tagjaira való 
tekintettel, az alapszabályok 20 §-a intézkedik, hogy 
az egyesület íiókegyletek alakjában szervezkedjék és 
ily formában központilag igazgatás alá essék.

Alulírottak mint a sopronmegyei közbirtokossági 
erdészeti altisztek által választott tagok válalkoztunk 
arra, hogy a leendő Országos egyesület fiókegyletét 
Sopron és környékére vonatkozólag megalakítjuk.

E czélból felhívjuk T. urat, hogy ha az ide 
csatolt szabályzat értelmében fiók egyesületünknek 
tagja óhajt lenni, úgy szíveskedjék az ide csatolt nyilat
kozatot aláírva minél előbb az alulírott elnökség czimére 
elküldeni.

Egyúttal annak a reményünknek adunk kifejezést, 
hogy ajánlatunkat nem fogja vissza utasítani, hanem 
inkább saját és sorstársai érdekében az egyesület 
javára iparkodni fog uj tagokat ajánlani.

Be kell bizonyítanunk azt, hogy az erdészeti al
tiszti testület is életrevaló és hogy tud lelkesedni a 
nemes czél iránt. Midőn az országban a legműveltebb 
és legtekintélyesebb osztályú egyénektől kezdve a 
legeszerübb osztályig meg tudják érteni az egye
sülés jóvoltát, akkor az erdészeti és vadászati

De már ennek fele sem tréfa! Dani bácsi holmi 
ragyogó csilagok és mennybeli szentek emlegetésével 
röviden megmagyarázza a kadétnak, hogy a nyulra még 
két hétig, a vadász-kutyákra pedig örök időkig érvény
ben marad a vadászati tilalom s azzal elkergeti őt, ki 
a vetett kukoricába, bóklázzék ott, ahol sem emberben 
sem vizslában nem tehet kárt.

És most előre! tiporjuk meg a makkrakást. Junó 
és Lord, a két jó vizsla, mintha csak tudnák, hogy a 
kadét távoztával biztonságban van az irhájuk, gyönyö
rűen nyomoznak a sűrűben. A bogáncs-virág fehér 
pihéje belekapaszkodik a kutya bajuszába, szemöldeibe 
s bosszantja az orrát, amint egy tisztásra ér, nagyokat 
prüsszent, aztán keres tovább. Ahol a! Már nyomon 
is van mind a kettő. Lesunyt fejjel, mereven kinyújtott 
farkkal megállva jelzi, hogy előite a vad, majd óvatosan 
előbbre húzódik, mert a fogoly-csapat nyargal előtte, 
mint megannyi lovaskatona, nincs kedve fölrebbenni a 
nagy melegben. Csakhogy a Junó se most foglyászik 
ám először, s jól ismeri a vad praktikáját. Abban hagyja

a húzást, hirtelen kiugrik oldalt és egy kanyarulattal 
elébe kerül a futó csapatnak. Itt már nincs a szaladás- 
ban menekvés, szárnyra kell kelni, hiába! Négy puska
csőből zuhog a serét a madárcsapat közé s kilenc 
darab gábler szárnyaszegetten, nagy puffanással potyog 
vissza a fű közé. Az öreg kakas egy pár szárnyesapás- 
nyira még együtt repül a csapattal, majd hirtelen el
kezd függőleges irányban emelkedni, felszáll a levegőbe 
vagy husz-huszonöt méternyire, ott aztán egyet buk
fencezik s holtan esik vissza. A fejébe kapott a sze
gény egy vagy két szem sörétet, ilyenkor csinálja meg 
a fogoly ezt a merész emelkedésű, utolsó repülési 
produkciót.

A kutyák ezalatt szedik össze a zsákmányt s a 
gyakorlott és szenvedélyes aportőr vén Lord, a lövési 
eredményekre való tekintet nélkül, a hullott vadnak 
két harmadát szolgáltatja be a gazdájának. Hja, a vizsla 
is akkor ér valamit, ha szemes.

Még egy-két felvert csapattal diskurálgattunk 
puskaszóval és íme nincs már üres akasztója a tarisz-
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altiszti testületről csak nem tételezhető fel, hogy ezt 
megérteni ne volna képes! . . .

Hivatalnokok, iparosok, kereskedők, gyárimunká
sok, hivatalszolgák, napszámosok, hordárok s. t. b. 
tudnak egyesülni, csak az erdészeti altiszti testület 
nem volna erre képes? . . .  Ez nem tehető fel rólunk, 
mert mibennünk is meg van erre nézve úgy a képesség 
valamint a jóravaló törekvés. És erősen hisszük, hogy 
a közel jövőben be fogjuk bizonyítani, hogy Magyar 
hazánk területén szétszórt kartársainkkal egy életerős 
erdészeti és vadászati nyugdíj és segélyegyesületet 
fogunk megalakítani. —

K. m. f.
BARÁTH FERENCZ,

nádasdi védk. erdőőr 
mint a választm. jegyzője.

SCHMIDT FERENCZ,
márcfalvai véd. erdőőr 
mint választm. tag.
ORBÁN JÁNOS

szt, margiti védk. erdőőr 
mint választm. tag.

PILNIK ANDRÁS,
lajtsztmiklósi védk. erdőőr, 
mint a választm. elnöke

SZTRHÁRSZKY JÁNOS,
ágfalvai védk. erdőőr, 
mint választm. tag.

KOLOS ISTVÁN
nyéki védk. erdőőr 

mint választm. tag.

Még egyszer: „a szakiskolások pusztulása."
Kedvelt lapunk 31-ik számában „Szakiskolások pusz

tulása* czimü közleményre visszatérve, legyen szabad nekem 
is egy kis adalékkal szolgálnom ahhoz, hogy hol keressük 
ennek a pusztulásnak az okát, egyúttal kimutatván azt 
is, hogy panaszra nem csak a szakiskolásoknak, hanem a 
magán szorgalom utján vizsgázóttaknak is alapos okuk van.

Egy Biharvármegyében fekvő nagyobb uradalomban, 
melynek erdeje kezelési szempontból az erdőtörvény 17 §-a

alá esik s igy szakvizsgázott erdőőr alkalmazása mul- 
hatlan kellék, folyó év julius elsejére egy 11-od osztályú 
erdőőri állás volt üresedésben. Erre az állásra többen 
folyamodtunk s akadtak köztünk úgy erdőőri szakiskolát 
végzettek, valamint olyanok is kik megfelelő gyakorlat 
után az erdőőri sz ikvizsgát magán utón tették le s igy 
nem lehetett arra nézve kifogás, hogy megfelelő képesi- 
téssel bírók nem pályáztak, mégis mi történt? Az, ami 
olyan nagyon gyakori eset a magán uradalmaknál, hogy 
mi szakképzettek és képesítettek valamennyien mellőzve 
lettünk, az állást pedig egy olyan egyén nyerte el, ki 
még talán eleiében soha sem látott erdőt s igy körül
belül annyit ért az erdészethez, mint hajdú a harang
öntéshez.

Ez azonban még hagyján, mert hiszen ehhez már 
hozzá vagyunk szokva s idegeink annyira meg vannak 
edzve, hogy az ilyen mellőztetés nem érint nagyon fáj
dalmasan, de van itt még más oldala is a dolognak. Az 
erdőtörvény ugyanis az erdőőröktől megkívánt kellékek 
közt megkívánja a feddhetlen előéletet is, már pedig a 
mi mellőzésünk mellett kinevezett egyén csak nemrégiben 
lett a vasúttól — hol alkalmazva volt — különféle s 
meglehetősen a becsületbe vágó visszaélések miatt el
csapva s igy bizon nála minden egyébről lehet szó, csak 
feddhetlen előéletről nem.

Pedig csodálatos dolog, hogy az illető uradalom 
netn okult még a saját példáján, mert tudomásom szerint 
a közel múltban ugyancsak ilyen egyénnel töltött be egy 
I. osztályú erdőőri állást, de bizon csakhamar kénytelen 
volt útilaput kötni a talpára.

Nehogy pedig valaki azt higyje, hogy én itt tisztán 
csak rágalmazni akarok, mert szószerint való igazság az, 
a mit elmondtam. Nekem eszemágában sincs azt vitatni, 
hogy vájjon a szakiskolázott, vagy a magán szorgalom

nyának, mindegyiken csüng egy-egy csukott szemű, 
íeketelábu fogoly, sőt némilyeken kettő, három is.

Pedig a hü vizsla megint áll.
Ohó! ezúttal azonban nem fogoly-szag bántja az 

orrát; szemei zöldes fényben égnek, hátán fel van 
borzolva a szőr és a farkával ütemre csapkodja jobbra- 
balra a száraz kórót. Persze, hívatlan és jogtalan vadász
kollégára akadtunk, egy vén cirmos kandúr gömbölyödik 
ott a széles lapu tövében. Nem röstelli a fáradtságot a 
tolvaj, hogy a várostól egy órányira kikuttorogjon egy 
kis fogolypecsenyére. A hosszú kirándulás hivatalos 
titulusa mezei egerek fogdosása volna ugyan, de ime 
a vén ravasznak most is ott libeg bajuszán egy csomó 
logoly-toll, árulója a bűnös orvvadász-szenvedélynek.

Egy durranás és a köteles rögtönitélet végre van 
hajtva. Még Junó ád kifejezést az ősi fajgyűlöletnek 
azzal, hogy a véres tetemet párszor feldobja a levegőbe 
és ezzel mára befejeztük a gyilkosságokat.

Az erdőszélen puha pázsit hiv pihenőre. A fogoly
tetemeken mindenekelőtt bizonyos szakácsmüvészettel

elegyes vadászmütét hajtatik végre, nehogy a nagy 
melegben romlásnak eredjen az izes hús.

Aztán a csöndes alkonyórán előkerül a tarisznyá
ból egy kis szalonna, sonka, párisi, no meg kulacs is 
telve jóféle somlaival. Annyi tipródás után jól esik egy 
kis falatozás. A kadét is előkerül üres kézzel ugyan 
de olyan puskapor-füstös ábrázattal, mintha diadalmas 
ütközetből tért volna meg. Elpufogtatott vagy félfont 
puskaport s most sóvár szemekkel nézegeti a fűre kitere
getett fogolyhullatömeget.

Ahogy ott csöndben falatozunk, megint minden
felől halljuk a csikorgó csirregést. A szétszórt csapatok 
vezérei keresik a családtagokat, amik felelgetnek is. 
ki közelről, ki távolabbról. Mire a nap lemegy egészen, 
a még élők bizonyára együtt lesznek már.

Ezen közben a kadét hirtelen a puskához kap 
és óvatosan céloz felfelé az árokparton. Hát jó szeme 
van a gyermeknek! Vagy harminc lépésnyire egy vén 
róka somfordái ki az erdőből a makkrakás felé. Lompos 
farkát lomhán húzza a pázsiton, óvatosan lépked, meg-
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utján szakvizsgázott erdőőr derekabb, csak azt az egyet 
kívánom, hogy az, ki pályánkra lép, tiszta jellemű s arra 
érdemes legyen

Valóban itt lenne már az ideje annak, hogy az 
erdőtörvény teljes szigorával s minden ponton végiehaj- 
tassék, mert mig ilyen itt leirt példát tapasztalnak az 
erdészeti altiszti pályára készülők, nemcsak saját kedvüket 
elvesztik attól, de még a másokét is lelohasztják s a vége 
az lesz, hogy az altiszti személyzet tekintélye a nem kö
zéje tartozó elemek miatt a helyett hogy emelkednék, 
fokozatosan és folyton sülyedni fog.

E g y  b i h a r i  előf izető.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.
Sor-sz. Név Lakhely Megye
458. Fischer Károly . Nyitra-Sárfő Ny itra
.459. Bögözy Gyárfás . . Miskolcz Borsod
460. Szigeti János . . . Oasa Szeben
461. Kiss János . . . Szabar Baranya
462. Grün Ferencz * » »
468. Mészáros Tamás . Kemenes-Szt.-Péter Vas
464. Bajnok István . Hont-Börzsön Hont

megáll, hallgatja a hívogató fogolyesirregést és sunyi 
pofával fordul a hang irányába. Hallotta a vén tolvaj 
az imént a lődözést, tudja, hogy pár sebesült fogoly 
rendszerint elmarad a tüskésebb bozótban, azokat szeret
né vacsorára összeszedegetni.

Éppen az árokparton akar leereszkedni, mikor 
eldördül a kadét puskája.

— Brávo! — kiálltja Dani bácsi és nyomban 
megbocsátja a Lord bundájába tévedt serétszemeket; 
a kadét kivételképpen talált s a róka nagy bukfenccel 
döglötten vágódik az árokba.

A beldog puskás fel is ugrik, hogy odarohanjon, 
de az öreg elkapja a kabátja szárnyát.

