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:eti személyzet részére,

Megjelenik 
minden Vasárnap

Szászsebes, 1903. Október 4.

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.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. 1. szám.

E lő f iz e té s i fe lh ív á s .
Most, midőn lapunk mai számával beléptünk 

annak VlII-ik évfolyamába, indíttatva érezzük magun
kat ismét az összes erdészeti és vadászati altisztekhez 
hivó szózatot intézni.

Az erdészeti és vadászati altiszteknek végre 
valahára be kell látniok, hogy ha a jövöban jobban 
akarnak boldogulni, mint a hogy eddig boldogultak, 
első sorban a szoros összetartásra és egyesülésre van 
szükségük, mit pedig csak úgy érhetnek el, ha eszméi
ket egyesitő és magába felölelő egy közös gócpontot 

fatálnak. Szükségük van kivált nekik egy olyan közös 
találkozó helyre, hol ha nem is testileg, legalább 
szellemileg közeledhetnek egymáshoz, közölhetik egy
mással jó  és balsorsukat, kicserélhetik kölcsönösen 
eszméiket s kereshetik és megtalálhatják a boldogulásra 
vezető utat.

Ilyen találkozó pontul kínálkozik az erdészeti és 
vadászati altiszteknek a mi lapunk, az Erdészeti Újság, 
mely mint a hogy eddig teljes eredjévél és tehetségével 
hűségesen szolgálta az ö érdekeiket, úgy, sőt fokozottabb 
mértékben szándékozik azokat szolgálni a jövőben is, 
de hogy ezt tehesse és hogy szavának mentül nagyobb 
súlya legyen, ahhoz szükséges az, hogy az erdészeti 
és vadászati altisztek is tömegesen csoportosuljanak 
köréje s szellemi és anyagi támogatásukkal igyekezzenek 
azt nagygyá és magukhoz méltóvá tenni.

Felkérjük ennélfogva eddigi barátainkat, hogy a 
jövőben ne csak ők maguk tartsanak ki hűségesen 
mellettünk, hanem igyekezzenek lapunk szükségességé
ről és üdvös voltáról azokat a tisztelt kartársakat 
is meggyőzni, kik eddig bármely okból magukat távol tar
tották. Itt az ideje, hogy végre minden egyes erdészeti és

vadászati altiszt kivetkőzzék a rideg közönyből s ismerje 
el, hogy a boldoguláshoz csak a szorvos összetartás vezet.

Igyekezzék tehát mindenki zászlónk alá sorakozni, 
hiszen az az áldozat, mit ez által hoz, annyira csekély, 
hogy alig érezhető, mig azzal nagy szolgálatot tehet a 
közös érdekeknek.

Bajtársak! Még egyszer hívunk! Tömörüljetek 
az Erdészeti Újság, mint leghívebb barátotok köré s 
tömeges jelentkezéssel tegyétek lehetővé, hogy mentül 
több szolgálatot lehessen a Ti érdekeitekért!

Az Erdészeti Újság előfizetési ára a VlII-ik év
folyamra is a régi marad s még abban az esetben sem 
fog  emelkedni, ha a lapot időközben megnagyobbí
tanánk, mit azonban csak abban az esetben tehetnénk 
meg, ha az eddigi előfizetőink száma legalább meg
kétszereződnék. Igyekezzék tehát minden hívünk ha 
többet nem, még egyet maga mellé megnyerni s ha igy 
mindenki megtette kötelességét, könnyen meg fogjuk 
találhatni a boldogulás útját.

Isten vezéreljen mindnyájunkat további munkál
kodásunkon s akkor annak sikere ha késik is, de el
maradni nem fog. Isten velünk!

Szászsebesen 1903, évi október 4-én.
az ERDÉSZETI ÚJSÁG szerkesztősége.

«\J* *?/• *?/• *®* *#• *?/•

Teendőink a jövőben.
WígS^ilenc év tapasztalatai után most, munkál- 

kodásunk tizedik évének kezdetén szük- 
ségesnek mutatkozik, hogy ha nem is 

egészen szorosan, de legalább főbb vonalaiban 
megállapítsuk azokat az irányelveket, melyeket a 
jövőben lapunk vezércsillagjaiva óhajtunk tenni s 
mérlegeljük azokat a fontosabb feladatokat, melyek
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az erdészeti és vadászati altiszti személyzet szol
gálati és magán viszonyaiban megoldásra várnak, 
szóval időszerűnek látjuk mintegy programmot 
adni s miután ezt megtettük, kérni mindazokat, a 
kiknek az tetszésével találkozott, hogy végre
hajtásában segítségünkre lenni szíveskedjenek.

A mi az erdészeti és vadászati altisztek 
szolgálati viszonyait illeti, ezekről nagyon nehéz 
nyilatkozni, mert a hány különféle szolgálatadó 
van, annyi különböző viszonyokat találunk, sőt 
még egy és ugyanazon ágazatnál sem mindig 
egyenlők azok, hanem különféle — gyakran nem 
is lényegtelen — eltéréseket mutatnak. Ez a 
bábeli zűrzavar semmikép sincs erdészetünk fej
lődésének és felvirágzása előmozdításának elő
nyére, már csak azért sem, mert az erdészet 
szolgálatában álló egyén bármely helycsere esetén 
nem szentelheti magát egyenest hivatásszerű 
kötelességeinek, hanem előbb az eddig ismeretlen, 
uj viszonyokat kell tanulmányoznia s csak mi
után már ezekbe úgy a hogy beleélte magát, 
szentelheti idejét tulajdonképen feladatainak meg
oldására.

Egyik sarkalatos hibája a mai szolgálati 
viszonyoknak-az is, hogy sehol sem látjuk meg
vonva azokat a határokat, a melyeknél a szolga 
végződik és az altiszt kezdődik, hanem vegyes 
összevisszaságban látjuk a szolga által az altiszti, 
az altiszt által pedig a szolgai teendők végzését 
és kötelességek teljesítését, a mely visszásság 
azután minden egyébnek lehet, csak jónak nem 
a szülője, mert mig az egyiket érdemetlenül

büszkélkedővé, és fénhéjázóva teszi, addig a 
másiknak kedélyét leveri, érzékeit eltompitja s 
szolgálata teljesítésénél kelletlenséget támaszt, 
szóval elöli benne azt, a mire minden szolgálat
nál legnagyobb szükség van: az ambíciót.

Ezeknek a rendezetlen viszonyoknak a ki
folyása azután gyakran az a viszás helyzet, hogy 
mig minden tekintetben kitünően kiképzett szak
erő olyan szolgálatba jut, hol seimniféfe olyan 
kezelés nincs, a melynél képességeit érvényesít
hetné, hanem egyszerű kerülői teendőket kény
telen teljesíteni, addig a kevésbé vagy éppen 
nem képesített a legfontosab pozíciókat foglalja 
el, bizonyára nem nagy hasznára a kezelésnek, 
mert az alkalmazkodni tudás erénye nem mindig 
elegendő fontos feladatok megoldásához, a mennyi
ben az, a kinek az ilyen tanulatlan individuumot 
vezetenie kellene, nem lehet mindig annak a 
háta mögött s nem láthatja el szakszerű utasí
tásaival s ezért azután gyakran jut abba a fonák 
helyzetbe, hogy vagy szünetet kell tartania a 
munkálkodásban az utasítások és útbaigazítások 
megadásáig, vagy pedig találomra, a saját — 
gyakran a helyessel homlokegyenest ellenkező — 
felfogása szerint rendelkeznie, mely utóbbi eset
ben nem egyszer szinte helyrehozhatlan hibák 
és pótolhatlan károk keltkezhetnek, igazat adván 
annak a példabeszédnek, hogy a tanulatlnn bor” 
bély valóságos hóhér.

Ezeken a tarthatatlan állapotokon egyedül 
egy egységes, lehetőleg minden ágazatra egy
aránt kiterjedő szolgálati pragmatika lenne hivatva

t Ar.c z  A. gc

A betyárok réme.
alföldi betyárvilág réme, Laucsik Máté, a 

szegedi királyi biztosság híres vizsgálóbirája, 
Érsekújváron meghalt. Laucsikot a királyi 

biztosság megszüntetése után, nagy érdemeinek jutal
mául, érsekujvári közjegyzővé nevezték ki. Érsekúj
várod a közéletben nagy szerepet játszott; elnöke volt 
a szabadelvű pártnak. Hetvenhárom esztendőd élt; 
nem igen betegeskedett s szivszélütés vetett véget az 
életének.

Hogy Rádaynak csakugyan sikerült a betyár
világot megszüntetni, az jórészt Laucsiknak az érdeme, 
a ki páratlan zsenialitással tudta vallomásra bírni még 
a legkonokabb gazembereket is. Szeged vidékén, az 
Alföldön, valóságos rémmesék szállonganak még most

* 1

jn

is arról a nagy kegyetlenségről, a melylyel Laucsik 
vallatott. Azt beszélik, hogy a szegedi várban, a királyi 
biztosság székházában tömérdek embert agyonkinozott’ 
s csak igy tudott még a legrejtettebb bűnöknek is a 
nyomára jutni. Mindez azonban csak szó-beszéd; 
Laucsik megkinozta a rabjait, az igaz, de nem testi, 
hanem csak lelki tortúrát alkalmazott. Például be- 
csukatta a vallani nem akaró betyárt egy sötét pincébe; 
az egész pince grádics volt, melynek utolsó fokáról a 
Tiszába lépett az ember; világosság és levegő nem 
hatolt oda be, csak a pince kulcslyukán.

Laucsik csodálatos ügyességéről számos igaz és 
még több költött történet jár szájról-szájra az alföldi 
pusztákon. Az igaz történetek közül való a követ
kező eset.

A kecskeméti pusztán megöltek egy juhászt, 
Simándi Istvánt, a fiával együtt, hogy elhajthassák a 
birkáit. Az özvegy elment Szegedre panaszkodni a 
királyi biztoshoz, a ki Laucsikhoz utasította. Váltig 
faggatta Laucsik az özvegyet, a gyámoltalan paraszt
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3ERDÉSZETI ÚJSÁG.

segíteni s ennek hiányát a tisztviselők éppen 
úgy érzik, mint az altisztek, hangoztatják is 
annak szükséges voltát mindannyian egyaránt, a 
kidolgozása azonban még mindig késik és kér
dés, hogy még mennyi idő fog kelleni a kérdés 
megoldására. Igaz, hogy egy minden tekintetben 
kifogástalan szolgálati szabályzat kidolgozása 
felette nehéz és nagy körültekintést igényel; egyes 
hatóságok megpróbálkoztak már a feladat meg
oldásával, összeállítván olyan — amilyen szol
gálati szabályokat, de sajnos, ezek mind csak a 
helyi viszonyok mérlegelésével lettek megszer
kesztve s igy nem alkalmasak arra, hogy álta
lánosakká tétessenek.

Éppen a feladatnak ez a nehéz volta oko
zója tehát annak, hogy a szolgálati szabályok 
kidolgozása még mindig késik, bár meg vagyunk 
arról győződve, hogy azok tervezésével az irány
adó- körök folyton foglalkoznak s gyűjtik az 
ahhoz szükséges adatokat. Az adatgyűjtéshez a 
jövőben mi is az eddiginél nagyobb mértékben 
hozzájárulni óhajtván, azzal lapunkban behatóan 
szándékozunk foglalkozni, természetesen inkább 
csak az altiszti személyzet életvilágával és szolgá
lati viszonyaival foglalkozva, mert hiszen irányunk
nál fogva ez tartozik első sorban lapunk keretébe 
s arra, hogy a tisztviselők ügyeit és dolgait 
tárgyalják, vannak arra hivatottabb szakköz
lönyeink.

Ebben az irányban kifejtendő munkálko
dásunk azonban csak egy részét képezi ter
veinknek.

Másik tervünk az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet társadalmi állásának, valamint 
a társadalomban való hivatásának a tanul
mányozása, a szerzett tapasztalatok nyilvános
ságra hozatala, bajok kikutatása és azok orvos
lási módjának a keresése.

Nem lehet ugyanis eltagadni vagy titkolni 
azt a szomorú tényt, hogy sem az erdészeti, 
sem pedig a vadászati altisztek nem foglalják el 
a társadalomban az a helyet, a melyet állásuk
ból s a közgazdasági téren kifejtett hasznos 
munkálkodásukból kifolyólag elfoglalniok kellene 
és a melynek elfoglalására méltók lehetnének. 
Az erdészeti és vadászati altisztet ugyanis tapasz
talás szerint a társadalom rangosabb része több
nyire lenézi, a köznép pedig talán éppen ezért 
meg nem becsüli és semmibe sem veszi. A nép 
szemében az altiszt semmivel sem külömb a 
kerülőnél s allig tartja többre a mező — vagy 
szőlőcsősznél. Vannak ugyan tiszteletre méltó 
kivételek itt is, mint mindenütt, de ezek olyan 
ritkák, hogy a nagy általánosság mellett számí
tásba alig jöhetnek.

Jövő feladataink közé soroljuk tehát azok
nak az okoknak a feltárását, melyek az erdészeti 
és vadászati altiszti személyzetet ebbe a fonák 
helyzetbe sodorják s feltalálván azokat, igyekezni 
fogunk módokat keresni azok eltávolítására. Azt 
hisszük, hogy ebben a munkálkodásunkban nem 
leszünk tisztán csak a saját gyönge erőnkre 
utalva, hanem annak sikeres végbeviteléhez szíve
sen fogja segítő kezét nyújtani a felsőbbség is,

asszony nem tudott semmi nyomot megjelölni, a 
melyen megindulhatott volna a nyomozás. Laucsik 
végül azt tudakolta tőle, hogy nincs-e a határban 
valami nehézéletü ember? (Így hívta a nép a betyá
rokat.)

— De van, Gajdor János, válaszolt az asszony.
Laucsik másnap elfogatta Gajdort, de hiába vallatta

három hétig, Gajdor nem vallott semmit. Egyszer 
azután valami mulatságban, késő éjszaka, Laucsiknak 
egy ötlete támadt. Ment egyenesen a várba, négy szál 
gyertyát gyujtatott az asztalára, odatette a feszületet, 
és mellé azt a kötőféket, melyet a megfojtott 
Simándi Istvánnak a nyakán találtak. Aztán fölvitette 
a börtönből Gajdor Jánost.

— Hát János, tudja-e kend, mért hívtam? szólt 
Laucsik a betyárhoz.

— Majd megmondja a tekintetes ur, ha akarja, 
válaszolt Gajdor nyugodtan.

— Megmondom én. Hát azért hivattam, János, 
hogy nagyon rossz álmom volt az éjszaka. Azt álmod

tam, hogy elém állott két véres ember, egy öreg, meg 
egy legény. Az öreg elkezdett panaszkodni, hogy őt 
meg a fiát megölte Gajdor János.

A rab fölkiáltott:
— Nem igaz! Én, uram, nem öltem senkit.
— Elhiszem, János, elhiszem; én nem is mon

dom, folytatta Laucsik, én csak álmodtam. Hát álmom
ban meg is kérdeztem azt az öreg embert, hogy mi 
a neve. Azt mondta, hogy Simándi István. És azután 
ideadta ezt a kötőféket, ehol ni!

Laucsik a kezébe vette a kötőféket.
— Mi közöm én nekem ehhez? szólt Gajdor.
— Én nem tudom, János, felelte Laucsik. De 

nekem azt mondta álmomban az az öreg ember, hogy 
minden éjjel kisért az álmomban addig, a mig én ezt 
a kötelet rá nem kötöm a Gajdor János nyakára.

— De ha nem én vagyok a gyilkos!
— Nem is mondom én azt, János, folytatta 

Laucsik nyugodtan. De látja kend, muszáj ezt a kötelet

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



4 ERDÉSZEI ÚJSÁG.

mert hiszen ennek is érdekében áll, hogy mindaz, 
a mi az erdészethez tartozik, megfelelő meg
becsülésben részesüljön.

További terveinkre nézve — mert sok még 
a kérdés, a mely megoldásra vár és nagyon sok 
a teendőnk ezen a téren — lapunk következő 
számaiban fogunk nyilatkozni.

Folytatása következik 

*$• *?<• *?/• *?/• «$• »$•

A kóborebek determináeziója.
— Irta: Vihar Győző. —

z 1883. évi XX. törvényczikk 14. §-a ezt 
mondja:

„A vadászati területen talált házi macská
kat és kóbor ebeket a vadászatra jogosított elpusz
títhatja.”

A törvény eme fenti §-ára való hivatkozással, a 
m. kir. Kúria 1899. évi 12.479. sz. határozatában ki
mondta, hogy „Idegen vadászterületen egyedül és fel
ügyelet nélkül futkosó eb, ha az vadászeb volt is, 
kóborebnek tekinthető s ha az kóborlása közben nyak- 
lánczot vagy szíjat viselt volna is, büntetlenül el
pusztítható”.

Ugyancsak a m. kir. Kúria még 1894. évi 1091. 
sz. a. hozott határozatában kimondta továbbá, hogy: 
„Idegen vadászterületen lévő vadászkutyát a kerülő 
jogosult lelőni”.

A magy. kir. Kúriának idézett két határozatából 
nyilvánvaló, hogy kivétel nélkül minden eb, mely ide
gen .vadászterületen gazdátlanul találtatik, elpusztít
ható és hogy a m. kir. Kúria a törvényben jelzett 
„kóbor eb” alatt mindenféle ebet ért, mely idegen 
vadászterületen gazdátlanul találtatik.

Vizsgáljuk kissé behatóbban a törvényt, annak 
intenezióját és a kúriai határozatokat; azután vessük 
föl a kérdést s egyúttal adjuk is meg rá a féleletet: 
vájjon helyes és a törvény intencziójával összeegyez
tethető-e a kúria nézete?

A kérdés első sorban is a vadászt érdekli, 
mert minden vadász igen jól tudja, hogy milyen 
szörnyű bajos dolog egy jó vadászebre szert tenni s 
ha ilyennel bir, hogy az milyen nagy értéket képvisel 
reá nézve.

Lehetséges, hogy vadászat elképzelhető vadászeb 
nélkül; de én vadászt nem képzelek e nélkül, sőt én 
a jó ebbel való vadkeresésben több élvezetet lelek, 
mint a vad elejtésében és ezt kivétel nélkül állítom, 
legyen az az eb vizsla, kopó, tacskó, agár vagy bár
mely fajta eb, bár jól tudom azt, hogy e tekintetben 
igen eltérők az Ízlések és a nézetek; tvvábbá, hogy 
én sem állok nézetemmel elszigetelten. Ám de éppen 
ezért én nem is tudom osztani a kir. Kúria álláspontját 
és az helyes csak akkor lehetne, ha középuton volna, 
mert bizony sok esetben nagy érték szolgáltaik ki 
egyesek szeszélyének és boszujának a törvény valódi 
intencziójának rovására s el lehet mondani, hogy a kir. 
Kúria egyik-másik esetben privilégiumot ad a szegény 
ember haszonmarhájának elemésztésére.

De érdekelhet a kérdés másodsorban nem vadászt 
is, mert ki idegen ebet jogosulatlanul elemészt, az 
legenyhébben minősítvén a cselekményt, legalább is 
idegen dolgot rongál meg, a miért az illetőnek a bün
tető bírósággal gyűlhet meg a baja.

Vizsgáljuk tehát a kérdést.
A vadászati törvény határozottan „kóbor ebről” 

tesz említést és vájjon miért? Mert a kóbor eb vesze
delmes a vadállományra, mert alkalmas azt szükséges 
nyugalmában zavarni s mert pusztítja is. Eme károsí
tásoknak elejét veendő megengedi annak elpusztítását.

Ismervén a czélt, a törvény intézkedését helyesel-

kendnek a nyakára kötni, mert másképpen nem tudok 
szabadulni a kisértettől.

Gajdor rémülten hátrált a kötél elől, Laucsik azon
ban behívta az őröket, s kiadta nekik a parancsot:

— Kössetek máslit a nyakára!
Hátrakötötték Gajdornak a kezeit, a kötélből

csokrott kötöttek a nyakára, s aztán levezették a leg
sötétebb tömlöcbe.

Hajnal felé Gajdor János már rugdosta az 
ajtót, — a vizsgálóbíró elé kívánkozott.

— Tessék levenni a kötelet. Nem érdemiem én 
ezt! Nem én vagyok a gyilkos! rimánkodott a rab.

— Ugyan mi baja kendnek azzal a kötéllel ? szólt 
Laucsik. Hisszen nem szorítja a torkát? Elég tág, — 
meg azután illik is kendnek ez a szép másli!

És visszavitette Gajdort a börtönbe. Másnap 
éjjel megint zörgetett a rab, és ismét Laucsik elé 
kisértette magát.

— No mi baj, János?
— Már látom, tekintetes uram, hogy úgyis meg

kell halni; nem birom én ezt a kötelet. Vétesse le, 
mert megfojt. Inkább megvallom, hogy én öltem meg 
a két Simándit!

A vallomás után félénken megszólalt Gajdor:
— Már most fölakasztanak ugy-e, tekintetes ur?
— Hát bajos a dolog, János, nagyon bajos. Ha

nem ha volna itt valaki, a ki kendnél nagyobb bűnös, 
az kerülne kötélre.

A betyár szeme megvillant.
— Itt van-e Muzslai János?
— A rablógyilkos? Itt van.
— Hát az nagyobb bűnös, mint én ; együtt öltük 

meg a félegyházi ispánt is . .
Laucsik szembeállította a két rablógyilkost, de 

előbb beköttette a szemüket, nehogy a szemükkel egy
másnak intve, összejátszanak.

A két gyilkos azután egymásra licitált; Gajdor 
Muzslaira tizennégy, Muzslai pedig Gajdorra tizenhét 
gyilkosságot vallott ki.

így vallatott Laucsik. Még furfangosabb módon 
csalt lépre egy Fodor János nevű gazdag parasztot.
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nünk kell s míg a Kúria határozata is eme ezélt szol
gálja, az előtt is fejet kell hajtanunk. Ámde a kir. 
Kúria határozata egyes optimistáknak a kényük-kedvük 
szerint történendő értelmezhetésre nagyon tág teret 
szolgáltat, a mikor kimondja, hogy „idegen területen 
lévő vadászkutya lelőhető".

Eme határozatnak nem lehet törvényes értelme 
más, minthogy „kóbor vadászkutya is lelőhető". Ha a 
kir. Kúria nem igy értelmezi saját határozatát — mi 
föl nem tehető — akkor a határozat nyilván törvény
be ütköző.

A törvény nem deffiniálja a „kóbor eb“ fogal
mát, a kir. Kúria használt kifejezése nem szabatos, 
tehát interpretáezióhoz kell folyamodnunk, a mi nem 
is éppen könnyű föladat, bár a törvény intencziója 
semmi kétséget nem hagy fenn.

Hogy helyesen oldhassuk meg a minden körül
mények közt s talán az első tekintetre nem is olyan 
fontosnak látszó kérdést, föltétlenül vizsgálnunk kell a 
kutya természeti sajátságait és szokásait.

A kutya — köztudomásúlag — keresi az emberi 
társaságot; az az embernek hü kísérője, követi és 
keresi gazdáját, ha azt elvesztette vagy ha az őt el
hagyta. Ilyen eset előállhat vadászat közben és azon 
kívül is !

Ha elérkezett annak ideje: a kan kutya vissza- 
tarthatatlanul el-ellátogat nemcsak a szomszédban 
lévő szukához, de annak szaga ellenállhatatlanul el
csalja még a szomszéd faluba s a távolabbi határban 
lévő tanyára és pusztára [is, legyen annak műveltsége 
bármilyen magas fokon álló s legyen az a gavallér 
bármelyik egyetemet abszolvált is; de a szuka sem 
tett zárdái örökfogadalmat, ez is szívesen adja a 
falusi kertek alján a légyottokat, hol a vágytársak 
egész tömege szokott összeseregleni, tekintet nélkül, 
vájjon hivatalosak-e vagy nem, mígnem a már meg
indult szuka az erős ostromtól menekvendő, czélhoz

jutás végett farkát hátsó lábai közé szorítva, majd 
eme, majd ama riválishoz ugrálva, megteszi csalóka 
körfutását s e közben maga sem veszi észre, hogy 
hogyan eltért már a szilvástól, be a reá nézve tilosba, 
hol szerelmi kalandjának eshetik áldozatává az úgy
szólván pótolhatatlan kincs a nélkül, hogy vadra, vad- 
pusztitásra csak gondolni is lett volna ideje.

(Folytatása következik).

jH a s z n o s  tu d n iv a ló k .
A komposzttrágya készítése. A komposzt 

készítésével sok értékes hulladékanyagot menthetünk 
meg az elkallódástól és azokat igy trágyázásra fel
használva, kitünően értékesíthetjük. Ilyen állati, növényi 
vagy ásványi hulladékanyagok a szőr, szarudarabok, 
vér, csontok, hullák, rothadt növényi részek, burgonya 
vagy répa, falomb, gyomok, fahamu, házi szemét stb. 
Mindezen anyagok több vagy kevesebb növényi táp
anyagot tartalmaznak és igy megfelelő kezelés után 
nagyon értékes trágyává alakíthatók át a komposzt
telepen, de hogy ez sikerüljön, föltétlenül szükséges, 
hogy megfelelő módon kezeltessenek, mert e nélkül 
csak szemét és nem trágya lesz belőlük.

A komposzttelepet czélszerü a félreeső, de a lakó
házhoz közellevő helyen létesíteni, hogy a legcsekélyebb 
hulladékanyag is odahordható legyen. Szükséges, hogy 
a nap, eső és fagy, szóval: minden elmállást és rot
hadást elősegítő tényező érvényesíthesse hatását a 
telepre, amely hosszúkás négyzetalakban rakható. Ha 
elég hely van, akkor 1V2 —2 láb magasságban rakandó, 
mert igy ekével is átforgatható, különben pedig 
magasabbra is és ekkor kézi erővel kell átforgatni. A 
komposzt-telepre hordott anyagok rétegezetten rakan- 
dók és egy lábnyi komposztrétegre ugyanannyi

Fodor gyanúba keveredett és berkeült a szegedi 
várba. De semmi terhelő adat nem volt ellene. Lau- 
csik ki se hallgatta, mert neki az volt a szokása, hogy 
megvárta, mig a fogoly megunta a vizsgálati rabságot, 
s csak azután hallgatta ki. Az öreg Fodor — hatvanon 
felül járt már, — még türelmesen várt a kihallgatásra, 
mikor fiatal és csinos felesége a félegyházi pusztákról 
bement a szegedi várba Laucsikhoz. Az volt a kíván
sága, hogy meglátogathassa az urát.

Laucsik végignézett az asszonyon s fölkiáltott: 
• — Ejnye, hát maga az a Fodor Jánosné? Ugyan 

hogy lehet annak a vén embernek ilyen szép fiatal 
felesége?

— Hja, nagy sor a szegénység! Nagyon szegény 
voltam én, én jártam jól, hogy elvett, nem ő.

— No jól van, hanem rosszkor jött, menyecske, 
mert hogy az ura most éppen beteg; az orvos nem 
enged hozzá senkit. Hanem jöjjön be galambom két 
hét múlva.

Az asszony két hét múlva beköszöntött Lau
csikhoz.

— Eljöttem, tekintettes uram.
Eljött? rivallt rá Laucsik. Minek jött, ki 

rendelte ide ?
— A tekintetes u r !
— Én? Nem ismerem magát. Ki maga?
— Hiszen itt voltam a múltkor . . .
— Lehet. De nem káptalan az én fejem, meg

fordul itt ezer ember is napjában! Mi a neve ?
— Fodor Jánosné.
— Fodor Jánosné? Hát aztán mit akar?
— Eljöttem az uramhoz.
— Az urához? szólt Laucsik csodálkozva. Hát 

nem kapta meg a levelemet?
— Nem én.
— Hogy lehet az? Pedig megirattam en, lelkem, 

a múlt hét elején, hogy az ura meghalt. Értesítettük.
Az asszony elpityeredett:
— Meghalt ? Én nem kaptam hirt róla.
— Ejnye, ejnye, szólt Laucsik, röstellem a dol

got, igazán röstellem. Ez már mégis nagy rendetlen
ség! János küldje be az Írnokot!
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földet tanácsos hordani, ezenkívül a bomlás elősegí
tésére szénsavas meszet kell a keverékbe hordatni és 
a lassan felgyülemlő' tömeget évente 2—3-szori szántás 
vagy átlapátolással át kell keverni, hogy a különböző 
anyagok egymással jól keveredve lazán maradjanak. 
A mennyiben fölösleges trágyalé van, annak felhasz
nálása is helyén való a komposzttelepen, általában jó 
azt nyirkosán tartani, Az igy kezelt komposztban két 
év alatt elrothadnak a reá hordott anyagok, s ha egész 
tömegében eléggé egyöntetűnek látszik, akkor kihord
ható az és kertekben, szőlőben, réten vagy a szántó
földön egyaránt jól felhasználható. Kát. holdankint 
minőség szerint — 180—150 q-t lehet belőle alkalmazni.

A vértetü irtása. A vértetü irtására szolgáló 
eljárás a következő: Az összes meglepett vesszők és 
ágak a Nessler-féle irtószerrel bedörzsölendők, illetve 
a gyenge hajtások ugyan e szerrel csak beperme- 
tezendők.

A Nessler-féle vértetü-irtószer úgy készül, hogy 
156 gr. fekete avagy zöld szappant 2 decziliter koz- 
más olajban (oleum siticum) feloldunk és 9 gramm 
carbolsavat keverünk hozzá. Ezen töményoldatot a 
fatörzsek, ágak és vesszők bedörzsölésére ötször annyi 
vízzel kell felhígítanunk, a zöldhajtások permetezésé
hez pedig tízszer annyi vízben kell azt széthigitanunk, 
hogy a növény részeinek ne ártson, de a tetüket 
mégis tönkretegye.

Idősebb törzset és vastagabb ágakat lehet kezel
nünk a kreosot-keverékkel is, mely 100 rész fekete 
szappanból, 2 decziliter kozmás olajból és 100 gr. 
barna kreosotból készítendő.