— Szerencsétlen! ne menj közel hozzá.
— Hiszen már nem mozog! — mondja naivul 

a kadét.
— Nem ám, de mozog az a millió apró ugrán

dozó állat a bundájában! Rókához, ha nyáron közel 
mégy, úthosszát vakarózol — azt mondja az álmoskönyv. 
Ellenben még egyet belelőhetsz, nehogy idő előtt fel
támadjon a vén rabló.

Még ez a lövés is jól esett a kadétnak, akit ez a 
siker egészen megvigasztalt a délutáni kudarcért.

K ü l ö n f é l é k .

Izg a lm as m edvevadászat. Zemplén vármegye 
Zboj község határában és annak környékén fekvő 
erdőségben nagyon elszaporodtak a medvék s nagy- 
károkat okoztak a zboiaknak szarvasmarháikban, miért 
is ezek földesuruk Lobkovitz Rezső herezeghez azzal 
a kéresse! fordultak, hogy rendelje el a fenevadakra 
a hajtóvadászatot, mit az el is rendelt s erre annál 
nagyobb szükség volt, mert azok már annyira vér
szemet kaptak, hogy a legelőmarhát fényes nappal 
és a pásztorok szemeláttára is megtámadták. így esett 
meg ez a napokban is, midőn egy hatalmas medve 
neki esett a tehéncsordának és egy üszőt abból ki
szakítván, azzal hamarosan végzett, ezzel azonban 
meg nem elégedett, hanem utánna ment a csordának 
s még egy tehénnek kiontván a beleit, lakinározni 
kezdett. A szegény állat tulajdonosa nem mert a 
medvéhez közeledni, lelkendezve futott az erdészhez, 
ki erre a kezeügyébe eső vadászokat azonnal beczitálta 
s miután két község népe kiállott hajtónak, kimentek 
az erdőre. Az eleresztett kutyák csakhamar ráakadtak 
a medvére az erdőszélen, ez pedig a csaholás elől 
menekülni igyekezett, ekkor azonban egy bátor tót 
legény útját állotta s rá is lőtt, de elhibázta, annyit 
azonban mégis elért, hogy a maczkó a vadászok vonala 
felé vette útját s egyenest az urasági erdőőrnek ment, 
ki egy jól irányzott lövéssel leteritette. Bár a golyó 
a medve szivét roncsolta szét, ennek még volt annyi 
ideje, hogy hátsó lábaira állva az erdőőrre támadjon, a 
legválságosabb pillanatban azonban összeesett s kiadta 
páráját; A hatalmas állat hossza 2‘30 méter volt. V. L.

A koponyacsont fehérítéséről. Hogy a 
szarvas, őz vagy zerge koponyacsontja fehér maradjon, 
a koponyát verőfényes napon egy fazékba tesszük s 
azt egy óra hosszáig jól kifőzzük, azután egy tompa 
késsel levakarjuk s a nap sugarainak legkevesebb 
4 órán át kitesszük. Ilyen elbánás mellett a kaponyacsont 
állítólag örök időre olyan fehér marad, mint az elefánt- 
csont. így írja ezt egy osztrák szaklap.

H am is bankók m indenfelé. Csak nemrégiben 
fogtak el Kolozsvárt és környékin egy számos taggal 
biró bandát mely hamis tízforintosakat gyártott, most 
pedig Budapesten egy másik banda került hurokra, 
melynek feje dr. Takáts Zoltán volt ügyvéd s mely 
a feleországot behálózta és az előbbinél nagyobb szabás
ban munkálkodott, mert ez már százasokat fabrikált, 
még pedig igen ügyes és alig felismerhető utánzatok
ban. (Itt minden félreértések elkerülése végett ki kell 
nyilatkoztatnunk, hogy lapunk egyik bandával sem állt 
összeköttetésben s igy feltétlenül rá van utalva azokra 
az előfizetési dij hátralékokra, melyeket számos tisztelt 
olvasónk nyilván abban a tévthitben nem küld be, 
hogy magunknak is külön bankóprésünk van.)

A  m esterség elől. A  mesterség nemes levél. 
Ezt tartották nagyon sok ideig jó Magyarországon s volt 
is látszata az iparos büszkeségnek. Ma pedig mihelyt bele
kóstol valaki a lateiner pálya kétes gyönyörűségeibe, 
azonnal különb legény akar lenni az iparosnál. N agy
váradról írják, hogy a dengelegi tanító fia, aki midössze 
tizennégyéves volt s megbukott a gimnáziumban, a robogó 
vasút elé feküdt, mert az édes atyja suszterinasnak adta.
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A  fiú megfutott az iparos pálya szégyene elől s a robogó 
vonat elvégezte a reábizott gyilkos munkát. Mikor a 
dengelegi tanító fia haláláról értesült, maga is öngyil
kossági kísérletet követett el, de nem halt meg.

Szerkesztői üzenetek.
V arga V. A ntal urnák. Terecseny L. J. karfársunk 

csakugyan beküldött 23 kor. 10 fll-ért. mely összeg addig, mig 
az alapszabályok jóváhagyást nyernek, gyümölcsözőleg a posta
takarékpénztárba tétetett. Hogy neve a névsorból kimaradt volna 
alig hisszük, de majd utánna nézünk, mert megvallva az igazat, 
oly sok a teendőnk, hogy erre alig szakíthatunk ogy kis időt az 
éjjeli órákból. Ha tévedésből csakugyan nem került bele, a leg
közelebbi számban pótolva lesz. Most siettünk ezzel az üzenettel 
nehogy [bármi félreértések támadjanak. Üdvözlet! Csáky  
B álint urnák, Szurduk. A magyar példabeszéd, „hogy nincs 
rosszabb a rossz szomszédnál, nem csal mert ime Önt is téve
désből ilyen szomszéddal cseréltük fel s ebből eredt a galiba, 
melyért szives elnézését kérjük. Előüzetése csakugyan a folyó 
év végéig rendezve van. Novák Im re urnák, Böhönye. Fenti 
üzenet Önnek is szól. Előfizetése e hó végéig van rendezve. 
Botló László urnák, N.-Fülöp. Ön neheztel, hogy a röpirat 
árát kértük s kéri magát a további felszólítástól megkimélni. 
igaz. hogy tőlünk hiba volt egy helyett két példányt küldeni, 
de Önnek is az lett volna az első teendője, hogy a tévedésből 
oda küldött második példányt azonnal visszautasítsa vagy minket 
a hibára figyelmeztessen, ekkor bizonyára mi sem kértük volna, 
az árát, annál kevésbé, mert hiszen nekünk az ilyen kérések 
tekintélyes költségünkbe kerülnek. A vizssaküldött példányt 
megkaptuk s igy béke velünk! K ádár Im re urnák, Siklód. 
A két hiányzó számot újból megküldtük.

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

HIRDETMÉNY.
Alólirott zárdauradalom részéről ezennel pályázat 

nyittatik egy erdőőri állásra, melyre törvény szerint 
előirt szakképzettséggel biró erdőőrök pályázhatnak. 
Javadalmazás 600 korona készpénzfizetés, szabad lakás 
egy hold konyhakerttel, saját használatára szükséges 
tűzifa, 4 darab szarvasmarha és 8 darab kis marhá
nak az erdőben való szabad legeltetése mellett.

Kérvények intézendők: Zárdauradalom igazgató
sága, Meszics (Temes m.) u. p. Verseez.

A r g i r o v i t s  N e k t a r i u s  
3—8 zárda administrator.
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Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNÁL

Bécs VI. Mariahilferstrasse 49.
Árjegyzék ingyen és bérmentve,

Az „Erdészeti üjság“ 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása", diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és togoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fen tartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
íüzve, bérmentetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mü 85 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az Erdészeti Ú jság  
szerkesztősége.

Dr. Lendl A dolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Jutányos árak, k itűnő munka, 
m űvészies k ivitel.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet I állattani, vadászati és halászati 

1 képes folyóirat. Egy évre 6 kor. és Halászat J Megjelenik havonkint kétszer. 
M utatványokat ingyen küldünk.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .
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Szerb kir. udv. szállítók. Ó cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő utcza 2 .  szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimentő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, —- mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

^POLGÁRI RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet íorditunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók.

0 császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. szep tem ber 18. 51. szám

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
~ -------

*> Előfizetési á r a k : ^
Egész é v r e ........................... 8 kor. — fii. i
Fél é v r e .................................4 kor. — ül.
Negyed évre . . . . . .  2 kor. — fll.

Előttzetési dijak, hirdetések s bármily 
, írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez J 
5 küldendők. <J

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

helye 20 fll. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fll. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
- sékelt dijak egyzsége szerint.
&

____________________ . -------------------------— -------------------

Tisztelt olvasóinkhoz!
Lapunk a jövő számmal befejezi a IV.-ik év

folyam pályafutását s október hó eléjével Isten és 
hiveink segítségével megindítjuk annak V.-ik évfolyamát.

Hat éve immár, hogy életünk nem egyéb, mint 
folytonos küzdelem, arra irányítva, hogy az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet érdekeit minden téren 
előmozdítsuk. Sajnálattal kell bevallanunk, hogy bár 
eddig is voltak sok részben és számot tevő sikereink, 
még mindig távol állunk attól a végczéltól, melyet 
magunk elé tűztünk s még nagyon sokat kellend 
küzdenünk, mig azt elérhetjük, de ettől nem rettenünk 
vissza, mert az erősnek nincs akadály s ha ilyen útjába 
is gördül, az csak arra jó, hogy erejét még jobban 
fokozza s tettvágyát emelje. Bennünk is meg van az 
erős akarat, a kitartás végig küzdeni a harczot, melybe 
kezdtünk s nem engedni ki kezünkből a kitűzött 
lobogót, hanem azt vagy győzelemre segíteni, vagy 
pedig vele együtt hullani a porba. Ezt az erőt az a 
kicsiny de lelkes csapat kölcsönzi nekünk, mely eddig 
hűségesen kitartott mellettünk s reméljük, hogy kitart 
még a jövőben is, egészen odáig, hol majd fejünkre 
tehetjük a győzelem babérját.

Lapunkat jövő évfolyamában nem csak díszesebb 
kiállításban, képekkel ékesítve, hanem egyúttal meg
nagyobbított, illetve terjedelmesebb formában óhajtanok 
kiadni a mostani árak mellett, ez azonban csak úgy 
lesz lehetséges, ha olvasóink, illetve előfizetőink száma 
is gyarapodni s legalább megkétszereződni fog s ezért 
kérjük valamennyi eddigi hívünket, hogy kartársaik 
körében újabb híveket igyekezzenek szerezni, vagy 
velünk legalább azoknak a kartársaknak nevét, pontos 
czimét (lakhely, utolsó posta, megye) közölni szíves
kedjenek, kik eddig még nem elfizetői lapunknak, hogy 
igy azoknak előfizetési felhívásokat, esetleg mutatvány 
számokat is küldhessünk.

Végül kérjük mindazokat, kiknek előfizetésük

vagy már régebben lejárt, vagy pedig legközelebb le 
fog járni, hogy hátralékaikat kiegyenlíteni, egyúttal 
pedig előfizetéseiket megújítani sziveskedjenek. Ilye
neknél tájékozásul a czimszalagra jegyeztük az elő
fizetés lejártának napját s igy mindenki könnyen ki
számíthatja magának az év végéig való járandóságot, 
tudva azt, hogy az előfizetési ár:

egy é v r e .............................. 8 k.
fél é v r e .............................. 4 k.
negyed é v re ......................... 2 k.
egy h ó r a ............................ — k. 67 fii.

Mindenesetre óhajtandó, hogy az előfizetést min
denki az év végéig rendezze, mert ez nagyon meg
könnyíti nyilvántartásunk vezetését s drága időnkből 
sokat megtakaríthatunk és hasznosabb mnnkálkodásra 
fordíthatjuk.

Az előfizetési dijak könnyebb beküldhetése czél- 
jából előnyomott utalványlapokat mellékelünk mai 
számunkhoz.

Az E r d é s z e t i  Ú j s á g  
Jdadóhivatatala.

A riadó.
Alig pár hete, hogy elhangzott lapunkban 

az ország szivéből, Pest Pilis Solt Kis Kun vár
megyéből Sándor György tisztelt kartársunk 
szava, melyben a kartársakat megyénként és 
kerületekként való szövetkezésre s az ilyen 
szövetkezetek utján a majdani országos erdé
szeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély 
egyesület alapjainak megvetésére serkenti, már 
halljuk a szózat visszhangját, halljuk pedig le
geslegszéléről hazánknak, az osztrák határon 
őrt álló Sopron vármegyéből, hol immár hat 
derék kartársból választmány alakult meg, hi
vatva arra, hogy felrázza a talán még szunnya-
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dozó kartársakat álmos tétlenségükből s szól- 
litsa ki őket a cselekvés mezejére. íme az éber 
határőrök nem csak meghallották, de meg is 
szívlelték a riasztó szózatot s nem sokat habozva 
rögtön neki láttak a komoly és áldást hozandó 
munkához, melynek hogy meg is lesz a kívánt 
eredménye, ismerve a sopronmegyei kartársak 
intelligenciáját és áldozatkészséget, kételked
nünk nem lehet, de nem is szabad s nyilván 
már a legközelebbi napokban lesz alkalmunk 
hozni az örvendetes hirt, hogy a soproni kör 
számos lelkes taggal tényleg megalakult s meg
kezdte csoportosító és buzdító munkálkodását 
kerületében^

Már szinte kételkedni kezdtünk Sándor 
György kartársunk felszóllalásának sikerén, 
mert hiszen hat hosszú esztendőn át magunknak 
is gyakran volt alkalmunk hangoztatni a kerü- 
letenkint, tehát szükebb körben való egyesülés 
szükségességét, hogy a részek megalkottatván, 
könnyű legyen majdan összeállítanunk a nagy 
és hatalmas egészet, valamint hogy az órás is 
előbb a szerkezet egyes apró részecskéit késziti 
elő s csak azután lát hozzá az óra összeállí
tásához, melyben azután az előbb széttagolva 
volt részek a legszebb együttműködésre egye
sülnek s működésűk is csak addig tart és ér 
valamit, mig meg van köztük az erre szüksé
ges összhang.

Az ilyen vidéki köröknek felállítása nem 
is ütközik valami nagy nehézségekbe, elég, ha 
előbb csak egy pár a munkálkodástól és talán 
némi csekély áldozattól is vissza nem riadó 
lelkes kartárs fog kezet egymással s szövet
ségre lépve fogadalmat tesz, hogy teljes ere
jéből, egész odaadással munkálkodni fog országos 
egyesületünk nemes eszméjének terjesztésén. 
Ha már akadtak erre vállalkozók egypáran, 
azok már most sorra vehetik jobbról-balról a 
szomszédos kartársakat, ezek pedig ismét az ő 
szomszédjaikat s bizonyára ilyen eljárás mellett 
csakhamar az ország minden részében sikerülni 
fog a fiók vagy kerületi egyesületek megala
kítása. Az egészhez nem kell más, csak egy 
kis igyekezet, kitartás és türelem, már pedig 
ezeket a tulajdonságokat feltételeznünk kell a 
tisztelt kartársakban, mert hiszen hivatásuknál 
ezek múlhatatlan kellékek. Az erdő sem úgy 
támad, hogy egyszerre fellegeket verő szálfákat 
tüzködünk le az anyaföldbe, hanem előbb a 
magot kell oda rejtenünk, melynek a csirájá
ból támad a csemete, majd idővel a terebélyes 
fa, melynek lombjai közt vidáman fészkelnek 
az ég madarai s munkájuk után megpihennek 
annak ágain.

A mi egyesületünk is idővel ilyen tere
bélyes fává fogja magát kinőni, melyen majd 
nem egy kartársunk talál pihenőt, midőn az élet

Khinai furcsaságok.
A khinai és as európai embereknek igen külön

böző felfogásuk van úgy az erkölcsökről, valamint 
a mindennapi élet dolgairól, de a külömbségek tá
volról sem magyarázzák meg azt a nagy elkeseredést, 
melylyel Khina birodalmának népei tőrnek „az idegen 
ördögök' kiirtására.

Gyakran úgy látszik, mintha a khinai szánt- 
szándékkal cselekedné annak éppen ellenkezőjét, a 
mi az európainak évszázadok óta megrögzött szokása.

A khinai férfiak szoknyát, az asszonyok nadrágot 
hordanak; a férfiak czopfot viselnek, a nők hátul 
görcsbe kötik a hajukat. A férfira nők, a nőkre férfiak 
varnak. Az Írott nyelvet nem beszélik, a beszédet 
nem Írják. A könyveket hátulról olvassák, a jegyzéseket

a lap élére iktatják. Fehérben gyászolnak, a nők 
feketében mennek férjhez, s vén asszonyok a nyoszolyó 
lányaik. A vezeték-nevet a keresztnév után helyezik. (No, 
ebben még nem állnak egyedül a khinaiak, mert a 
német is igy csinálja s vele együtt több európai 
népfaj ejti ki elébb a keresztnevet, azután a család
nevet.) Nem az üdvözölt kezét rázzák meg, hanem a 
magokét, a lóra hátulról kapnak fel. A lakomát cseme
gével kezdik, levessel fejezik be.

Peking császári negyedét — mint városaink a 
középkorban — kőfalak és széles, mély árkok kör
nyezik. Ennek keretén belül emelkedik a „széuhegy“, 
állítólag annak okért, hogy — ostrom esetén — a 
császári ház el legyen látva tüzelő anyaggal. A palota
negyedben tízezer vizsga-czella van, hogy az állam
hivatalnokok ezekben tehessék le a harmadik állam
vizsgát. A paloták falai közt vannak a „kisértetfák“, 
amelyek az öngyilkosokra csudálatos vonzerőt gyako
rolnak.

A menyasszony leendő férjével a lakzi napján
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küzdelmei testét, lelkét kifárasztják, ennek a 
fának a gyönge csirája pedig kell hogy ott 
legyen minden kartársunk szivében s lelkese
désünk melegével kell azt életre keltenünk, 
hogy idővel nagyra növekedjék.

Azt hisszük, hogy mind sok más dolognál, 
úgy itt is csak a kezdet volt nehéz, mert 
senki sem mert elsőnek neki vágni, hanem 
mindenki várta, hogy kezdje el más a dolgot 
s ő majd annak a uyomdokain fog megindulni. 
Most ime itt van a buzdító példa és csak arra 
van szükség, hogy visszhangot keltve az egész 
országban, annak minden részében buzgó és 
hü követőkre találjon.

Szükséges kivált, hogy azok a tisztelt 
kartársak buzgólkodjanak egyesületünk alap
jainak megvetésén, kik szolgálatukból kifolyólag 
szolgálatképtelenségük vagy öregségük idejére 
semmikép sincsenek biztosítva, kik közé tar
toznak azok, kik állami kezelésbe vett erdőknél s 
a magán uradalmak legnagyobb részénél állanak 
szolgálatban, mert nekik áll első sorban érde
kükben, hogy a maguk, esetleg özvegyeik és 
árváik jövőjéről tehetségükhöz képest gondos
kodjanak.

Itt ismételten kiemeljük a szükségességét 
annak is, hogy az erdészeti és vadászati altisztek 
lapunk köré tömörüljenek s annak fennállását 
továbbra is biztosítsák, mert ez az az egyetlen

összekötő kapocs, mely az egész hazában 
annyira szétszórt és széttagolt testületet annyira 
amennyire összetartja és egymáshoz fűzi.

Most, midőn a jövő hónap elején lapuuk 
V-ik évfolyamát megindítjuk, kínálkozik a leg
jobb alkalom arra, hogy híveink ezen a téren is 
mutassák ki ügyszeretetüket s igyekezzenek 
minél több hivet szerezni az egyesülés eszméinek 
és összetoborozzák azokat zászlónk alá.

Majd meglátjuk már legközelebb, hogy 
mikép haladunk czélunk felé? Vájjon folyton 
előre, vagy pedig csak egy lépést előre és 
kettőt hátra, a mely utóbbi ugyan nem szép 
jele lenne a haladásnak, de azt hisszük, hogy 
híveink nem engednek ilyen szégyenfoltot 
ejteni mocsoktalan, tisztességes testületünkön.

Addig pedig, mig más fény is felvillan, 
legyen soproni tisztelt kartársaink buzgólkodása 
ama világitó szövétnekünk, mely az- ígéret 
országa felé való bolyongásunkban ösvényeinket 
megvilágítja.

Emlékezetes fák megóvása.
Az emberiségnek egyik főtörekvése magának a 

jövőt minél jobbá és kényelmesebbé tenni és biztosítani. 
Ezen szorgoskodik úgy annak összessége, valamint 
minden egyes egyede; alig hogy elértük azt a kort, 
mely minket önálló munkálkodásra képesít, már elfog

ismerkedik meg. A lakzi vendégei folytonos orditozás 
közt vanulnak a szülői háztól a térj hazáig; leg
hangosabb közöttük a menyasszony.

A család szeretete jelentéktelen; legalább a 
szegényebbb nóposztálynál igen. Egy kokinkhinait rizs
lopásért lezártak; jó magaviselte következtében meg
engedték, hogy nejét, gyermekeit magához vehesse. 
A 2—6 éves gyermekeket egymásután eladogatta 13, 
5 és 4, nejét 20 dollárért, hogy ópiumszenvedélyét 
kielégíthesse. Ezt nem csak a khinai, hanem a züllő 
emberek mindenfelé megteszik a világon. Amily ártalmas 
ott az ópium, olyan veszedelmes rossz nálunk a pálinka 
és a bagó.

A lakházak nagyobbára egyemeletesek, a ház
födelek fölíelé hajlitvák, a házfödelek barnazöld vagy 
(a császár házán) sárga cseréppel vannak födve. Az 
ablakok papirosból, macska-üvegből és átlászó kagylók
ból vannak. Sok khinai életét kizárólag hajókon, a 
víz közepébe vert czölöpökön nyugvó kunyhókban, 
vagy a szabadban éli el.

A bútorok többnyire bambuszból valók; a nád
fajta általában nagy szerepet játszik Khinában. Az 
ablak váza is bambusz. A vizes edény széles bambusz
törzsből van kivájva. A palaczkok és poharak is ebből 
készülnek. Kés nem létében éles bambusz-nádat hasz
nálnak ; mindent metszhetnek vele a bambusz ki
vételével. A bambusz zsenge hajtásait úgy eszik, mint 
nálunk a spárgát.

Az udvariasság mesterei a khinaiak. Nem önöznek 
hanem „erélyes társam", „kitűnő uramnak", „mélyen 
tisztelt testvéremnek" szólítanak. A khinai „fenkölt 
barátjának a híres városban levő dicső üzletéről" 
beszél. Kooper, a tudós angol utazó, két ki-zankii 
khinainak következő párbeszédét Írja le:

— Hogy érzi magát a híres és dicső Kho?
— Az én megvetésre méltó tacskóm egészen jól 

érzi magát.
— Merre fekszik az ön pompás palotája?
— Alávaló kutya-vackom Li-Chauban vagyon.
— Vájjon népes-e a becses családja?
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a gond, hogy mikép is fogunk megélni a jövőben s 
mi lesz majd holtunk után hátrahagyott családjainkkal. 
És jól van ez igy, mert jaj annak az embernek, ki 
csak a mával törődik. De nem csak a jövőre kell mindig 
figyelnünk, hanem szükséges, hogy néha a múltra is 
vissza tekintsünk, mert gyakran ez nyújt példát és ád 
útbaigazítást életünk berendezésére, bátorságot önt 
belénk és lelkesít. Figyelemmel kell lennünk kivált a 
múltnak nevezetes emlékei iránt s ezeket megóvnunk 
az enyészettől s megtartanunk a jövő nemzedék részére 
A még itt-ott, bár gyéren található őserdeinkben gyakran 
találkozhatunk óriási méreteikkel s magas korukkal 
bámulatot gerjesztő faegyedekkel, melyekhez hasonlókat 
— ha most elpusztitujk, — a nyomunkba lépő nem
zedéknek többé nem lesz alkalma látni, mert a modern 
erdőkezelés mellett az őserdők lassankint eltűnnek a 
föld színéről. Az ilyen nevezetes fákat tehát köteles
ségünk megóvni az enyészettől éppen úgy, mint a hogy 
a hires emlékű váraknak vagy más épületeknek 
és emlékeknek fenntartása minden nép szent köte
lessége.

hírre gondolt földmivelésügyi ministeriumunk is, 
midőn kiadta az alábbi körrendeletét, mely ugyan ki
zárólag csak a kincstári erdészetnek szól, de azért 
helyesen cselekesznek és jó szolgálatokat tesznek ha
zánknak mások is, ha azt megszívlelik s ez indított 
minket annak szószerinti közlésére. A kérdéses rendelet 
a következő:
2152/I./1 a 1900

Valamennyi kincstári erdőhatóságnak, erdőren
dezőségnek, állami erdőhivatalnak, erdőőri szakisko
lának, a beszterczei erdőigazgatóságnak és a bányá
szati erdészeti akadémia igazgatóságának.