E keverék használat előtt szintén ötannyi vízzel 
hígítandó fel. Fiatalabb és törpefáknál, de gyakran 
még a féltörzsü fáknál is igen nehezen lenne keresztül
vihető, hogy e szerekkel minden éves vessző és galy 
kezeltessék; itt tehát hamarabb és biztosabban érünk 
czélt, ha a fát vastagabb ágakra vágjuk vissza, a le

vágott részeket elégetjük, a visszavágott fa részét e 
szerrel pontossan bedörzsöljük s utána az egész fát 
mészszel bemeszeljük. Ezután, hogy a földben levő 
rovarokat is pusztítsuk, felássuk őszszel köröskörül a 
fa tányérját és kétujjnyi vastagon oltatlan mészszel 
terítjük. A francziák ki szokták a gyökereket őszszel 
takarni és azokat is kreosot-keverékkel vonják be. 
Meg kell még jegyeznem, hogy a vékonyabb fa
részeken, gályákon az irtásra a legalkalmasabb idő 
julius vége és augusztus eleje; a vastagabb ágakon 
és a törzsön legjobb az irtást október és november
ben végezni.

nf* «$•

H Í R E K .
A vén cigány halála. Szomorú története van 

az öreg Farkas Károly bicskei muzsikus-cigánynak. 
Vénségére ki esett a vonó reszkető kezéből. Ez annyra 
élkeseritette, hogy a buját borba igyekezett fojtani; 
ivott szakadatlanul. A mikor elfogyott a pénze, fiához 
fordult segítségért. A fiatal Farkas egy ideig győzte 
az öreget pénzzel, de azután már neki sem tellett. E 
miatt folytonos civódás volt közöttük. A minap ennek 
a viszálynak halál lett a vége. A fiatal Farkas dühösen 
rohant apjára, a ki ijedtében kiszaladt a házból s futva 
menekült fia elől. Nem messze az utat vasúti sínpár 
keresztezi; ezen akart átszaladni az öreg, de éppen 
abban a pillanatbBn robogott arra egy tehervonat, 
mely keresztülgázolt rajta. A vonat kerekei nyomban 
megölték a vén cigányt.

Az újkori Sámson. A torontálmegyei Tisza 
Szent-Miklóson Tyirity Bozsó istállót épített Mility 
Tosó odavaló gazdának. Az istálló már tető alá került, 
a mikor Tyirity a munkabér dolgában összekülönbözött 
a gazdával. A vita hevében Tyirity olyan dühbe jött, 
hogy nekiment az istálló egyik oszlopának s úgy meg
rázta, hogy az épület összedőlt. A sámsoni cselekedetet 
azonban vesztére tette, mert a romok maguk alá 
temették s a nagyerejü Tyirity Bozsót holtan húzták 
ki a bedőlt istálló alól.

Bemegy az Írnok.
— Hallja, amice, kiált az írnokra Laucsik, el

küldte maga azt a levelet Fodor Jánosnénak az ura 
haláláról?

— Bocsánat, bíró ur, szól az írnok tettetett féle
lemmel, de igazán elfelejtettem . . .

— No, ez mégse járja! Ez már tűrhetetlen! Már 
látom, hogy magát el kell csapni! Takarodjék!

Az Írnok kiment, Laucsik pedig az asszonyhoz 
fordult:

— Lássa, lelkem, nem én vagyok az oka; ezek 
a gazemberek nem végzik a kötelességüket, több bajt 
csinálnak, mint hasznot.

Az asszony csak törölgette a szemeit és elment. 
De két hét múlva megint ott járt Laucsiknál.

— Ejnye, már megint itt van? Mondtam már, 
hogy meghalt az ura! — kiáltotErá Laucsik.

— Tudom tekintetes uram, nem is azért jöttem, 
hanem a pap küldött . . .

— A pap? Mi közöm nekem a paphoz?

— Azt mondja a pap, hogy vigyek halotti levelet, 
mert addig nem esket össze.

— Nem esketi össze? Kivel? Maga bolondokat 
beszél!

— A Rigó Palival.
— Ki az a Rigó Pali?
— Egy legény . . .
— Ejnye, de hamar beleszeretett! . .. Lám, lám, 

ilyenek az asszonyok! . . .  De tán mégse illik ilyen 
hamar! . . .

— Szerettem ám én már azelőtt is . . . Kocsis 
volt a szegény megboldogult uramnál.

— No hát jó, szólt Laucsik; hanem az a halotti 
irás sok parádéval jár, stempll kell rá, meg mi egy
más. Jöjjön be érte holnapután.

Másnap Fodor Jánost vallatta Laucsik s vallatás 
közben az asszonyra terelte a beszédet, — hogy az 
milyen fiatal és csinos, csak az a kár, hogy olyan 
kikapós , . .

— Olyat ne mondjon az ur! — szólt Fodor János.
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Villámtól sújtott katonák. A rajnavidéki Düren 
mellett, mint Berlinből jelentik nagy szerencsétlenség 
érte a 20. gyalogezred egyik szakaszát, a mely az utón 
masírozott. Hirtelen égiháboru tört ki s a villám bele
csapott a szakaszba. A katonák közül öten szörnyet 
haltak.

Bajazzó-történet. Nagyon népszerű a Dél
vidéken Signor Spoltarini akrobata-truppja. Az igaz
gatót mindenütt szeretik, mert pompás tréfákkal tartja 
a falusi népet s belépő-dij helyett tojást, baromfit is 
elfogad. Polgári neve egyébiránt Wuchinger János. 
Semmi föltünó't nem talált abban, hogy egy Müller 
András nevű vándorló-köszörűs hónapok óta nyomon 
követi őket. Minap este a komédiások kocsija Temesvár 
elé ért s velük együtt a ragaszkodó köszörűs talyigája 
is megérkezett. Éjjel tanyát ütött a kis csapat és csak
hamar mély álomba merült mindannyija. Csak Spoltarini 
segédje nem tudott elaludni. Csakhamar észrevette, 
hogy a kocsi mögött az igazgató csinos felesége 
gyöngéden ölelkezik a fürge köszörűssel. A mi ezután 
következett, az már egészen a Leoncavallo drámája 
szerint játszódott le. A segéd feköltötte a férjet, ez 
megpillantotta a bűnös párt, kést ragadott s rávetette 
magát a köszörűsre, a kinek nyakán és arcán több 
súlyos sebet ütött. Azután hamarosau befogott s az 
asszonynyal együtt elhajtatott otthagyván áldozatát a 
várfalak tövében. A rendö'rség Medvesen utolérte és 
bekísérte Temesvárra az egész csapatot. A szerencsétlen 
köszörűs a kórházban a halállal vivődik.

Öt koronáért egy emberélet. A torontál- 
megyei Cserna községben Dragics János csernai gazda 
agyonszurta a vásáron Valér nevű öcscsét. A két test
vér lovat akart vásárolni s Dragics Valér bátyjával 
szemben öt koronát ráígért a lóra. Dragics János 
méregbe jött s heves szóváltás után hasba szúrta 
öcscsét. Elmenekült a vásárosok között, de a csendó'rök 
később elfogták.

Ayonlőtte a feleségét. A torontálmegyei ltt- 
varnok községben szerencsétlen véletlen folytán Gsa- 
nádi Mátyás gazdaember agyonlőtte a feleségét. Gsa- 
nádi udvarára egy kóbor kutya tévedt s mivel a pa- 
rasztgazga félt a gyanúsan viselkedő állattól, agyon

akarta lőni. Rá is lőtt a kutyára, de a golyó az udvar 
túlsó végében álló feleségét találta. A golyó az asz- 
szony mellébe fúródott s Csanádiné rövid idő múlva 
meghalt. Csanádi Mátyás öngyilkosságot akart elkövetni, 
de megakadályozták.

K Ü L Ö N F É L É K .
Uj bélyegjegyek. A »Pénzügyi közlöny« f. évi 

17 számában közölt pénzügyministeri rendelet szerint 
folyó évi október hó 1-ével uj bélyegjegyek léptek 
érvénybe s a múltról még forgalomban levők csak a 
folyó hó végéig használhatók. A régi bélyegjegyek 
1903 évi december hó 31-ig bármely bélyegraktárnál, 
kir. adó-vagy jövedékhivatalnál újakért becserélhetők.

A föld legnagyobb gyémántja. Valóságos 
szenzációt keltett, a mikor nemrég távirat jelentette, 
hogy a Fokvárostól száz kilométernyire, az Oránzs 
államban lévő Jagersfontein bányában egy 971 kará
tos, azaz 205 gram súlyú gyémántot találtak. A hir 
valónak bizonyult s kiderült, hogy a gyémánt a leg
tisztább vizű, csak a közepén van egy kis hibája. A 
bánya igazgatója azonnal másfél millió forintra be
csülte a követ. A kőnek a bányából a partvidékre való 
szállítása természetesen külső elővigyázati rendszabályok 
mellett történt. Őrizetére egy szakasz lovasságot rendel
tek. Fokvárosban az Antilopé hajóra szállították s most 
Londonban az angol bank pincéjében van elzárva.

Mibe kerül a fegyveres béke? Az egyes had
seregek fönntartásának költségei a következők: Orosz
ország hadserege 712,500.000 koronába kerül, Német
országé 675 millió koronába, Franciaországé 650 millió 
koronába, Angolországé 450 millió koronába, Magyar- 
ország és Ausztriáé 432,500.000 koronába, Olaszországé 
267,250.000 koronába. A hat nagyhatalom évenkint 
összesen négy milliárd 230 millió koronát költ a had
seregére. Az orosz katona eltartása a legolcsóbb. Éven
kint 7751/.2 koronába; az olasz katona 1535 koronába, 
az angol katona 2045 koronába; a francia pedig 1633 
koronába kerül. Oroszországban minden lakosra hat 
korona; Németországban tizenhárom, Magyarország-

- De mondom én, János. Ha akarja, meg is 
bizonyosodhatik róla.

— Nem félek én attól!
No, majd meglátja kend holnap!

Másnap Fodor Jánost a szomszéd szobába állít
tatta Laucsik két őr közé, fiatal feleségét pedig a ki 
a halotti levélért jött, elkezdte vallatni a behívott 
írnokok előtt.

— No, mondja el az uraknak, menyecske, hogy 
ismerkedett meg Rigó Pállal, és hogy férjhez akar 
menni hozzá.

Az asszony el is mondta rendre az egész histó
riát, nem tagadta azt sem, hogy már az ura életében 
is szeretője volt Rigó Pálnak.

Fodor János ekkor már nem tudott uralkodni 
magán, berontott a másik szobába és rákiáltott az 
asszonyra: .

— Verjen meg az Isten, Zsófi!
Az asszony felsikoltott s térdreborult az ura előtt.
— Beszélhetsz már nekem! — szólt Fodor János.

Most majd én beszélek. írja, tekintetes ur! Zsófi, ve
lem jösz az akasztófára, egyszerre lesz a temetésünk!

- Én ártatlan vagyok! — sikoltozott az asszony.
— Ártatlan vagy? Az ám! Nézzék csak meg az 

urak, hol a haja ennek az asszonynak? Az ő hajával 
fojtottuk meg a horgosi zsidót; mert nem volt kéznél 
kötél. Mig én szorongattam a zsidót, Rigó Pali vágta 
le a hajadat, hogy összecsavarja kötélnek. írja csak, 
tekintetes ur, írja! . . .

így vallatott Laucsik.
*0*

A d o m á k .
Tanító: Tegyük fel, hogy az órámban nincs is szerkezet 

és én mégis jó drágán eladnám valakinek. Mit mondhatnának 
akkor rólam?

Móricka: Azt, hogy a tanító ur egy nagyon ügyes kereskedő.
Nem rossz. Feleség: Már megint a korcsmából jössz? te 

tivornya ember te !
Férj: Aranyos lelkem, csak nem maradhatok mindig ott.
Próbál. Apa: Hát melyik leányomat kéri?
Kérő: Hát kérem, mindenekelőtt a legfiatalabbikat kérném.
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bán tiz, Olaszorságban körülbelül kilenc, Franciaország
ban tizennyolc, Angolországban pedig tizenkét korona 
hadiköltség esik béke idején.

A megcsonkított bankjegyek. A bankó- 
hamisitók, ha papirospénzük különben hü utánza.t, 
csak éppen a szélén nem sikerült a rajz, úgy javítják 
meg müvüket, hogy letépik a bankó hibás részét s 
véletlenül elszakadt jó pénz gyanánt hozzák forga
lomba. Éppen azért félhivatalosan figyelmeztetést tesz
nek közzé, hogy nálunk a bankjegy normális széles
sége a kővetkező': a tizkoronás 120, a huszkoronás 
135, az ötven koronás 150, a százas 165, az ezres 192 
milliméter. A összevágott bankjegyeket rendesen át
látszó ragasztópapirossal állítják össze, hogy a bank
jegy átvevőjét tévedésbe ejtsék a bankjegy hiányzó 
részét illetőleg. A megcsonkított jó bankjegy utolsó 
birtokosa, a ki azt a bankhoz beváltás végett bemu
tatja, legtöbbnyire az érték 10 százalékát elveszíti, 
tehát egy huszkoronás jegyen két koronát, egy ötven- 
koronáson öt koronát vészit. Rendesen a huszkoro- 
násokat, valamint az ötven- és tizkoronásokat csonkítják 
meg, sőt megcsonkitott százkoronások sem ritkák. Az 
összehajtott bankjegyek elfogadásánál tehát ajánlatos 
az elővigyázatosság. Mindenesetre érdemes csekély 
fáradsággal meggyőződni, hogy a bankjegy megüti-e 
az előirt mértéket.

Indus szentek. Az indus szentekről, vallási 
rajongókról, templomokról, kolostorokról és babonák
ról nagyon érdekes könyvet irt egy angol tudós, J. 
Campbell-Oman. A vallásos rajongásnak sehol a világon 
annyi fanatikusa és annyi — szédelgője nincs, mint 
Indiában. A hindu ember azt hiszi, hogy Istennek tet- 
szőbb dolgot nem cselekedhetik, mint ha a testét 
sanyargatja. Hogy ebben a tekintetben a fakirok mire 
képesek, azt európai ember szinte el sem tudja hinni. 
Van, a melyik nehéz ólomgolyókat aggat a derekára, 
azután a lábánál fogva fölakasztatja magát és igy lóg 
órák hosszat. Mások irtózatosan kiforgatják karjukat, 
lábukat, hogy rájuk nézni is borzalom. Van közöttük, 
a ki ezt csakugyan a nagy szellem dicsőségére teszi, 
de talán még több az olyan szent, a kinek — maga 
felé hajlik a keze. Az ilyen magasanyargató fakir lábá
hoz csak úgy dűl az ajándék, a legszegényebb ember 
is ád neki valamit. A gazdag emberek templomot vagy 
kolostort építtetnek, ezzel kedveskednek Buddhának. 
Érdekes, hogy az ilyen áldozat hatásának szabott 
tarifája van. A ki Harinak templomot építtet, száz 
hozzátartozójának biztosítja a lelki üdvösségét, a ki 
Visnunak emel templomot, a családja nyolc generáció
járól gondoskodott, hogy okvetetlenül jó dolga legyen 
a másvilágon. Rengeteg pénzt ér az ajándék, a melyet 
buzgó hívek a bálványképeknek hoznak, a minek aztán 
természetesen a papok látják a hasznát. Sehol a világon 
olyan gazdag klastromok nincsenek, mint Indiában, 
úgy hogy a nagy gazdagságuk nem kevés aggodalmat 
okoz az angol kormánynak. A kolostorok belső életé
ről vajmi kevés dicséretest mond az angol tudós. — 
Kiválóan érdekes alakja Indiának a csodatevő ember. 
Ilyen elég szép számmal akad és meg kell adni, hogy 
boszorkányos ügyességei csinálják a dolgukat. A leg
híresebb valamennyi között Hasszán khán, ennek a 
csodatetteiről maga Omán is a legnagyobb respektus 
hangján ir és beismeri, hogy nem is sejti a magyará
zatukat. Elmondja, hogy egyszer vasúton együtt utazott 
Haszszán khán-nal. Útközben nagyon megszomjazott. 
A csudatevő ember, a mint ezt megtudta, igy szólt 
hozzá:

— Nyújtsa ki a kezét a kocsi ablakán.

Campbell-Oman megtette és a mint a karját a 
kocsi ablakán kinyújtotta, egyszerre egy üveg bor re
pült a kezébe. A tudós úgy megrémült, hogy nem 
mert inni belőle. — Jó dolga lehet annak a Hasszán 
khánnak.

Kutyahus-mészárszék a fővárosban. Buda
pestről Írják: A rendőrség megdöbbentő fölfedezést 
tett a fővárosban. Egy mészárszéket fedezték föl, a 
melyben kizárólag csak kutya- és macskahust mértek 
ki. A mészárszék a Szegedi-utcza 6. számú házban 
volt, a hol Medek József 37 éves napszámos lakott 
kedvesével Pessenleichner Erzsébettel, a kivel közös 
háztartásban élt. A párját ritkító csalásra úgy jött rá 
a rendőrség, hogy a VII. kerületi kapitányság nyomo
zást indított, hogy ki lopja a kerületben a sok kutyát 
és macskát, melynek gazdái följelentést tettek a kapi
tányságon. Minap két rendőr Medek háza előtt 
dögszagot érzett. Benyitottak a házba, a hol Medeket 
és kedvesét tetten értek, a mint kutyákat nyúztak. A 
rendőrök nyomban bevitték az elvetemült embereket 
a VI. kerületi kapitányságra, a hol vallatóra fogták 
őket. Medek bevallotta, hogy emlékezése szerint eddig 
mintegy 60—65 kutyát és 18—20 macskát mészárolt 
le. Az állatokat éjszaka lopta. A hús, a melyet birka 
és nyúl gyanánt árusított, nagyon kelendő volt. Napon
kint 10, 15, 20 koronát keresett.

Érdekes m egfigyelést tett egy pagonyerdész, 
a ki éber figyelemmel kiséri pagonyában a szárnyas 
ragadozók fészkeit és tüzzel-vassal pusztítja őket. A 
pagonyban több ölyvnek lévén fészke, melyek min- 
denikében már fiókák voltak, az erdész elhatározta, 
hogy egy napon kilövi először az öregeket, azután a 
fiatalokat pusztítja el. Evégből lesbe állva az első 
fészek alatt, melyben két fióka volt, egyszere csak 
látja hogy a tojó a fészek felé repül, karmaiban vala
mi zsákmánynyal. Hamarosan arczhoz kapta a fegyvert 
és épp mikor az ölyv a fészekre szállt, lelőtte, mire 
az zsákmányával együtt lebukott. Mily nagy volt az 
erdész bámulata, midőn a zsákmányban egy fiatal 
ölyvet ismert fel, mely — mint az később kiderült — 
egy másik fészekből való volt. Úgy látszik tehát, hogy 
az ölyveknél, de talán egyáltalán a szárnyas ragadozók
nál nem szokatlan dolog, hogy egymás fiait elrabolják.

»$* *?/• *?/• *$• *#• rf* *?/• *?/• *$• «$•

Szerkesztői üzenetek.
983-nak. Kapinya Antal kartársunk lakása Lapujtő Nógrád 

megye. Zsurka Karácsony urnák. Nagy-Várad. A szabály az, 
hogy ha egy postára több lappéldány megy, azok egy csomagba 
kötendők össze. A posta kötelessége azután a csomagot szét
bontani s a bélyegeket lebélyegveze a lapokat a címzetteknek 
kézbesíteni. Szíveskedjék erre az ottani postát figyelmeztetni. 
Nagybányán forduljon Káisz Sándor kartárshoz.

A kiadóhivatal postája.
Bevelaqua János urnák. Irtványos. A 2 darab röpiratot 

ajánlva postára tettük. Az Évkönyv előfizetési árára 2 kor. 80 
fillért előjegyzésbe vettük, ennél azonban 2 példány ára 4 kor. 
lesz s igy ha megjelenik, még 1 kor. 20 fillér lesz beküldendő. 
Oéczy Kálmán urnák. Nagy-Zsám. A 12 koronát vettük s 
ebből tavaszi levele értelmében az előfizetésre 2 koronát szá
moltunk el. Polgár János urnák. Csejkő. A 3 kor. 30 fillérrel 
november 15-ig rendezte az előfizetést. Tauber Libor urnák. 
Szkiczó. Előfizetése november végén jár le. Oereszku Péter 
nem tartozik az előfizetők sorába s igy lakását sem tudjuk.

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

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

r,
s

Megjelenik minden vasárnap.

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 
Podhradszky Emil. I

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. Október 11. 2. szám.

^ 0 1 ^ .

Teendőink a jövőben.
(Folytatás).

Q ^^zám tálán szór volt már alkalmunk hangoz- 
tatni hogy erdészeti és vadászati altisztek 
boldogulásának legnagyobb és csak na

gyon nehezen elhárítható akadálya szétszórtságuk
ban rejlik. A szolgálat tág mezején ugyanis ez 
a két testület annyira szét van tagolva, hogy 
alig van hazánknak olyan vidéke, a melyen kisebb 
területen csak lagalább öt-tiz altisztet lehetne 
tömörebb csoportban találni. A nagy többség 
egyesével s legföllebb kettesével van szétszórva 
legnagyobbrészt kint az erdők mélyén, kisebb 
részben apró falvakban s városkákban.

De m ég ez is hagyján, lenne, ha legalább 
az egymás közelében élő és szolgálatot teljesítő 
az a néhány altiszt jó egyetértésben élne, egy
mással összetartana, egymáson bajtársi szere- i 
tettel csüggne. Sajnos, e helyett úgyszólván j 
éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. A kartársak 
idegenkednek egymástól, nem fűzi őket sem 
igaz bajtársi sem baráti kötelék egymáshoz, nem 
ritkán agyarkodnak egymás ellen; a helyett, 
hogy nehéz szolgálatukban támogatnák egymást, 
kiki a maga saját utján haladni kívánna. Arról, 
hogy egymáshoz vonzódnának, hogy a szolgálat
nak terhét megosztással és együttes teljesítéssel 
igyekeznének viselni s igy azon könnyíteni, alig 
lehet szó.

Természetes, hogy addig, mig ilyen szinte 
természetellenesnek is mondható viszony fog 
uralkodni az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetnél, alig lehet szó annak akár elkölcsi, 
akár anyagi gyarapodásáról.

Elodázhatlan szükség tehát módokat és 
eszközöket keresni arra, hogy a szétszórtan elő 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet egymás
hoz közelebb hozassák s az egymással való 
érintkezés, az egymáson való segítés lehehetővé 
tétessék.

Ez a kérdés már ismételten fel volt vetve 
lapunkban s megvitatásának a vége mindig az 
lett hogy az erdészeti és vadászati altiszteknek 
mulhatlanul szüksége van egy olyan egyesület 
megalakítására, mely kizárólag az ő szolgálati és 
személyi viszonyaikkal foglalkoznék és az ő 
erkölcsi — de lehetőleg anyagi — érdekeiket is 
védené és előmozdítaná.

Ilyen egyesület megalakításának szükséges
ségét hangoztatjuk ma is és nem is szűnünk 
meg hangoztatni mindaddig, mig csak annak 
megalakulása sikerüli nem fog, bár nem lehet 
tagadni azt, hogy ilyen egyesületnek a megala
kítása, de kivált a fentartása felette nagy nehéz
ségekbe ütközik. Eltekintve ugyanis attól, hogy 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet leg
nagyobb része ha ne n is nagyon szorult, de 
legalább is felette korlátolt anyagi viszonyok 
között él s igy terhére esik bármi csekély anyagi 
áldozatnak a meghozatala, a mi pedig akármilyen
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egyesület megalakításánál és fentartásánál el 
nem odázható, nehézségbe ütközik egy országos 
erdészeti és vadászati altiszti egyesület meg
alakítása a leendő tagok nagy szétszóródottsága 
és terhes szolgálati viszonyaik miatt is.

Minden egyesület ugyanis ha többször nem, 
évente legalább egyszer közgyűlést köteles meg
tartani, ha már más egyébért nem is, legalább 
abból a célból, hogy tagjainak és a nagy közön
ségnek beszámoljon egy évi munkálkodásának 
az eredményéről és megállapítsa a jövő év 
munkatervét, ahhoz pedig, hogy az ilyen köz
gyűlés határozatképes legyen, mindig a tagok 
legalább egy harmadrészének a megjelenése szük
séges, mert ennél kevesebb csak abban az eset
ben hozhat jogérvényes határozatokat, ha az 
első közgyűlés megtartása a tagok részvétlen
sége folytán nem sikerülne s ilyen kikötéssel egy 
újabb lenne összehiva.

Nekünk feltételeznünk kell, hogy egy meg
alakítandó országos erdészeti és vadászati altiszti 
egyesület tagjai számának több ezerre kellend 
rúgnia, könnyen elképzelhető tehát, hogy a 
tagok nagy szétszóródottsága és szegénysége, 
de meg terhes szolgálati viszonyai mellett milyen 
nehéz lenne a közgyűlés megtartásához szükséges 
tagok számát összehozni.

Élénken illustrálja ezt a nehézséget az Or
szágos Erdészeti Egyesület, melynek évi köz
gyűléseit az ezer körül járó tagok közül alig 
látogatja 10— 15 százalék, pedig ennek tagjai

legnagyobb részben erdészeti tisztviselők, jó 
részben földbirtokosok, tehát nem csak sokkal 
függetlenebbek, de módosabbak is az altisztek
nél s igy jobban módjukban állana egyesületük 
közgyűlésein részt venni. Éppen most foglal
kozik ezzel a kérdéssel laptársunk, a Magyar 
Erdész, mely egyik legelső szószólója az erdő
tiszteknek s kiindulva abból a nehézségből, mely 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűléseinek 
látogatásánál nyilvánvaló, vidéki körök felállításá
nak a kérdését veti fel és tárgyalja.

Mi a magunk részéről egy erdészeti és 
vadászati altiszti országos egyesület kérdésének 
a megoldását szinte csak fiókgyesületek meg
alakításával tartjuk lehetségesnek s hogy az 
előbbit megalakíthassuk, mulhatlanul szükséges 
előzőleg a vidéki egyesületeket létesíteni, melyek 
azután már mint önálló testületek lennének 
alkotó tagjaivá a közös országos egyesületnek, 
mind a vidékiek központjának.

c gy másik nehézsége azonban az altiszti 
egy> - ’ tek megalakításának még abban is nyii- 
váni1.1, o g y  ezeknek nem csak a szolgálat szellemi 
és erkölcsi oldalával, de anyagiakkal is kellene 
fogfalkoznia, a mennyiben egyik fő feladatát 
képezné, vagy legalább kellene, hogy képezze 
tagjai anyagi jólétének az előmozdítása, kivált 
pedig családtagjaik jövőjének a biztosítása, vala
mint lehetőleg gyermekeik iskolai neveltetésé
nek az előmozdítása.

Nyilvánvaló tehát, hogy egy ilyen sokoldalú

Í U r v T Á R C Z A  ‘v'i\
. , # 2

A hü apportírozó.
mondom meg sem azt, hogy hol történt, 

sem azt, hogy kivel történt, mert mint békés 
természetű ember nem szeretnék az utóbbival 

vitába, vagy éppen párbajba elegyedni, hanem azt 
nyílt homlokkal állíthatom, hogy a dolog valóban 
megesett olyan módon, a hogy azt itt elmondandó 
vagyok.

Valahol, mondjuk hogy egy felsó' vármegyei 
városkában, méltó feltűnést és bámulatot keltett a re- 
gálebérlő uszkár kutyája akár akkor, mikor a szakácsné 
után vitte a mészárszékből a kosarat, akár akkor, mi
kor gazdája, a pocakos Grünstein Pinkász ur kisétált 
vele a kertek aljába az ott folyó patak partjára és 
apportirozíatta vele egyaránt a vízbe dobott fadara

bokat és köveket. A kitűnő uszkár agyanis a viz alatt 
is éppen úgy ügyeskedett, mint a viz felett s bármit 
dobtak is be a patakba, azt annak fenekéről rögtön 
kihalászta és odavitte a gazdájához.

Történt egyszer, hogy Pinkász ur ilyen kirándu
lása alkalmával azt tapasztalta, hogy a patakban csak 
úgy hemzsegnek a szebbnél szebb halak s ettől a 
pillanattól nem volt többé nyugodalma, mindig csak 
azon törte a fejét, hogy mikép juthatna valami könnyű 
szerrel hozzájuk, mert a vízzel pincéjén kívül alig 
volt még másutt érintkezése, a mihez pedig legkeve
sebbet értett, az éppen a halászat mestersége volt. E 
fölött való tépelődéseiben olvasta vagy hallotta azután, 
hogy dynamittal milyen könnyű szerrel lehet nagy 
pusztítást tenni a halakban s nem gondolva sem az 
ezzel járó életveszedelemmel, sem a törvénynek tilal
mával, elhatározta, hogy legközelebb kísérletet fog 
tenni.

A gondolatot csakhamar követte a tett. Dynamit- 
hoz könnyű szerrel juthatott, hiszen a kőfejtő mun-
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egyesület létesítése felette nehéz s nem lehet 
pillanat müve, hanem hoszas tanulmányozást és 
nagy körültekintést igényel, igy tehát indokolt 
dolog hogy ezzel a kérdéssel behatóban foglal
kozzunk.

Folytatása következik

*?/» *?/• *#•

mennek, ott az illető vadászatra jogosult által letartóz
tathatok mindaddig, mig gazdáik az okozott károkért 
teljes elégtételt nem adtak; a kártérítés iránti követelés 
joga az ebek le nem tartóztathatása esetén is fenn
maradván. «

Ez a § egy figyelmeztető intézkedés a törvény
ben az Ítéletek elhamarkodása, a szenvedélyesség és 
a netalán-táni bosszú mü ellen; a minek fenyitő meg
torlása lehetne.

A kóborebek determináeziója.
— Irta: Vihar Győző. —

(Vége).

törvény olyan szigorú értelmezése, mint az a 
kúriai határozat száraz szavaiból kitetszik, 
képes valódi kutyamartirokat teremteni.

Ezek nem kóbor ebek, ezek hűséges kővetői, 
esetleg életveszélyek közt lévő gazdájuknak, szerelmes 
bohóczok, kik részben szeméremérzetüktől ösztönz- 
tetve, részben a pajkosságtól, üldözésektől menekülendő, 
de részben a versenytársak közül leendő szabad
választás biztosítása kedvéért is, elhagyták a házi tűz
helyet s bebotlottak a veszélyes, a reájuk nézve halált 
hozható tilosba, mely mar a kertek alatt veszi kez
detét.

Az ilyen fölfogás helytelen értelmezése a törvény
nek magának és hihetőleg a kúria i ntencziójának is.

De más körülmények közt is veszélybe juthat 
főleg a kopó, a tacskó és az agár, még pedig anélkül 
hogy a »kóbor eb« bélyegző és a rendes vadászkutya 
társaságból kiközösítő jelzővel joggal lehetne illetni.

Mielőtt tehát valamely ebet a reá halálos vesze
delmet hozható »kóbor« néven elkeresztelnénk, mind 
eme viszonyokkal és helyzettel komolyan le kell 
számolnunk és pedig annál inkább is. mert az 1883-ik 
évi XX-k t.-cz. 17-ik §-a továbbá ezt mondja: »Ha a 
vadászatra jogosultak vadászebei idegen területre át-

A »kóbor« a gazda nélkül vadászó ebnek vannak 
feltűnő ismertető jelei. Valamire való vizsla nem igen 
távozik el gazdája köréből; inkább természete ez a 
kajtoló ebeknek; de a »kóbor» eb nem csatangol és 
különösen nem időzik az utakon; az ilyen kerüli az 
embert, attól fél, előle bújik és szalad; mintegy érzi 
bűnös voltát s eme gyanús magastartásával legott föl
ébreszti a gyakorlott vadászban a figyelmet; keresztül- 
kasul futkos a területen keresve és hajszolva a vadat 
gazdátlanul; szótól, füttyentéstől még inkább neki 
iramodik, rendesen még ha áll, kaparász, les is; mi 
az egérésző ebeknek szokása.