Valamint az elmúlt időkből reánk maradt régi

történelmi, művelődés-történeti és művészeti emlé
keknek a lehetőség szerinti fenntartása már általános 
érvényre jutott közóhajt képez, melynek megválósi- 
tása érdekében maga az állam is tevékeny részt 
vesz; ép oly kívánatos, hogy hazánk múlandó ter
mészeti szépségeinek megóvására és fenntartására is 
lehetőség szerint közreműködjünk. Éhez képest kerü
letében a boldogult Királyné Ő Felsége emlékére 
ültetett emlékfákat, valamint oly fákat és facsoportokat 
melyekhez valami történelmi emlék, monda, vagy 
szájhagyomány fűződik, vagy melyek igen magas 
kor, rendkívüli nagyság, vagy rendestől eltérő for- 
májoknál fogva kiválnak, továbbá egyes tájképeket, 
szépséget emelő faegyedeket, avagy földrajzi elter
jedésüknél és fekvésüknél fogva azon a vidéken ritka 
és érdekes fapéldányokat vagy facsoportokat fenn
tartani, megőrizni és állandóan megjelölni kívánván, 
utasítom a czimet, hogy a kerületében előforduló ily 
megóvásra és fenntartásra érdemes fákról, facsopor
tokról és állabokról szerezzen megfelelő módon kellő 
tájékozást s azokról az előfordulási hely megjelölé
sével tegyen nekem ez év végéig részletes jelentést, 
egyúttal javaslatot tevén arra nézve is, hogy milyen 
módon vélné azokat fenntartani, megőrizni és mily 
megjelöléssel ellátni.

Az ilyen emlékezetes és nevezetes fákról esetleg 
rendelkezésére álló rajzok vagy fényképek szintén 
bemutatandók.

B u d a p e s t ,  1900 junius 25-én.
D a r á n y i  s. k.

— Öt nyomorékom van csupán.
— Hogy és mint szolgál kitűnő hitvesének 

egészsége ?
— Az undok vén banya majd hogy szét nem 

pukkad az egészségétől,
A khinai koldusok mindig csoportosan látnak a 

„mesterségük" után. Óriás harsonával járnak, azt pedig 
addig fújják, amig alamizsnát nem kapnak. A rendőr
ségnek ez ellen nincs szava.

Számos városban az éj beálltakor minden utcza 
bejáratát elzárják. A járókelők nevükkel ellátott lámpákat 
hordoznak. A neveiket lajstromba írják. Ha bűneset 
történik, reggel mindnyájokat kihallgatják. Ha a tettest 
nem csíphetik meg, a negyed összes lakóira vetik ki 
a károsult kárát.

A khinaiaknál csak az megy tehetséges ember 
számába, akinek jó nagy poczakja van. A pohos 
asszonyok is tetszenek, hanem a halványakat és 
betegeket sem vetik meg.

A khinai megeszi a kutyakölyköt, patkányt, egeret,

majmot, kígyót, rothadt halat, záptojást, rovart, hernyót, 
bábot, polypot, tentahalat, csigabigát, gyikot, czápa- 
uszonyt, pióczát, mohot és indaféléket Jeget tesznek 
édes tésztába, ezt hirtelen zsírba lökik és gyorsan 
bekpják; ezt nevezik ott „sült jégnek."

A khinai eledel mind hosszú lében úszkál, riezinusz- 
olajjal készítik, kenyér, viz és só nélkül költik el.

A háziasszony megtiszteltetésnek veszi, ha a 
khinai a szájába dug néhány falatot. A maga részé
ről is telhetőleg viszonozza udvariasságát.

Igen kedves ajándéknak tekintetik a koporsót ép, 
egészséges egyének, még inkább a súlyos betegek. 
Falun, hol nincsenek koporsó-raktárak, az asztalos 
köteles mértéket venni a betegről.

A nagyvárosok kereskedelmi negyedeinek minden 
házában kivétel nélkül kereskednek, árulnak valamit; 
a házak hosszában két oldalt mozgó árusok vannak 
felállítva, legkivált ételnemüeket kinálgatva. A bolt
ajtókon ez a kecsegtető Főlirás olvasható: „Itt nem 
csalnak!" Daczára ennek, mégis becsapják az embert.
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E lő lép te ts , kinevezés. Azsarnóezaim. kir. erdő
hivatalnál a következő előléptetések, illetve kinevezések 
történtek: előléptek: Garlati Béla II. oszt. főerdőőrré; 
Höbling János III. oszt. főerdőőrré; Schleichardt Nándor 
I. osztályú; Ruiszl Emil II. osztályú, Polónyi Mihály 
és Benkovics Pál III. oszt, erdőőrökké, Hrasko József
I. oszt. erdőlegónynyé; kinevezve lettek: Haniska Mihály 
IV. oszt. erdőőrré, Varga Miklós és Mészáros János
II. iletve III. osztályú erdőlegénynyé. Gratulálunk!

Zoológiái L apok  képes állattani és vadászati 
szaklap legutóbbi száma P a r t h a y  G é z a  szerkesztésében 
következő gazdag és értékes tartalommal jelent meg: 
Do r n i n g  H e n r i k :  A madarak jészkelése (6 ábrával 
D o n á s z y  F e r e n c z :  A fogolymadár (3 ábrával) F ü h r e r  
M ór: Galambok élete. Az örvös galamb, mint házi-állat. 
Az ölyvekről. K a r d o s  Á r p á d :  A  tüskés ujju gyki 
(ábrával) P a r t h a y  Gé  za:  Az anya-méhről általában. 
Ifj. B a r t a l  A u r é l :  Gyakorlati útmutató a fáczán- 
tenyesztéséhez (2 ábrával). Cs. V u c h e t i c h  M i k l ó s :  
A  vadkacsa és más vizivad vadászata (ábrával) A német- 
döggé. Az ujfoundlandi kutya (ábrával) A  budapesti 
ebkiállitás. A  borz alfelmirigye. Hogyan Űzzük el a 
vakondot virágos kertjeinkből ? Lóhus fogyasztása Ameri
kában. Milyen idős lehet egy galamb ? A  nagy pávaszem 
pillangó. A  szövőlepkék csápjai. A  tengerinyul vízszük
séglete. Baromfi kiállítás Budapesten. Meghiúsult posta
galamb versenyek. A  Zoológiái Lapok félévi előfizetési 
ára 2 forint .Mutatványszámokat szívesen küld a kiadó- 
hivatal: Budapest, Rottenbiller utcza 30 szám.

U ra lk o d ó k  vagyona. A  leggazdagabb európai 
uralkodó a cár, akinek civillistája évi huszonhat millió s 
akinek az orosz birodalomban levőbi rtokai évente nyolcvan 
milliót jövedelmeznek. A  szultán birtokai husz-huszonöt

milliót hajtanak egy évben, amihez járul a húsz milliós 
civillista. Viktor Emanuel apjától közel százhuszonöt milliót 
örökölt. Ennek kamatain kívül évenkint tizenöt milliót kap. 
A német császár harminc birtoka tizenkét-tizennégy milliót 
jövedelmez, civillistája pedig tizennyolc millió. Viktória 
királynő háromszáz milliónyi vagyon felett rendelkezik, s 
tiz milliót kap évenkint. Ferenc József király huszonhárom 
és fél milliót, a belga király hat milliót, s végül Vilma 
hollandi királynő — a legszegényebb európai uralkodó — 
évi csekély 1.300,000 koronát kap.

A g y o n lő tte  m ag á t a lvás közben. Szimann 
János jászó-ujfalusi gazdaember e hó i-én hajnalban vadá
szatra akart kimenni s töltött fegyverét már reggel el
készítette s az ágyra maga mellé tette. Éjjel alvás közben 
megrugta a fegyver ravaszát, mire mind a két cső elsült 
és a golyók a boldogtalan ember testébe hatoltak s oly 
súlyosan megsebezték, hogy másnap délben borzasztó szen
vedés után meghalt. Felesége s négy kiskorú gyermeke 
siratják a fegyverrel való gondatlan bánásmód áldotatát.

J é g g y á rtá s  a tro p ik u s  v idékeken . India 
bizonyos vidékein a föld éjjeli meleg kisugárzását ősidők 
óta jéggyártásra használják föl a bennszülöttek, oly módon- 
hogy lapos, likacsos tálakat vízzel megtöltenek és a 
föld lapos mélyedésén fekvő rizsszalma-rétegre teszik. 
Kedvező körülmények között 15—20 foknyi meleg mellett 
fc elégséges jég keletkezik. Hovarth szerint hasonló eljá
ráson alapul a jéggyárrás a mexikói Kordillerák leg
magasabb völgyeiben, mintegy 8—9000 lábnyi magas
ságban. A  téli éjszakákon lapos, vízzel megtöltött fatá
lakat tesznek ki a szabadba, a melyeken vékony, alig 
egy nyolcad hüvelyknyi jégréteg keletkezik. A  jeget 
reggel összegyűjtik s a földbe vájt lyukakba elhelyezik 
s a földdel befödik. A  föld alatt a jég egységes masszává 
lesz, melyet darabokra vágva, öszvéreikkel a városokba 
visznek, a hol mindig keresett jószág a jég.

B orzalm as k a lan d . Louis Carpeaux fiatal francia 
hadnagy borzalmas kalandon esett át Tímbuktuban. A  
hadnagy egy katonával oroszlánvadászatra ment. Talált is 
a puskacsöve elő egy hatalmas példányt s azt az első lövésre

A khinaiaknak a mienktől lényegesen eltérő 
fogalmaik vannak az .igazságról*. Egy khinai rablót 
valamikor elfogtak és halálra Ítéltek egy franczia 
matróz meggyilkolásáért. Tüstént küldöttség jelent
kezett, egy öreg embert ajánlva fel, miután az elitéit 
agg édes anyját tartja fenn. Miután nem fogadták el 
a cserét, csakhamar két öreget ajánlottak fel.

A kivégzettek fejét kalitkákba helyezik, azokat 
a népes országutakat segélyző fákra akasztják.

Akinek sok a dolga, az ima-malmot szerez be 
magának; ennek dobja imádságokkal van tele tömve. 
A kerék minden fordulata az összes imák egyszeri 
leimádkozását jelenti.

A khinai galambok farka alá aeolhárfaszerü 
készüléket helyeznek; repülés közben igen szépen 
szólanak. Ez szolgál a ragadozó madarak elriasztására.

Az utczai lámpák olaj-papirral vannak beragasztva. 
A khinai iránytű mágnese délnek mutat. A khinai 
udvariasság megkívánja, hegy födött fővel lépjünk a 
szobába látogatáskor. Látogatásközben balról esik a

tisztelet-hely. Az öregek sárkányt eresztenek, gyermekek 
foglalkoznak bölcsészettel.

Az elmondottakból is kitűnik, hogy miért nézi 
le a khinai az európai embert, miért neveti ki viszont 
az európai a czopfos khinait. így aztán nehéz is ki
igazodni az embereknek, mert ami nekünk a mi véle
ményünk és szokásaink szerint helyes: az a khinaiak
nak nevetséges és viszont az elmondott khinai szokások 
előttünk úgy tűnnek fel, mint kaczagni való furcsa
ságok. A kérdést tehát, hogy kinek van igaza? — 
megoldani nem lehet, mert mindenki úgy él és úgy 
gondolkozik, amilyen esze van. Ebből kifolyólag eszembe 
jut az egyszeri czigány kívánsága, mikor az urasága 
előtt felsóhajtott:

— Ha én király volnék!
— Mit csinálnál more?
— Csupa zsírt innám és reszelt aranyat enném.
Talán meg is tette volna a móré, pedig a czigány

még csak nem is khinai.
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megsebesítette. Az oroszlán azonban támadás helyett tovább 
megy egy bokor felé. A  tiszí utána indul s egyszerre csak 
mintegy ötven lépésre meglátja, ismét szembe fordulva a 
a fenevádat. Az oroszlán merően ránéz : vadászra s far
kával az oldalát veri. A  tiszt óvatosan etérdel és tüzel. 
Az oroszUn egy hatalmasat ordít és előre ugrik. A vadász 
ismét két lövést tesz, de a nagy sárga tömeg még mindig 
közeledik. Az oroszlán egy borzasztó ugrással a vadászra 
veti magát, aki érzi, hogy mint ropog jobb lábaszára a 
rettenetes fogak harapásra alatt s kinek arcába csap a 
fenevad lorró lehellete. Egyszerre csak csodálkozva érzi 
Carpeaux, hogy az oroszlán kiereszti a fogai közül. Látja, 
hogy az állat menekülő katonája felé tekint. Kétségbeesett 
erőlködéssel a pár lépésnyire heverő fegyveréig vonszolja 
magát s utolsó erejével célba veszi az állat fejét. Még egy 
dörrenés s az oroszlán, mintha villám sújtotta volna élet
telenül összeesik abban a pillanatban, mikor ismét a vadász 
ellen akart fordulni. Carpeauxt súlyos sebeivel Dumsudba 
szállították; állapota teljes javulófélben van.

V akm erő  betörés. Párisban, a Rue Lord Byron
ban van egy fényes urilak, metynek lakói, de la Borde 
báró és Erise gróf földkörüli utón vannak sőt nyárra 
a portás és vidékre költözött. A palotában egy árva 
lélek sem volt. A redőnyök le voltak bocsátva és a 
kaput hónapok óta nem nyitották ki. Az utca közön
ségének feltűnt tehát, amikor egy reggel az első emeleti 
ablakok mind tárva-nyitva voltak. Észrevette ezt a 
közelben cirkáló rendőr is, de azt csak másnap tudta 
meg, hogy az uraságok még nem tértek vissza, s igy 
az a gyanúja támadt, hogy a házban betörők jártak. 
Lakatossal nyittatták fel a kaput és ámulva látták azt 
a pusztítást, amit ott néhány gonosztevő végbe vitt. 
Bronz- pozcellán-, majolikatárgyak és a bútorok romjai 
hevertek szerteszét, a drága tükrök be voltak verve, 
a bútorok összezúzva. Az értéktárgyakat mind elhordták. 
A szekrények fel voltak törve és kifosztva. A leg
érdekesebb a dologban az, hogy a rendóség nyomozni 
is alig tud, mert nem tudjta összeállítani a hiányzott 
tárgyak lisztáját. A távollevő tulajdonosok után több 
helyre táviratoztak, de eddig nem adtak hirt magukról.

V eszedelm es h an g y ák . Egy francia városká
ban sajátságos eset történt a minap. Egy fiatal asszony 
kicsiny háromhónapos babájával rokonai társaságban 
künnjárt a tanyák között. Közben a társaság letele
pedett, a babát pedig egy szalmakazal tövében helyezték 
el. Nemsokára azonban a kicsike torkaszakadtából 
sirni kezedett és az anyja futva ment hozzá. Nagy 
rémülettel látta, hogy ezer meg ezer apró hangya 
lepte el a pólyás gyermeket; behatoltak szemébe, 
szájába, fülébe, orrába. A gyermek néhány perc 
alatt csupa vér lett. Orvost hívtak, aki ápolás alá 
vette ugyan a szerencsétlen kis babát, de állapotát 
fölötte aggasztónak mondja.

U j gyém ántm ező. A Kamenka nevű uráli 
hegyipatak forrásának közelében gyémántmezőre akad
tak. Ezt már jó idővel ezelőtt megjósolta a nemrég el
hunyt orosz mineralógus: Koksarov. A tudós évekkel 
ezelőtt tudományos kutatásokat eszközölt a hegyi
patak közelében és topáz, beryll, meg chrysoberyll 
volt ásatásainak eredménye. Az ottlevő geológiai 
viszonyok teljesen azonosok a brazíliai gyémántmezők 
talajának földtani visszonyaival s a tudós a vidéket 
el is nevezte orosz Braziliának. A most talált gyé
mántok bár nem nagyok de remek tüzüek és szép 
tiszták.

H ird e tm é n y  a folyó 1900 évben megtartandó 
erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében.

71.193/1/4. Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 
22-én és az erre következő napokon Budapesten, Po
zsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, M.- 
Szigeten, Debreczenben, Kolozsváron, Székely-Udvar
helyen, Brassóban, Nagyszebenben, Temesváron, Zom- 
borban, Pécsett és Szombathelyen, a vadőri vizsgák 
pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Buda
pesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a 
vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak meg
kezdetni, és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri szakvizsgát 
vagy a vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles 
bizonyítványokkal felszerelt folyamokványaikat a vizsgák 
székhelyére nézve illetékes kir. erdőfelügyelőhöz folyó 
évi október 10-ig nyújtsák be.

Budapest 1900. évi szeptember hó 5-én.
A földmivelésügyi m. kir. minister.

Szerkesztői üzenetek .
Sípos G yula urnák, Eoskány. Biztos tudomásunk szerint 

a hatósági esküt tett erdőtisztek és altiszteknek két fegyvere, 
legyen az akármilyen, feltétlenül adómentes, ha azonban va
dászati jegyet vált, akkor nem csak a vadászati, de a fegyvoradót 
is meg kell fizetnie a vadászatra használt fegyver után. Leg
közelebb közölni fogjuk lapunkban a vonatkozó rendeleteket. 
Zsurilla A n tal urnák, Jálna, Köszönjük a Gubriánszky János 
kartársra vonatkozó szives értesítését; talán majd sikerülni fog 
a közalapítványi kartársak által kipuhatolni lakását. A közlőitek 
nevére mutatványszámokat küldünk. Chyba Ján o s urnák, 
Yaleh. Mi a lapot rendesen postára tesszük s igy vagy útközben 
vagy az ottani postán kallódhatik el. A hiányzó számot után 
küldtük. Stlez László urnák, Veszprém. 4 kor, előfizetési dij 
beérkezett. Köszönet! Nem lenne szives velünk közölni, hogy 
Válinth István kartársunk még ott lakik-e ?

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

830/1900 keb.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Alsófehérvármegye magyarigeni jáiásában Zalatna, 

Trimpoel. Válea-Dosuluj, Galacz, Fenes, Petrozsán és 
Ompolypreszáka községek területén fekvő, állami kezelésbe 
vett erdők és kopárok felügyeletére, Zalatna székhelylyel 
rendszeresített 400 azaz: négyszáz korona évi fizetés és 
160 azaz egyszázhatvan korona évi lótartási átalánynyal 
díjazott, lemondás folytán megürült zalatnai kerületi 
erdőőri állásra ezennel pályázatot nyitok és felhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint 
erdőőri szakvizsgabizonyitványukkal, keresztlevelükkel, 
egészséges, erős tartalkatukat igazoló orvosi bizonyii- 
ványnyal, valamint eddigi alkalmaztatásukat és nyelv- 
ismeretüket bizonyító szolgálati bizonyítványukkal fel
szerelt kérvényÜKet f. október hó 8-ig Alsófehérvármegye 
közigazgatási erdészeti bizotságához terjesszék be. Meg
kívánom jegyezni, hogy amennyiben szakvizsgázott egyének 
nem pályáznának, oly egyének, a kik a csendőrségnél 
szolgáltak, az erdőőri szakvizsga három év alatti letételének 
kötelezettsége mellett ideiglenes minőségben esetleg alkal
maztatni fognak.

Alsófehérvármegye közig. érd. bizottsága elnöke 
Nagyenyeden 1900. szeptember 12-én.

G á s p á r  J á no s ,  
közig. érd. bizotts. elnök.
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PÁLYÁZAT.
167/900. Az alulírott m. kir. központi erdészeti 

kísérleti állomásnál megüresedett 1 oszt. erdölegényi 
állásra pályázat nyittatik.

Ezzel az erdölegényi állással négyszáz (400) korona 
évi fizetés, kettőszáz (200) korona évi pótlék és szabad 
lakás van egybekötve.

Pályázók felhivatnak, hogy valamelyik m. kir. 
erdőőri szakiskolának jó sikerrel való bevégzését tanú
sító iskolai bizonyitványnyal, ezenfelül ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy hon
védtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban 
és írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt folyamodásukat folyó évi 
szeptember hó 30-ig az alulirt kísérleti állomáshoz nyújt
sák be. Selmeczbányán, 1900 évi szeptember hó 3-án. 
M. kir. központi erdészeti kísérleti állomás.

n n n xxn xxn n xxxxxxn xxx  x  n
X Kitűnő minőségű slavoniai | |

I  T ölgym akkot
nemkülönben mindenféle erdészeti ma

i t  got ajánl a
$  MAGYAR MAG PERGETŐ GYÁR
X  Faragó Béla
X  Zala-Egerszegen.
X  Minden kiállításon k itü n tetve; legutóbb  

Párisban ezüst éremmel. 2—-12

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Í

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. B lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNÁL

Becs VI, Mariahilferstrasse 49.Zf- Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Az „Erdészeti Ujság“ 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása“, diszkötésben 6 K. 
„A fáczán és íogoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
fűzve, bérmentetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mű 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az E rd észeti Ú jság  
• szerkesztősége.

Dr. Lendl A dolf
v i l á g h í r ű

zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 
és szőrmés vadat kitömésre. 

Ju tá n y o s  á rak , k itű n ő  m unka , 
m űvészies k iv ite l.

B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16.
A természet \ állattani, vadászati és halászati 

képes folyóirat. Egy évre 6 kor. 
és Halászat J Megjelenik havonkint kétszer. 

M utatványokat ing-yen küldünk.
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416 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

1 E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M és TÁ
Szerb kir. udv. szállítók. Ö cs. és kir. Fensége József Főherczeg udv. szállítói.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi ra. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 

erdészeti egyenruha szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagjai.

BUDAPESTEN
IV. Belváros, Sütő utcza 2. szám, a Szervitatér sarkán.

Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

POLGÁRI RUHA
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es ango l  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y en  és bérm entve küldjük meg árjegyzékünket és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

B L U M  é s  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók.

Ö császári és királyi Fensége József főherczeg udvari szállítói. 
A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület" rendes tagja.

T J U T Á N Y O S  A R A K . 1

■^MfeWRHON Etsd LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÖR A ÜZLETE A

QRAUSWETTER JÁN O S

f a r

ö z t v i  |l D E N
CS. ÉS KIR. KIZÁ RÓUGOSAN SZA8, 

KRONOMÉTER- Ó i  MtWÓRÁS
F E L T A L Á L Ó JA  A , (JE M O N TO IR  

INGAÓRÁKNAK S T B . S T B .

_________ ___________ JAVÍTÁSOK 5 ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT.
KfPtS ARJLSVZÉK gOOOllUrtZTIUTIÓVAL iN ú rfcN  É t  B S R M E N T V E  IT ^ O

Nyomatott S t e g m a n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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IV. évfolyam . Szászsebes, 1900. szeptem ber 26. 52. szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak : ’lEgész é v r e ...............................8 kor. — ül,

Fél é v r e .................................... 4 kor. — fii.
Negyed évre ...........................2 kor. — ül.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

(®> küldendők.
____ ______ _____________ n®

. Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mór-
• sékelt dijak egyzsége szerint.5KS.c__________________________

K apuzáráskor.
Lapunk mai számával bezárul a kapu an

nak IV-ik évfolyama mögött, mely évfolyamot 
ugyan bátran mondhatnék hatodiknak is, mert 
hiszen az Erdészeti Újság nem egyéb, mint 
folytatása a két éven át megjelent Erdöőr czimü 
lapunknak mellyel először léptünk síkra oly őzéi
ből, hogy hazánk erdészeti és vadászati altisztjei
nek érdekeiért harczoljunk. Hat esztendő hosszú 
idő s kivált ha azt folytonos és szakadatlan 
munkálkodásban töltjük el, nagyon alkalmas 
arra, hogy erőnket, kitartásunkat, egészsé
günket és még számos más tulajdonságainkat 
próbára tegye s elég arra is, hogy a munka 
eredményét mérlegre vetve, annak értékét leg
alább hozzávetőlegesen megbecsüljük.

Érdemes lesz tehát visszapillantani hat évi 
munkálkodásunkra s összevetve a kitűzött czélo- 
kat az elért sikerekkel, megvilágítani, hogy men
nyiben teljesedtek reményeink s várakozásunk
ban mennyire csalódtunk, egyúttal pedig feltárni 
úgy a sikerek, mint a kudarezok okait.

Vállalatunk első és legfőbb czélja volt 
életre kelteni, szunnyadozásából felébreszteni 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzetet 
s annak tudatára hozni, hogy ő is egyik fontos 
és hassznos tényezője mindnyájunk közös édes 
anyánknak, szeretett hazánknak mindaddig, mig 
azon szeretettel csüng s jólétét minden tudá
sával és igyekezetével előmozdítani törekszik.
r

Ébresztő szavunknak volt is némi sikere, inért 
annak első hangjaira nyomban jelentkeztek

hazánk minden vidékéről a kartársak jelezve, 
hogy ime ébren vannak s készek jobbjukat 
nyújtani a jóért és hasznosért való küzdelemhez.

Felvetettük az eszméjét egy országos erdé
szeti és vadászati altiszti segély és nyugdíj 
egyesületnek s hogy annak létesítése valóban 
életszükségletet képez ennél a tisztes testü
letnél, legjobban igazolja ama körülmény, hogy 
az eszme felvetése élénk visszhangot keltett 
s már egy évre rá meg lett téve az első 
lépés annak megvalósitására, a mennyiben 29 
lelkes férfiú gyűlt össze hazánk fővárossában 
s megalkotta az általa tervezett egyesület alap
szabályait, melyek — sajnos — jóváhagyást nem 
nyertek, mit talán részben annak is tulajdonítha
tunk, hogy a hivatott körök nem látták még be
igazolva az érdeklődésnek azta mértékét, mely az 
egyesület felvirágzásánaksikerét biztosíthatta 
volna.