A »kóbor ebnek« irhája rendesen harmatos, ned
ves és sáros; mert kirándulásához rendesen a hajnali 
órákat szokta választani, a mikor is a vad szimatja 
még erősebb; különösen sárosak a »kóbor ebnek« 
melső lábai, szügye és hasaalja, az orrán egész sár- 
koszoru sokott képződni, a földbe, a vájt lyukakba 
való beszagolástól.

Ha az ebnek eme gyanús és föltétlenül figyel
met ébresztő magatartásáról meggyőződtünk s ha azon 
a többi tünetek is felismerhetők, akkor igenis kóbor 
ebbel van dolgunk, melyet minden hivatásos vadásznak 
joga és egyszersmind kötelessége is pusztítani; de 
eme ismertető jelek nélkül nagyon bizonytalan az, ha 
az idegen vadászterületen lelt eb nem valami kíméletet 
érdemlő nemes vizsla-e? melynek elpusztításával több

kások mind nála vásárolták a száverősitőt, az azzal 
való bánást is könnyen eltanulta. Nem is habozott 
soká, hanem egy verőfényes sábeszi /lapon kisétált 
a dynamittölténynyel és a hozzá való jó hosszú zsinórral 
felfegyverkezve a patakhoz s nem hogy nem bánta, 
de még örült neki, hogy uszkárja, a derék Káro nyo
mon kisérte, legalább kéznél lesz ha majd a halakat 
ki kell halászni.

A patak partján megállni, a zsinórt meggyujtani 
és a töltényt a vízbe dobni pillanat müve volt s 
Pinkász ur megkönnyebbült szívvel húzódott el a 
parttól, hogy lesse a hatást, de ekkor olyas valami 
történt, a mire nem számított s a mi a legnagyobb 
rémületbe ejtette. A hűséges uszkár ugyanis alig hogy 
meglátla, hogy gazdája bedobott valamit a vízbe, szokása 
szerint most is nyomban beugrott s pillanat alatt már 
felbukott, szájában hozva az égő kanóccal ellátott 
dynamitot s vitte azt farkcsóválva gazdájához. No 
hiszen ennek sem kellett többi Uccu! vesd el magad! 
Mintha csak ostorhegyre kapták volna, úgy neki lódult

árkon bokron keresztül egyenest a kerteknek, a derék 
Káro azonban rögtön nyomon követte.

Most azután olyan hajsza kezdődött, a milyennek 
párját ritkán lehetne találni. Elől a pocakos Pinkász 
ur, lihegve, lohogva, hol elbukva, hol felugorva, hom
lokán halálos verejtékkel, nyomában pedig kutyája a 
sistergő kanócos tölténynyel s bámuló pofával, hogy 
miért nem akarja azt tőle gazdája átvenni.

A szerencsétlen ember már-már erejét vesztve 
összeroskadt, midőn utolsó erejét összeszedve a kertek 
kerítéséhez ért s végső erőfeszítéssel átvetve magát 
azon, nagy zuhanással elterült annak túlsó oldalán. A 
hűséges kutya már ide nem követhette, mert éppen 
abban a pillanatban, mikor ugrásra készült, dördült ej 
a dyinamit és a szegény állatot darabokra tépte.

A dördüléstől való ijedtében Pinkász ur is elájult 
s arra menő emberek szállították lakására, hol azután 
hetekig nyomta az ágyat s nagynehezen felépülve erős 
fogadást tett, hogy soha többé dynamittal halászni nem 
megy. Annyi bizonyos, hogy a kiállott rémület alaposan
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bánatot, bosszúságot és kárt okozunk ember- és vadász
társainknak, mint hasznot mennyit szerzünk magunknak.

És soha ne feledjük el, hogy a kölcsön kenyér 
visszajár!

A »kóbor ebek« megítélésénél legyünk tehát 
mindenkor óvatosak, körültekintők; alkalmazkodjunk 
a törvény félreismerhetlen intencziójához és ne enged
jük vadászismeretünket, humánus érzületünket a kir. 
kúria határozata, rideg szava és holt betűi által félre
vezettetni.

Én nem kímélem a »kóbor ébeket«, de védem a 
hasznos vadászebeket s vadásztársimtól ezek érdeké
ben irgalmat kérek, már csak azért is, mert hisz a tör
vény 17-ik §-a nem engedi meg a vadász eb lelövését.

*®» *f/» *0* *®* f®* *?/* *?/•

A vidra legbiztosabb fogási módja.
A V. és Á. után.

kor eleinte a vidra-fogást próbálgatni kezd
tem, mindig ott állítottam fel vasaimat hol 
a vidra partra mászott és prédáját elfogyasz

totta. vagy pedig ürülékét lerakta. Természetes dolog, 
hogy ezekhez a helyekhez egész váltó volt lecsúszva. 
A vasaimat ilyen helyeken a part szélére és a vízben 
állítottam fel, vagy pedig a kis esergedező érbe úgy 
raktam le. hogy alig három ujjnyi viz borította őket 
el. így is fogtam vidrákat, de nagyon keveset. Sok
szor hónapokon át kelletett utána nézni, mig elvétve 
egy a tőrbe került. Bevallom, bosszantott az eset; 
mert a gödöllői kor. uradalom igazgatósága 10 korona 
fogópénzt fizetett egy vidráért, nemkülönben a szőrme 
is a fogóé volt.

Minekután azonban már annyiszor meggyőződ
tem, hogy a vidra azon helyet, hol az ürülékét le
rakja, pontosan betartja, következő fogási cselhez 
nyúltam. Vasaimat először tükörtisztitára kitisztítottam,

majd lánezostól a takaréktüzhely táblájára tettem, hol 
jól megmelegitettem a vasat s azután tiszta pancsolatlan 
viaszszal beeresztettem és hidegre tettem, hol a viasz
tól burkolat képződött a vason. Ezt csak azért tettem, 
hogy csapdáim rozsdamentesek maradjanak. Lakatos
nál erős fekete pléhből egy lapátot csináltattam, mely 
tojásalaku és széliességében 30 cm, és magasságában 
40 cm.

Készítettem azután egy jó erő száraz ákáczfa- 
karót, mely a talaj kötöttsége szerint hosszabb vagy 
rövidebb. A karó felső vége vassal van összeszoritva 
és tetejében egy jó erős forgókarika, melyhez a lánczot 
erősítjük.

Ezekhez járul egy rövidnyelü balta és egy pléh
ből készült literfazék. Nemkülönben egy szürke, tiszta 
pakkoló papír, melyet itthon oly térfogatú gömbölyűre 
vágtam (keveset nagyobbra) mint a felállított vas terü
lete. Felszerelésem ezek után a tiszta hátizsákba 
vándorolt és igy elkészülve indultam a kiszemelt fogó
helyre. Igen tisztelt vidrapusztitó társ, kisérd figye
lemmel a folyó, tó, vagy patak széleit, találni fogsz 
oly helyet, hol a vidra az ürülékét lerakja és ezen 
helyet örökké, ha valami nem zavarja meg, betartja 
úgyannyira, hogy a lerakott ürülék hosszabb idői le
rakás után annyira szaporodik, hogy egy kis dom
bocskát képez, ezek a helyek legtöbbnyire kis dom
bocskákon, mint öreg vakondtúráson, vagy természetes 
kis emelkedéseken vannak, ezeket a helyeket szereti 
a vidra legjobban használni. Ha tehát ily helyet talál
tunk és egy pár napon át megfigyeljük, hogy ezt 
rendesen látogatja, akkor kezdjünk a vas felállításhoz. 
Ez pedig a következőképen történik: a vízben men
jünk a fogóhelyre, s a velünk hozott késsel először 
az ürülékdombocskát vágjuk körül, ha ez megtörtént, 
a lapátot nyomjuk keresztül, és emeljünk oly területet 
le, mint a vasunk felállított területe, hogyha ez meg
történt, tegyük óvatosan felre le, de úgy nehogy dara

lesoványitotta s fekete haja a rémes pár perc alatt 
teljesen megó'szült. A ki pedig ezt nem hiszi, próbálja 
meg magán s akkor majd igazat fog adni elbeszé
lésemnek. Halász.

A Pukk-féle szabadalom.
«SÍSp>Rippa ' és környéke egyébró'l sem beszél most> 
MgjrC mint tokányi Schwarcz Abris uram mulatságos 
W esetéró'l. A dúsgazdag bérló't a hadgyakorlatok 
élőt; arról értesítette a főszolgabíró, hogy a király ő 
felsége Temeshidán két napig az ő vendége lesz. 
Schwarcz Abris nagyot ugrott örömében és tüstént 
hozzá fogott az előkészületekhez, hogy a felséges 
vendéget illő' módon fogadhassa. A kastély szobáit 
selyem tápétával vonatta b e ; a régi bútorok a padlásra 
kerültek és vásárolt drága pénzen újakat. Kocsi-számra 
hozatta kertjébe a délszaki növényeket. A tépcsó'házba 
szobrokat állított, végezetül pedig gondoskodott egy

kedves kis meglepetésről is. A kastély egyik félreeső 
helyén (ahova a király is gyalog jár), valami ördöngös 
szerkezetű masinát helyezett el. Magyar találmány. A 
híres Pukkféle szabadalom. Besétálsz a fülkébe, gyanút
lanul leülsz s a következő pillanatba alulról fölzendül 
a Gotterhalte gyönyörű melódiája. Így felkészülve, izga
tottan, szivszorongva várta tokányi Schwarcz Abris a 
hadgyakorlatok idejét. A hadgyakorlatokat megelőző 
nagyon beállít hozzá a főszolgabíró.

— Baj van, Abris bátyám. Nagy baj . . . Ő fel
sége a politikai válság miatt Budapesten marad.

— Végem van! Negyvenezer koronát kidobtam 
az ablakon.

— No, no. Nem kell úgy kétségbe esnie. Öt 
vagy tiz esztendő múlva megint csak itt tartják a 
gyakorlatokat.

.— De én nem várhatok tiz esztendeig! Tudja-e, 
hogy a Pukk-féle szabadalomért kerek tízezer koronát 
fizettem? . . . Szolgabiró ur! Adjon legalább egy 
főherceget.
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bokra törjön, (természetes ennek nem szabad valami 
nehéznek lenni, mert máskép a vas nem bírja ki). A 
lapáttal pedig vájjunk a vas részére, arra a helyre, 
lionuan levettük a tetőt, oly mélyedést, hogy vasunk 
vízszintesen elbukjék, most vegyük elő a vasat, a 
karót pontosan a vas alá verjük, a lánczot (minél 
hosszabb, annál jobb) szépen egy helyre rakjuk most 
a vasat a tetejébe; (természetes fogásra legyen állítva, 
nemkülönben a rugó legyen elzárva, nehogy a vidra 
helyett a felállitót fogja meg) most tegyük a papirt a 
vas tetejére, hogy eltakarja s a leemelt ürüléket pedig 
kevés földdel óvatosan helyezzük a vasra, hogy egé
szen a régi látszata legyen. Ha ez sikerült, vegyük 
elő a pléhlitert és az egész területet locsoljuk le 
erősen vízzel. így most minden úgy fog kinézni, mint 
eredetileg volt.

Ha mindez jól és ügyesen van csinálva, egy hét 
leforgása alatt a vidra bőre a felhúzó deszkán fog 
száradni. Ily módon több vasat lehet felállítani, de 
ezeket korán reggel meg kell vizsgálni. Ha elég hosszú 
a láncz és mély a viz, a vidra legtöbbször öngyilkos 
lesz, ellenesetben egy ütés elég az orrára és kiadja 
rabló lelkét.

1898. évben kezdtem ezen fogási módot és fogtam 
február hó elejétől junius hó végéig (a naplóm szerint):

3/11 1898. 7VS kiló nehéz nőstényt,
17/11 „ 10 „ „ hímet,
2C/II „ 8 nőstényt,
13/III „ egy drb vassal együtt lopatott el. A

vasat tavaly véletenül viszakaptam.
30/1V 1898. egy nőstényt; 3 piczi kölyök volt 

benne, de éppen, hogy felismerhetők voltak.
10'V. 1898. egy nőstényt, két kis egérnagyságú 

magzattal.
Három vassal dolgoztam, most csak kettő maradt 

meg és szénakaszálás alkalmával ereket is ellopták. 
Nem állíthatom, hogy volt-e esetleg bennök vidra vagy

— Lehetetlent kíván, A főherceg Lippán lakik. 
Hanem tudja mit? Elszállásolok magánál egy tábornokot.

— Süsse meg!
— Nem tetszik? Akkor hát bekvártélyozom a 

jegyzőnél. Alászolgája!
— Ne rohanjon, főszolgabíró uram ! . . . Hát
— izé — ha már csakugyan nem kaphatok egy 

főherceget, küldje azt a tábornokot . . . Végre az se 
kutya . . .

A tábornok másnap már bevonult a királynak 
szánt lakosztályba. Schwarcz Abris csak várta, egyre 
várta, hogy vendége kifejezést adjon elragadtatásának 1 
de hiába várta. A tábornok alig fogadta a köszön
tését, s ha olykor megszólította, boszusan hátat fordí
tott neki.

Schw?f Abrist ette a méreg, hogy még azt a 
híres . Vadaimat sen '' ^ a vendége.
Egy s ' a pálmasr ' ' ' íbor-
nok, ó " rcz Abris !•' ,

I sem, mert szolgálatom nem engedte meg, hogy utána 
nézhettem volna és mikor másodnap elmentem utánok 
nézni, a patak melléke le volt kaszálva.
Őszkor megint állítottam fel vasat és megint fogtam 
két vidrát; az elsőnek gereznája jó volt, de a második
nak, miután csak négy-öt nap múlva nézhettem utána, 
mert el voltam foglalva, már elpállott a szőrméje.

A fogott és bemutatott vidrák után kaptam egyen- 
kint 10 koronát. Gereznájuk tulajdonom maradt. Tehát 
a veszteségek daczára is kifizette magát fáradságom. 
Azóta fogtam vagy három darabot, de ugylátszik, hogy 
megritkultak.

Meg akarom még említeni, hogy német vadász
könyvekben többször olvastam, hogy a vidrának csak 
a nyár elején vagy tavaszkor vannak kölykei, a mi 
nem felel meg a valóságnak, mert én már október 
második felében is találtam egy vidrafészket kutyám
mal, a melyben 3 drb 2—3 hetes kölyök volt, ekkor 
az öreg vidramamát is meglőttem.

Most jelenti a vadőr, hogy talált jó fogóhelyet. 
Majd holnap megtekintem, szükségem volna egy jó 
puffra, mert az enyém kopott lett.

A csaló szag. mi egymás, az mind lári-fári-pénz- 
keresés. Tisztaság és az ügyes felállítás az a Mcsalszag“.

Hangos.

JH asznos tu d n iv a ló k .
Az ezüst tisztítása. Olyan ezüstnemüt melyet 

naponta meleg szódás vízzel mosunk és alaposan le
dörzsöltünk, nem kell hetenként tisztítani. Tulerős 
vegyszerek nagyon is megtámadják a fémet. Biztos 
forrásból beszerzett ezüst tisztitó szappan a legkön
nyebb tisztitó szer, de a legmegbízhatóbb az, amit 
magunk készítünk a következő módon: Finomra törött

— Jó reggelt, kegyelmes uram! Hogy mint érzi 
magát az én szerény kis hajlékomban?

— Cudarul! Megesz a bosszúság! . . . Csak 
már szabadulhatnék innen! . . .

— Ugyan? !
— Mindennap bankett, dinom-dánom . . . Jólla

kom a rogyásig, aztán . . .
— Nos? Aztán?
— Besétálok a fülkébe. Alig hogy leülök, egy

szerre csak fölhangzik a Ootterhalte s azt nekem állva 
kell végighallgatnom. Egyebet sem teszek, mint hogy 
leülök, fölugrom; megint leülök, megint fölugrom . .. 
Pukkadjon meg, aki azt a masinát ide hozatta! . . .

A d o m á k .
Modern vadászok. Honnan van az, hogy egész társa

ságból csak Máié Miska hozott házi nyulat ?
Mert alsóztak, és Miska elnyerte a többiek pénzét, és így 

csak ő vásárolhatott.
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krétaport szalmiák-szeszszel összekeverjük, hogy egy 
sűrűn folyós keveréket adjon s ezt egy puha kefével 
rádözsöljük az ezüstre. Egy puha rongygyal ledörzsöljük 
és egy másik vászon kendó'vel utána töröljük. A szal
miákszesz feloldja a sárga és barna foltokat, melyeket 
az ezüst a levegó'n, vagy pedig kénes anyagokkal 
(mint tojás, stb) érintkezve kap. A kréta pedig fényt 
kölcsönöz.

Tölteni való paprikát a következő módon 
teszszük el: Szép nagy paprikákat kiválogatunk, magvá- 
tól és ereitől megtisztítjuk és egy háromliteres ubor- 
kás üvegbe úgy rakjuk be, hogy az üveg fenekére a 
nagyobbakat teszszük, erre sorban a kisebbeket, hogy 
lehetőleg kevés helyet foglaljanak el s több férjen az 
üvegbe. Ezután paradicsomot felfőzünk éppen úgy, 
mint ha eltevésre készítenénk. Áttörjük és ráöntjük a 
berakott paprikákra, hogy azokat elepje .Az üvegeket 
hólyagpapirral bekötözzük, ezután gőzbe teszszük és egy 
negyed óráig főzzük. Télen ily módon nagyobb válto
zatosságot tudunk étlapunkba hozni, meat olyan töltött 
paprikákat adhatunk asztalunkra, a milyen másutt csak 
nyáron található. A paprikát a szokott módon kell 
megtölteni, a paradicsomot pedig levének használ
juk fel.

Gyümölcsecet. A hullott gyümölcsöt, almát, 
körtét, szilvát, sőt gyümölcshéjjat is fel lehet használni, 
ha tiszta. Apróra kell ezt zúzni és egy tiszta hordóba 
rakni, ahol azután forró vízzel leöntjük. Ha a gyü
mölcs nyolc-tiz nap múlva erjedni kezd. úgy egy 
rongyon keresztül egy másik hordóba ürítjük át, J/2 
liter serélesztőt és egy darab fekete kenyeret teszüuk 
hozzá, könnyedén elfödjük és meleg helyen addig 
hagyjuk állni, mig teljesen megsavanyodott és az 
erjedési folyamat teljesen befejeződött, Az ecetet most 
üvegekbe kell leönteni.

Éretlen szőlőből készített ecet. A szőlő
szemeket kipréseljük vagy még jobb. ha előzőleg 
összetörjük, először szitán, azután durva zsákvásznan 
áttörjük; azt a levet egy órahosszat főzzük, miközben 
gyakran lehabozzuk, ha kihűl üvegekbe töltjük és 
napon vagy meleg helyen erjedni hagyjuk. Az ecetet 
tiszta üvegekbe huzzuk le és erősen bedugaszolva 
pincében tartjuk használatig. így lehet az olyan szőlőt 
felhasználni, mely nem érett be.
*$• *?/• *$• #$• *\f* *$* *?/• fxt* »$• *?/• *$•

H Í R E K .
Halálozás. Egy visszaérkezett lappéldány cim- 

szalagjára tett megjegyzésből értesülünk arról, hogy 
Tímár Gyógy urad. erdész, lapunknak elejétől kezdve 
buzgó hive Sikulán, Aradvármegyében elhalálozott. 
Adjon az Ur neki csendes pihenést és nyugalmat!

Erdőőri állásra hirdet pályázatot Breznóbánya 
szab. kir. város. A javadalmazás következő: fizetés 
700 korona; szabad lakás, 14 m. lágy és 7 m. kemény 
tűzifa. Pályázni lehet f. é. október 30-ig.

Küzdelem a vadkannal. A múlt napokban 
nehány kovásznai vadász éjjeli lesen megsebesített egy

vadkant. Másnap hajnalban a vadászok újólag ki
mentek az erdőre a sebesült dúvad üldözésére, melyet 
a sebesülés helyéhez közel sejtettek. Nemsokára lövésre - 
is került a vadkan. A vadászok egyike, Deák Béla rá
lőtt, de mert nem találta halálosan, a már bőszült vad 
megrohanta öt és ezombján megsebesítette. A meg
támadott vadász segélyhívására a veszedelmes hely
zetbe kerül Deák Bélához szaladt a közelben álló 
Csekme Károly nagyváradi honvédhadapród, kit meg
látva a vadkan, rögtön rárohant, agyarait csattogtatva. 
A bátor hadapród bevárta a támadást és egyetlen 
lövéssel úgy lőtte fültövön a nagy kant, hogy az 
menten felfordult. Ha közelben nem lett volna, vadász
társát szétmarczangolja a kan. Az elejtett kan száz- 
kilenczven kilogramm súlyú volt. A megsebesített 
Deák Béla állapota nem veszélyes. V. L.

A bankóesináló. Szentesről Írják: Kálmán Ger
gely hírhedt bankóhamisitó meghalt koldusszegényen. 
A hatvanas években szorgalmas tanulója volt az itteni 
református gimnáziumnak. Ötödik osztályos diák volt, 
a mikor Nagykőrösre származott el, ott folytatta tanul
mányait és ott is vetemedett először a bűn útjára, a 
hamis bankócsinálásra, a mire a rendkívüli rajzoló 
talentuma vitte rá. Rajtavesztett a vétkén, meg is bűn
hődött érte és ahogy büntetését kiállta, úgy látszott, 
visszatér a jó útra. Elfelejtették ifjúkori botlását, a 
társadalom ismét befogadta és Kálmán Gergely tanító 
lett Gsöngölén, a szegedi tanyák között. A hirtelen 
való meggazdagodás ördöge azonban ismét megkapta. 
Újra rabja lett a bankócsinálásnak és a csöngőiéi 
tanítói lakásból bizony nem egy angyalos bankó röpült 
ki cinkostársai segítségével a közforgalomba, mig végre 
egy véletlen-elárulta, fölfedezte ezt a manipulációját 
is, melyért azután tiz évi fegyházra ítélték. A mikor 
büntetése kétharmadát kitöltötte, szabadon bocsátották 
és az ekkor már megrokkant ember Szentesre jött 
haza cimfestőnek. De nem ment sehogy a mesterség, 
az emberek húzódoztak tőle és Kálmán Gergely ismét 
a hamisbankó gyártására adta magát és ismét csak 
rajta vesztett. Megint a fegyházba kerülő vissza négy 
esztendőre. Mikor onnan legutóbb kijött, meg volt 
törve végképen. Magába szállt, megbékélt leikiisme- 
retével és koldulva tengette Szegeden az életét, mely
től most a halál megváltotta.

Egy család tragédiája. Prázsmár brassómegyei 
községből megrendítő családi dráma híre érkezik: Weér 
István államvasuti pályafelvigyázó a múlt évben nősült 
meg. Házassága azonban nem volt boldog, mert a 
féltékenység nem hagyta nyugodni. Imádta szép fele
ségét, dé féltette is szörnyen. így aztán a viszálykodás 
mindennapos volt náluk. A szegény asszonynak ezelőtt 
öt hónappal gyermeke született. Azt hitte mindenki, 
hogy a kis jövevény meghozza a családi békét. A 
végzet azonban mást akart, Weér István féltékeny
ségének tüze nem lohadt le, s igy az asszony élete 
valóságos szenvedés volt. De az asszony tűrt szenve
dett némán, szótlanul. Az utóbbi időben meggyötört 
lelke elborult. Halgatag, magábazárkózott, buskomor 
lett. Gyakran emlegette, hogy jobb volna meghalni, 
mint igy élni, mig végre minap reggel gyermekét 
karjára véve beleugrott a megáradt patakba. A szeren
csétlen asszonyt és gyermekét elnyelték a hullámok. 
Az asszony testét az elősietett falusiak kifogták a víz
ből, a kis gyermek holttestét azonban nem sikerült 
megtalálniok, mert a sebes ár elsodorta. A mikor Weér 
Istvánnak hírül vitték az esetet, őrültként rohant fele
sége holttestéhez. Zokogva borult rá, azután fölugorva, 
elrohant haza. Otthon bezárkózott szobájába s revol-
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vérével szivén lőtte magát. A községben nagy rész
vétet keltett a Weér-család tragikus vége.

Harc a vadorzókkal. Kaposvárról jelenti tudó
sítónk, hogy azon a vidéken évek óta vakmerő vad
orzó-banda garázdálkodik. Legtöbbjét személyesen 
ismerik az erdőőrök, de furfangos voltuk miatt eddig 
soha sem lehetett ellenük föllépni. A banda tagjai 
közül ketten, Sípos József kőműves és eddig még 
ismeretlen társa néhány nap óta a kaposvár-füredi 
határban őzre lestek. A füredi uradalom erdőőre pár
nap előtt hajnalban rájuk akadt. Az erdőőr torkon 
ragadta az egyiket és fegyverét iparkodott elveni. A 
segítségre siető Sípos József rászólt cimborájára:

— Lökd el magadtól, hadd lövöm le.
Az erdőőr kétségbeesetten szorította magához az 

ismeretlent, kinek teste paizsként fedte Sípos lövése 
elől. Roppant erőfeszítéssel sikerült az erdőőrnek jobb 
kezével a vadorzó' vállán függő fegyvert elemelni s 
azt félkézzel a közvetetten közelben álló Síposra sütötte. 
Az egész töltés Sipos gyomrába fúródott s rögtön 
megölte a vadorzót. Cimborájának sikerült az erdőőr 
kezei közül elmenekülni. A kaposvári csendőrség keresi.

A csempész halála. Orsováról Írják: Még m. 
hónap 12-én történt, hogy Basuleszku Juon plavise- 
vicai parasztember kecskét és túrót akart Szerbiából 
átcsempészni a Dunán egy szatócs számára. Fölbérelt 
két parasztembert, hogy 12-én éjjel várják kocsival a 
Kazán szorosnál. Megmagyarázta nekik, hogy ha ő a 
túlsó parton két szál gyújtót lobbant lángra, az any- 
nyit jelent, hogy jön a portékával, ha ellenben három 
szálat gyújt meg egymásután, ez meg annyit tesz, 
hogy aznap éjjel nem jöhet. A fuvarosok várták a 
csempészt, a ki első este három gyújtót lobbantott 
lángra. Másnap, harmadnap szintén ott voltak a fuva
rosok, de a csempész többé egyáltalán nem adott 
életjelt magáról. Néhány nappal ezelőtt egy halottat 
fogtak ki a Dunából. A vizsgálat megállapította, hogy 
a halott Basuleszku, a kit a túlsó parton kiraboltak, 
meggyilkoltak s holttestét bedobták a Dunába. A 
rablógyilkosokat még eddig nem sikerült elfogni.

Izgalmas medvekaland. Izgalmas medve
kalandban volt része a napokban Puntya György, 
Boncza György és Boncza János békási állattenyész
tőknek. Puntya és Bonczáék ugyanis a Csipkés havason 
marháikat legeltették, midőn egyik tehénük bőgését 
hallották a közeli bokrokból. Fegyvereiket kézbe kapva 
siettek a hang felé, midőn a bokrok között látták, 
hogy egyik tehenüket egy hatalmas medve a földre 
teperte le. Boncza György azonnal rá is lőtt, de nem 
találta halálosan. Az ekként megsebzett vad prédáját 
odahagyva ráugrott a mellette levő Puntya Györgyre, 
öt leteperte s marczangolni kezdte. Boncza György 
látva társának életveszedelmét, fegyverét eldobta magá
tól s a Puntyán levő medvének a nyakát és fülét 
puszta kézzel megragadta s róla le akarta huzni. Ez 
újabb beavatkozásra a medve két lábra állott s Boncza 
Györgyöt akarta keblére ölelni, de ez megbotlott s 
magára húzta a medvét. A hely ott meredek oldalas 
lévén, összeölelkezve hemperegtek lefelé, a hol egy 
kevés idő múlva egymást eleresztették. Ugyanekkor 
érkezett oda Boncza János s a Puntya Györgynek 
még kilövetlen fegyverét felkapva, egy jól irányzott 
lövéssel a medvét leteritette. A vadászok még aznap 
taligára tették s nagy diadallal vitték haza. A két 
Bonczának semmi baja nem lett, ellenben Puntyának 
jobb kezét a medve erősen megmarta. (V. L.)

K Ü L Ö N F É L É K .
Dohányfüstről. Sok ember szerint a szivarfüst 

ártalmas a lélegző szervekre. Újabban az amerikai 
gégeorvosok társasága tanulmány tárgyáva tette a 
kérdést. Mr. Mitchell a legnagyobb határozottsággal 
megcáfolja azt a nézetet, mintha a dohányfüst, ha le
nyelik, a legfinomabb tüdőrészt érintené és nikotiu- 
tartalma rászállana. A dohányfüst csak a nagy hörgőkig 
hatol. Habár a dohányzás elősegít minden betegséget, 
azért még se olyan súlyos a hatása. Megjegyzendő, 
hogy a nyílás, melyen a nikotin a vérbe juthat, messze 
esik a szájtól s az már útközben helyezkedik el, úgy 
hogy elenyésző és szinte ártalmatlan mennyiség az a 
nikotin, a mely a vérbe juthat. A füst lenyelése rossz 
szokás, melyre a papir-szívarka könnyebben csábit, mint 
a szivar és pipa. Egyébként pedig nincsen közvetet- 
lenül veszélyes hatása a cigarettának. A papir, melyet 
oly sokan mérgesnek tartanak, szinte ártalmatlannak 
mondható. Különben pedig —' jelenti ki végül a tudós 
— a dohány minden alakjában egyformán veszedelmes. 
Az idegrendszerre gyakorol káros hatást.

Az öt esztendős kalap. Különös amerikai 
párbajon mulatnak most a törökkanizsaiak. Föltűnt a 
lakosságnak ugyanis, hogy a község egyik legelegán
sabb gavallérja néhány nap óta össze vissza gyűrt 
kalapot hord a fején. Mikor azután ennek az okát 
kutatták, kiderült, hogy amerikai párbaj következté
ben jár igy. Egy leány miatt összezördült egyik barát
jával. Az összezördülés vidám társaságban, borközi 
állapotban történt. A társaság a sértések után ki
mondta, hogy a két fél vívjon amerikai párbajt, de 
nem ama veszedelmes módon, hogy a ki a fekete go
lyót húzza, annak agyon kell lőnie magát, hanem azt 
a föltételt állapították meg, hogy a vesztes fél becsület
szavára köteles öt esztendeig egy és ugyanazt a kalapot 
viselni. A vesztes kalapjára a vidám kompánia nyom
ban ráült s most a boldogtalan gavallér ebben a kalap
ban kénytelen öt esztendeig járni.

A nyelvek elterjedése. Az angol statisztikai 
hivatal nemrég megjelent évkönyvében hosszú cikk 
foglalkozik a különböző nyelvek elterjedtségével. Ere
detük történeti s nemzeti vonatkozásaik szerint nyolc 
főnyelvtörzset és néhány különálló nyelvcsorportot 
lehet megkülönböztetni; még pedig: 1. Indogermán 
nyelvek, a melyeknek eredete kisebb-nagyohb mérték
ben a szanszkritban található meg; ezen a nyelven 
beszél ma Európának legtöbb nemzete. Ennek a nyelv
családnak ágai: a) a germán nyelv (192 millió): a 
német, az angol, a svéd, a dán, a holland és a hamm. 
b) Román-görög nyelv (156 millió): az olasz, spanyol, 
portugál, asztur, francia, provánszi, vallon, román, 
rétoromán, ladin, turbán és ujgörög c) szláv nyelv 
(123 millió): az orosz, rutén, lengyel, cseh, vend, szerb, 
horvát, szlovén és bolgár, d) Irámi nyelv (26 millió): 
az appetza afgán, lezg, grúz, gurz, kurd, pustuh, 
oszszét és örmény, e) Hindu nyelvnek (260 millió): a 
hindi, pandzsabi, bengáli, mahrattii szindhi, gudzseratti, 
orissza, aszszami, nepáli, kazsmiri és kafir. 2. Az urál- 
altáji nyelvek: a magyar a finn, török, tatár, mongol. 
3. A kaukázusi népek nyelve: a georgiai, mingrél, 
cserkesz, csecsenc, láz és avar. 4. A maláj-polinéziai 
néptörzs (40 millió). 5. Az egyszótagu nyelvek (400 
millió): a kínai, andvis, sziámi, kambedzsai, sán, tibeti 
stb. 6. A japán-koreai nyelvek. 7. A hamita-sémita 
nyelvtörzs (48 millió). 8. A bantunyelvek. 9. Belső-

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



16 ERDÉSZEI ÚJSÁG.

Afrika nyelvei: a különféle négernyelvek (80 millió). 
10. A dravid-nyelvnek (50 millió). 11. Amerika őslakói
nak nyelve (12 millió). 12. Különálló nyelvek: a baszk 
(70.000); az albán (2 millió), a litván (3 millió), az ir, 
gael, érzi, kimri és korni kelta nyelv (6 millió) s végre 
a kamcsatkainak.

A régi jó idők. Az öreg emerek, a kik a világ 
mai folyásával nincsenek megelégedve, számtalanszor 
visszasóhajtják a régi jó idó'ket. Már pedig nem lehe
tett az jó világ, a mikor apáink öregeivel igy levelezett 
a török: Mi a hatalmas és gyó'zhetetlen Császárnak 
Eger várának tiszaduna között való helyeinek és hadai
nak gondviselő' ura és parancsolója, tekintetes és nagy
ságos vitézló' Helit basa. Ti az úgynevezett Miskolci 
bírák és polgárok, fejetek, életetek vesztése alatt paran
csoljuk, se éjét, se napot ne várjatok, mihelyt ez úri 
Címeres levelünket látjátok, Otthon hamar sietséggel 
három ezer tizenkit kila árpát és a tizenkilenc ezer 
kilencven kila kölest szekerekre rakván, vigyétek uj 
várba, és uj várból levelet hozzatok, azt el ne hallgas
sátok, mertha öt-hat napig az élest el nem indítjátok, 
bizonyosan elhigyjétek, hogy az várostok közepén 
közületek tizet körösztül vasba veretünk. Íratott az 
Eger várában die X bris 16Ő3. Szóval a régi jó idők
ben is volt olyan dolog, a miben csak az a jó, hogy 
már — régen volt.

A kártya. Hogy mikor is ki találta föl a kártyát, 
mindeddig nem sikerült kikutatni. Azt hiszik, a szara- 
cénok hozták az ördög bibliáját Európába. A kínaiak 
még mielőtt mi a kártyát ismertük volna, játszottak 
már elefántcsont- vagy fa-lapocskákkal, a melyre figura 
volt festve, de ebből a játékból a kártyázás nem fej
lődhetett. Európában, úgy látszik, a XIII. században 
kártyáztak először. A worcesteri szinódus 1240-ben 
eltiltotta a kártyázást; de azért később megint roppantul 
elterjedt a szórakozásnak ez a fajtája és pedig a fa
metszés föltalálásával, 1422-ben. IV. Edvárd angol király 
idejében, 1463-ban jutott először némi hírnévre a 
kártyagyártás. Ez időből származik ugyanis az a rendelet, 
a mely a virágzó hazai kártyaipar védelmére a kül
földi kártya behozatalát eltiltja. Az előkelő körökbe 
csak VII. Henrik korában jutott a kártya. Ekkor már 
a királyi háztartás számadásában is rovatot nyitottak 
neki. A kártyázás akkor meglehetősen drága mulatság 
lehetett, mert egy játszma árát öt font sterlingben 
állapították meg. Az ideig semminemű törvény nem 
szabályozta a kártyajátékot. VII. Henrik a céhekbe 
osztott mesterlegényeknek megtiltotta a játszását s 
csak karácsony estéjén volt szabad játszaniok, akkor 
is mesterük jelenlétében. VIII. Henrik a rendeletet meg
szigorította, a minek természetes következése volt, 
hogy a kártyázás még népszerűbb lett. Anna királynő 
idejében a karácsonyestét lehetetlen volt elképzelni 
reggelig tartó kártyázás nélkül. II. Károly korában 
élt Stewenson, a krónikáira, a ki följegyzéseiben meg
említi, hogy a karácsonyi bevásárlás végett a városba 
küldött cseléd jobban kikapott, ha a kártyát mint ha 
a puddinghoz valót felejtette megvenni. Valami vonzó 
volt e játékban, a melyet különben egész éven át nem 
volt szabad űzni. Az akkori primero, gresco és gleck 
Játékokat ma már nem ismerik. Sokkal később alkuit 
a parasztos trump egyik változatából a whist. Farguar 
1707-ben Írott egy vigjátékában említi először, habár 
valószínű, hogy száz évvel azelőtt már játszották a 
londoni Crown-Coffehouse-ban a hol föl is találták.

A babiloni orvos. Szuzában ásták ki Hammu- 
rabi babilóniai királynak törvénykönyvét, ékirással borí
tott táblákat, a melyek érdekes világot vetnek a Biblia

idejebeli kor műveltségére. Mózes szerint ugyanis 
Hammurabi Ábrahám kortársa voit. A kiásott törvények 
határozott utasítást tartalmaznak a sebészek számára. 
Az akkori sebész is csinált műtétet, de nem azért, 
hogy gyógyítson. A gonosztévő eléktelenitését a sebész 
végezte, a ki egyszersmind hóhér is volt. Az orvos
nak azu volt a neve s a végzett műtétért szigorú fel
elősséggel tartozott. Hammurabi törvényének néhány 
szakasza megszabja a honorárium nagyságát, tehát már 
akkor is ismerték a hivatalos orvosi díjszabást Ha az 
orvos szabad emberen végzett köpülést s meggyógyí
totta vagy ha a hályogot Kibocsátotta s a szem meg
maradt, tíz sekel pénzt kapott. Hogyha a páciens föl
szabadított rabszolga volt, akkor öt sekel járt, mig ha 
szabad ember rabszolgáját operálta sikerrel, a tulaj
donos két sekelt fizetett az orvosnak. A sekel körül
belül egy koronát ért. Ha azonban a szabadember az 
operáció következtében meghalt vagy megvakult, a 
szerencsétlen sebésznek — levágták a Kezét. Rabszolga 
haláláért rabszolgával kellett kárpótolni a tulajdonost. 
Szigorú volt a törvény, de azért mégis kevés lecsapott 
kezű sebész volt Babilóniában. Ez nem a sebészek 
ügyességének tulajdonítható, hanem annak, hogy min
den tennivaló a csillagjóslással kezdődött. Ha a csilla
gok szerencsétlen napot jövendöltek, a sebész elutasí
totta a beteget, mert jobban örült karja megmaradásá
nak, mint a hogy bánkódott a honorárium elvesztésén.

A vilám os vonat. A porosz vasutak marien- 
burgzoteni katonai vonalán néhány hónap óta rend
kívüli gyorsaságú vonatokkal kísérleteznek. A mai 
próba alkalmával, mint Berlinből táviratozzák, egy Sie
mens-féle villámos vonattal óránkint kétszázegy kilo
méter gyorsaságot értek el. Az érdekes kísérletnél igen 
sok műszaki tiszt és szakember volt jelen. A kísér
letek már eddig is igazolták, hogy száznegyven kilo
méter gyorsasággal akármely jÓKarban tartott pályán 
minden veszedelem nélkül lehet villámos vonatoKat 
járatni.
•®* * ® * *#• *$• *$• 4* »#• i*®*

Szerkesztői üzenetek.
Schmuk György urnák, Marczali. Özvendünk, hogy az 

útadó dolgában adott utoaigazitásunknak hasznát vette. Bizonyára 
számosán vannak a kartársak közt olyanoK, kik szó nélkül űzet
nek illetéktelenül útadót, lapunkat azonban nem jut eszükbe 
járatni, pedig egy-egy jó tanács gyakran meghozná a csekély 
előfizetési dijat. Hiába! sokan nem tudják, hogy hol keressék 
a jó barátot! Üdvözlet! Fejes Mihály urnák, Iszka. Bizon 
szomorú dolog az, hogy az állami kezelésbe veti erdőknél alkal
mazott al.isztek fizetéseit sok helyt még mindig olyan rendet
lenül fizetik. Reméljük azonban, hogy ez csak az átmenet követ
kezménye s ez a fonák helyzet mihamarább javulni fog.

A kiadóhivatal postája.
Polják Antal urnák, Szepsi. Előfizetése múlt hó végé

vel járt le. Bíró György urnák, Szintye. A mostani évfolyam 
4-én megjelent első szamát 3-án tettük postára s eddig bizo
nyosan megkapta. Pápai Antal urnák, Hóvej. Az év végéig 
van előfizetve. Kriszt György urnák, Kapnikbanya. Keresztes 
István urnák, Csún. Barna János urnák, Szirák. Lapunk Vii-ik 
évfolyama az 52-ik számmal befejeződő .t, a mi természetes is, 
meri a hetilap az év 52 hetéhez képest ugyancsak ennyiszer 
jelenik meg. Az uj évfolyam ok :óber 4-én megjelent első számát 
bizonyosan megkapták már. Hyross András urnák, Ghymes. 
Előfizetése a beküldő t 3 koronával november közepéig van 
rendezve. Asztalos Károly urnák, Nadrág. Előfizetése november 

•végéig tart s igy a lapot addig tovább küldjük. Lisska Lipót 
urnák, Kecskemét. Lakatos Mihály urnák, Lakytelekl Farkas 
János urnák, Soborsin. 4—4, illetve 2 korona előfizetés be
érkeztét köszöne.tel nyugtázzuk.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

r,1
Megjelenik minden vasárnap.

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil. r

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. Október 18. 3. szám.

«9* «9» *9* *9» *$• *9* *9* «9» *9* *8* *9* *9* *9» *9* «9» *9* *9* *9* «9*

Teendőink a jövőben.
(Folytatás és Vége).

nehézségekbe ütközik néhány év óta az 
olyan egyesületek meg alakítása, melyek 
tagjaikkal szemben bizonyos anyagi köte

lezettségeket vállalnak magukra. Pár év előtt ugyan
is számos kiházasitó és temetkezési egyesületnél 
a hatóságok nagy rendellenességeknek és szél
hámosságnak jöttek nyomára, melyek követ
keztében az illető egyesületek tagjai keservesen 
összekuporgatott és befizetett tagsági dijaikat 
vagy részben, vagy egészben elvesztették s igy 
ezek a helyett, hogy némi előnyöket biztosítottak 
volna a maguk részére, még érzékenyen meg
károsodtak. Csak természetes tehát, hogy ilyen 
előzmények után a magas kormány mint a haza 
polgárai jólétének és boldogulásának legfelsőbb 
őre most csak a legnagyobb óvatossággal látja 
el az újonnan alakulni óhajtó egyesületek alap
szabályait jóváhagyási záradékkal, miután előbb 
pontos számításokat tétetett arra nézve, hogy 
vájjon a tervbe vett egyesület képes lesz-e 
tagjainak az ezek által teljesített befizetésekkel 
egyenlő vagy nagyobb ellenértékű szolgálatokat 
tenni s hogy nyujt-e erre nézve megfefelő 
biztosítékot. Ebből kifolyólag az az elv jutott 
kifejezésre, hogy mindaddig, mig biztosítási 
törvényünk meghozva s életbe léptetve nem 
lesz, újabban alakulni óhajtó egyesületek alap
szabályai sem nyernek jóváhagyást, mely elvből

kifolyólag a törvényhatóságok már mintegy két 
évvel ezelőtt utasítást nyertek arra nézve, hogy 
az ilyen egyesületek jóváhagyás céljából be
mutatott alapszabályait ne terjesszék fel a kor
mányhoz, hanem egyelőre tartsák vissza. Ennek 
az intézkedésnek a folyománya az, hogy az 
általunk már évek előtt tervbe vett országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyngdij és segléy- 
egyesület megalakítása még mindig késik s hogy 
a már jóváhagyásra két Ízben is felterjesztve 
volt alapszabályaink mindannyiszor újabb és 
újabb pótlások végett visszaadattak.

Lenne ugyan egy másik módja is az általunk 
tervbe vett egyesülethez hasonló hivatásu egy
let megalakításának s ez lenne a kölcsönös 
biztositó szövetkezet, melynek megalakítása és 
életbeléptetése elvi szempontból nem ütköznék 
nagyobb akadályokba, mert erre módot nyújt a 
kereskedelmi törvény, hanem annál nagyobbak 
lennének az akadályok a dolog anyagi oldalát 
tekintve, a mennyiben első sorban még a cég
jegyzés előtt köteles az ilyen alakulni vágyó 
szövetkezet 200.000 korona biztosítékot az állam- 
pénztárnál akár készpénzben, akár megfelelő 
értékpapírokban elhelyezni, mely biztosítéki összeg 
azután az egylet fennállásának egész tartamára 
bent marad.

Ott, hol tőkepénzesek vagy a módosabb 
osztályhoz tartozó egyének szövetkeznek ilyen 
egyesület létesítésére, gyermekjáték egy ilyen tekin
télyes összegnek az előteremtése, de mikép 
teremtsék azt elő a nagyobbrészt szegény sor-
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18 ERDÉSZETI-ÚJSÁG.

bán lévő erdészeti és vadászati altisztek? Ez 
bizon olyan kemény dió, a melynek feltörése 
nem csekély gondot okoz.

Igaz ugyan, hogy az erdészeti és vadászati 
altisztek testületé oly sok tagból áll, hogy ezek 
összessége minden nagyobb megerőltetés nél
kül, szinte játszva rakhatná össze ezt a bizto
sítékot, ehhez azonban szoros összetartás, áldozat- 
készség és ez ügy iránt való igaz lelkesedés 
lenne kívánatos, mind olyan dolgok, melyeket a 
legnagyobb résznél eddig hiába kerestünk s hiába 
igyekeztünk megteremteni.

Számításunk szerint ugyanis az olyan erdé
szeti és vadászati altisztek számát, kik egy ilyen 
biztositó szövetkezet áldásaira egyenest rá vannak 
utalva, a legmérsékeltebb számítás szerint is 
bátran tehetjük tizenötezerre s ezek között 
elenyészőleg csekély számban lehetnek csak 
olyanok, kik 20 koronát akár néhány havi 
részletben, akár egyszerre is letenni képesek 
nem lennének, a biztosíték tehát könnyen lenne 
összehozható, de kérdés az, hogy lehetséges-e 
ezeket mind, vagy legalább nagy részben, mond
juk például kétharmadát összehozni és egye
sülésre bírni?

Nem kételkedünk benne, hogy ez sem 
lenne valami nagyon nehéz dolog, ha mind
egyikhez hozzá lehetne férkőzni, neki a szövet
kezés szükséges és üdvös voltát megmagyarázni, 
de hát személyesen ki tehetné meg ezt? Írás
ban pedig szinte lehetetlenség, mert olyan vezér
fonalunk, melynek segítségével az egyesek lak

címét megtudhatnók, még mindig nincsen s 
kérdés, hogy lesz-e valamikor.

Pedig milyen szép és következményeiben 
mennyire üdvös lenne egy ilyen hatalmas szövet
kezet megalakítása, mely pár évtized múlva 
milliókra rugó tőkével mint őrangyal állana az 
erdészeti és vadászati altisztek és azok családjai 
felett elhárítva tőlük a nyomort és nélkülözést, 
segélyezve őket gyermekeik nevelésében!

Ilyen nemes eszme megérdemli az érte való 
küzdést s nem szabad azt elejtenünk. Küzdeni 
fogunk tehát tovább is helyes erőnkből, szivünk 
egész melegével, igaz lelkesedéssel, nem riadva 
vissza semmi nehézségtől, abban az erős hit
ben, hogy az ilyen makacs kitartás előbb-utóbb 
mégis csak győzedelmeskedni fog minden aka
dályom s a jó ügy diadalra fog jutni.

Természetes, hogy az ilyen nehéz harcot 
egyes ember nem vívhatja meg, hanem segítő 
társakra van szüksége, még pedig olyanokra, 
kikben a lelkesedés nem puszta szalmaláng, mely 
pár fellobbanás után kialszik, hanem olyan, mint 
a százados bükk zsarátnoka. Csak úgy érhetünk 
célt, ha lelkesedésünk a kitartással párosul s ha 
ez a kettő megvan, akkor torlódhatnak ugyan 
elénk és munkálkodásunk elé akadályok, egy 
kis időre talán fel is tartóztathatnak, de tartósan 
ellentállani nem lesznek képesek az egyesült erő 
ostromának.

Ezekben vároltuk volna rövidesen jövő 
teendőinket, melyek lapunknak vezérfonalul fog
nak szolgálni s ismételten kérjük azokat az

î: t Ar.c z  a . v£

Sarajevo bevétele.
(A »M. N.« után.)

őst a derekából ragadok ki egy darabot. 
Tulajdonéppen úgy volt, hogy augusztus

18-án vesszük be Sarajévót. A 13. hadtest 
órási erővel nyomult eló're a fővonalon a géneralis- 
simus személyes vezetése alatt, mig ugyanakkor Zenica, 
Kakanj és Visokon keresztül, a Bosna mellett, Lemaics 
ezredesnek egy kitünően összeállított dandára heves 
ütközetek árán, nagy ágyuszóval közelítette meg a 
sarajevói erődnek könnyebben bevehető felső részét. 
A hősies dandár javarésze magyar katonákból állott.

Majd máskor mondom el miért nem lehetett 
már augusztus 18-án, tehát a legfőbb hadvezér szüle- 
tésenapján, Sarajévót bevenni. Mert a főparancsnoknak 
ez volt előre kitervezett szán dóka.

1̂

^ 1Jil
Mi a derékhaddal mentünk. A holtra fáradt, azok 

erőltetett menetek és ütközetek által megviselt hadtest 
augusztus 18-án, mint valami óriási fenevad, ott hevet 
a sarajevói aikra torkolló hegyek aljában, Bukovci és 
Blazsuj körül, a völgyben. Ilyen elviselt állapotban 
azonban nagyobb cselekedetre alkalmas nem volt. 
Tehát pihentünk. Csak egy röpülő oszlop ment ki a 
bájos, smaragd-zöld síkra, hogy Ilidsin túl a hidakat 
másnapig őrizze.

A hegyoldalakról nézve, ott feküdt előttünk az 
ígéret földje. Egy terjedelmes, csodaszép síkság, a 
melyet köröskörül hegyek koszoruznak s a Bosna, a 
Zselezsnica, a Miljacska és meg vagy 10—15 patak 
hullámai öntöznek. A közepén a meleg forrásairól 
híres Ilidsi; akkor még csak egyetlen, kezdetleges 
szállóházzal és néhány kupolás fürdővel. A síkság 
keleti végén, a Debelo-Brdo hatalmas hegynyulványai 
közé beékelve Sarajevo, a melynek száz minaretje 
ékesen csillogott a verófényben. Közbül vörhenyes 
czitadellája baljóslatú módon füstölgőit néha-néha.
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erdészeti és vadászati altiszteket, kik ezt a 
programmunkat szükségesnek és üdvösnek tart
ják, hogy annak véghezvitelében segítségünkre_ 
legyenek, mert csak akkor leszünk képesek az 
elibénk szabott nagy és nehéz feladatokat sike
resen megoldani, ha azok, a kiknek érdekében 
és javáért buzgólkodunk, küzdelmünkben nem 
hagynak el, hanem körénk tömörülve készséggel 
felénk nyújtják segítő karjaikat.

Munkálkodásunk eredménye az erdészeti 
és vadászati altiszti kar kezeibe van letéve s mi 
nyugodtan látjuk azt ott, mert meg vagyunk 
győződve, hogy az készséggel és az eddiginél 
nagyobb mértékben fog támogatásunkra sietni 
s tudatára ébred annak, hogy csak a tömörülés
ben találhatja meg jövő boldogulását.

■?/» *?/• est*

havasi marmota és vadászása.
Irta: Vihar Ggyőző.

Miként a vizek különböző rétegeinek megvan a 
maga különleges állatvilága, éppen úgy fölieljük a 
növényzet külön légkörét is a föld szine fölött: egyik 
a mocsarak büzhödt tengerét vallja othonának, másik 
csak a kopasz bérezek csúcsain díszük. Mig a vizi 
állatok csak a vízben, a kis szalonka a mocsárban, 
az ékes szavú pitypallaty pedig csak a föld porában 
boldog, addig a merész röptű sas a láthatáron kívül, 
csak a perselő nap közelében kéjeleg igazán.

És jól is van ez igy; életre akadunk mindenütt; 
van élet a vízben, van a föld gyomrában, van a ma
gasra fölnyuló légoszlopban, mindenütt van s hirdeti 
mindenfelé az isteni nagy müvet: a létet, a csodaszerü

jelleget SQha le nem vetkőzhető valóságot a kétkedők 
meggyőzésére, a kishitüek hitének megszilárdítására. 
Ha pedig ezek fölött nem csak csodálkozunk, hanem 
elmélkedünk is, akkor nem csak hiszünk, hanem 
tudunk is.

Oh, milyen fölséges a csodálatra méltó természet! 
Fölséges az a maga nemében a tengerek mélységes 
fenekitől kezdve a hóboritotta hegyóriások legmaga- 
sakk csúcsáig; ott is, hol nyüzsög az élet és ott is, 
hol azt a halál birodalma váltotta fel.

Kérdezhetné valaki, hogy ugyan mi lehet ott 
tetszetős, fölséges: hol a jégárak töltik ki a föld me- 
denceszerü mélyedéseit; hol a dermesztő hidegben 
a méteres hógörgetegek szemet sértően csillogó szi
lánkjainak miriádjai takarják el a növényvilág pom
pázó ékességeit a tekintet elől ?

Mi, igen tisztelt olvasó jerünk tehát föl a magas
ba: hatoljunk odáig föl, hol már augusztus hóban 
vége szakad a nyárnak, mert már akkor igen gyakran 
sürü pelyhekben száll alá a hó: jerünk oda, hol ok
tóber hóban sem megy ritkaságszámba, a mikor a 
hévmérő 30 fokra sülyed alá, de azért még itt is van 
ám élet, sőt a három hónapon át tartó nyárban — a 
mikor meg a hő mérő ellenkezőleg 30 fokot is mutat 
a 0  fölött, ugyancsak nyüzsgő és mazgnlmas, mert 
nem csak az egészséges turisták, de még a mell
bajosok, a tüdőbetegek is elözönlik ekkor azt a magas 
vidéket melynek kiemelkedőbb csúcsai a kárpáti hegy
vidék kopár szikláira emlékeztetnek ugyan bennünket, 
de melyeket a valóságban a jégárak borítanak el. És 
azután miért is nem volna itt élet? mikor a Pontratina 
Silvaplana, Languardon, Rosegan, Sils és Breninán 
környéken még olyan üde s olyan dús a növén}7zet; 
mikor eme kies fekvésű helyek sürü és óriási kiter
jedésű tűlevelű erdőségei töltik be balzsamos illatárral- 
a levegő legparányibb atomjait is; hizlaljak a bámul 
lattal eltelni képtelen szemeket, melyeknek elfáradt

Tudniillik ott is készültek a következő napra. A 
várban rendes török redif-zászlóaljak voltak, megfelelő 
ágyukkal; a város pedig bőven meg volt szállva föl
kelő csapatokkal. Hitték, hogy a természettől is kitü
nően védett helyet, legalább néhány napra, meg
védelmezhetik. Ezért tehát a tulnan egyre jobban 
közeledő Lemaicsdandár első gránát-köszöntéseit hason
lóval viszonoztá. De ez csak amolyan ismerkedés-féle 
volt. A távoli ágyudörgés estefelé már egészen elhall
gatott s a leggyönyörűbb nyári alkony borult rá az 
ígéret földjére. Majd később feljött a holdvilág is és 
a nagy, nyüzsgő tábor tüzei is egymásután kialudtak. 
Az ostrom más napra bizonyos volt és siettünk — 
rohamlépésben — aludni.

A ki pedig azt hiszi, hogy az ütközet előtt az 
embernek nyugtalan álmai vannak, az a szalónélet 
lélektanát alkalmazza a legdurvább emberi mester
ségre. Ilyenkor minden katonának az a legnagyobb 
gondja, hogy másnapra legyen valami enni- és inni
valója a tarisznyában és arra az éjszakára legalább egy

kis széna a fekvőhelyén. Az elmúlt éjjel sz ellenség 
előtt, előőrségen voltunk és nem aludtunk. Azelőlt 
való éjjel pedig a bjelalováczi csata ufán köves szán
tásra dőltünk le egy kicsit szundítani. Az oldalamon 
még kék foltok voltak az akkori pihenéstől. Ha hol
nap egy golyó belénk talál tévedni, aránylag nem lesz 
nagy baj. Mindenesetre nagyobb nyugalmat hoz, mint 
a milyent a lefolyt két-három hét örökös esőzései, 
hőségei és hallatlan erőfeszítései és ütközetei hoztak.

Ilyenkor látszik az legjobban, hogy a fenséges 
emberi lélek is csak nyomorult üzleti számításokra 
van berendezve. Mihelyest a szenvedések passzívái 
elérik az életörömök aktíváit,' elkezdődik a halál iránt 
való teljes közömbösség. Ha pedig a passzíva több, 
mint az aktíva, a halál vagy megsebesülés eshetősége 
az óhajtandó dolgok közé kezd tartozni. Az úgyneve
zett bátorság csak mellékes tényező, a melyet csak a 
verekedés perczeiben ránt elő az ember. Addig bátran 
a zsebében tarthatja.

Az éjszaka tiszta volt és csendes. Egyetlen lövés
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tekintete olyan gyakran megpihen a fenyvesek vigályo- 
sain, a buja növényzeten meghízott juhnyájakon.

De hát hová is jutottunk voltaképen? hol va
gyunk? A magas „Piz“ hegyláncolat egy szörnyű 
mély szakadékénak szédítő magaslatán: a „Punt“-nál, 
mely szakadék ketté választja Helvécia Graubundten 
kantonjának Engadia zord vidékét, elkülönítve annak 
egyedül csak szénát termő fölső részét a zabot, az 
árpát és a rozsot is elég bőven megtermő alsó részétől.

Igenis, a „Réti* Alpokra jutottunk föl, melyek a 
martinsbrücke hegyszorostól egészen a Bregaglia völgy 
választópontját képező Maloggia hegycsoportig húzód
nak alá Vorálberg és Tiroltól délnyugati irányban s 
melyek a Septmier lejtőn minden megszakítás nélkül 
érintik a lunghinói tóból eredő „Inn“ folyót, mely a 
kolosszális Alpok 54 glecserének megolvadó víztömegét 
fogadja számos völgyből eléggé barátságos medrébe, 
és pedig még Puntnál is a magasban elterülő vízel
vezető regényes völgyületbe. Fölötte állunk a P. 
Kesch-nek, Brenina-nak, Szt Mauritz-nak, Jamademnek 
és Bergun-nek, Felső-Engadin zordon s nagyon gyéren 
lakott vidékén, hol a mindennapi kenyeret a juhturó 
és a juhsajt pótolja, hol a medvék, a farkasok, őzek, 
sertések, marmoták, sarki nyulak s fajdok inycsik- 
lándozó testrészei októbertől áprilisig rendesen csak a 
szabad levegőn szikkasztva hozatnak forgalomba.

Igenis, P. Kesch község a lábaink alatt terül el 
és ez igénytelen, de reám nézve örökké emlékezetes 
hely, mert egy alkalommal két Ízben is kaptamfide 
meghívót „mistbelleri“ vadászatára, mit — a nélkül, 
hogy tudtam volna a „mistbelleri“ szó jelentőségét, 
el is fogadtam és mivel e szerint P. Kesch határában 
kétszer is, t. i. julius hóban, mikor azok az erdőövön 
jól túl, az örök hó és jégárak birodalma közelében 
s október hóban, mikor azok az erdőöv határán jóval 
alul is tanyáznak, nyílott alkalmam a mistbellerikre 
vadászhatni.

Mistbellerinek nevezi a svájci nép a havasi mar- 
motát (Arctomys marmotta), melyet igen nagyra becsül, 
főleg meghízott állopitában és nemcsak húsát élvezi. 
— melyet nehány napi füstölés után szokott elkészí
teni, — hanem azt gyengélkedő és lábadozó betegei
nek erősítő orvosszer gyánánt is adja s ezen kívül 
zsiradékát szaggatások, gyulladások, daganatok köhö
gések megszüntetésére, frisen lefejtelt gereznájkt pedig 
csuzos bántalmak ellen is használja. Lássuk már most, 
hogy milyen is az a marmota és annak vadászása?

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
Az őszi ásatás. Sokszor hallottam már igen 

furcsán érvelni amellett, hogy az őszi ásatás a kertek
ben nem oly alkalmas, mint a tavaszi; de az érvek 
mindannyiszor hamisak voltak, és soha sem tudtak 
elterelni ama meggyőződésemtől, hogy igen helyesen 
cselekszem akkor, midőn őszszel ásatom fel, külö
nösen a veteményes kertemet, mert a virágos kertnél 
kevesebb hátrányt szül, az alábbiakból könnyen ki
magyarázható, a tavaszi ásatás, mint a veteményesben.