Az első balsiker azonban sem lapunkat, 
sem a körülte csoportosult híveket nem volt 
képes elriasztani, sőt szívósságukat és kitar
tásukat csak megedzette és még nagyobb 
erőfeszítésre ösztönözte s nem is hiába, mert 
négy év leforgása alatt az eszme annyira meg
érett, hogy már múlt év pünkösdi ünnepén a 
másodízben megtartott országos gyűlésen 89 
képviselő jelentkezett nem csak a maga, 
de összesen 1050 bajtárs nevében és újból 
egyhangú lelkesedéssel kimondták, hogy igenis 
az országos erdészeti és vádszati altiszti nyug
díj és segélyegysületre mulhatlanul szükség 
van, annak létesítése életszükségletet képez 
s nyomban össze lettek állítva az uj alap

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG.418

szabályok és csakhamar a gyűlés után fel
terjesztve jóváhagyási tárgyalásra a belügy- 
ministeriumboz. A belügyministerium azután 
áttette az alapszabályokat a földmivelsügyihez 
véleményezés végett s miután ennél három 
ügyosztály is alapos tanulmány tárgyáva tette 
nem csak azokat, hanem az erdészeti és vadá
szati altiszti személyzet helyzetét is, tudtunkkal 
ama véleményével küldte vissza, hogy az 
eszmét jónak, az egyesület megalakítását szük
ségesnek és időszerűnek véli.

Ez történt még a folyó év elején s azóta 
alapszabályainak, melyeknek jóváhagyásához 
többé kétség alig férhet, a belügyminsterium- 
ban feküsznek, reméljük azonban, hogy már 
a legközelebbi napokban elintézést nyernek.

íme tehát némi sikere már eddig is volt 
munkálkodásunknak, mely ha talán csekély és 
nem felel meg teljesen a hozzá fűzött vára
kozásnak, ennek az okát részben emberi gyarló
ságunk szülte gyöngeségünkben kereshetjük, 
de nagyobb részben annak tulajdonítható, hogy 
azoknak legnagyobb része, kiknek érdekeiért 
sikra szálltunk, kiknek hat hosszú éven át 
egész munkaerőnket, ügyszeretetünket, lelkese
désünknek egész hevét áldoztuk, szellemi 
erőnket gyakran túlfeszítettük, testi épségünket, 
egészségünket koczkára tettük, nem része
sített minket támogatásában, hanem hideg kö

zönynyel nézte vergődésünket, mely hogy nem 
végződött teljes kudarczal, csak ama pár száz 
lelkes hívünknek köszönhetjük, kik valóban 
csodálatra méltó szívóssággal, lankadatlan buz- 
gósággal, igaz lelkesedéssel álltak oldalunk 
mellett s szerény tehetségükhöz képest támo
gatni igyekeztek.

Sok gyönyörűségünk tellett gyakran ezek
nek a híveinknek hozzánk való vonzódásában, 
kitűzött nemes és szent czéljaink iránt való 
lelkesedésében és csak ez az öröm volt képes 
némileg megédesíteni azt a sok keserűséget, 
melyet egyes kartársak rossz indulata, galád- 
sága okozott az által, hogy miután szolgálata
inkat hosszabb-rövidebb időn át igénybe vették, 
rútul cserben hagytak, megfosztván minket 
kiérdemelt filléreinktől, melyek hat éven át 
mintegy ötezer koronára szaporodtak. Bizon 
méltók lennének ezek arra, hogy nyilvánosan 
pellengérre állíttassanak s átadassanak a tisz
tességes kartársak jól megérdemelt megve
tésének, de bár ez szándékunk is volt, elállunk 
tőle, mert félünk attól, hogy a nagy közönség 
majd nem fogja tudni megkülömböztetni a kon
kolyt a tiszta magtól s ezek után Ítéli meg 
az egész testületet, melytől pedig az ő egészé
ben a tisztességet, a becsületérzést elvitatni 
nem lehet, de nem is szabad.

Mai számunkkal bezárjuk hat évi lanka

d j  n *  . A .  j F L  O  525  .Ü L . í t

Az iharosberényi boszorkány.
Szentmártoni Darany Kálmán, a kitűnő arkeológus 

Sümeghről a következő érdekes boszorkány-históriát 
küldte nekünk, a melynek anyagát a tizenhetedik század
ban Somogy vármegyében lefolyt boszorkány-pör ak
táiból vette:

Anno 1739-ben nevezetes pőre volt Somogy vár
megyének. Bűbájos boszorkányt égettek el nagy 
gaudiumára a népnek, a mely sok veszedelmét kereste 
a máglyára hurcolt vén asszonyszemélyen. Ez az át
kozott boszorka Molnár Jutka volt, Salamon Mihálynak, 
Hagymássy Kristóf kukuckapitány vitéz tizedesének az 
özvegye, a ki még helyre menyecske korában ráadta 
a fejét az ördöggel való eimborálásra. O maga legalább 
igy hitte és hirdette, s e hitét vallotta utolsó íehel-

letéig. A faluban egy kis házikóban lakott, a mely az 
uráról maradt rá. Ott űzte a kuruzslást, elhajtotta a 
hideglelést és kidögönyözte az emberből a derékfájást. 
Még ahhoz is értett, hogyan kell szenes vízzel helyre
hozni a pólyás gyereket, ha valaki a babona szerint 
megverte szemmel az ártatlan jószágot. Szerelmi 
varázsitaláért legény, leány megkereste és kedvelték 
volna is, ha nem hirdette volna folyton ördöngösségét 
s nem akart volna ilyen réven parancsolni a falu 
népének. Ez a nagy uraskodása szegte azonban egy
szer a nyakát az összetöpörödött boszorkának.

Kónyi Mihály, a falu legderekabb legénye, kéz
fogót tartott Varga Erzsi hajadonnal. Másnap a mát
kapár a kertben munkálkodott, a mikor megáll a 
kerítés előtt a boszorka:

— No Kónyi Miska, gyere el holnap, aztán vágd 
föl a tüzelőfámat.

A vőlegénynek nem volt Ínyére a rendelgetés s 
kiparancsolta Jutka anyót a kertjéből. A borszorka 
szitkozódva távozott s mankójával fenyegette meg a
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datlan és szakadatlan munkálkodásunk mögött a 
kaput s midőn ezt tesszük, a megelégedés érzete 
járja át belsőnket, megelégedés a fölött, hogy 
az egész idő alatt buzgón, hűségesen és kitar
tóan munkálkodtunk s midőn ezt tettük, nem 
vezetett minket a dicsőségnek, a kincsnek 
szomjuhozása, mert jól tudtuk azt, hogy az 
apostok jutalma nem ez, hanem a nyomor és 
a tövis korona. Mi a jutalmat nem másban, 
hanem csak a saját önérzetünkben keressük, 
mely pedig azt mondja nekünk, hogy meg
tettünk mindent, a mit csak gyönge emberi 
erőnkkel megtehettünk s hogy törekvésünk
nek nem volt meg a kívánt és általunk bizo
nyára legjobban óhajtott eredménye, azt ime 
nyíltan s szégyenpir nélkül az arczunkon saját 
gyarlóságunknak tulajdonítjuk.

Most pedig még hálás köszönetét mondunk 
mindazoknak a derék férfiaknak, kik minket 
eddig támogattak s hat évi munkálkodásunkat 
lehetővé tették, egyúttal kérve őket, hogy ezt 
a támogatásukat tőlünk a hetedik évben se von
ják meg, hanem legyenek továbbra is kitartók 
és buzgók s biztosithatjuk őket, hogy utóvégre 
is mienk lesz a győzelem pálmája.
51713 szám 1/4

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
Azok a birtokosok, kik az 1879 évi XXXI. t.-cz. 

165 §-ában megjelölt, de nem az állam által kezelt 
kopár és futóhomok területek beerdősitése végett a 
jövő 1901 évben az állam részéről erdei fa csemsték-

legényt. Harmadnap azután megtörtént a mirákulum: 
Kónyi Mihályt megfogta a boszorka átka. Fogyni kezdett, 
sápadt lett és ágyba esett a nagy gyöngeségtől.

A helység birájának is fülébe jutott a dolog és 
hivatta Molnár Jutkát. A boszorkány gyógyitgatta is 
azután a legényt, de hiába volt minden, csakhamar 
elpusztult a szálas legény, még mielőtt beköthette 
volna a fejét a szegény Varga Erzsébetnek. Molnár 
Jutkát vason vitték Tapsonyba, a hol börtönbe vetették 
azután a kaposvári törvényszék elé vitték, a hol mág
lyára Ítéltetett. 1739 augusztus 23-án olvasta föl 
Mártóny István, a vármegye vicebirája az Ítéletet, 
mely szerint Molnár Jutka magának bőven érdemelt 
büntetéséül, másoknak pedig rettenő példájára a hóhér 
által megcsigáztassék és elevenen elégettessék.

Másnap hajtották végre az Ítéletet. A megátal
kodott boszorkány félretaszitotta lelkivigasztalóját s 
kihívó hangon szólt a sokasághoz:

— Szívesen halok meg, hogy egyesüljek cimbo
rámmal, az ördöggel!

ben ingyen részesülni kívánnak, felhivatnak, hogy ez
iránt való egy koronás bélyeggel ellátott folyamodvá
nyaikat f. é. október hó elsőig az Illető kér. kir. erdő
felügyelőséghez adják be, hogy a bejelentett területek be- 
erdősitésének közgazdasági szempontból való szükséges
sége megelőzőleg megvizsgálható és igazolható legyen. 
A folyamodónak folyamodványában pontosan be kell 
jelentenie, hogy mely községha tárában hány kát. holdnyi 
kopárterületet milyen fajból való csemetékkel és mely 
időszakban (1901 év tavaszán-e vagy 1901 év őszén?) 
óhajt beültetni; meg kell továbbá adni pontos czimét 
és lakhelyét s be kell jelentenie, hogy az edományo- 
zandó csemete készletet mely vasúti állomásra kéri 
küldeni. A kitűzött határidő után elkésve beérkező 
folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni.

Megjegyeztetik egyúttal, hogy a kopárok és futó
homok területek beerdősitésére adományozandó cseme
ték termelési, kiemelési, csomagolási s a vasúthoz való 
szállítási költségeit az állam fedezi és csak a gyors
árúk szerint való szállítási dijat, — melyre nézve a 
hazai vasutak mérséklést engedélyeztek — viseli az 
a folyamodó, birtokos, ki a csemeték adományozásáról 
értesittetvén, ezek átvételére magát kötelezi. A kért 
és adományozott csemetéknek ok nélkül való vissza
utasítása a csemete adományozásnak a jövőben való 
megvonását fogja magával vonni. Figyelmeztetnek 
végül az erdőbirtokosok, hogy erdőterületek (vágás s 
tisztás területek) felújítására s beerdősitésére csakis 
olyan kisebb birtokosok kaphatnak — a kopár terü
letek beerdősitésére kért csemeteszükséglet fedezése 
után netán visszamaradó készlethez képest ingyen 
csemetéket, a kik a kér. kir. erdőfelügyelőség vagy 
az illető közig, hatóság által igazolt kedvezőtlen anyagi 

: helyzetüknél fogva önköltségükön csemetéket termelni

A nép dühében majd széttépte az elitéltet, de a 
bakó megkötöztette, megcsigáztatta, azután máglyára 
dobta Molnár Jutkát. A gonosz, a mig élet volt benne, 
vadul átkozódott.

* **
A nagy bűnesetről tanusodó pörcsomót most a 

sümeghi múzeumban őrzi Darany Kálmán. A fölirása: 
Inquisitio contra Juditham Molnár Magiam. Az iratok 
villágot vetnek a tizennyolcadik század babonás hiedel
meire s a törvénykezésre, a mely paragrafusaival 
elismerte az ördöggel cimboráié boszorkányok létezését, 
íme bizonyságul álljon itt egy tanúhoz tett kérdés 
másolata:

(Kérdés). Tugya-e nyilván a tanú, avagy hallotta-e 
s kitől, hogy mostanság tapsonyi fogságban raboskodó 
iharos-berényi Salamon Mihálynak özvegy felesége 
Molnár Jutka, mint bü-bájos Boszorkány asszony, 
minemü ördögi boszorkányságotv itt végbe. Nem külön
ben valja meg, hogy ördögi borszorkányos csele
kedeteivel kinek mint ártott. Mi módon és mily formán
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nem képesek; míg más birtokosok vágásterületek s 
tisztások beerdősitésére csak az alább felsorolt kerü- 
költségeknek megtéritése mellett baphatnak csemetéket:

Té
t. 

sz
ám

F  a n e m

1000 d.