Már, ha egyéb ok nem szólhatna az őszi ásatás 
mellett, magában nagy faktor az, hogy őszszel mindenre 
jobban ráérünk, mint tavaszszal, amidőn száz meg 
száz dologgal van tele a kezünk s éppen azért az őszi 
napszám is sokkal olcsóbb, mint a tavaszi.

Másodsorban mindenki beláthatja, hogy ha ősz
szel gorombán és mélyen fellazítjuk a talajt, az sokkal 
jobban beraktározza magába az őszi, téli és tavaszi 
nedvességet, mintha egyszerűen tarlónak hagyjuk meg, 
kemény réteggel. S ha véletlenül, valmely laza talaj 
még elég nedvességet szed is magába felásatlanul 
télen át: vájjon nem vétek-e azt tavaszszal az ásással

sem esett az előretolt pozicziókban. A legszebb 
augusztusi eget vizsgálva nyomott el az álom Pity- 
mallatkor hirtelen nagy trombitaharsongásra és őrült 
zsibongásra ébredtem.

A hadoszlopok megalakítása elkezdődött. A hu
szárok, tüzérek, kocsisok szaporán nyergeitek és fog
tak. A gyalogság sietve kapkodta flö magára a fel
szerelést és pár perez múlva már észre lehetett venni, 
a mint a nagy zűrzavarból as egyes osztályok szilárd 
vonalai kiválnak.

Philipovics főparancsnok sátra ott volt a köze
lünkben. Sokáig késett. A katonaságnál, — miért, miért 
nem — az volt a híre, hogy a szakállát előbb festeni 
szokta. Annyi bizonyos, hogy most is szép fekete 
szakállal jelent meg s körülötte egyszerre megnépesedett 
a főhadiszállás. Sátrából kilépve, azonnal lóra szállott. 
A midenféle hadi tudósítók is ráültek apró szövéreikre 
és szamaraikra, ezek éjszaka jobbára a maguk kocsi
jaiban, hevenyészett sátor-ernyők alatt aludtak és most 
nagy angol sisak volt a fejükön. A katonák meg nem 
állhatták nevetés nélkül, a mikor meglátták őket.

Következett az idulás legszebb pillanata. Egy 
fényes foszlány a háború költészetéből, mely kivált 
ütközet előtt hatalmas benyomást gyakorol a katona 
kedélyére. Tudni kell, hogy a táborozó haderő lobogóit 
a főőrségen, egymás mellé rakva őrzik. Indulás előtt 
azután közönségesen egy szakasz megy oda minden 
önálló csapatból a lobogóért. Ez gyors ünnepélyes
séggel megy végbe. Az érkező lobogót a maga ezrede 
harsány generál-marssal fogadja. A trombiták meg
harsannak; a kész hadsorok tisztelegnek. Kemény 
parancsszavak versenyeznek egymással a levegőbben s 
rájuk egyszerre ezernyi és ezernyi fegyver csöve csillan 
meg a fölkelő nap aranyos sugarában. A zenekarok 
is erőteljes akkordokban kezdenek játszani és az első 
indulóra egyszerre menetoszloppá fejlődnek át az 
ezredek.

Mindez valami mágikus hatású, kivált kora reggel 
és ütközet előtt, a mikor a szivek úgyis telve vannak 
a küzdelem homályos előérzetével Az erő és hatalom 
megkapó megnyilvánulása mindez, mely egyszerre
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felforgatnunk s ezáttal valósággal készakarva kiszárí
tanunk.

Továbbá nagyon természetes azon körülmény is, 
hogy ha nehéz talajban, amelyre még esőt is várunk 
tavaszszal mielőtt felássuk, végezzük a tavaszi ásatást, 
annak hantjai úgy össze vannak állva, hogy a talaj
nak nincs sem alkalma, se ideje a szellőzésre, amelyre 
pedig okvetlenül szüksége van.

És mennyivel hatásosabban nyilvánul a téli hideg 
jótékony ereje is az őszszel felásott földre, mint arra, 
a melynek felszíne kemény és bele sem hatolhat.

Kétszeres, vagyis tavaszi és őszi ásás oly növények 
alá ajánlatos, amely csak igen későn érik be és gyökér
zete mély, milyen a sárgarépa, petrezselyem és rokonai.

Őszi ásásnál azonban mint említettem, goromba 
rögöt kell hagynunk s nem szabad sem az ásó, de 
még kevésbé a gereblye segélyével a rögöket szét- 
apritani, mert ezáltal elzárjuk a talajtól egyrészt a 
levegőt és a fagyot, másrészt pedig nem bir a nedves
ség oly szabadon belehatolni.

Az őszi ásásnál a gaz és nyom gyökérzete is a 
felszínre kerül s jórésze elpusztul télen át, a tarack és 
zsurló kivételével, amelyet kézzel kell iparkodnunk ki
irtani úgy őszszel, mint tavaszszal az elgereblyézés 
alkalmával.

A trágyázást is jobb, ha az őszi ásással együtt 
végezzük, mert a trágya télen teljesen szétbomlik a 
hideg által s mire a tavaszi ásás vagy mondjuk forgatás 
alkalmával a talajban szétoszlik, mindennemű tápanyaga 
értékesül; mig ellenben ha télen át kemény földre 
terítjük szét, igaz, hogy a fagy által felbomlik, de 
tavaszszal, az egyszeri ásás alkalmával nem lehet oly 
egyenletesen elosztani.

Azért teljesen hibás az a nézet, hogy a tavasz
szal aláforgatott trágya sokkal hasznosabban értékesül 
a növényzetre, mint az, a melyet az őszi ásás alkal

mával adunk a talajnak, mert bizony gyakran még az 
is megesik, különösen lótrágyánál, hogy az nem hir 
felbomlani tavaszszal s csomósán fekszik a felszín 
alatt és kérlelhetlenül eléget mindenféle növényt, amely 
gyökerét természetesen belebocsájtja.

Azt hiszem, hogy ennyi érv elegendő arra nézve, 
miszerint mindenkit meggyőzzek a kert őszi felásatásá
nak előnyeiről. Kr.
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H Í R E K .
Gyújtogató őrült. Benedekfalván néhány hét 

óta egymást éri a tűz. Szeptember 28-án öt lakóház 
pusztult el. Október 1-én este a Lub-féle udvarban 
ütött ki tűz. Az egész udvar összes épületeivel s ezidei 
terméssel elpusztult. A fölizgatott nép még le sem 
csillapodott, a mikor október 5-én este ismét tüzi- 
lárma verte föl a lakosságot. A tűz ott keletkezett, a 
hot az első tüzet lokalizálták s ismét öt udvar éget le 
az összes épületekkel és terméssel együtt. A falu népe 
egymás iránt bizalmatlankodni kezdett s egymást gyanú
sította gyújtogatással. Otóber 7-én este ismét tűz tá
madt. Kiszely János községi bíró gazdasági épületei 
gyuladtak ki. A nép pillanat alatt körülzárta a vesze
delem helyét s ekkor észrevette, hogy az épülettől egy 
alak futva menekül a szomszédos lombos kertbe. A 
nép utána iramodott s a tettest Kiszely János fél
kegyelmű szolgája, Milosjak Ádám személyében el
fogta, a ki saját gazdája portáját gyujtottafel, de a 
csendőrség kiszabadította őt és letartóztatta. Mind a 
négy esetben a gyújtogatást ő követte el vallási mániá
ban, mert igy akarta a falu luteránusait tönkretenni. 
A gyújtogató maga is evangélikus volt, de mint az 
okolicsnói ferencrendi kolostor szolgálja öt év előtt 
áttért a katolikus hitre s ez idő óta gyűlölte a lute- 
ránusokat. Tavaly történt Okolicsnón, hogy egy lute- 
ránus temetés alkalmával nagy botrányt okozott a 
szolga; a szertartástvégző lelkésznek sértő szavakat 
kiáltott, aztán futva a kolostorba menekült, s elrete
szelte a kaput. A néptömeg utána iramodott, föltörte

megtölti a kedélyt valami megmagyarázhatlan vágygyal 
és bizalommal. Íme, nem vagy egyedül! Ezer és ezer 
férfi pajtásod harczol holedl És mind bátor, vitéz fiú! 
Bizonyos, hogy győzelemmel fog ez a nap is elvég
ződni ! Olyik katona vígan fölkiált a nagy bizalomtól; 
hajaha!

A kivonulás hasonlatos valamelyest a czérna- 
gombolyag kibontásához. A gombolyag a nagy tábor
hely. a honnan az egymást érő fegyveres hadoszlopok 
hosszú fonala nyúlik ki. Egyik a másik után, erős, 
szinte gyors lépésekben. Elől a szürke vadászfiuk, a 
hegyek könnyülábu szülöttei, a kik mindig jodliroz- 
nak, hacsak tehetik, És mesterileg lőnek. Utánuk egy 
hosszú, dübörgő ágyuosztály. Azután nagy oszlop 
gyalogság, zöme a esatakigyónak. Végül mindenféle 
szekerek, sebesült-szállító kocsik. Közben egy-egy 
lovascsapat a hirszogálat gyorsítása végett.

Mindez pontosan, gyorsan, rendben, szinte min
den zokszó nélkül megy végbe, úgy a mint az előre 
megállapított csatarendben meg van írva.

Jó egy óra hosszat eltartott, a míg ez az óriási 
csatakigyó kigombolyodoti a blazsuji völgynyiláson, 
azután pedig át a Bosna hidján szemmellátható gyorsa
sággal csúszott a hajnal ködbe félig beburkolt Sarajevo 
felé. Bájos, félelmes és nagyszerű látvány egyszerre. 
Az Istenek sokszor gyönyörködhettek ilyenen az 
Olympuson!

Az ütközetbe menő katona egyébiránt soha sem 
tudja előre, hogy milyen viszonyok közé kerül; a 
harcz szélére-e vagy a közepébe.

Káuffel tábornok hadoszlopába lévén osztva, 
meg voltunk győződve, hogy századunk egyenesen 
Sarajevónak megy, tehát éppen a legforróbb pontra 
jutunk.

A síkságra néző Igman-hegy lábánál azonban 
hirtelen történt valami. Philippoviscs táborszernagyot, 
a mint ott a felvonulást nézte és a parancsokat ki
osztogatta, hirtelen a hegyoldalról lövöldözni kezdték. 
Úgy kell lenni, hogy egy merész fölkelőcsapat ott a 
cserjés erdőben előre megbújt és egyenesen az ő 
bőrére pályázott.
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a kaput s Milosjakot félholtra verte. Az ebből kifolyó 
pereknek ma sincs vége. Á kolostorfó'nök azonban 
Milosjakot tüstént elűzte a szolgálatból.

Szerencsétlenség egy borpincében. Idősb 
Máté János polgárdi szőlejében szüret volt. A gazda 
Szabó János és Töttes Mihály társaival lement a pincébe, 
a hol már több hordó forrásban lévő mustot helyeztek 
el. A három embert hiába várták vissza a pincéből s 
mikor azután lementek utánuk, mind a hármat holtan 
hozták elő. A három szerencsétlenül járt emberen 
Márkus dr. körorvos szénsavmérgezést konstatált. Mind 
a hárman nagy családot hagytak hátra.

Nagy földrengés Várpalotán. Várpalotán az 
utóbbi időben több ízben földrengést éreztek. A lö
kések ereje különböző volt, s a tünemény három hét 
alatt mintegy tizennégyszer ismétlődött. Legutób októ
ber 7-én, reggel hét óra húsz perckor az eddigieknél 
sokkal nagyobb erővel jelentkezett a földrengés. A 
föld hullámszerű mozgása mintegy tizenkét másod
percig tartott s e közben hatalmas morajlás is hallat
szott. A zsidók, a kiknek éppén ünnepük volt s kora 
reggel óta a templomban imádkoztak, a földrengésre 
ijedten futottak ki az utcára. Nagy rémület támadt a 
piacon összegyűlt vásári népben is; sok ló meg
bokrosodott. A piac-téri házak egyikének keménye 
leomlott és csaknem valamennyi ház falán repedések 
vannak. Sokan kifutottak a házakból attól való félel
mükben hogy rájuk szakad a tető. A környéken sehol 
sem érezték a földrendést, csak Péth fürdőhelyen, mely 
délnyugatra van mintegy négy kilométernyire.

Egy akó ezüstpénz. Vajdahunyadról írják: Az 
állami vasgyár területén tervezett uj gépház alapozásá
nál a földmunkások egy kőedényre akadtak, mely 
régi. Krisztus előtti római ezüstpénzzel színig tele volt. 
Portande Lőrinc vállalkozó és a kincstaláló munkások 
titokban megosztoztak az értékes leleten. Hajdú Géza 
városi rendőrkapitány tudomást szerzett arról, hogy a 
városban régi ezüstpénzek vannak forgalomban s rá
jött, hogy Ajozsi Antal kudzsiri illetőségű földmives

A táborkarban a lecsapó golyók nagy nyugtalan
ságot ébresztettek, noha senkinek sem esett baja. A 
főparancsnok pedig haragosan felkiáltott:

— No, ez már mégis csak szemtelenség! Hát 
oldalról nem vagyunk védve? Halt, halt! . . .

Éppen a mi századunk vonult el ebben a pillanat
ban mellette. Megállította és felparancsolt bennünket 
a két hegynyulványra, hogy kergessük el a kellemtlen 
szúnyogot az elefánt ormányáról.

Két részre oszolva, futólépésben rohantunk föl 
a hegynek s nemsokára fuldokló lélekzettel olyan 
helyre értünk, a honnan már láthattuk is a turbános 
fezes atyafiakat. Rövid, de hathatós fegyverropogás 
kezdődött fölfelé. Az ellenség nem állotta a tüzet 
sokáig és futott még feljebb az erdőbe. Lovasok is 
voltak köztük. Ezek megfordítva ültek be a nyeregbe 
és a mig az apró bosnyák lovacska erősen koczogott 
fölfelé, ők a hátuljáról lövöldöztek le reánk. Úgy 
egy negyedóra múlva már nem esett több lövés felül
ről. Közülünk senkinek sem történt baja, de másnap 
az erdőben ugyanottt két lelőtt turbános fölkelőt 
találtunk. Folytatása következik

tiz kilónyi ezüstöt eladott Déván Malász Ede órásnak. 
A rendőrkapitány lefoglalta a régi ezüstpénzt s most 
kutatja, hol van a többi, mert a kőedény mintegy ötven 
liternyi tartalmú s állítólag egészen telve volt. A leg
nagyobb kár, hogy a kőedényt a földmunkások össze
törték s darabjait is alig lehet összeszedni. A rendőr- 
kapitány reméli, hogy a kincset mind összegyűjtheti.

Óriás erdőégés a román határon. A hunyad- 
megyei határszéli havasok déli oldalán mérföldekre 
kiterjedő területen ég az erdő. Némely völgyben járni 
sem lehet a füsttől és hőségtől. A romániai hatóság 
nem intézkedett a tűz elfojtása dolgában s ennek 
következtében a veszedelem a magyar földre is át
csapott. Maderspach Viktor fűrész-tulajdonos toborzott 
munkás néppel fáradozik a magyar terület megmentésén. 
A romániai nép szándékosan gyújtotta föl az erdőt, 
hogz több legelőhöz jusson.

A váci huszárok tüntetése. A váci hatodik 
honvéd-huszárezred kiszolgált, de bentartott huszárai, 
tüntetést rendeztek a minap s ebben az ügyben 
szigorú vizsgálat folyik a kaszárnyában. Zsarnóczay 
közhuszárt még a múlt év őszén egy mulatság alkal
mával a kisváci legények összeverték. Akkor bajtársai 
összesküdtek, hogy ha majd kitelt az idejük, véres 
elégtételt szereznek. Ámde akkor az obstrukció nélkül 
számítottak s nem tudták, hogy október elsején túl is 
benn fogják őket tártani. A boszut nem felejtették el 
s elhatározták, hogy huszárkarddal oldalukon, keresik 
föl ellenfeleiket. Kgy sereg huszár este elhagyta a 
kaszárnyát s a főutcára vonulva, azt kiáltozták, hogy 
nem szolgálnak tovább s néhányan a Kossuth-nótat 
énekelték. így jutottak el az alsóvárosi malomhoz, a 
hol Hecht József főkertésztől azt követelték, hogy 
Zsarnóczay megtámadóját adja elő s a mikor erre nem 
volt hajlandó, összeverték. A huszárok visszafordultak, 
de már akkor a kaszárnya készenlétben lévő fegyveres 
csapatával találkoztak, a mely a garázda huszárokat 
bekísérte. Megállapították, hogy tizenheten vettek részt 
a tüntetésben s egy huszár, a ki már szökés miatt 
börtönben ült, megszökött. Egy hadbiró vezetésével 
most szigorú vizszgálat folyik, mert a városban el
terjedt hírek szerint nem annyira Zsarnóczay köz
huszárt akarták megboszulni a huszárok, haem tüntetni 
akartak október elsején túl való beuntartásuk miatt.

Az oroszlánszeliditőnő balesete. Berlinből 
jelentik: A Busch-cirkuszban minap igen izgalmas
jelenet folyt le. Missz Heliot oroszlánszeliditőnő mutat
ványát félbe kellett szakítani, mert az oroszlán, a 
melylyel produkciókat végzett, veszedelmesen meg
sebesítette. A fenevad ugyanis karmával föltépte az 
állatszeliditőnő karját és a sebből csakhamar patak
zott a vér. Missz Heliot folytatni akarta mutatványát, 
de a közönség óriás lármába tört ki és arra kény- 
szeritette az állatszeiiditőnőt, hogy a ketrecet elhagyja. 
Alighogy kilépett a ketrecből, a leány a nagy vér- 
veszteség miatt elájult. Orvost hívtak segítségére; mi 
után eszméletre tért, kijelentette, hogy ő maga volt 
oka balesetének, mert nem vigyázott eléggé. Missz 
Heliot folytatni akarja mutatványát.

Az oláhok m ozgolódása. A húzódozó politikai 
válság kezdi már mozgatni az erdélyi oláhokat, ügy 
értesülünk, hogy Kolozsmegyében, Hunyadmegyében, 
Alsó-Fehér és részben Kis-Kükülőmegyében az oláh- 
ság erősen készülődik a parancsra, mely őket, mint 
negyvennyolcban, a magyarok ellen vezényli. Éjszakán- 
kint gyűléseket tartanak, melyeken izgató beszédeket 
mondanak, s hiresztelik, hogy jön már az idő, mikor
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a magyarokat kipusztitják Erdélyből. A hegylakó mócok 
lehuzódnak a havasokból, duhajkodva járják be a 
falvakat, a hol tehetik, meg is támadnak egy-egy 
magyart s megfenyegetik őket, hogy nemsokára csúnya 
világ lesz a magyarokra. A hatóságok nem mernek 
semmit sem tenni, nehogy lángra lobbantsák az oláh 
gyűlölet szikráját. Az oláhok közé ékelt magyar 
intelligencia több helyről beköltözik a magyarlakta 
városokba. Ezt a mozgalmat pedig az oláh intelligencia 
szítja. Papok, tanítók, ügyvédek hirdetik, hogy készüljön 
az oláh nép az uj választásra, mert a császár azt 
akarja, hogy oláh képviselőket válaszszanak a magyar 
parlamentbe. Erdélyi függetlenségi képviselők beszélik, 
hogy Erdélyben nagyon komoly következményei lehet
nek annak, ha a politikai bizonytalnság még sokáig tart.

K Ü L Ö N F É L É K .
Kérelem. Felkérjük miudazokat a tisztelt olva

sóinkat, kiknek előfizetésük lejárt, hogy azt még e hó 
folyamán okvetlenül ,megújítani szíveskedjenek, mert 
mig ezt nem teszik, nevük a Vlll-ik évfolyam nyilván
tartásába át nem vezethető', a szerkesztőség dolgát 
pedig a kétféle nyilvántartás vezetése szerfölött meg
nehezíti.

Egy tolvaj.szövetség alapszabályai. Páris- 
ban a minap letartóztattak egy tolvajbandát, mely a 
Rappel cimü újság kiadótutajdonosának házába akart 
betörni. A banda tagjainak lakásán házkutatást tartottak 
s ez alkalommal a banda fejénél, egy Morbec nevű 
tolvajnál megtalálták a tolvaj-szövetség alapszabályait 
is. íme az érdekes okmány, a melynek alapján a banda 
közveszedelmes tevékenyégét folytata:

1. §. A szövetség minden tagja köteles a műve
leteiről szigorúan hallgatni.

2. §. Mindenki, a ki bármit is elárul, akár bará
tainknak is, 500—2000 frank büntetést fizet a társaság 
pénztárába, a büntetés összegét a zsákmányrészből 
fogjuk levonni,

3. §. Mindnyájunk biztossága érdekében tilos 
lopott tárgyakat vásárolni.

4. §. A ki a társaságból ki akar lépni, 2000 frank 
bírságot fizet.

5. §. Működésűnk módját még barátaink előtt 
is titokban kell tartanunk; a ki ez ellen vét, 1000—5000 
frank bírságot fizet.

6. § A büntetéspénzeket az elnök veszi át, a ki 
a pénzt fogságban lévő barátaink segítésére fordítja.

7. §. Tilos ugyanabban a kerületben egymásután 
két »müveletet« is elkövetni.

A büntetéspénzek nagyságából joggal következ
tethetünk arra, hogy a jól szervezett banda szép sike
reket érhetett el a tolvajlás terén, A banda fejének la
kásán találtak is a rendőrök 23.000 frankot, a mit 
állítólag egy hét alatt szerzett a jeles társaság.

A válópörök. A statisztikai évkönyvek rengeteg 
számoszlopai, melyek az avatatlan emberre az abszolút 
sivárság hatását teszik, a legérdekesebb dolgokat mond
ják el a hazzáértőnek. Ezek a számadatok megfelelő 
csoportosításban sok mindenre rávezetnek bennünket, 
a mit nélkülük meg nem ösmerhetnénk s világossá 
tesznek sok olyan dolgot, a miről csak némi sejtésünk 
volt. Lássuk példának okáért az 1901. évben Magyar- 
országon befejezett válópöröket különböző oldalukról, 
s magyarázat nélkül is megtudunk e kimutatás ered

ményéből sok mindent. Az 1901. esztendőben összesen 
2495 válópört fejeztek be magyar bíróságok: a házas
ság érvénytelenítésével 34-et, fölbontással 2459-et, ágy
tól és asztaltól való elválasztással 2-tőt. E pörök közül 
1386 a férj, 1091 a feleség és 18 ügyész megkere
sésére inditatott meg, s a bíróságok 1025 esetben a 
férjet, 1298 esetben a nőt Ítélték vétkesnek, 84 eset
ben mind a kettőt 52-ben egyiket sem. A váló felek 
életkorának érdekesebb számai ezek: huszonöt esztendő
nél fiatalabb férj 174 volt közöttük, ötven esztendőnél 
idősebb 195; a legtöbben huszonöt-huszonkilenc év 
között vannak: 603. Az asszonyok között tizenhét 
esztendőnél fiatalabb is akadt 24, a mi nagyon el
szomorító, mig ötven esztendőnél idősebb 91 volt; a 
legtöbb váló nő a husz-huszonnégy esztendősök közül 
került ki: 686. A házasfelek életkorát egybevetve 
ezeket a számokat kapjuk: a huszonöt esztendőnél 
fiatalabb férjek elhagyott felesége 14 estben tizenhét 
esztendőnél ifjabb 73 esetben tizenhét-tizenkilen eszten
dős, 72 esetben husz-huszonnégy, 10 esetben huszon- 
öt-huszokilenc, 3 esetben harminc-harmincnégy, 1 eset
ben harmincöt-harminckilenc esztendős volt. A fiatal
emberek tehát jó messzire elkalandoztak, ötven eszten
dőnél idősebb férj csak 1 vált el sokkal fiatalabb 
asszonytól, s ez az'asszony husz-huszonnégy esztendős 
volt. Az elvált asszonynak közül a tizenhét esztendő
nél fiatalabbak férje 14 esetben nem volt huszonöt 
éves, 8 esetben huszonöt-huszonkilenc év között volt. 
1 esetben harminc-harmincnégy és l-ben haramincöt- 
harminkilenc esztendős volt. Az ötven évet meghaladó 
váló asszonyok 3 esetben hagytak el harminc-harminc
négy esztendős férjet, a többi esetben nem volt közöt
tük jelentékeny korkülönbség. A fölbontott házasságok 
közül az első esztendőben bontottak föl 111-et; 385 
házaspár csak együttélése tiz-tizenötödik esztendejé
ben, 231 tizenöt-husz, 129 husz-huszonöt és 95 pár 
csak huszonöt esztendőnél tovvább tartó házasélet 
után tartotta lehetetlennek az együttmaradást továbbra 
is. A fölbontott házasságok 1300 esetben gyermek
telenek voltak, 1159 esetben gyermek is volt, hét 
házaspárnak 6, sőt több gyermeke. Az elvált férjek 
között magyar 1808, német 260, tót 48. oláh 266’ 
rutén 1, szerb 71; az asszonyok között magyar 1808, 
német 289, tót 48, oláh 264, rutén 1 és szerb 69, 
Magyar férfi magyar nőtől 57; magy nő férje össze
sen 37 esetben volt idegen nemzetiségű. Vallásuk 
szerint igy oszlanak meg az elvált házasok római kato
likus 752 férfi és 767 nő, görög katolikus 103 férfi és 
103 nő, görög keleti 292 férfi és 282 nő, ágostai evan
gélikus református 738 férfi és 741 nő, unitárius 49 
férfi és ugyanannyi nő s végül zsidó 259 férfi és 264 
nő. A férfiak foglalkozási viszonyát mutató számok 
közül ezek az érdekesebbek; az elvált férfiak között 
volt 5 nagybirtokos, 33 középbirtokos és 838 kis
birtokos, 149 gazdasági napszámo.s 414 önátló iparos, 
123 önálló kereskedő, 1 bányatulajdonos, 24 állami és 
51 vármegyei, városi tisztviselő, 15 ügyvéd, 21 orvos 
és gyógyszerész, 35 tanár és tanító s végül 30 katona.

Ötvenezer házaság egy gyűrűvel. Az Ameri
kába vándorló fedélközi utasokat néhány esztendő 
óta a newyorki öbölben fekvő Ellis-szigeten teszik 
partra, a hol nagyobb biztosságban vannak a szédel
gőktől, mnit Gastle Garendhen, a régebbi kikötőhelyen. 
Az Ellis-szigeten sok érdekes megfigyelést tehet az 
ember s naponta egész sereg esküvőt láthat, a mely 
itt nagyon prózai s a legnagyobb gyorsasággal megy 
végbe. Az amerikai bevándorlási hatóság e szigetre 
kirendelt titkárjának kötelességéhez tartozik, hogy a 
nagy számban egyedül megérkező fiatal hölgyeket, a
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kik az utazást a már odaát lévő vőlegénynyel való 
házaságkötés miatt teszik meg, arra figyelmeztesse 
hogy az esküvőnek a sziget elhagyása előtt kell meg
történnie, ellenkező estben visszaexpediálják az el
hagyott világrészbe. A mikor ezt a vőlegénynyel közlik, 
a ki rendesen jelen vau választottja megérkezésénél, 
olyankor az illető előbb néhány hiábavaló kifogást 
kockáztat meg. A gyöngéd figyelmeztetésre megpróbál 
egy szerény megjegyzést tenni, hogy a házasságot 
pár nap múlva épp oly jól meg lehet tartani, mint 
ma, ám nincs pardon; a párocska ezután négyszem
közt tárgyal néhány percig s a tárgyalás eredménye 
rendszerint az, hogy a vőlegény végre is zavartan ki
jelenti a titkárnak, hogy az esküvő ellen nincs többé 
kifagása és hívhatják a papot. Hirtelen újabb akadály 
támad: a párnak nincs jegygyűrűje, mert nem volt el
készülve ilyen házasságra. (Amerikában és Angliában 
csak egy gyűrűt használnak a házasságkötésnél.) A 
titkár barátságosan megjegyzi, hogy ez csekélység, a 
melyen ő mindjárt segít. Átüzen a női osztály elül- 
járónőjének. kérve bocsátaná rendelkezésre rövid időre 
a jegygyűrűjét. A gyűrűt nyomban hozzák, a lelkész 
is megjelenik s néhány perccel később a pár férj 
és feleség A gyűrű tulajdonosnőjének közlése 
szerint körülbelül 50.000 házasságnál tett már ez a 
gyűrű a fönt leirt módon jó szolgálatot. Az érdemes 
dáma tizenkét esztendő óta van az Ellis-szigeten. 
Évenkint körülbelül Ő000 házasságot kötnek, illetőleg 
erőszakolnak ki itt és pedig a túlnyomó részt ennek 
a gyűrűnek a segítségével. Mindezideig csak három 
esetben fordult elő, hogy a férfi vonakodott e gyors 
és kényszerű formában megnősülni s a szegény meny
asszonyok nagy szomorúságukra kénytelenek voltak 
a legközelebbi gőzössel visszavitorlázni Európába.

Vadászszerencsétlenség Német-Keletafriká- 
ban. Dar-es-Salamban (Német-Kelet-Afrika) Pfeiffer fő
hadnagy az ottani katonai védkülönitmény parancs
nok, vadászatközbeo egy beteggé lőtt him elefánttól 
megtámadtattván, a szó szoros értelmében alaktalan 
hustömeggé tapostatott. Majdnem hasonlóképpen járt 
hetekkel ezelőtt, ugyanott St. német vadász is, ki több 
lövést tett egy öreg himeleíántra, mig végre az utolsó 
lövéssel egész közelből az elefánt füle mögé lőtt. Ez 
a lövés felbőszítette az öreg elefántot, mert hama
rosan felkapta ormányával a vadászt és jó magasra 
felhajitotta úgy, hogy az a közeli mocsárban teljesen 
elsülyedt. S ez volt az illetőnek a szerencséje, mert 
az elefánt nem látta többé áldozatát, s kis idő múlva 
vésztjósló trombitálással tovarohant. A megmenekült va
dász azután kimászott a mocsárból és sietett a ben- 
szüiöttekhez, kik valamennyien magas fákra menekülve, 
csodálkozva fogadták gazdájukat kit már halottnak 
képzeltek s a ki most jelentéktelen sebekkel állott 
előttük. Mint hírlik, Dar-es-Salam környékén az orosz
lánok utóbbi időben olyan pusztításokat visznek vég
hez a benszüllöttek között, hogy nap-nap mellett áldo
zatul esik 1—2 ember, s a katonai védkülönitmény 
egyebet sem tesz, mint hajtóvadászatokat tart a fene
vadakra.

Állatok az esőben. Érdekes megfigyeléseket 
tett a londoni állatkert egyik hivatalnoka arról, hogy 
az állatok hogyan viselkednek az esős napokon, Egy 
szabadon bocsátott farkas vidáman ugrándozott a szaka

dó esőben. így tesz kivétel nélkül minden farkas; az 
eső úgy látszik felvidítja őket. Az oroszlánok homlok- 
egyenest ellenkező hangulattal fogadják az esőt. Alig 
kezd szakadni az eső, mindjárt nyugtalankodnak. Izga
tottan sétálnak a ketreczben, morognak és ordítanak 
és ez igy megy addig, mig csak nagy adag hússal, 
vagy meleg tejjel le nem csillapítják őket, akkor 
azután elalusznak. Valahányszor eső esik, végigjátszák 
az oroszlánok ezt a komédiát, de nemcsak ezeknek, 
hanem az összes macskafajokoak bántja az idegeit az 
eső. A kígyókat mindig egy bizonyos fokú melegben 
kell tartani, úgy, hogy nedves levegő egyáltalában 
nem is éri őket az állatkertben, de azért esős napokon 
élénkebbek és vidámabbak ezek a hüllők. A róka- és 
keeskefajhoz tartozó állatok, ezenkívül a medvék egy
általában nem törődnek az esővel. A madarak szeretik 
legkevésbbé a zivatart, ha eső esik: roppant szomorúak, 
nem énekelnek és még csak nem is csiripelnek.

. (V. L.)
Papagály és a fongráf. Egy filadelfiai asszony, 

a kinek az a foglalkozása, hogy papagályokat angol 
nyelvre tanit, érdekes módszert talált fel tollas tanít
ványainak a tanítására. Ahelyett, hogy maga beszélne 
a papagályoknak, fonográfot tesz egy ládikaba, műkö
désbe hozza azt és ez az instrumentum azutan pom
pásan elintézi a tanítást, mert a papagályok sokkal 
könnyebben tanulják meg a beszédet a fonográftól, 
mint az emberi hangtól. Érdekes, hogy az emberi hang 
után egy hónap alatt tanul meg a papagály egy szót 
vagy rövid mondatot tökéletesen, a fonográf-módszer 
segítségével pedig egy hét alatt epész jól megtanul 
beszélni. (V. L.)
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Szerkesztői üzenetek.
Udvardy Ferenc urnák, Q. Mesterháza. A lap küldésé

ben változás történt, a mennyiben a mostani évfolyam kezdeté
től vasárnap jelenik meg s igy mindig előző pénteken, vagy 
legkésőbb szombaton lesz az itteni postán feladva; innen van 
a tapasztalt késedelem, mely azonban csak látszólagos. Vadász 
László urnák, Fenyőerdő. Famesteri vizsgát tudtunkkal sehol 
sem lehet tenni s igy annak tárgyait sem ismerjük. Elég csodá
latos, hogy erről még gondoskodva nem lett. A famestertől 
megkívánják, hogy értsen a házépítéshez, vizi építkezésekhez, 
útépítéshez, szóval hogy legyen kőmives is, ács is ut- és viz- 
mester is, tehát valóságos ezermesternek kell lennie, arra azon
ban. hogy ily sokoldalú kiképzéshez valamely vezérfonalul 
szolgáló könyvet adtak volna ki, senki sem gondol:, nyílván 
azért, mert a famesteri állások száma csekély s igy a szerzőnek 
nem fizetné ki magát egy ilyen valóban nehéz tanulmány meg
szerkesztése. Berta János urnák, Pécs. A Bedő féle »Erdőőr« 
cimü tankönyv elküldése végett megkerestük az Országos 
Erdészeti Egyesület titkári hivatalát.

A kiadóhivatal postája.
Cseh István urnák, Szeged. A bsküldött 4 koronával 

jövő év március végéig rendezte előfizetését. Chovan János 
urnák. Kapronca. Igazsága van; december végéig rendben 
vagyunk. Papp János urnák, Marócz. A 4 korona beérkezetét 
köszönettel nyugtázzuk. Bálint János és Keveresán Manó 
urak részéről Pécskáról 2—2 korona beérkezett. Nyilvántartásunk
ban eddig Bálint Antal szerepelt s igy nem "tudjuk, melyik 
keresztnév a helyes; erre értesítést kérünk. Kovács Márton 
urnák, Csurgó. A beküldött 2 koronával múlt szeptember hó 
végéig van rendezve. Bakk Ferencz urnák, Bukóvá. Kész a 
bocsánaat! Az év végéig rendben vagyunk. Falda Antal urnák, 
O-Tura. A folyó hó végéig van előfizetve. Tóth András urnák, 
Osztroluka. A folyó év végéig van befizetve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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(T 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.

f,
Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

dí
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. Október 25. 4. szám.

Az erdőőri szakvizsgák.
most lefolyt utolsó napokban tartattak 

(ppjjrx meg országszerte az erdőőri s négy 
aPl*.Ki helyen ezekkel kapcsolatosan a vadőri 
szakvizsgák, mindenesetre úgy a mint az előző 
években, most is a vizsgákra jelentkezők élénk 
részvétele mellett. A vizsgák eredményét nem 
tudjuk, mert erre vonatkozólag az adatok ha 
közzé is tétetnek, ez rendesen a vizsgák befeje
zését követőleg csak hosszú idő múlva történik 
meg, de az előző évi eredményeket véve tám
pontul biztosra vehető, hogy az idén is száznál 
több egyén nyerte el a képesítést az erdőőri 
pályára. Minket egyébként nem is a levizsgá- 
zottak száma érdekel, hanem inkább az, hogy 
azok, kiket a bizottság képesítetteknek talált, 
mennyiben érdemesek a nyert oklevélre s meg
felelnek-e minden tekintetben azoknak a kivá
nalmaknak, a melyeket mindenki méltán fűz az 
erdőőri álláshoz.

Mi ugyanis nem tartjuk azt elegendő képe
sítésnek, ha valaki érti a csemeték nevelésének, 
azok iskolázásának és kiültetésének módozatait, 
ismeri a favágás és kiszállítás fortélyait mert 
hiszen ilyen ismereteket akármely erdei munkás
nál is feltalálhatunk, sőt ez talán jobban ért 
azokhoz, mint bármely akadémiát végzett egyén, 
mert erre vouatkozó tudását nem a holt betű
ből, hanem hosszú évek tapasztalataiból szerezte.

A mi kívánalmaink annál, ki magát az erdőőri 
szolgálatna óhajtja szentelni, sokkal nagyobbak, 
mert mi az erdőőrben nem csak az erdőnek 
közönséges őrizőjét tekintjük, hanem szeretjük 
őt mint a társadalmi élet egyik nem lényegtelen 
tényezőjét látni.

A ma fennálló szabályok szerint ugyanis 
az erdőőri szakvizsga letehetéséhez a magán 
utón készülődőknél a három évi gyakorlaton és 
a megfelelő életkoron kívül alig kívántatik egyéb, 
arra tehát, hogy a vizsgára jelentkezőnek milyen 
tág az ismeretköre általában s milyen annak a 
társalgási modora és fellépése, alig van vala
melyes súly fektetve s legföllebb a vizsgáló 
bizottság tagjai adhatnának kifejezést egyéni 
benyomásaiknak a képesítés kérdésének mér
legelésénél. Már pedig szerintünk — mint már 
bevezető sorainkban is kifejtettük — nem ele
gendő az, hogy valaki erdőőri szakvizsgálati 
bizonyítványhoz jusson olyan olcsó tudással, a 
mellyel más szakoknál még csak szolgai állást 
is alig nyerhetne el, mert számot kell vetnünk 
mindig annak a lehetőségével, hogy a szak
vizsgázott egyén nem csak közönséges erdő
őrzési, hanem az erdészeti altisztet megillető 
más és valamivel magasabb képzettséget meg
kívánó tenndőkkel is meg fog bízatni.

Az erdőőr számtalanszor — kivált erdő
károk tárgyalásánál — jut abba a helyzetbe, 
hogy uradalmát vagy felettes hatóságát kép
viselni kénytelen s igy ezek mindenesetre meg
kívánhatják azt, hogy az, a kire ezen képvisel-
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tetésüket bízzák, erre valóban méltó is legyen 
s ne legyenek kénytelenek miatta a világ előtt 
szégyenkezni, a mi bizon most még elég gyakran 
megtörténik, mikor például erdőkárok tárgya
lásánál a tárgyalási jegyzőkönyvet a vádolt fa
tolvaj vagy vadorzó ékes betűkkel sajátkezüleg 
aláírja, a feljelentő erdőőr pedig ugyanekkor 
keresztvonást csinál,

Ne higye pedig senki, hogy ez a példa 
talán csak rosszakaratú túlzás; sajnos, a leg
tisztább igazság ez és bizon még igen sok eset
ben találkozunk olyan erdőőrökkel, kik sem Írni, 
sem olvasni nem tudnak, akadnak pedig ilyenek 
nem csak a magán uradalmaknál és községek
nél, hanem magánál az államkincstárnál is Igaz, 
hogy az ilyenek túlnyomó része még a régi 
idők maradványa s ezek kihalásával vagy nyug
díjba menésével helyükbe uj nemzedék lép, de 
hát ez sem mind olyan, a milyennek mi az erdé
szeti altisztet látni kivánnók.

A mostani törvények és szabályok képesí
tettnek találják az erdőőri pályára azt, ki Írni, 
olvasni és a négy alapmivelet szerint számolni 
tud, ennyit pedig mai korunkban tudnia kell 
már a legutolsó napszámoseak is, mert hiszen 
az általános iskolakötelezettség mellett iskolába 
mindenkinek kell járnia 6 éves korától 12 éves 
koráig, tehát teljes hat esztendőn át, véghetetlen 
ostobának, sőt hülyének kell tehát lennie annak, 
ki ez alatt az idő alatt a fentebb jelzett tudo
mányokat el nem sajátítja.

Mi a magunk részéről ezt a képesítést

feltéleniii keveseljük, mert ennyivel nem látjuk 
méltán betöltve az erdészeti altiszti állást.

Az erdészeti altiszt szolgálatából kifolyólag 
igen gyakran van érintkezésben a köznéppel, 
kivált pedig az erdei munkásokkal s szüksége 
van arra, hogy ezekkel szemben fölényét és 
tekintélyét mindenkor kimutassa, mikép tegye 
ezt azonban az olyan, a ki csak azokkal egyenlő, 
vagy éppen nálukénál alacsonyabb műveltséggel 
rendelkezik? Mert maga a szaktudomány még 
nem az, a mit a köznép nagyra becsülne.

Szüksége van tehát az erdészti altisztnek 
a műveltség magasabb fokára annál, a melyet 
az elemi iskola szolgáltat s ezt csak az iskolai 
tanulmányok folytatása, vagy pedig a magán 
utón való szorgalmas tovább képezés által 
érheti el.

Nagy hiba az nálunk, hogy az olyan ifjak, 
kik az erdőőri pályára szándékoznak lépni, akár 
a szakiskola végzése, akár magán tanulás utján, 
az elemi iskolának égy — ahogy való bevég
zése utáu legnagyobbrészt a boldog semmit
tevésnek adják át magukat s megnyugosznak abban 
hogy az a bizonyítványuk már megvan, a mit 
a törvény megkíván, minek fájditsák hát fejüket 
a tovább tanulással? Pedig a jó pap holtig 
tanul s bizon meg kell ezt tenni mindenkinek, 
a* ki ma az életben boldogulni akar, mert most 
nem a maradiság hanem a haladás korát éljük.

A szakvizsgáknál tehát a vizsgáló bizott
ságnak mindig mérlegelnie kellene azt is, hogy 
a szaktudományon kizül bir-e a jelölt a leendő

t Ar c z  a. -:|c

Sarajevo bevétele.
(A »M. N.« után.)

(Folytatása és Vége).

■ igennek  az epizódnak volt még egy kis vége is.
Már a mikor az ellenség eltisztult, egyszerre 

l'IP y i csak oldalról hallok lövéseket s egyik golyó 
a másik után csap le közibénk.

— Mi ez ? . . . Hé, vigyázzatok! . . .  No ló'jjetek, 
marhák!

Ezt az odább álló katonák kiabálták át a túlsó 
hegyre. Fölmásztam egy korhadt fára és csakugyan! 
A túlsó dómban levő' félszázad annyira belejött a 
büzgóságba, hogy minket is ellenségnek nézett és 
reánk is kezdett lövöldözni. A szó azonban a fegyver- 
durrogatástól nem hallatszott vala. A golyó egyre 
csapkodott. Rákiáltottam a szélsó' katonákra:

Hamar, hamar! A szurony végire a sapkát 
és mutassátok nekik jó magasan.

Némelyek jobbnak találták a hasrafekvést, de két 
földim mégis csak a szurony végire tűzte a kék 
sapkát és magasra tartotta a cserjés fölé. A tüzelés 
onnan átulról azonnal megszűnt, csak a kapitány 
hangját lehetett hallani, a mint magyar, uémet és szerb 
nyelven marházta a legénységet. Mi innen átulról 
segítettünk neki.

A csetepáténak vége volt, de mi egyelőre nem 
mozdulhattunk többé a hegyoldalról. Ez a kis véletlen 
kiszabadított bennünket a csatakigyóból és a hegy
oldal őrzésére kényszeritett, nehogy a fölvonuló fő
oszlopot onnan egy marék fölkelő elszakítsa. Aznap 
egyébiránt még kétszer volt vele bajunk.

Hogy letörtünk a főütközetből, kezdetben kelle
metlenül hatott. Olyan bolond az ember, hogyha már 
benne van a vitézségben vagy miben, hát a legjavát 
kívánja. Némelyek egészen elbusultak. Azonban ez 
nem tartott sokáig. Az előőrsöket felállítva, gyüle-
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állásához mért megfelelő műveltséggel és ismeret
körrel s a ki ezzel nem rendelkezik, azt mél
tatlannak kellene iétélni az erdészeti altiszti 
pályára.

Csak ilyen módon képezhetünk hazánknak 
állásukra valóban méltó és az erdészet büszke
ségét képező jó erdészeti altiszteket.

*#• *£• 'f® *4*

A havasi marmota és vadászása.
Ina: Vihar Ggyó'ző.

(Folytatás).

A marmotának kézrekeritáse szörnyű fáradságos 
mulatsá, mert az csakis a kultúrától messze eső, 
teljesen elhagyott, nyugalmas hegymagaslatok, vagy 
meghághatlan sziklatömbökjől körülvett nyílt és fáktól 
mentes olyan térségeket, hegyszakadékokat, katlanokat 
választ tartózkodási helyeiül, hol a gyér növényzetet 
a lóhere, az egérfark, az útifű, a sóska, az oroszlán
száj, a gerepcsiu, az ákántusz-féle növények képezik, 
mindenféle sziklafalak, görgetegek közelében, a melyek
nek azután déli és délkeleti oldalain a nyári napok 
hév sugaraiban órák hosszat is háboritlanui elsüt
kérezhet, hol megáshatja nyári ideiglenes tartózkodási 
üregét, a melyben éjjelre valamint zivatarok s veszély 
alkalmával magát megóvhatja.

Egyébként a marmotának nyári kotoréka igen 
egyszerű és fó'leg kényelmetlen s a föld alatt néhány 
méter hosszú s egymást keresztező' rendkívül keskeny, 
de több folyosóból áll, melyek egy igénytelen kis 
katlanba vezetnek, hol többnyire egyedül, vagy leg- 
föllebb másodmagával ideiglenesen tartózkodni szokott; 
a hol egyúttal a nőstény hat heti vemhesség után 
május végével vagy junius elejével 2—4 kölyket vet 
s hova rendesen kövek, sziklamáladékok által jól el-

keztünk egy szabadahb helyre s onnan néztük azt a 
kolosszális, soha el nem felejthető látványt, a minek 
»Sarajevo bevétele« a neve.

Az előttünk fekvő síkon három hatalmas had
oszlop kígyózott Sarajevo felé. A fővonalon a had
test egész tüzérsége (csaknem 100 ágyú) a régi Bosna- 
hidon túl, lldsinél, vágtatásba csapott át. A dübörgés 
mint valami földrengés rázta a földet. Láttuk, a mint 
tábornokunk, Káuffel (egy vörhenyes, de szerfölött 
joviális derék katona) hadsegédeivel árkon-bokron át 
elhagyott hadoszlopunkhoz nyargal a vett parancscsal 
a jobb szárnyon.

Közben a főparancsnok kísérete is előrelovagolt 
s egyszerre csak Sarajevótól balra, a Romagna-planina 
tetőn szürke füst-bokréták virágzottak ki. Ez a Lemaics- 
féle dandár előrenyomulása volt. Ezeké lett később a 
vár kiostromlásából az oroszlánrész.

Kevés vártáivá jobbról a Debelo-Brdo alsó nyúl
ványain is megjelentek a szürke füstbokréták, köze
pükön egy-egy piros lobbanással. Ezek már a mi 
ágyúink voltak. Minden lövést meglehetett különböz-

takart több nyílás bármelyikén is és csak bőrének és 
szőrének lehorzsolásával hatolhat be, és pedig annál 
is inkább csak igy, mert a marmota üregének készí
téséhez mellső lábainak mindenkor csak egyikét szokta 
használni s a kikapart főidet is csak részben szórja 
maga mögé, melyet azután hátsó részével tói ki a 
szabadba és igy a kivájt föld egy részét újonnan le
tapossa, vagyis mivel üredékét részben ismét betömni.

A marmota kölykek 6 hetes koruk előtt nem 
szoktak napvilágra jönni és a születést követő nyárig 
az öregekkel együtt, egy társaságban töltik az időt, 
követvén ezeket téli tartózkodási helyükre is.

Az üregből már kijáró marmota kölykek felnevel
hetek s nagyon megszelídülnek; az ember társaságát 
megszokják, barátságosak, kedvesek, szóra hajlók lesz
nek. A fogságot jól állják, szívesen fogyasztják a 
káposzta-, a répa és zöldségféléket; a gyümölcsért 
nem marakodnak. Békességkedvelő állatok, melyek 
más állatok társaságában is nyugodtak és jól érzik 
magukat, de ha földbosszantatnak vagy megtámad
talak . akkor hatalmasan védekeznek s fölállván hátsó 
iábaikra az elsőkkel erősen karmolnak, sárgás-barna 
szinü fogaikkal pedig élesen harapnak, végszükségben 
pedig még a saját nyájukbelieket is képesek agyan- 
harapdálni.

A marmota nyaranta legott a nap keltével, ha 
arra egyébként az időjárás alkalmas, ha a környék 
teljesen nyugodt és ha körülötte minden csendes és 
gyanútlan, óvatos kémkedés, vizsgálódás, szemfüles
kedés és folytonos szimatolás mellett előbuvik üregé
ből, felül két hátsó lábára, miközben mellső lábait 
lomhán lefelé ereszti és ha a helyzet teljesen gyanútlan, 
akkor pyors ütemben, de mégis döcögő lépésekkel, 
mi közben hasa a főidet is súrolja, leszalad a közeli 
legelőre vezető lejtőn, hol nagy mohósággal kapkodja 
a már ismert tápfüveket, melyeket folytonos éberség és 
ide-oda tekintgetés mellett, hatsó lábain ülve fogyaszt

tetni. sőt látni lehetett azt is, a mint a gránátok Sara
jevo házai fölött, vagy éppeu köztük szétpukkantak. 
Ezt a sarajevoi vár falainak füstbe borulása követte. 
Az erőd Krupp-ágyui viszonozták a reggeli köszöntést.

A füstbokréták egyre szaporodtak és a dörgés 
egyre sűrűbbé lett. Félóra lefolyása alatt már az ágyu- 
szó egyetlen mélységes zenévé olvadt össze, itt-ott 
mély lüktetésekkel. A lőporfüst gomolyogni kezdett 
és szélesen nyújtózott lefelé a sikra. Ha arról fújt a 
szél, a szagát is éreztük. Az emelkedő nap pedig 
aranyos verőfénynyel öntötte el ezt a félelmetes lát
ványt,, a mely közel hét óra hosszat tartott, a romboló 
gránátok nagy sokaságával árasztván el a gyönyörű 
várost, a melynek innenső végén csakhamar vörhenyes 
lángnyelvek is kezdtek mutatkozni-

— Sarajevo ég!
De csak egy kis része égett. A mi ágyúgolyóink 

gyújtották föl azt a részt, a hol legtömörebb volt az 
ellenség s a melyet meg kellett »nyújtani«, mielőtt a 
benyomulás nehéz munkájába kezd.
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el. Egy és ugyanazon legelőn több marmota is szokott 
összegyűlni s ha a falatozásra már ráuntak, akkor 
egymással úgyszólván határt nem ismerő' bohókás 
játszadozásba, hancúrozásba bocsátkoznak és órák 
hosszat el-elheverésznek, azonban már a legkisebb 
gyanús tünetre is hangoztatják vészfüttyüket s egy 
pillanat alatt vége a jókedvnek: iramodnak föl a 
meredeken és bevonulnak biztos váraikba, hol őket 
sem kapával, sem ásóval üldözni nem lehet, mert ők 
a kemény és mély talajban szükség esetén gyorsab
ban ásnak tovább, hogysem őket üregükben üldözni 
lehetne és igy a nyári ásás nincs is szokásban, hanem 
igenis szokták akkor, mikor már a marmota kotorékok 
megnépesedtek s mikor már a fiatalok is kijárnak a 
a legelőkre táplálék után, a már előre fölkutatott 
tanyájuknál jól fedett helyekről, igen kedvező széllel 
és a legcsendesebb viselkedés mellett vadászni. Ezek
nek figyelembe vétele nélkül a lesállás eredménytelen, 
mert a marmotának főleg hallási és szaglási érzékei 
felette kifejlettek.

A marmota vadászásánál szabály: az elsőre és 
másodikra nem lőni mindjárt; ezek az öregek; be kell 
várni, a mig ezek elkezdenek legelészni, mert az 
öregeket csakhamar követik a fiatalok is és igy egy 
helyből esetleg két vadász is egyszerre lőve több 
marmontált hozhat terítékre, különösen ha előzetesen 
abban is megállapodtak, hogy melyik veszi czélba az 
öreget és melyik a fiatalt.

Szokás a marmotát még tőrökkel, csapókkal és 
hálókkal is fogni, de ha zavarják őket, akkor a hely
től elidegenednek és máshol ütik fel tanyájukat.

A marmota vadászási módjait ezzel ki is merí
tettem volna, lássunk most egyet-mást annak életrajzi 
viszonyaiból is. (Folytatása következik).

[ S Ü í S )

JHasznos tu d n iv a ló k .
Hogyan hizlalják a ludakat Pomerániában?

A pomerániai ludak úgy zsírra, mint nagy mellhúsuk 
tömegére nézve leghíresebbek, mert az ottani lakók 
kiváló gondot fordítanak a ludak hizlalására. Nálunk 
Magyarországban a gazdasszonyok megelégednek azzal, 
ha a vásáron néhány sovány ludat megvesznek, azokat
3— 4 héten át kukoriczával tömetik. Megesik azonban 
néha, hogy azon a napon, mikor magukat a jól hízott 
ludnak az élvezetével kecsegtetik, a gonddal ápolt 
ludat ketreczében megfulladva találják. Hogy ilyen 
eshetőségek elő ne forduljanak és hogy minél jobb 
ára legyen a hízott ludnak, a pomerániai hizlalók 
attól a szokástól, hogy a hizlalandó ludakat szűk 
ketreczbe zárják, már régen eltértek és az úgynevezett 
szabad hizlalást alkalmazzák, mely módszerrel a leg
kitűnőbb eredményeket érték el. A ludakat t. i. ott 
egy körülkerített helyen tartják, ahol szabadon mozog
hatnak ugyan, de csak éppen korlátozva. Az első 8 
napon át főtt burgonyával etetik a ludakat, mely ételbe 
azonkívül főtt répát vegyítenek. Azután két napon át 
nyers, majd vízben megdagadt borsót kapnak eledelül 
a ludak, még pedig annyit, amennyit elfogyasztani 
képesek. Ezután 3—5 napon át főtt árpát kapnak ki
hűlve, utána 14 napon át árpadarát és zúzott burgonyát. 
Legutoljára néhány napig zabdarával etetik a ludakat 
és ezzel a hizlalást befejezik. Ily mód mellett a ludak
4— 5 hét eltelte után teljesen ki vannak hizlalva és 
húsúk ezáltal kiváló finomságot nyer. Fődolog, hogy 
a hizlalás alatt a legnagyobb tisztaság tartassák.

Fáczánokra ártalmatlan gyom ölő. A leg
újabb időkben Angolországban, Francziaországban, 
valamint Németország és Ausztria divatosan müveit 
részeiben a kertekben, réteken és parkokban alkal-

A város azonban nehezen puhult. A pusztító 
ágyúzás nem törte meg az ellentállást. A város mélyeb
ben fekvő szélén csakhamar fölzendült a puskatüz.

Ez messziről olyanforma, mintha zsákban diót 
ráznának. Olykor olyan, mintha a zsákot a földre 
dobnák. Ez a sortüz. És ott bizony többször, nagy 
erővel dobták a zsákot a földre.

Túlról a Lemaics-dandár, innen a mi bakáink 
erőltették a bejárást. Büszkeségünk lehet, hogy először 
két magyar ezred nyomult be a lángban és fegyver- 
tüzben álló utczákba: a 38-as híres Mollináry-ezred és 
a pécsi 52. ezred. Elég veszteséggel mind a kettő, de 
remek kitartással és vitézséggel.

A benyomulás nagy jelenetétől kezdve az ágyu- 
tüz egyre csillapodott és az egész ostrom elveszítette 
eddigi kolosszális jellegét. De csak távolról. Az utczákon 
és a város szélein egyre erősebb és erősebb lett az a 
bizonyos pokolbeli diórázás. Olykor ágyulövések is 
artikulálták a rémes csörgést s a délelőtti verőfény
ben szürke köd kezdett terjedezni, mely némely helyütt 
egészen vörhenyes volt.

A várost csak akkor lehetett már látni, a mikor 
egy kis szél fellebbentette ezt az utálatos füstfátyolt. 
Ekkor azonban tisztán kivehettük a várhegy oldalán 
fölfelé törekvő oszlopokat, a melyeket háromszor 
kartácsoltak vissza a török tüzérek. Végre is Lemaics 
katonái törtek be a magasabb dombokról s a redifek 
a másik oldalon át hanyat-homlok menekültek. Egy 
sebesült pajtásomtól azon melegében hallottam, hogy 
a szegény török katonák shrapnelektől széttépett tagok
kal halva és sebesülten egész rakásokban hevertek 
ágyúik mellett. A vár védelme hősies munka volt, 
gyors megostromlása nem kevésbé az.

A déli órákban Sarajevo már vonaglott. Utczáin 
csak itt-ott zendült föl a fegyverropogás, külső eláru- 
lója annak a kegyetlen, fanatikus ellenállásnak, a mely
ről annyit lehetett később hallani s a melynek friss 
nyomait másnap láttam a leteritett városban.

A mi dolgaink azalatt csendesek voltak. A fedező 
csapatok, az élelmiszervonatok s egy ilyen hadtestnek 
mindenféle uszálya egész nap áradt Sarajevo felé a
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matlan gyomok kiirtására arzén tartalmú, úgynevezett 
gyomöló'ket alkalmaznak. Ahol ilyen gyomölőszereket 
használtak, azt tapasztalták, hogy az ott lévő' szárnyas 
vadak váratlanul s gyorsan elpusztulnak. Franczia- 
ország egyik kiterjedt fáczánosa nyár derekán egy 
zivataros eső után elveszítette egész fiatal fáczán- 
állományát. A megejtett vizsgálat a pusztulás okául 
arzénmérgezést állapított meg. Ugyanis a mérget az 
eső után a gyomölővei itatott földből nagyszámban 
előbujt, a fiatal fáczánok által felszedett giliszták köz
vetítették. Az összes fáczánokon ugyanazon arzén- 
mérgezési tünetek voltak észlelhetők, még pedig bő 
víztartalom mellett a gyomorban és belekben erős 
gyuladások. Mosf azonbau egy másik szer vált be 
minden irányban alkalmas gyomölőnek. nem anyira 
vegyi összetételével, mint átható szagja által, mely az 
azzal itatott földrészektől minden élőlényt távol tari. 
A szer hígított karbololdat: a kereskedésben kapható 
sav 1 része 9—10 rész vízben lesz fetoldva. Ha a 
gyomölőt folyadék helyett por alakban kívánják, ak
kor kalciumkarbonátot adnak, mely azonban hatására 
nézve az előbhi mögött marad. A kertek és parkok 
útjainak tisztántartására gyomölőül még a konyhasó 
oldatok, lehetőleg forró állapotban lesznek ajánlva, 
ezek a szárnyasoknak, nem ártanak.
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összeesett. A nyulsörét, a melylyel a második cső 
töltve volt, baloldalába hatolt s pár percznyi szenvedés 
után halálát okozta. A társaság tagjai az esetről jelen
tést tettek a nagyváradi ügyészségnek. — Nagyon 
rossz szokása igen is sok vadásznak, hogy töltött 
puskájának csövét.nem tartja felfeté. Büntetés terhe 
alatt nem volna szabad megengedni, hogy valaki 
máskép hordja á fegyvert.

A vonat alatt. Nagyváradról táviratozzák, hogy 
Pozsar József hatvanhárom éves elbocsájtott vasúti 
munkás a Várad-Velencei állomáson a belényesi vonat 
elé feküdt. A keresztben fekvő embert a lokomotív 
kókotrója a sínek közé lökte s az egész vonat el
robogott fölötte. Az életunt emberen semmifele sérülés 
nyoma nem látszott, de a mikor a váróterembe be
ment, összeroskadt és meghalt.

Nyolc rab szökése. A hallei börtönből, nyolc 
rab megszökött. Szökésük előtt egy börtönőrt meg
fojtottak és kettőt halálosan megsebesítettek. Gsend- 
őrök és katonák üldözőbe vették a szökevényeket s 
másnap délután a Halle mellett eleterülő döláui sík
ságon hetet közülök elfogtak. Az üldözés közben egyik 
rabnak átlőtték a lábát. A nyolcadik szökevényt a 
fogház közelében lévő villa szenes pincéjében fogták el.

Ellopott községi pénztár. Unip községben 
ismeretlen tettesek ellopták a községi pénztárt, a mely
ben készpénzben 12.900 korona volt. A csendőrök 
megindították a nyomozást, a melynek folyamán a 
pénztárt a mezőn elásva találták. A pénztárt a község
házához szállították és megállapították, hogy tartalma 
éritetlenül maradt. A tetteseket nyomozzák.