1 éves

csemete ele

2 éves

dási ára

3 éves

K. f i . K. f i . K. f i .

1 Lucz fenyő . . . 60 1 — | 1 40
2 Jegenye . . . . 1 — 1 60 2 20
3 Erdei „ . . . 80 1 40 2 —

4 Fekete „ . . . 1 — 1 60 2 20
5 Vörös „ . . . 1 20 2 — 2 80
6 Havasi „ . . . 2 — 2 50 3 —

7 Kocsányos tölgy j
8 Kocsánytalan „ i 2 50 3 50
9 Cser „ )

10 K őris ................... 1 60 2 60
11 Juhar ................... 1 60 2 60
12 Akácz................... 1 80 3 —
13 S z i l ................... 1 50 2 —
14 D i ó ................... 5 — 8 —

15 Szelíd gesztenye . | 8 _!i 12 —
Ezeken a fent megállapított termelési költségeken 

kivül a csemeték kiszedése, csomagolása s a vasúthoz 
való szállítása fejében ezek ezre után még 1 (egy) 
korona s 50 fillérnyi dij fizetendő s a csemeték vasúti 
szállítási költsége is a folyamodó által viselendő .

Az 1898 évi XIX. t.-cz. 1. és 2. §-a értelmében 
állami kezelés tartozó erdők s kopár területek birto
kosai csemete szükségleteiket az illető m. kir. állami 
erdőhivatalnál jelentsék be.

Kelt Budapesten, 1900 évi julius hó 4-én.
M. kir. Földmivelésügyi Minister.

kötötte meg az embert, a mely miat halálát is okozta 
fiérfiu vagy asszonyi renden levő embereknek és kiket 
fenyegetett meg és annak után minémü veszély történt 
rajtok, hüte alatt valja meg a tanú.

(Tanú). Varga Erzsébet hajadon hite alatt valja, 
hogy a megnevezett dátumban Molnár Jutka Kónyi 
Mihályt (vőlegényét) az ő jelenlétében favágnyi hivata 
és el nem ment, azért megfenyegette és attul kapta 
a legény nyavaláját és a rajta levő ingről minden 
kötőjét elvitték a boszorkányok, a falu bírája előhivatja 
Molnár Jutkát, hogy Tapsonybá fogja küldeni, ha a 
legény meg nem gyógyul, de az néki Molnár Judit 
által beadott szertől nem hogy meg nem gyógyulván, 
halálát találta.

A többi tanú vallomása után pedig szószerint 
ezt az ítéletet hozták:

(ítéltetett). Miképen Molnár Jutka ezen vason 
jelen álló Bűbájos varázsló Boszorkány asszony gonosz 
indulattal viseltetvén az maga Teremtő Istenét meg
tagadván, egy pokolbeli ezermesterrel szövetséget ve

Hasznos tudnivalók.
A gyüm ölcsök szedése.
A gyümölcsök értékesítésénél nagy szerepet ját

szik az a körülmény, hogy milyen állapotban, tetszetős
ségre szép, kellően érett s ép egészséges gyümölcsöt 
hozunk-e a piaczra"?

A szőlő, a szilva, ha annak hamva épségben 
marad, a körte, az alma, ha ez nem összeütődött, 
hanem egészséges s a kelletténél nem túlérett, hama
rább, biztosabban és jóval magasabb áron értékesít
hető az amúgy is tulfinyás városi közönség által.

A gyümölcsök értékére nagy befolyással van az 
azok leszedésénél kívánt teendők tudása s elsősorban 
a szedési időnek a megválasztása.

Figyeljünk az időjárásra, a nap szakaira, mikor 
szedjük a gyümölcsöt s figyeljünk a gyümölcs érett
ségi állapotára is.

Esős időben lehetőleg kerüljük a gyümölcsszedést, 
mert az esőtől megduzzadt, fölrepedezett vagy lucskos 
gyümölcs a rothadásra felette hajlandó. Főleg az 
eltartásra szánt gyümölcsöt ajánlatos száraz időben 
szedni.

Ami a nap szakát illeti, a gyümölcsöt meleg napos 
időben soha ne szedjük, mert az átmelegedett gyümölcs 
a leszedés után könnyen megfülled, megdohosodik, ami 
nagy hiba. Lehetőleg tehát borult, száraz időt válasz- 
szunk a szedésre s ami még jobb, kevéssé hűvös 
időben, kora reggel vagy estenden szedjük a gyümölcsöt. 
A gyümölcs érettségénél tekintettel legyünk a gyümölcs 
természetére s a czélra, a melyre használni akarjuk.

Alma, körte, legyen az nyári avagy téli, ha le 
sem kerül a fáról teljes éretten; állás közben — mint-

tett, hogy annak segedelmével maga jóakaró fele
barátainak árthasson, mint azt a múlt évben Kónyi 
Mihálynak, azért hogy fát vágni nem ment el néki, 
éjszakának idején megbántotta mely halálát okozta. 
Az elmúlt ősszel pedig Papp Mihályt háromszor meg
nyomta, ki reá izenvén többet nem bántotta, és más 
ehhez hasonló boszorkányságokat elkövetett, miért is 
Ítéltetik, hogy ezen vason-álló Molnár Jutka Boszor
kány asszony maga több efféle gonosz cselekedeteinek 
megváltására, magának bőven érdemelt, másoknak 
pedig rettentő példájára a hóhér által megcsigáztassék 
és azután elevenen tűzre vettessék.

Kaposvár 1739 Augusztus 23-án.
Steffanus Mártony (m. p.)

T. Nemes Somogy vármegyének
(p. h ) vice bírája.

M ilyennek látszik  a föld?
Heim tanár 1898. október 3-ikán a Wega nevű 

léghajóval röpült át az Alpokon és a Jura-hegységen. 
Léghajós utjának leírásából közöljük a következőt:
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hogy keményítő-tartalmuk nagy s ennek czukorrá 
bomlása — megédesíti, szint illatot, jó izt ad később 
a gyümölcsnek.

Ezeket tehát nem szükséges addig hagyni a fán, 
a mig teljesen megérnek, sőt ha hamarább leszedjük 
őket, tartósabbak s a szállításra is alkalmasabbak 
lesznek.

A szilvát, baraczkot. szőlőt ellenben teljesen (de 
nem túléretten) kell leszednünk, kivéve ha azok be
főzésre lesznek szánva, a mikor félérett állapotban 
szedjük őket.

A piaezra szánt gyömöcsöknél főköveteimén}', 
hogy azok ütődöttek ne legyenek, azért a szedés főleg 
az értékesebb, finnyásabb gyümölcsöknél mindig kézzel 
történjék.

Alacsony törzsű fákról, vagy magasabbakról is, 
a honnan elérjük, puszta kézzel, a távolabb fekvő 
ágakról ághajlitók, gyümölcsszakitók segélyével.

Olyan gyümölcsöknél mint pl. a szilva, szőlő 
arra is ügyeljünk, hogy azok hamva épségben maradjon 
s igy ezek szedésénél lehetőleg csak a gyümölcs szárát 
fogjuk meg.

A leszedett gyümölcsöt aszaló-cserényeken, vagy 
lapos kosarakban összegyűjtjük s a szükséghez és 
körülményekhez képest bánunk el vele, a piaezra szánt 
értékesebb gyümölcsnél soha nem mulasztva el a 
megválogatást.

N évjegyzéke
azoknak az erdészeti és vadászati alkalmazottaknak, 
kik az országos erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj 
és segélyegyesületbe leendő belépésüket bejelentették.

Sor-sz. Név Lakhely Megye
465. Feszes Jóna János . Bocska Zala
366. Zsohár Geregó József „ V

467. Dénes Károly . . Gyalu Kolos
468. Stitniczky Samu . . Hosszúrét Gömör
469. ifj. Hanko Antal . . Murány »
470. Fejér János . . Böös Pozsony
471. Szigeti János . . . Oasa Szeben
472. Daraftó Román . Streza-Kercsisora Fogar
473. Biró Sándor . . . Hosszufalu Brassó
474. Matis János . . • » »

475. Szabó János . . . Albák Torda Arany
476. Kubányi Mihály . . Csertés »

477. Kerai János . . . Nyágra »
478. Czipot Miklós . . . Szkerisora »

479. Koszté Miklós . . • V V

480. Demeter Tivadar. , Albák »

Kü l ö n f é l é k .

B aleset a vadászaton. A biharvármegyei erdők
ben egy úri társaság vadászott. Bige György szolgabiró 
egy nyulra célozva, felkapta fegyverét, mikor a ravasz 
véletlenül lecsapódott és a Lankaszter-puska elsült. A  
sörét Bartos Adorján biharmegyei közigazgatásig yakornok 
arcaba fúródott, aki eszméletlenül esett össze. Súlyosan 
sérülve szállították lakására.

Kakuk-tojások. Ismeretes a kakuknak az a 
szokása, hogy tojásait idegen fészkekbe rakja s fiait ily 
módon idegen madarakkal nevelteti fel. Bár nem öntu
datosan, de más madáraknái is előfordul az, hogy egy
más fészkébe tojnak s ily módon kakuk-fiakat nevelnek 
fel. így akárhányszor találtak fogolyfészekben f'íczán-

Ha tiszta a levegő és derült az ég, a léghajóról 
a földrs tekintve, semmi sem olyan meglepő, mint a 
színek mélysége és harmóniája. Az erdők olyanok, mint 
a legszebb, legüdébb moha-lepel, a külöféle fa és 
erdőfléék változatos színeit innen sokkal tisztábban 
lehet látni, mint rendesen a földről, A legelők, rétek, 
mezők szántóföldek és gyümölcsösök különféle színei 
pompás szövetű lepellel fedik a föld színét, s hozzá 
még minden fát a saját árnyéka mintegy kiemelni 
látszik. A tavak sokkal inkább tündökölnek saját zöldes 
vagy kékes szinökben, ha léghajóból nézzük őket mint 
közönségesen amikor a tó partjáról tekintünk rájuk, mert 
akkor majdnem mindig a föléjök boruló égboltozat 
tükrözik vissza. A tájképek szinkülönbségei a léghajóról 
sokkal erősebbnek, élénkebbnek látszanak, a levegő- 
perspektiva sokkal csekélyebb, mint alant. A mint a 
léghajó feljebb és feljebb száll, a színek között lassan
ként elenyésznek a különbségek, finom pára fátyola 
fedi el a lábunk alatt mosolygó látványt. 4000 m. 
magasságból már sápadt violás szine van, 6000 m.

magasságból mindig halvány violaszinünek, tompán 
árnyaltnak láttam az egész vidéket. Sokkal élvezetesebb 
1000—2000 méter magasságban, mint 3—5000 méter
nyire lebegni a föld felett. Már valami magasabb hegy
csúcsról alátekintve, elvesztjük minden érzékünket a 
magasságkülönbségek megbecsülésére. A léghajóról 
névve még sokkal jobban ellapul a tájék. A hegyek 
hihetetlenül laposaknak látszanak, mintha felülről össze
nyomták volna őket s többé semmi inpozáns sincs 
rajtuk. Még a legkitűnőbb világítás mellett sem lehet 
olyan finom árnyalatokat, olyan enyhe átmeneteket 
látni, mint ahogy térképeink ábrázolják. Sokáig kellett 
keresnem, mig megtaláltam a Rocher de Nave és a 
Dent de Jaman csúcsokat. Ezek a merész sziklaormok 
nem árnyékolásukkal tűntek szemembe, mint valami 
relief-térképen, hanem csak lassanként ismertem fel 
őket a völgyszakadékok, utak és házak után keresve. 
Hogy egyik helység magasabban van, mint a másik, 
azt csak onnan lehet következtetni, hogy az egyik 
még szőllők között, a másik gesztenyeerdőben van, a
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tojásokat is és megfordítva, valamint a mocsaras vizek 
apróbb szigetein oly madárfészkeket, amelyekben két
féle vizi madár, illetve parti futó is rakott toj'ásokat. Olyan 
eset azonban, hogy háromféle madár is tojott volna 
ugyanegy fészekbe, nem szokott előfordulni. Annál érde
kesebb tehát megemlíteni, hogy az Odera melletti Frank
furt környékén, május hónap elején egy mélyebben 
fekvő fűzfa-fiatalosban egy ottani főerdesz olyan fészekre 
akadt, amelyben tizenhárom fáczán, tizenegy fogoly és 
kilencz tőkekácsaíojás volt.