H Í R E K .
Agyonlőtték a vadászaton. Nagyváradról 

jelentik: A biharmegyei Kisjenő község határában 
Pusztai István, Takács Imre, B Kovács János és Kardos 
Imre kisjenői gazdálkodók vadászatra mentek. Negyed
órái hajtás után csakhamar előbukkant egy nyúl, melyre 
Takács imre lőtt, de nem találta. A lövés után karjára 
fektette puskáját s tovább indult. Alig tett azonban 
pár lépést, a fegyver véletlenül elsült s a lövés a 
nyomában haladó Pusztai Istvánt találta, a ki azonnal

A háládatlan kígyó. Saarbrücken-ből jelentik: 
A szomszédos Vöjklingen községben a minap a búcsú 
alkalmából tartott vásáron borzalmas szerencsétlenség 
történt. A vásáron volt egy állatsereglet is, a melynek 
bódéjában a kigyószeliditőnő a nyaka köré csavarta 
az óriás kígyót, hogy megmutassa, mennyire sikerült 
megszelidteni a veszedelmes állatot. A kígyó azonban 
ezúttal összecsavarodott és a nép szemeláttára meg
fojtotta a szelidifőnőt. Az állatsereglet tulajdonosa oda
rohant ugyan és darabokra vagdalta a kígyót, de már 
akkor késő volt.

főúton. De olykor-olykor megakadt. Egyszer reánk is 
volt szükség. A mi elkergetett bandánk délután még 
egyszer, más utón letört az útra és ott szertelen 
rémületet okozott. Készenlétben levő két szakaszunk 
futólépésben sietett a veszedelmes pontra és rövid 
fegyvertüzzel elkergette őket. Mivel lovakon jöttek le, 
hamar el is tűntek. Sajnos, két, fáradtságtól kidőlt és 
elmaradt vadászkatonánknak a nyakát akkorra már 
handzsárral elmetszették.

A délutáni órákban Sarajevo már egészen vör- 
henyes füstbe volt burkolva. Ez volt az ő halotti leple, 
mivel akkorra már le volt terítve. Mi is bevonul
hattunk a közeli blazsuji házba, melynek a megerő
sítéséhez nyomban hozzáfogtunk. Egy keresztény kém 
tudniillik azt a hirt hozta, hogy éjnek idején egy Ő00 
főből álló főlkelő-csapat egyenesen a mi torkunkra 
pályázik, segítséget pedig már nem kaphattunk. Ez 
ugyan, hála gondos előürsi szolgálatunknak, nem 
következett el; azonban estefelé még egyszer ránk 
köszöntöttek felülről.

Körülszaglászván ugyanis a blazsuji bég elhagyott 
kasztélyát, a katonák egy méhest födöztek föl. Nosza 
rajta, kifüstölni a méheket szalmatüzzel és a mézet 
kenyérre kenni!

A dolog — leszámítva a méhcsipéseket jól 
ment mindaddig, a mig egyszerre csak a méhzümmögés 
közé különös búgó hangok vegyültek. Látom, hogy 
a lábam előtt fölcsapódik a föld. No, ez már nem 
méh, hanem golyó!

Fölnézek a hegyre, hát onnan javában lőnek 
bennünket.

Őrült iramodás keletkezett erre a fegyvergulák 
felé, még pedig a friss patakvizben, mivel a meder
ben valamelyest födve voltunk a golyók ellen. De 
már ekkor lentről a többiek is észrevették és heves 
tüzeléssel födözték a mi keserves állapotunkat. Meg
ismétlődött erre a reggeli csetepaté, de az ellenség 
már puhább volt. Félórai ellentállás után végképpen 
eltakarodott a megközelíthetetlen hegyvidékbe.

Végre fölkenhettük a mézet az ásónyéllel szét-
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Zendülés az ellenőrző szemlén. Október
19-én ellenőrző szemle volt Perbetén, a melyre kilenc 
község tartalékosait hívták be. A szemlén a hadsereg 
részéről megjelent Pokorny főhadnagy, a polgári ható
ság képviseletében pedig Dávidházy János szolgabiró. 
A behivottak közül hat hadköteles későn érkezett, 
ezeket elkülönítették a többitől. A mikor az elkésettekre 
került a sor s előszólitottak Mikulka János koltai tar
talékos katonát, a legény hibásan mondta ki a nevét, 
Dávidházy szolgabiró haragra lobbant s arcul ütötte 
Mikulkát. A legény erre medtámadta a szolgábirót, a 
kinek eljárása a többi hadkötelest is föllázitotta. Körül
belül százan csoportosultak össze s a szolgábirót kézre 
akarták keríteni. A szemle bizottsága csendőrök védelme 
alatt nagy nehezen eljutott a községházára s ott be
zárkózott. A tömeg megostromolta a községházát, be
zúzta ablakait, de az épületbe nem bírt bejutni, mert 
négy csendőr őrizte. A bizottság az ablakon keresztül 
adogatta ki a katona-könyveket. Sokáig tartott, a mig 
a tömeg annyira leolvadt, hogy a bizottság a csend
őrök fedezetével elmenekülhetett. Az igazgatottság 
még most is igen nagy.

A székely perpetuum mobile. A Székely- 
Udvarhely cimü lapban olvassuk: Hasábjainkon már 
több ízben volt Szó egy előttünk is lehetetlennek tet
sző találmányról. Arról ugyanis, hogy Szabó Mózes 
homoródszentpáli (Udvarhely vármegye) tanító egy oly 
gépezetet talált volna föl, a mely varrógéptől elkezdve 
malmot, cséplőt, fűrészt, vasúti vonatot, sőt talán még 
léghajót is minden emberi és állati segély nélkül, a 
föld vonzó erejének fölhasználásával képes hajtani; 
viszakapván munka közben az elvesztett erőt. Azt is 
megírtuk, hogy Paparian B. Lukács és Tarisnyás 
Kristóf szamosujvári örmény kereskedők pártfogásukba 
vették a máris hires találmány föltalálóját és birto
kosát, a ki fiával, Szabó Gyula orgonakészitővel ez 
évi február 3-án útra kelt s Kolozsváron találkozván 
örmény mecénásaival, egyenesen Párisba utaztak. Az
óta a francia fővárosban szakadatlanul folyt a talál
mány megfelelő szerkezeteinek elkészítése a két ör
mény kereskedő és Szabó Gyula jelenlétében. Most az 
itthon levő Szabó Mózes e hónap tizenkettedikén azt 
a meglepő értesítést kapta Párisból, hogy a megszer
kesztett csodálatos gépet e hónap 8-án Szabó Gyula

tördelt kőkemény kétszersült-darabokra. Azon a napon 
ez volt az egyetlen ennivalónk.

Közben alkonyodni kezdett.
A vörhenyes, csúnya felhő Sarajevo, fölött mind 

vörösebbé lett. Olykor már a lángnyelveket is meglát
hattuk benne.

A város egy része még mindig égett.
Egy kocsiderék sebesült volt az első hir, a mit 

onnan kaptunk. Ezek közömbösen néztek reánk és 
csak annyit mondtak, hogy Sarajevo be van véve, 
azonban sok a halott 'és a sebesült. Most ők már 
hazafelé tartanak. Hála Istennek!

Födetlen fejű, toprongyós bosnyák kmetek is 
érkeztek azonban. Szegény parasztok; keresztény 
valamennyi.

Nagyban hányták magukra a keresztet és már 
messziről hangosan kiabáltak felénk:

— Hála Istennek, hála Istennek!

L ^ U l L ^ J

vezetése alatt egy angol társaság kiküldötte előtt be
mutatták. A gép ingyenes hajtóereje a hozzácsatolt 
erőmérő mutatasa szerint különböző állásban 420, 840, 
1680 és 2520 méterkiló erőt mutatott, a mi átlag 6, 
12, 18 és 24 lóerőnek felel meg; másodpercenkint egy 
lőerőre 70 meterkiió erőt számítva. Szabó Mózes homo
ródszentpáli tanító hozzánk küldött levelét igy fejezi 
be: „E kiválóan örömömre szolgáló tudósítást Paris
ból e hónap 12-én kaptam a fiamtól és a társaságtól, 
hála az ég Urának. A többi ezután következik.* — 
A többire igazán mi is kiváncsiak vagyunk. Vájjon az 
örökmozgó mikor fog tnegállani?

Meggyilkolt Ispán. Nagyváradról Írják Érke
nézen minap hajnalban tíchvarc Jakab ispánt Bajdi 
János nevű béres megölte. Schvarc valami,mulasztás 
miatt összeszidta a bérest, mire a legény vastag nad- 
nyelü ostorával halántékon vagta. Schvarc az ütés 
következtében a földön elterült, de azután föltapasz- 
kodott és mintegy száz lépésnyire elmenekült. Itt újra 
összeesett és holton maradt az udvaron. A gyilkos 
bérest elfogták.

Embervadászat. Tisza-Örsről Írják: Október 18. 
történt, hogy két tisztességes gazdaember hazanópe- 
vel elindult hajnalban a madarasi vasára. A hatarban 
három peznügyőr rálesett a két kocsira, mert csempé
szet arukat sejtettek rajtuk. Hirtelen a tüzes lovak ele 
toppantak, a mitől az állatott megbokrosodtak s el
ragadtak a kocsit. Erre a pénzügyőrök az első kocsi 
után kétszer, a második kocsi után pedig ötször lőttek, 
nem törődve azzal, hogy golyójuk nem ölt-e ki emberi 
életet. Szerencsére emberben nem esett kar, de a 
szegény lovakat több golyó megsebesítette. A kocsi
kon különben nem találtak csempeszett árut.

Két hajnali csillag. Még ezen a héten ritka 
természetű tünemény következik be: a hajnali órák
ban a Vénuszon kívül még a Merkúr is szabad szem
mel lesz látható. Az utóbbi időbben mind a két boly
gót tüzetesen tanulmányozták s a vizsgálatnak meg 
volt a kellő eredménye. A múlt hónapban See was
hingtoni csillagász megállapította, hogy a Merkúr 
tömege csak tizenötmilliomod része a Nap és 0.02 részé 
a Föld tömegének. A Merkúr csak ritkán látható szabad 
szemmel olyan jól, mint most; hajnali háromnegyed 
ötkor kel föl éppen keleten. Jóval előbb jelenik meg 
a keleti égen a legfényesebb csillag, a Vénusz. Loweli 
és Slipher amerikai csillagászok nemrég megállapítot
ták, hogy a Vénusz napjanak és évenek tartama 225 
földi náp. A Vénusz október 24-én eléri legnagyobb 
fénységet s ekkor, ha nem lesz köd, még nappal is 
látható. Most hajnali 3 óra 10 perckor kel föl.

Leány a sorozó-bizottság előtt. A vármegye- 
házán Bemczky Lajos alispán hivatalába egy csinos, 
fekete bajuszu legeuyke állított be az anyjával. Erzsé- 
betfaivároi jöttek be s az alispántól azt kérték, hogy 
adjon nekik amerikai útlevelet. A község elöljárósága 
nem ajánlotta az útlevél kiadását, mert a legény most 
fog először sorozás alá kerülni. Az alispán termé
szetesen szintén nem segíthetett s azt a tanácsot adta, 
hogy be kell várniok a sorozást s ha a fiú nem válik 
be akkor fog adni engedőimet az útlevélre. Erre az 
anya, nagy meglepetésre, egy bizonyítványt húzott elő, 
melyet katonaorvos atiitott ki, a ki legkomolyabban 
bizonyítja, hogy a csinos, fekete bajuszos legényké
ből soha sem lesz császár katonája, mert — leány. 
Aztán elmondta az anya, hogy gyermekét a keresztelés
kor fiúnak Írtak be s bar keresztlevele arról tanús
kodik, hogy7 fiúnak született, igaza az orvosi bizonyít
ványnak van. Ezt Erzsébetfalvan jól tudják, s most
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azért akarnak Amerikába menni, mert a gnnyolódók- 
tól nincs nyugta a legény-leánynak. Beniczky alispán 
intézkedett, hogy a bajuszos leányt az ideiglenesen 
működő sorozó-bizottság elé állítsák s ha kiderül, hogy 
az anyának van igaza, megkapják az amerikai út
levelet.

Egy párbaj epizódja. Aradon egy kettős pár
baj volt. A nylván nagyon elkeseredett ellenfelek 
előbb elsütötték egymásra pisztolyukat, azután — 
minthogy vér mégsem folyt, vérnek pedig folynia 
kell! — karddal mérkőztek. A kardok jól működtek, 
mind a két párbajozót súlyos sebbel, hordágyon szállí
tották el a vivóteremből. Véres verekedés volt, de 
mindaz, amit eddig elmondottunk, szinte sablonos. Nem 
az eset, a maga egészében, érdekes honem az az 
epizód, amely ezt a párbajt megelőzte. Az egyik fél 
édesanyja ugyanis sírva könyörgött az ellenfélnek, aki 
országos hirü kardvivó, hogy ne párbajozzon, ne tegye 
szerencsétlenné őt magát, főleg pedig a fiát. De a 
lovag szivéről hntástalanul pattantak vissza egy két
ségbeesett anya esdő szavai. A párbajkódexbe fog
lalt lovagiasság diktál, tehát neki föltétlenül pár
bajoznia kell. A polgári erkölcs hiába iparkodik más 
értelmet adni a lovagiasságnak, itt úri kényszernek 
kell hódolni,, tapintat, gyöngédség, érzés Toggenburgok- 
nak való. És az említett anyának végig kellett hall
gatnia a pisztolyok dörgésst, meg a kardok csatto
gását és az ellenfelek kegyetlen munkája után aléltan 
rogyott három sebből vérző fiára . . .

K Ü L Ö N F É L É K .
Fgyelmeztetés. Egy hónapja már, hogy lapuak 

VlII-ik évfolyamát megindítottuk s még mindig meg
haladja a négyszázat azoknak a tisztelt olvasóinknak 
a száma, kik az előfizetés megújításáról nem gondos
kodtak, kivált pedig nagyon sokan vannak, kik még az 
előző évfolyamról is hátralékban vannak. Miután ezt 
leginkább feledókenységnek tulajdoníthatjuk, figyel
meztető cédulákat küldünk az ilyeneknek külön borí
tékban 8 kérjük, hogy előfizetéseiket a jövő hó elejé
vel okvetlenül rendezni szíveskedjenek, mert a lap 
kiadóhivatala csak igy képes súlyos kötelezettségeinek 
megfelelni, Újabban többen megtették, hogy a lapot 
egyszerűen visszautasították, vagy pedig a cimszalagra 
ráírták vagy ráíratták, hogy „címzett elutazott0 vagy 
„ismeretlen" s tették ezt a nélkül, hogy hátralékos 
tartozásaikat kiegyenlítették volna. Jövőre az ilyenek 
neveit nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy ismerjék 
meg őket a többi tisztelt híveink is.

A harcias majom. A római Borghese-viilában, 
a melyet utóbb Umbertó királyról neveztek el, a tó 
körül van egy hatalmas majomketrec, a római gyer
mekek öröme. Az őr napjában bejár a majmok közé, 
a ketrecet tisztogatni, s a fürge állatok annyira isme
rik, hogy soha nem bántják; de az ajtót óvatosságból 
mindig magára csukta. Azonban a napokban megfe
ledkezett erről, s a majmok egytől-egyig megmenkül- 
tek ; mindenekelőtt a tóba ugráltak, itt vígan megfü- 
rödtek, a hattyúkat szétrebbentették és valóságos ten
geri fürdői hancúrozást vittek véghez. Csak nagy fá
radsággal tudták a majmokat összefogdosni; az egyik
nek azonban sikerült egy hatalmas fára kúszni. Az őr 
utána mászott, s már-már megcsipte a kiszámíthatat
lan állatot. Erre ez neki ugrott, dühében torkon ra

gadta, s annyira kezdte fojtogatni, hogy a szerencsét
len őr a hatalmas fáról lezuhant, s bizonyosan megful, 
ha le nem zuhan; de súlyos sebekkel szállították a 
kórházba, s a majmot nyolc őr, csak félnapi hajsza 
után tudta elfogni.

Merénylet egy vonat ellen. Egy ismeretlen 
ember merényletet követett el a Szabadka -szegedi 
vonat ellen. Tizenkettedfél órakor ért a Szabadkáról 
jövő vonat a Szöged előtt levő Röszke állomásra. Alig 
hagyta el a vonat az állomást, a mikor egy ismeretlen 
rálőtt s a golyó bezúzta egy elsőosztályu fülke mind
két ablakát. A kocsiban Flatt Viktor főispán ült, a kit 
az ablaküveg egy szilánkja kezén megsebesített. A fő
ispán Szegeden beköttette sebét s tovább utazott 
Makóra, Szentes Viktor közjegyző temetésére. A sze
gedi rendőrség a vizsgálatot azonnal megindította s 
egész délután lovasrendőrök keresték a vonat merény
lőjét.

Iszákosok gyógyítása. A protestáns anglikán 
államegyház egymásután nagy buzgósággal szervezi 
az alkoholizmus ellen a mértékletességi egyesületeket, 
s egymásután alapítja iszákosok javára a gyógyító- 
intézeteket. Ezekben az a rendszer van elfogadva, 
hogy a társadalom minden osztályából csak az önként 
jelentkezőket fogadják el, s kizárólag földműves vagy 
kertészeti munkával foglalkoztatják az előkelő urakat 
is, a kik röstellik hibájukat, s azokba inkognitó véte
tik föl magukat. Hasonló intézet azonban a szegényebb 
uéposztályok rendelkezésére is áll; s ilyen a hancoxi. 
A betegek száma egyikben sem nagy; az utóbbiban 
például csak negyven van,^a kik hetenkint egy sterlinget, 
vagy a szégényebbek csak kilenc silinget fizetnek. Az 
iszákosok csak kilenc hónapi kezelés alatt állanak, 
nem úgy mint a svájci vagy finn intézetekben, a hol 
egy álló esztendeig tartják a beteget. Az elért ered
mény Angliában mindig megnyugtató, mert áz intézetek
től megfigyelt esetek ötven-hatvan százaléka teljes 
gyógyulást mutat: de csak akkor szabadul az iszákos 
végleg a szenvedélyétől, ha a szeszről minden formájá
ban örökre lemond.

Örökké tartó papiros. Gaston Menier francia 
képviselő' törvényjavaslatot szerkesztett, hogy a meg
őrzésre szánt könyveket olyan papirosra nyomják, a 
mely évek hosszú sora múlva sem pusztul el és 
örökké tart. Egy francia lap igazat ad abban Menier- 
nek, hogy a manap használt papiros nem maradandó, 
Bizonyos idő múlva a fából készült papiros a leg
kisebb érintésre porrá válik és száz év múlva a manap 
nyomott újságnak, könyvnek hire-hamva se lesz. Száz 
mü közül kilencvenkilenc meg is érdemli ezt a sorsot; 
de nem valamennyi, mert ha másért nem, úgy az utó
kor historikusa kedvéért is kell olyan módról gondol
kodni, a melylyel a könyveket a pusztulástól meg 
lehet óvni. Minden, a nyomtató sajtó alól kikerült 
munkának megőrzésére szánt két példányát rongy
papirosra kellene nyomni. A rongyból készült papiros 
ugyanis évszázadokig megmarad. Az ötödik század
ból eredő kéziratok papirosát vászonhulladékokból 
készítették s ma is még ép és jó állapotban vannak 
ezek az Írások, az emberi művelődés-történelem meg
becsülhetetlen kincsére.

Nőgyógyászat a khinaiaknál. Egy Kungvan- 
lam nevű khinai orvos tízkötetes könyvet irt az orvosi
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tudományról, Ennek a könyvnek különösen az a része 
érdekes, amely a női bajokról szól. A női betegségek 
szerinte olyanok, a melyek gyógyíthatók, és olyanok, 
amelyek gyógyithatlanok. — Minden nőnél az a 
fontos — Írja a khinai Aeskulap — hogy a szive és 
természete jó-e, vagy rósz. Ha egy asszonyról azt 
hallom, hogy erényes, szelíd, erkölcsös, apósát és 
anyósát tiszteli, becsüli, férjét megbecsüli, jó házi
asszony, nem idegenkedik a tűtől, gondot visel a 
selyemhernyókra, szóval nem tesz olyat, mely ne lenne 
jó, akkor azt mondom magamban, hogy az az asszony 
sohasem lesz beteg. Ha mégis megbetegszik, könnyen 
meg is gyógyul. ' De vannak olyan asszonyok, akik 
férjüknek nem engedelmeskednek, az ősöket nem 
tisztelik, szép ruhákra vágynak, szóval minden asz- 
szonyi vétekben bűnösek. Az ilyen asszonyoknak az 
ég betegséget küld a szivük és a bordájuk közé s 
ezek nem gyógyulnak meg soha. írtam ezeket komoly 
intelmül az asszonyoknak, mert én nagyon jól ismerem 
az ő betegségüket.

A sport kedvelő angol. Nem hiába, hogy a 
sportnak Anglia a hazája, de meg is adja az arát. 
Évenkint körülbelül ugyanis ezer millió koronát áldoz 
sport-szenvedelme kielégítésére az angol. Rendkívül 
sokba kerül a vadász-területek és erdők bérlete. Az 
inmercauldi erdő bére százezer korona, az invermarkiért 
a hetvenhétezer koronát nem is tartják pénznek, az 
Argyll és Invernessben lévő húsz erdőért pedig éven
kint egy millió korona bért fizetnek. Perthshireben a 
vadászat joga háromszázezer korona, a Tiveedtől 
északra lévő területekért évenkint tiz millió koronát 
fizetnek a boldog tulajdonosoknak. Ebbe az óriás 
összegbe azonban nincs beleszámitva a szolgák, hajtok, 
vadőrök dija, a lovak, puskák és a vendégeskedések 
költsége. A rókavadászat sem olcsó mulatság. Egy 
falka kutya, hetenkint csak négyszer hajtva, évenkint 
negyvenezer koronába kerül. Egy pár hátas lónak az 
ára tízezer korona. Jaktot csak nagj’on gazdag ember 
tarthat. A legkisebb jakt, az alig harminc tonnás is 
hat-tizezer korona. A száz tonnás gőzjakt már negyven- 
hatvanezer korona s ezenkívül évenkint tizenhatezer 
koronát emészt meg. . Az meg milliomos, ,a kinek 
verseny-istállója, van. Évenkint ugyanis kétszáz-ötszáz
ezer koronába kerül s ezenkívül a zsokék is mesés 
fizetést kapnak; akárhányszor egy-egy lovaglásért tíz
ezreket is.

*,?/• *,?/* *?/• *?/» *$»

Szerkesztői üzenetek.
Roskó Pál urnák, Tápíó-Szele. Mint uradalomnál alkal

mazott az 1. oszt. kereseti adóval lenne véleményünk szerint 
megrovandó, nem pedig IV-ed osztályúval. Csató Lajos urnák 
Bélbor. Ha állami vagy köz hatósági szolgálatban áll, a IV-ed 
oszt. kereseti adója nem képezheti községi pótadó tárgyát, de 
általános jövedelmi és betegápolási pótadókat ez után is köteles 
fizetni.

A kiadóhivatal postája.
Gulyás István urnák. Szt. Péterföld. A beküldött 8 koro

nával az év végéig fizetett elő s így a lapot addig küldeni fog
juk. Szippl Márton urnák, Rácz-Töttös. A hiba csak az ottani 
postán lehet, szíveskedjék ott intézkedni, hogy a lapot hibát
lanul és pontosan kézbesítsék. ■— Biró György urnák, Szapár- 
liget. A hiba onnan eredt, hogy lakásváltozását nem jelentette 
be rögtön. Ha megírja, hogy mely számai hiányoznak, után- 
küldjük. Megyesi Ferencz urnák, a címet kiigazittottuk. Elő
fizetése a folyó hó végén fog lejárni.

Pályázat erdőőri és erdőszolgai állásokra.
8zeben vármegyében az allam által kezelt erdők és 
kopár területek törvényszerű őrizetének biztosítása 
czéljából a közigazg. erdészeti bizottságnak f. évi 
augusztus hó 27-én 1284. számú határozata folytán, a 
közös erdőőrzési szervezet keretében 38 erdőőri és 
110 erdőszolgai állás, továbbá a külön szervezetek 
alapján, Alczina községben egy erdőőri és két erdő
szolgai. Beicza községben egy erdőóri és három erdő
szolgai és Kistalmács községben egy erdőőri és három 
erdőszolgai állás betöltésere ezennel pályázat hir- 
dettetik.

Az erdőőri állasok közül 9 I-ső oszt. 720 K., 9 
Il-od oszt. 600 K , 10 111-ad oszt. 500 K. és 10 IV-ed 
oszt. 400 K. évi bérrel, valamennyi állás 80 K. lak
bérrel és 120 K. lótartási átalánynyal az erdőszolgai 
állások közül 20 1-ső oszt. 360 K., 20 Il-od oszt. 
300 K.. 20 IlI-ad oszt 240 K., 25 IV-ed oszt. 192 K. 
és 25 V-öd oszt. 144 K. bérrel van egybekötve. Ezen
felül az erdőőröknek 4 k. hold, erdőszolgáknak 2. k. 
hold földilletmény, 20 illetve 12 ürméter tűzifa, vegre 
4 illetve 2 drb szarvasmarha szabad erdei legeltetese 
vagy a megfelelő pénzbeli átalány van biztosítva.

A községek által külön alkalmazandó erdőőr- 
állások 480 u'. évi bérrel, 80 K. lakbérrel, 120 K. lói 
tartási átalánynyal, az erdőszolgai állások 192 K. évi 
bérrel, ezenfelül a fent említett mellékilletményekkel 
és öt-öt évi szolgálati pótlékkal vannak egybekötve, 
úgy, hogy az erdöőrök hére 720 K., az erdőszolgák 
bere 342 k.-ig rúg. Az eddig alkalmazottak, úgy a 
pályázni óhajtók feihivatnak, miszerint sajátkezüleg irt 
és a t. közigazg. érd. bizottsághoz czimzett folyamod
ványukat a) ilietősségi igazolvanynyal, b) hatósági 
erkölcsi bizonyitványnyal, c) születési anyakönyvi ki
vonattal, d) erdőőri es szakvizsgái bizonyitványnyal, 
e) közhatósági orvosi bizonyitványnyal, melylyel ép és 
erős testalkatuk, jó látó-, halló- és beszélő-képességük 
beigazolást nyer, az erdőszolgáknál a) b) c) d) és e) 
alatt mellékletekkel felszerelve legkésőbb f. évi 
november hó 1-ig az alólirt m. kir. állami erdöhivatal- 
hoz nyújtsak be.

Az eddig alkalmazottak által kérésükben meg
jelölendő azon körülmény is, hogy eddigi állásuk szék
helyében maradni ragaszkodnak-e? Hiányosan föl
szerelt vagy elkésve beérkező pályázati kérvények 
figyelembe nem fognak vétetni. Nagyszeben, 1803. 
szeptember hó 14-én. M. kir. állami erdőhivatal.

1701 szám. 
érd. 1903. '

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Abauj-Torna vármegyében üresedésben levő hat 

járási erdőőri állásra
Betöltendő

3 erdőőri állás évi 920 korona ossz javadalmazással és 
3 erdőőri állás évi 820 korona ossz javadalmazással.

Ezen állásra csak olyanok pályázhatnak a kik az 
1879 t. ez. 37-ában előirt minősítést igazolni képesek.

Pályázati határidő 1903 évi November hó 30-ika. 
A kérvények alulirt bizottsághoz nyujandók be. j

Abauj Torna vármegye közigazgatási érdé. 
szeti bizottságának Kassán 1903 évi október hó 
17-én tartott üléséből.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

r, Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

,1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

V ili. évfolyam. Szászsebes, 1903. November 1. 5. szám.

Vadászati irodalmunk.
SgfiggS sport különféle nemei közt föltétlenül a 

vadászat az, mely a férfias önérzet föl- 
■SPbkb*? ébresztésére, az idegrendszer tnegerő- 
sitéséré, a testi és szellemi szervek megedzésére 
a legjótékonyabb befolyással van. A vadász a 
szabad természet gyermeke, éppen olyan, mint 
az erdész s a kettőnek a foglalkozása annyira 
össze van nőve, hogy azok széjjelválasztását alig 
tudjuk elképzelni s innen van az, hogy manapság 
az erdésztől szinte megkívánjuk azt, hogy hiva
tásos vadász legyen, valamint előnyben részesül 
az olyan vadász is, ki egyúttal az erdészeti 
teendőkben is jártas.

A vadászat szinte olyan régi ezen a világon, 
mint maga az ember s nyomait megtaláljuk a 
legrégibb őskorszakban is, sőt az ősemberek 
annyira tisztelői voltak ennek a nemes mulat
ságnak, hogy még külön vadász isteneket és 
istennőket is imádtak s vadász zsákmányaikból 
ezek oltárain áldoztak. Természetes, hogy a 
régiek vadászási módját a mienkkel még csak 
összehasonlítani sem lehet. Régente, mikor még 
kőbaltával fegyverkezett föl a vadász, testi erejé
vel és személyes bátorságával győzte le a vadat, 
melyet ma fortéllyal és a modern technika által 
készített gyilkos fegyverekkel még a legcingárabb 
emberke is játszva elpusztíthat.

Tagadhatlan tény az, hogy a nem vadász 
ember önkénytelenül is bizonyos tisztelettel tekint 
a vadászra, a vadász elnevezés alatt termé
szetesen csak a valóban hivatásos, szakavatott 
vadászt értvén, nem pedig holmi kocavadászokat, 
kiknek vadászhivatásukat csak a lábikráikra szorí
tott kamásli és a kalapjukra illesztett sörtepamacs 
vagy fajdkakas toll mutatja. Az ilyen fajta lesi- 
puskás — pedig nagyon sok van belőle, — csak 
gúnynévként érdemli meg a »vadász« jelzőt s 
valóságos szatírája a vadásznak.

Ahhoz, hogy valaki egy szegény tapsifülest 
a tarlóból kiugrasszon s tiz-husz közül egyre 
véletlenül ráhibázzon, nem szükséges semmi 
különös tudomány, mert azt akármely snájder 
vagy csiszlik is megteheti, arra azonban, hogy 
igazi szakvadásszá képezzük ki magunkat, nem 
csak hosszú évek tapasztalatai szükségesek, ha
nem meg kell ismerkednünk másoknak a vadá
szat terén tett tapasztalataival is, mert tagad
hatlan az, hogy több szem többet lát s a vadá
szat tere az, mely szinte kimerithetlen az adatok 
és tapasztalatok gyűjtésében.

Az ilyen egymástól való okulás régente, 
mig a könyvnyomtatás mestersége ismeretlen 
volt, csak szűk körre terjedhetett, mert csak sze
mélyes érintkezés által volt lehetséges. Ma már 
egész irodalma van a vadászatnak s maga a 
vadászat mestersége is olyan magas fokra fejlő
dött, hogy valóságos közgazdasági tényezővé 
nőtte ki magát s a vadóvás és vadtenyésztés 
egyes országokban milliókat jövedelmez.
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De ha a mi vadászati viszonyainkat pár
huzamba vonjuk más szomszédos, a kultúrának 
magasabb fokán álló országok vadászati viszonyai
val, akkor arra a szomorú tapasztalatra jutunk, 
hogy bizon még ezen a téren nagyon el vagyunk 
maradva s nem azért, mintha szeretett hazánk 
földrajzi helyzete és éghajlati viszonyai kedve
zőtlenek lennének, sőt ha valamely ország, úgy 
a mienk az, melynél alkalmasabb a vadászatra 
és annak kívánalmaira alig van más a föld 
kerekségén. Nálunk talán éppen az volt a baj, 
hogy a természet áldásaiból minden téren szinte 
kifogyhatatlannak látszó mértében részesültünk 
s igy senkinek sem jutott eszébe ezeket a fogyni 
kezdő kincseket óvni vagy mesterséges utón 
szaporítani.