A K hinai keresztelés. A furcsa khinai szoká
sok közt bizonyára nem a legutolsó a fiú gyermekek 
keresztelése. Az ujszölött fiúnak mindenekelőtt teljesen 
leborotválják a haját és egy számot adnak neki. Ez 
az első keresztelés. A kis babáknak például a neve követ
kező lehet: A Yan =  egy, A Sans =  kettő, A Luck =  
három, és igy tovább. Hat éves korában iskolába 
adják a fiút és röviddel ezelőtt másodszor keresztelik 
meg, amikor már szebben hangzó nevet kap. 
Harmadik nevét akkor kapja, mikor megházasodik, a 
negyediket mikor államszolgálatba lép. Ha kereskedő 
még egy ötödik neve is van és végre halálakor meg
kapja a hatodik nevét. A nőkkel, akiknek a keleten 
tudvalevőleg nagyon alárendelt a helyzetük, nem fog
lalkoznak annyit. A nőknek azonban kezdettől fogva 
nagyon kedves és poétikus a nevük. Férjhezmenésükig 
drágakő, mosolyó hajnalhasadás és illatos levegőnek 
hívják őket. Férjhezmenésük után a mennyei birodalom 
gyeugenemének képviselőit, kinyílt jázminnak, karcsú 
liliomnak, ezüstös, kacagásnak vagy leszakasztott ró
zsának nevezik.

harmadikat meg már fenyves veszi körül, aztán meg a 
patak medrének megfigyeléséből s az utak kanyargásai 
alapján, de a szem nem látja többé a magasságkülönb
ségeket. Annál feltűnőbb volt, hogy első pillanatra 
észrevettem, hogy a Neuchátel-tó magasabban van, 
mint a Genfi-tó.

A milyen lapos eltörpült a vidék képe közvetlen 
a léggömb alatt, olyan elragadóan szép volt az Alpok 
képe, amikor azoktól már éjszakra, mintegy Moudon 
felett (a Genfi-tó és a Neuchátel-tó között) 6000 méter 
tengerszi feletti magasságban lebegtünk. Végig lehe
tett tekinteni az Alapoknak itt-ott felhőboritotta bércein. 
mint többszörös, meredek falak emelkednek egymás 
mögött a főgerincek és hegysorok, a Sántistől egészen 
a szavojai Alpokig. Mint valami rettenetes tenger 
tarjos hullámai látszottak felénk tartani. A távol 
keletet ködtenger takarta, a csúcsok majd előbuktak, 
majd megint eltűntek a körülenyelgő fellegek közül: 
a régi ismerősök, az Alpok legszebb sziklaóriásai pedig 
felülemelkedve a fellegek színvonalán, szikrázva tündö
költek a derültebb napsugárban. Egy pillantással áttekint
hettem az Alpok bércfalát a Sántistől a Saléveig, a 
Jurát és a köztük fekvő dombvidéket, a Neuchátal, 
Murtni, Thuni és Genfi tavakkal együtt, az éjszaki 
láthátáron hófehér ködtenger, felettünk a vakító nap 
a feketekék égen és mi magunk véghetetlen nyuga
lomban lebegtünk magasan fenn a hegyek és a vakító 
fehér felhők felett!

Öreg jegyesek. Túztes módon öltözött anyóka 
jelent meg a minap Szegeden az egyik kerületi orvos 
előtt. Bizonyítványra volt szüksége. Elmondta a hatvan
négyéves asszony, aki egy hetvenkétéves emberrel jött, 
hogy azért van szüksége az orvos írására, mert jegy
ben járnak. A  menyasszony pedig özvegy asszony lévén, 
a törvény rendelése szerint enélkül nem léphet az anya
könyvvezető elé.

— Azután mennyibe kerül az írás, doktor ur? — 
kérdezi az anyóka. — Két forintba, lelkem — mondja 
az orvos. — Sok az nagyon, — adja föl a szót a meny
asszony. — Tán olcsóbbért is fölvállálja a doctor ur?

Az orvos hátározott kijelentésére a vőlegény biz
tatja menyasszonyát: Add már meg azt a két pöngöt, 
hogy soká ne kölljön várni. Viszzafordul a „boldog" meny
asszony s emigyen tesz szerelmi vallomást jövendőbelijének:

— Nem adok én két pöngöt kendért!

A tenger m élysége. A Génié Moderné nevű 
cimü fancia tudományos hetilap közli a tengerek mély
ségéről eszközölt legújabb mérések eredményét. A Génié 
Moderné információi szerint a legmélyebb tenger a 
Csendes Óceán 8515 méterrel. Azután jön az Antillák 
tengere 6260 méterrel. Khina körül a tenger mélysége 
4294 méter; nem sokkal kevesebb ennél a Földközi
tenger mélysége: 4400 mtéer. A Balti-tenger egyike 
a legsekélyebbeknek ; 427 méter.

Szerkesztői üzenetek.
Roskó Pál urnák, Sövényháza. A beküldött „Rege* 

felette szövevényes és igy nagyobb tanulmányozást igényel mire 
csak a hosszú téli éjjelek nyugalma alkalmas, miért is egyelőre 
félre kellett tennünk. Schaffer P ál urnák, Sopron. Nyugdíj 
levonásai ügyében csak abban az esetben nyilatkozhatnánk, ha 
az illető város nyugdíj szabályzatát ismernék. Azok a viszzaélé- 
sek bizon szomorú dolgok s legszomorubb az, hogy olyanok 
követik el kiknek azokat éppen megakadályozni kellene, Ön 
pedig ez ellen saját állásának veszélyeztetése nélkül most 
mit sem tehet. Az egyesületbe természetesen be fog léphetni, 
akár mely ágazatnál is álljon szolgálatban. E g y  öreg vadász
nak. Vadászati jegy nélkül csak a saját kerületében vadászhat 
de idegen területen nem, még akkor sem, ha azt a terület 
tulajdonosa megengedné, mert ez vadászati jövedéki kihágást 
képez.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos 
P o d h  r a d s z k y  E m i 1.

* U * * X * * * * * * * * X * X X X H H
X  Kitűnő minőségű slavoniai X

« T ölgym akkot
K  nemkülönben mindenféle erdészeti ma 
X  got ajánl a

J  MAGYAR MAG PERGETŐ GYÁR
X  lE'atra.gó Béla

X
X
X
Xs
X

Zala-Egerszegen.
Minden kiállításon k itü n tetve; legutóbb  

Páriában ezüst éremmel. 3—12*
xxxxxxxxxx
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Dr. Lendl Adolf

Az „Erdészeti Újság" 
Könyvpiacza.

Az Erdészeti Újság szerkesztőségénél meg
rendelhetők :

1. Fónagy József:
„A vizsla idomitása", diszkötésben 6 K. 
„A fáezán és fogoly vadászata", diszkö

tésben 6 K.
2. Podhradszky Emil:

„Az erdő és annak fentartója hazánkban 
a második évezred elején" (Röpirat) 
fűzve, bérmentetlen 1 K.

Ajánlott küldéssel minden mű 35 fii. több. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe.

Az E rdészeti Ú jság  
szerkesztősége.

Legjobb és legolcsóbb

VARRÓGÉPEK
FEDÁK ISTVÁNNÁL

Becs VI. Mariahilferstrasse 49.^  Árjegyzék ingyen és bérmentve.

v i l á g h í r ű
zoológiái laboratóriuma elvállal szárnyasokat 

és szőrmés vadat kitömésre. 
Ju tá n y o s  árak , k itű n ő  m unka  

m űvészies k iv ite l.
B U D A P E S T ,  II, Donáti u. 16

A termeszét 1 állattani, vadászati és halászai
l  lrÁno.s fn lv A ir a t  R trv  <Wrp. fi kft.r , képes folyóirat. Egy évre 6 ko-.,

6S Halaszat J Megjelenik havonkint kétszer. 
M u t a t v á n y o k a t  in g y e n  k ü ld ü n k .

Szőlő eladás.
A neves visontai hegyen, melynek szőlői 

kitűnőek nagy szőlőbirtokos vagyok.
Ezen szőlőkben termelt kiválóan édes és 

kellemes izü ez évi csemege szőlő termését 
ajánlom a következő árakon :
1. F e k e t e - f e h é r  c s e m e g e  sz ő lő  k iló ja  4(> fi.
2 .  F e h é r  é s  p iro s  c h a s s e le s  ,, 5 0  ,,
3 .  K iv á ló  c s e m e g e  fa jo k  ., 5 0  ,,
4 .  M u sk o tá lo k  ,, 5 4  ,,
5 .  O th e lló  , ,  4 2  ,,

A szőlők 5—10 kilós kosarakban küldetnek. 
Kereskedő uraknak 100 kilón felüli egy

szerre tett megrendelésnél 8 % -tóli leszámit- 
tatik. — Ha többszöri megrendelés a 100 kilót 
meghaladja, utólag 4% -télit téritek meg.

Ezenkívül ajánlom a létező legnemesebb 
dinnyéket:

S á rg a  d in n y e  k i ló j a  . . 8  f illé r  
G ö rö g  d in n y e  ,, . . t> ,,

to v á b b á  P a r a d ic s o m o t  . . 8  ,,
Később őszibaraczkot, diót stb.
A megrendelések a pénz előleges be

küldése, vagy utánvétel mellett expediáltatnak. 
Kosarak, hordók a felszámított árban nyolcz 
napon belül visszavétetnek.

Nagyobb megrendeléseknél még kedvez
ményesebb árengedélyt állapitok meg. — A 
megrendelésnél a czimet lakást, vasúti állomást 
és utolsó postát olvashatóan kiírni kérem. 

Gyöngyös ,  1900 évi szeptember hó.
Tisztelettel

Csömör Kálmán
szőlő nagybirtokos.

Zoológiái Lapok
képes közlemények a tudományos és gaz
dasági állattan és vadászat köréből,

szerkeszti: Parthay Géza.
A Zoológiái Lapok gazdasági rova

tában állandóan foglalkozik méhészettel 
és ebtenyésztéssel is. Az elmúlt évben 
260 oldalon 130 ábrával illustrálva jelent 
meg. E lapot az „Erdészeti Újság" elő
fizetői évi 8 kor. helyett, félévenként 
2 korona kedvezményes áron rendel
hetik meg. Mutatvány számokat ingyen 
küld a kiadóhivatal mely Budapesten. 
Rottenbiller utcza 30 szám alatt van.
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E L S Ő  R A N G Ú  E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T .

L U M és TA
A. Szerb kir. udv. szállítók. Ö cs. és kir. Fensége József Föherezeg udv. szállítói.

A nagy-méltóságú Földmivelésügyi ra. kir. Ministerium hivatalosan megbízott 
erdészeti egyenruha szállítói.

Az .Országos Erdészeti Egyesület” rendes tagjai.
BUDAPESTEN

IV. Belváros, Sütő u tcza  2. szám, a S ze rv ita té r sa rk án .
Saját műhelyeink a házban: Sütő utcza 2, Szervita tér 8, Hajó utcza 3.

A XVIII. számú, kimerítő tartalmú árjegyzékünk közrebocsájtása alkalmából ajánljuk legkész
ségesebb szolgálatainkat, minden néven nevezendő, — mesteri szabású, izlésteljes csinos kiállí
tású, — erdészeti és erdő altiszti e g y e n r u h á k  nemkülönben felszerelési czikkek szállítására.

Hivatalos utón részletfizetésre
is eszközölhetők a megrendelések; az ily megrendeléseket, hosszas gyakorlatunk alatt, — a be
tekinthető számos elismerő nyilatkozatok tanúsága szerint, — mindenkor, az igen tisztelt megren

delők legteljesebb megelégedésére hoztuk kivitelbe.

W" POLGÁRI RUHÁK
a l e g ú j a b b  f r a n c z i a  es angol  divat szerint, szinte jutányos árban készítettnek.— Vevőink 
kényelmére bármely szakmánkba nem vágó czikket készséggel beszerezünk és a vidéki megren

delések kivitelére különösen kiváló gondot és figyelmet fordítunk,
Óvjuk igen tisztelt megrendelőinket oly czégektől, kik olcsó reklám árak által régi vevőinket meg
téveszteni óhajtják, miután jutányosabb árt csak is az anyag és kiszolgálás rovására nyújthatnának. 
Kívánatra in g y e n  és b é rm en tv e  küldjük meg á rjeg y zék ü n k e t és a hivatalos megrendeléshez 
szükséges részletfizetési megrendelési ivet. Bármily csekély megrendelés is a lehető legnagyobb 

figyelem és pontossággal lesz kiszolgálva. Kiváló tisztelettel

BLUM és  T A R S A
Szerb királyi udvari szállítók.

Ö császári és királyi Fensége József föherezeg udvari szállítói. 
A nagy-méltóságú Földmivelésügyi Ministerium hivatalosan meg

bízott erdészeti egyenruha-szállítói.
Az „Országos Erdészeti Egyesület” rendes tagja.

J U T Á N Y O S  A R A K .

MAGWRHON ELSŐ LEGNAGYOBB ÉsLEbJOBB HÍRNEVŰ ORAÜZLfcTE

SZEG p E N
CS. ÉS KIR. KIZÁRÓÚGOSMI SZABi  

KRONOMÉTER- ís MÜ-éRÁS
F E L T A L Á L Ó JA  fi ^ E M O N TO IR  

INGAÓRÁKNAK S T B . S T B .

1847 ̂
1 1 ■ ■ ■ ■  JAVÍTÁSOK 5 ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT.

KÉPES A R JE G rZ tK  aO PO lLO JSZTIW IÓ V A L iNGYfcM  K  B E M E N T V E

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  köib'vnyomdájában Szászsebesen.
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