Magyarországon régente minden ur egy
úttal született vadász is volt s ebbe a nemes 
sportba nem is volt szabad bármely hívat
lannak bele kontárkodni; hiszen nem is olyan 
nagyon régen volt az, hogy például zsidónak 
nem volt szabad agarat tartani. Most már 
szinte ennek a megforditottját éljük s a régi ne
mesi gárda utódai nagyobb részt mint beamterek 
görnyednek az Íróasztalok mellet, a honnan bizon 
csak ritkán lehet kimenekülni egy kis vadászatra.

És a milyen elhanyagolt volt nálunk az 
elmúlt évtizedekben a vadóvás és vadtenyésztés, 
olyan parlagou hevert a vadász irodalom is. 
Még alig 20— 30 év előtt hiába tekintettünk be 
a könyves boltokba s hasztalanul kérdezős
ködtünk vadászati ismereteket tartalmazó könyv

után, a C s e r s z i l v á s y  Á k o s  által szerzett 
»A vadászat mestere« ciinü kicsiny úttörő munkán 
kívül ott mást találni nem lehetett. Most a 
viszonyok már — Istennek legyen hála — ala
posan megváltoztak. A szakszerűen berendezett 
vadászterületek száma egyre szaporodik, vad
fogyasztásunk és kivitelünk rohamosan emel
kedik s keresettek kezdenek lenni a szakképzett 
vadászok is.

Szakképzett vadászokat azonban megfelelő 
szakirodalom nélkül képzelni sem lehet, mert 
vájjon hánynak közülünk van módjában a vadá
szat minden módját saját tapasztalásból meg
ismerni és elsajátítani, valamint tisztába jönni a 
különféle vadak természetrajzi viszonyaival, élet
módjukkal, óvási és tenyésztési módjaikkal? 
Ezeket a tudományokat csak a megfelelő szak- 
irodalom termékeiből lehet elsajátítani s a tanul
takat azután saját tapasztalatokkal bővíteni.

A szakkönyvek szükségessége megterem
tette azután a szakírókat is. Akadtak önzetlen, 
derék férfiak; kik feláldozva kényelmüket s min
den kilátás nélkül a teljesített munkával egyen
értékű anyagi haszonra feltárták és közkincscsé 
tették ismereteik és tapasztalásuk gazdag tár
házát s lassan már mégis oda fejlődünk, hogy 
nem lesz szükségünk külföldi szakmunkákhoz 
folyamodni.

Itt láttuk feltűnni vadászati irodalmunk terén 
Lakatos Károlyt, Fónagy Józsefet nagyobb mun
káikkal s most ismét üdvözölhetünk egyet, ki 
ugyan csak a nagyobb alkotások terén volt

V/
Si> T A. o  z s

A  k a k u k ,
(A Bp. H. után).

|zebb első májust már képzelni sem lehetett. A 
cseresznyefák teljes pompájukban virágzottak; 
egy elkésett barakkfa piros virágja messzire kitűnt 

a kert emelkedettebb pontján; úgy nézett ki a többi fehér
be borult fák közt, mint egy szivkirálynó', körülvéve deli 
szüzektől. Buja fű lepte el a mesgyét; a kék harang
virág, a sárga szattyu, s a rozsdavörös kigyószisz har
matos fejét ingatta az enyhe reggeli szélben. Méhzüm- 
mögés, lepkesuhogás mindenfelé. A madarak egész 
kórusa fölvonult a szép első május üdvözletére. Daltól 
zengett a kert és mező. [Az ég olyan tiszta volt, 
mintha egy világoskék selyemfátyol takarta volna be. 
A nap mosolygó arccal emelkedett az ég peremén s

olvasztott aranynyal öntötte végig a kék selyemtakarót, 
s onnan alácsurogva, behintette a fák bujazöld leveleit. 
Az árnyék hanyatt-homlok sietett a közeli bükkerdő 
sürü lombja közé, s ott az iszalaggal s vad szederindá
val behálózott fák mögött csöndesen elbújt; oda nem 
hat a napsugár, ott utói nem éri őt, háborítatlanul les- 
kelődhetik a beálló alkonyaiig, hogy akkor ismét nesz
telen, óvatos léptekkel előbujjon, s künt a sikon újra 
átvegye csöndes, szendergő birodalmát. A hegyipatak 
locsogva tört elő a bükkös erdő vágásából, s a mint 
kiért a rétre, megcsöndesedve kezdett ringatózni a ka
vicsos mederben, s az édes napsugárban melengette 
párolgó kristályhabjait A réten már nem sietett; part
jain a gólyahir aranyos szirmai integettek tűkébe, s 
bele-belehajtván az álomtól még nehéz fejüket, föl
üdülve emelték ismét föl, s ezernyi kis gyöngyszemet 
pergettek alá a fényes levelekre. Egy kis süldőnyul 
kiszaladt a vetésből, hegyesre tartott fülekkel hallga
tózott egyideig, azután egy hamis ugrással befutott a 
szomszédos lucernásba. Nyomban utána egy nagy
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eddig ismeretlen, mert kisebb értekezéseivel, 
szakcikkelyeivel már évek óta hangyaszorgalom
mal terjesztette a vadászati ismereteket.

Ez az újabb csillag, mely hivatva van fényt 
árasztani vadászati szakirodalmunkban, nem 
más, mint V i h a r  G y ő z ő  ur lapunknak is jól 
ismert, buzgó munkatársa, kinek szakismeretekkel 
és tapasztalásokkal teljes cikkeiben gyakran van 
alkalma tisztelt olvasóinknak gyönyörködni.

Most kapjuk ugyanis kézhez Schönwald 
Tivadar komáromi könyvkereskedő és nyomda
tulajdonos előfizetési felhívását a »V a d á s z a t i  
s z a k i s m e r e t e k  g y ü j t e m é n y e «  cimü műre 
melynek Írója Vi har  G y ő z ő  ur. A munka 
körülbelül 30 ívnyi terjedelemben s igy 480 
oldalnyi terjedelemben fog megjelenni s elő
fizetési ára 6 korona. Bolti ára a megjelenés 
után 8 korona léének

Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, mi
dőn lapunk tisztelt olvasóinak figyelmét erre az 
uj nagy vadászati szakmunkára irányítjuk s 
reméljük, hogy előfizetéseikkel sokan fognak 
sietni elősegíteni a kiváló munka mielőbbi meg
jelenését.

A havasi marmota és vadászása.
Irta: Vihar Győző. (Folytatása és Vége).

marmota a vidék és az éghajlati viszonyok
hoz képest évenként voltaképen csak 3—6 
hónapon át él, az év többi részét mély álom- 

csaknem teljesen dermedt állapotban tölti; a

hizási idénybe akkor kezd lépni, mikor már a fiatalok 
is eró'sen járnak a legelőre és mielőtt a marmoták 
nyári ideiglenes tanyájukat elhagynák, rettenetes falánk
sággal s étvágygyal fogyasztják a táplálékot és a vizet 
is, mely utóbbit nagy mennyiségben az ivó lúd mód
jára vesznek magukhoz, fejüket minden kortynál föl
emelve, azt cseppenkint nyelik le.

Mikor a napok rövidülni kezdenek, mikor a 
hegyszakadékokat az alpesi korai ködök kezdik ki
tölteni s a csípős szelek végig sivitanak a magas 
sziklák ormain, akkorra a marmoták már meghíztak s 
megtöltötték bendőjüket a 6—9 hónapra szóló táp
szükséglettel; hűtlenek lesznek magasabb nyári ott
honukhoz és az alpesi magas legelőkről családonkint, 
csapatonkint vándorolnak le az erdőövön alul eső, de 
szintén nyugalmas térségekre, hol azután a tél viszon
tagságai ellen jól védő helyeken elfoglalják vagy el
készítik nagy gonddal tatarozott téli s állandó szál
lásaikat, a melyekben a hosszú telet minden táplálék 
nélkül, mozdulatlanul és folyton tartó mély álomban 
töltik el, mig csak az áprilisi és májusi napok verő
fényes sugarai újból nem lehelnek lelket dermedt 
testükbe, mely a hosszú télen át csont és bőrré asza- 
Iódott olyannyira, hogy az elerőtlenedés folytán alig- 
alig képesek kotorékukból kivánszorogni és csak tá- 
molygó, kabulásra mutató ügyetlen lépésekkel képesek 
ismét úgyszólván fölvánszorogni magasabb nyári ott
honukba.

A marmoták téli kotoréka L5—2 méter mélyen 
szokott a föld színe alatt lenni; a kotorék nyílása igen 
keskeny, olyannyira, hogy azon át nem csak maguk 
a marmoták, de sőt még a náluknál sokkal kisebb 
állatok sem közlekedhetnek és az alig vehető észre, 
azonban árulója szokott lenni a nyílás körül minden
felé látható nagyobb mennyiségű szénahulladék, mert 
a marmoták téli szállásukba lehetetlen mennyiségű 
füvet hordanak össze, melynek kövekkel és földdel

fehérszőrü kandúr bujt ki a vetésből, s hosszúra el
nyúlt testtel meglapult a göröngyök mellett. Valószí
nűleg kikerülte figyelmét a bükkös szélén kipécézett 
fekete tábla fehér betűkkel: Tilos a vadászat!

. , . Az öreg Fekete László kilépett kis házikójá
ból; megállóit a kert virágos fái alatt, s tele tüdővel 
szívta magába az édes, mámoritó italt. Véghetetlen 
öröm és megelégedés sugárzott arcáról. A szomszéd 
Lincsár Mátyás házánál még teljes csönd volt. Úgy 
látszott, hogy még mindnyájan az édes-delejes reggeli 
álom karjai közt szenderegtek; csak a Fruska nyúj
tózkodott a küszöb előtt s melengette bundáját a nap
sugárban. yalahol a távolban, a bükkös déli oldalán, 
megszólalt egy kakuk, a szakadatlanul kiáltozott: ka- 
kuk! kakuk! kakuk!

— Istenem! Istenem! — szólt az örek Fekete 
meghatottsággal, — szól a kakuk! Áldalak téged, 
mennybéli jóság, hogy megadtad nékem újra ezt az 
örömet! Ismét hallok kakukszót!

Aztán levette a kalapját, s csöndes áhítattal ke
resztet vetet magára.

— De hát ha még ide jönne az én kertembe! s 
nekem szólana a madár! Ki tudja? talán utoljára ebben 
az életben! Hátha ide csalnám? Bohó madár az! el
jön a hivószóra akármilyen messziről; azt hiszi hogy 
szerető párja hívogatja édes csókra!

Hívogatni kezdte; utánozta a kakukszót úgy, 
mint a hogyan a pajkos gyermekek csalogatják a hi
székeny madarat.

— Kakuk! kakuk! — kiáltozta az öreg, s figyelve 
nézett a kert fái közt röpködő madarakra. Egyszerre 
suhogást hallott. A bohó madár villámgyorsan közele
dett, s pár lépésnyire tőle rászállott egy cseresznye- 
fára, s vígan kezdett kiáltozni: kakuk! kakuk! kakuk! 
De ebben a pillanatban lövés dördült el, s a szegény 
madár holtan bukott a földre, estében bevérezte a cse
resznyefa fehér virágát.

Fekete László kővé meredten nézett a szálló füst 
irányában. Ott állott szomszédja, Lincsár Mátyás, 
fegyverrel kezében, s kacagva nézte a földön vergődő 
szegény madarat. Mintha megnémult volna, nem tu-
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kevert egy részével — miután már bevonultak az 
üregbe — belülről dolgozva 1—15 méter hosszban is 
betapasztják a kotorékba vezető folyosót, csak egy 
nagyon kicsiny, igénytelen nyílást hagyva rajta, másik 
részével pedig — ezt apróra össszerágcsálva, kipárnáz
zák a nem ritkán 10 méter hosszúra is ásott folyosójuk 
végében levő tágas katlanukat, hol 2—3 marmota 
csalág tagjai is szorosan egymáshoz lapulva alusznak.

A marmota kotorék bejáró folyosóját ott, hol a 
mesterséges szűkítés véget ér, egy keresztfolyosó két 
részre szeli; ennek a keresztolyosónak egyik nyujt- 
ványa rövidebb és a marmoták — a míg náluk még 
az életműködés nyilvánul, — ezt ürülékük lerakására 
szokták használni, a másik folyosórész, nevezetesen a 
hosszabb fölfelé hatólag menetelesen készített és ez 
vezet a tágas dormitoriumba (háló fülkébe).

A marmotákat szokás télen át is tanyájukon fel
keresni s hol a lakást a rágott szénatörek elárulja, ott 
a fényes eredmény elmaradhatlan a föl nem ébredő 
és tetemszerü tehetetlen állatokkal szemben, ámde mi
vel az ilyen éppen nem vadászos eljárás ennek az 
ártalmatlan és hasznos vadnak gyors végpusztulását 
eredményezné, a Granbundten kantonhan a marmoták 
téli vadászása, s illetve ásása tilos, nekem azonban ennek 
dacára szerencsém volt egy felső-engediai »amann« 
(kerületi főnök) által tudományos célból október hó
ban rendezett marmota ásásnál jelen lennem, mely 
alkalommal egy és ugyanabban a kotorékban 12 
marmotára akadtunk, de az ásással csak másodnapon 
végezhettünk. E szerint tehát a marmota szokatlan téli 
kézrekeritési módja minden esetben sikeres ugyan, de 
hegymászó szöges talpú cipők és turista botok nélkül 
útnak indulni merő képtelenség s órák hosszat kény
telen az ember sokszor bizon életveszélylyel fenyegető 
ösvényeken is haladni, kitéve magát nem csak a nagy 
hidegnek, de az elhavazásnak, az átláthatatlan és 
napokig is tartó ködöknek s igy a megfagyásnak és

az éhhalálnak s e mellett még egy vég nélkül hosszan 
tartó és unalmas földmunkának is, melyet csak a 
kaparó, az irtókapa vezethet sikerhez.

Azt, hogy ilyen vállatat közben főleg Felső- 
Engadin kiválóan zord vidékén még a duvadakkal is, 
különösen a farkasok éhező csordáival meggyűlhet a 
bátor vállalkozó baja, talán emlitenem is fölösleges.

A marmota nyári vadászása sem nevezhető fárad
ság nélküli vállalatnak, mert a mikor mi julius hóban 
F. Kesch községből elindultunk, d. u. 5—6 óra lehe
tett, és mire a Piz hegységnek arra a magaslatára 
jutottunk, hol a marmoták nyári tanyájukat fölütötték, 
éjfél után 2 óra volt, a mikor már ugyancsak helyt 
kellett állanunk.

Szerencsének volt a kedvező időjárás és a szél 
mely mellett 4 marmotát sikerült terítékre hoznunk, 
de ezért az eredményért a rengetegnek uttalan belse
jében, kerülve az áthághatlan szakadékokat, föllebb 
pedig a megmászhatlan sziklafalakat, sziklatömböket 
8 óra hosszal mászni fölfelé, nesztelenül, mozdulat
lanul a szemet megmerevítve állani 1—2 óra hosszat 
és azután ismét ő—7 óra hosszat fáradni le a völgy 
felé s nem egyszer minden eredmény nélkül, bizon 
csak tapasztalatgyűjtést céljából fizeti ki magát s leg- 
föllebb csak egyszer. Mindennek dacára is vannak 
szenvedélyes marmota vadászók, mert annak a 11 cm. 
hosszú farkkal biró és félméternél is hosszabb 0.15 
méter magas, izmos, zömök, tömött, hosszú szőrű és 
rövid gyapjas gereznával felruházott, jól kihizott, ki
vételképen fekete vagy fehér, rendesen azonban sötét
barna általános szinü marmotának súlya eléri a 6 7
kilogramot is és mivel ennek nagyon ízletes húsa s 
orvosszerül használt egyéb testrészei is mindenkor 
megfelelő általános és különös keresettségnek képezik 
tárgyát.

A marmota hazája egyedül csak Európa; gyako
ribb a francia és a spanyol határvonalon levő magas

dott egy szót sem kiejteni remegő ajkán; végre a köny 
előtört szeméből s rekedt, reszkető hangon szólt szom
szédjának :

-— Úgy áldjon meg az Isten, Mátyás, a milyen 
becsületesen cselekedtél! Ne legyen több tavaszod, 
mint a hányat most ez a szegény kakuk szólott!

— Hiszen csak hármat kiáltott, — kacagott to
vább is Mátyás, — a harmadik szóra már leszedtem 
a fáról!

— Nohát, az Úristen ő szent felsége ne is adjon 
háromnál több tavaszt néked! Büntesse meg a te rossz 
lelkedet! Hát mit vétett neked az a szegény madár? 
Bántott-e valakit? Tett-e kárt valamiben? Én hívtam 
ide csalogató szóval, s hálát akartam adni az én Iste
nemnek, a miért a mai napot megérem engedte; ta
lán az utolsót ebben az életben ! S te gyilkos fegyver
rel kioltottad életét az ártatlan madárnak! Úgy áldjon 
meg az Isten!

— Ne átkozódj, László! Egy hitvány madárért 
nem fog az Úristen haragot tartani! — Azzal ka
cagva befordult a házba.

Az öreg Fekete odament a cseresznyefa alá, ke
zébe vette a még meleg madarat, s gyöngéden szivé
hez szorította. Próbálta élesztgetni, de mindhiába! 
Fényes kis fekete szeméből még rápillantott egyszer- 
kétszer az öregre, aztán lehunyta örökre.

A köny, mint a zápor, hullott az öreg ember 
szeméből. Aztán gödröt ásott a fa tövénél, telehintette 
a cseresznyevirág hullongó, illatos szirmaival, s mély 
bánattal szivében, elföldelte. Még imát is mondott az 
ártatlanul legyilkolt madár fölött.

- Igen! ártatlan! és Mátyás egy szörnyű gyil
kos! — gondolkodott.— Elsősorban is ő maga hibás, 
mert ő csalta, oda hamis kakukolással a madarat, s bz 
esztelen állat odajött, mert szeretőpárját hitte ott ta
lálni. De azután nagy bűnös Lincsár Mátyás szomszéd! 
Gyilkos, akárcsak embert ölt volna! De még nagyobb 
lelketlenség, mert védtelen állatot ölt meg! Nem! ezt 
nem bocsátja meg Mátyásnak sem Isten, sem ember! 
Ezért lakolnia kell!

Erős fölháborodás tartotta Fekete uram lelkét
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hegységben, az Alpesek hegyláncolatán; van a Kárpát 
hegységben is, azonban itt már csak gyér számban, 
leginkább Krassó-Szörény megyében és pedig állítólag 
a Retyezát csúcsain, Vásiel körül és a Zenega tó 
vidékén.

Úgy tudom, hogy valamikor nálunk is bőven 
volt a marmota, de a folyton haladó kultúra és a 
vadászati törvény mostoha gondoskodása a faunának 
ezt az érdekes, ártatlan és emberi szempontokból 
hasznos tagját bizon már-már a végpusztulás fenyegeti.

JH asznos tu d n iv a ló k .
A szarvasmarha súlyának meghatározása 

hosszmértékkel. Nó'gyon ki van téve a gazda, fó'leg 
a kis gazda, hogy ha szarvasmarháját mészárosnak 
adja, hogy kárt szenved, mert marhamérleg nem áll 
rendelkezésre, a szemmérték pedig csak hosszas gyakor
lat utján lehet valamenynyire megbízható.

Azonban módunkban van az élősúlyt hossz- 
mértókkel alig pontosan kiszámítani. Egy darab spárga 
és egy mérce tán minden faluban akad. Az eljárás a 
következő :

Lemérjük az állat egész hosszát, még pedig a 
szarvak közitől az első farkcsigolyáig, a szalagot vagy 
spárgát mindig a gerincoszlophoz nyúlva, tehát nem 
kifeszitve. Azután megmérjük a mellbőséget a mellső 
lábak mögött közvetlenül lehetőleg függélyesen. Mind
két mérték centiméterben veendő. A két nyert összeget 
egymással megszorozzuk, ezt a szorzatot a magyar
fajta marhánál 1’25-dal, a nyugatinál T2-dei megszoroz
zuk és az igy kapott eredményt 100-al elosztjuk. Az 
igy kiszámított szám az állat élősúlya kilogrammokban.

Képletben kifejezve az eljárást, igy néz ki: Az 
élősólyt jelöljük É-vel. az egész hosszat /z-val a mell
bőséget m-mel, akkor leend:

P _  1-25 X  m X  h 
100

a magyar fajtánál és
^ _ 1.2 x  m x  h

— 100
a nyugati fajtánál.

De lássuk egy-két példát: Egy fehér magyar 
ökör hossza volt: 232 cm., mellbősége 208 cm., lesz 
tehát fentiek szerint az ökör élősúlya:

1-25 x  208 x  232 
100 603,20,00

vagyis lenne az ökör súlya 603 kg. Tényleges, lemér
legelt súlya volt 609 kg., tehát a különbség 6 kg. 
Egy másik hossza volt 235 cm., mellőbsége 217 cm., 
akkor:

1-25 x  217 x 2 3 5  
100 =  637,42,75

azaz 637 kg. A tényleges súly volt 636 klgr., vagyis 
a különbség 1 kg.

Így lemérlegeltem különböző helyeken mintegy 
50 darabot s a legnagyobb különbség a 13 kg.-ot 
meg nem haladta. Tekintettel arra, hogy ennyi különb
ség a mérlegen is látható, ha az állatot etetés-itatás 
előtt, vagy utána mérlegeljük, fenti számítást a köz
életben bátran elfogadhatjuk. A különbség a rideg és 
hizlalt marha közt alig számbavehető; a hosszúság 
ugyan a hizlalás alatt nem igen gyarapszik, csak fiatal 
marhánál; de a mellbőség naponta elég észrevehetően.

Megemlítem itt, hogy az első példában kiszámí
tott élősúly még szakértők által is csak 550—574 kg.-ra 
becsültetett az ellenmértékre.

Fődolog a pontos mérés, mert belátható, hogy 
2—3 cm. tévedés már több kg. különbség. Szól ez 
pedig leginkább a hosszúság lemérésére.

megszállva; s a harag még jobban elragadta, mikor 
feje fölött a cseresznye-virágról egy csöpp vér hullott 
alá könnyes arcára. Úgy tetszett neki, hogy vége van 
a szép első májusnak! Mintha sötét gyászba borult 
volna az egész világ! Nem gyönyörködtette őt a fakadó 
lomb, a virágillattól terhes levegő, a mosolygó nap
sugár; az ő lelke őszinte, mély gyászba merült.

Lassú, vonatotott léptekkel fordult vissza kertjé
ből, s bement kis házikójába. Az ajtóból még egyszer 
átnézett a Lincsár Mátyás udvarára s botját fölemelve 
megfenyegette a rosszlelkü szomszédot.

Mély csönd borult a kertre, mint temetés után a 
temetőre . . . Csak a cseresznyefa hullatta tovább is 
az illatos fehér szirmokat, s lassas-lassan behintette a 
szegény kakuk fölhantolt sírját . . ,

Éppen három esztendő telt el a kakuk halála óta. 
Nagy idő három év! Sok mindent el lehet felejteni ez
alatt! Ismét beköszöntött a bűbájos május elseje. A 
természet ragyogó pompával ünnepelte a tavasz leg
szebb napját. A kert fái ismét tele voltak virággal, a

mezőn bársonyos szőnyeget simogatott a májusi bal
zsamos szellő. Az öreg Fekete ismét ott állott a virágos 
fák alatt, s hallgatta édesdeden a madarak csevegését, 
a méhek zümmögését. Olykor-olykor átnézett a sövény- 
kerítésen Lincsár Mátyás szomszédjának udvarára, 
mintha valakit kerestek volna szemei. Egyszer aztán 
meglátta a szomszéd legényfiát, a Palit.

— Te, Pali! hogyan van az édesapád?
— Nagybeteg! Az éjszaka azt hittük már meg 

is hal!
— Szegény Mátyás! — sóhajtott Fekete uram, — 

igaz szivemből sajnálom!
— Minduntalan félrebeszél; az éjszaka is azt 

mondta, hogy neki csak a mai szent napot szabad meg
érnie, aztán elmegy oda, a hol örökös tavasz van. Most 
meg mind azon van, hogy hozzuk ki a kertbe ágyaa- 
tól, hadd szívjon egy kis virágillatot magába, itt akar 
a kertben elaludni örökre!

— Hát hozzátok ki, ha úgy kívánja; hátha a jó
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Érdekes, hogy egyenlő méreteknél a magyar fajta 
4 — 5°/0-al nehezebb a nyugtinál, mi természetesen az 
előbbinek erősebb sorozatától függ.

Ross Nándor.

FELHÍVÁS
a Somogy és Baranya vármegyei erdészeti és 

vadászati altisztekhez.
Annyi fáradozás és buzdítás után még egyszer 

fordulok szeretett kartársaimhoz s felkérem őket, hogy 
tekintettel a maguk és családjaik jövője biztosításának 
immár elodázhatlan szükségességére, minden igye
kezetükkel, teljes erejükből, szivük egész melegével 
járuljanak hozzá országos nyugdíj és segélyegyesüle
tünk megalakításához.

Most, midőn alapos a kilátás arra, hogy a ha
zánkban közel egy év óta dúló politikai válságot is
mét a rend fogja felváltani, meg kell ragadnunk az 
alkalmat arra, hogy a mint a kormányzat rendes 
medrébe visszatér, ismét kocogtassunk a magas kor
mány ajtaján s kérelmerzük alapszapályaink jóvá
hagyását.

A kérés támogathatására szükségesnek vélem, 
hogy ahhoz ismét minél több olyan nyilatkozatunk 
mellékeltessék, melyben nem csak hogy az egyesület 
megalakításának szükségességét elismerjük, hanem egy
úttal kijelentjük azt is, hogy annak megalakulása 
esetén rendes tagjaivá óhajtunk lenni.

Felhívom, illetve felkérem tehát fent említett 
összes kartársaimat, hogy hozzám legkésőbb folyó évi 
december hó 20-ig a következő tartalmú levelezőlapot 
szíveskedjenek beküldeni:

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy 

az »Országos erdészeti és vadászat nyugdíj és segély- 
egyesület* kötelékébe annak megalakulása esetén be
lépni óhajtok s egyszersmind teljes igyekezettel azon 
leszek, hogy ismerős kartásaim körében az egyesület
nek minél számosabb hívet igyekezek toborzani.

Az igy kiálltott és hozzám beérkező nyilatko
zatokat azután rendeltetési helyükre fogom eljuttatni-

Kartársi üdvözlettet
Szigetvár, 1908 évi október hóban.

Tóth Bálint
járási erdőőr.

<*?/* 4* *̂/* »,?/* <*$»

H Í R E K .
A farkasokról már szállinkoznak a hírek, jelül 

hogy közeledik a tél. Nagybányáról jelentik ugyanis, 
hogy Kopestink Péter nagybányai lakosnak, a város 
határán levő kőbányai telepen van egy kis tanyája, a 
melynek juhakolját az utóbbi időben gyakran farkasok 
látogatták meg. Az ordasok nagy pusztításokat vittek 
véghez a juhok között s ez arra ösztökélte a gazdát, 
hogy irtó háborút indítson a vakmerő farkasok ellen. 
A napokban, úgy estefelé Kopestink a juhakol körül 
járkált és keserves bégetést hallott. Rögtön tisztában 
volt a helyzettel. Nem sokat gondolkozott, hanem 
fogott egy hatalmas dorongot s bement akolba. A juhok 
között tényleg két farkas garázdálkodott. A bátor 
gazda erre felkapta az ütőeszközt s az egyik farkast 
úgy hátba vágta, hogy ketté tört s dereka. A másik 
ordast pedig úgy fejen kólintotta, hogy azonnal fel
fordult.

Vonatmentő gyermekek. Pilsenből jelentik 
a következőket: E hó 21-én reggel mikor a Kattowitz 
és Strakowitz között közlekedő személyvonat elrobogott 
Pratzovitznál, a vasúti töltések mellett haladó két 
iskolásfiu. Peschka vasúti őr és Schedl földmives 
gyermekei észrevették, hogy a robogó vonat egészen 
szokatlan zajt idéz elő. A fiuk később a szokatlan zaj

tavaszi levegő erőt ad neki ? S az Isten ő szent felsége 
megszabbaditja az életét;

— Kihoznánk, ha kelmed is segítene; szegény 
édesanyám már kidőlt a fáradtságtól; három hét óta 
sem éjjele, sem nappala nincsen; nem bírjuk a nehéz 
embert ketten kihozni. Jöjjön hát kend is, tegyük ki 
ide szegényt a cseresznyefa alá, úgyis mindig ide kí
vánkozik !

Fekete uram szomorúan bólintgatta fejét, s las
san átment a szomszédhoz; fölemelték Palival a beteg 
ágyát, s csöndesen kihozták a fehérbe borult cse
resznyefa alá. A lázbeteg fölnyitotta bágyadt szemét, 
s hálásan tekintett szomszédjára.

Enyhe reggeli szellő zizegett a fák lombjai közt, 
s a beteg arcára hintette a cseresznye fehér virágát.

Gsönd volt, csak a beteg nehéz, szaggatott lélek- 
zete hallatszott. Egyszer csak a bükkös erdőben meg
szólalt egy kakuk.

A beteg fölnyitotta szemét, arcán lázas pir gyu- 
ladt k i; föl akart emelkedni ágyából, de erőtlenül ros- 
kadt megint vissza. Megfogta a forró kezével Fekete 
uram kezét, s csöndes, suttogó hangom mondta:

— Istenem, Istenem! de szépen szól a kakuk, 
mintha a mennyországból hallanám a hangját!

— Ott kiáltoz a bükkösben, párját hívogatja!
— Istenem! ha itt az én kertemben szólana!
— Ne busulj, Mátyás, — vigasztalta Fekete 

uram, — fog az itt is szólani, ha én akarom; ide csa
lom a hangommal!

S azzal el kezdte a kakukszót utánozni. Egy-két 
kakulkoásra sebes röpüléssel jött a madár a bükkösből, 
s alig pár lépésnyire tőlük leszállt egy fára, s ott tel
jes erővel kezdett kakukolni.

Lincsár Mátyás önkívületben emelkedett föl ágyá
ról, kezével a madár felé integetett, ajkai érhetetlen 
szókat rebegtek. Egyszer azután halálos sápadtság futott 
végig arcán, visszadőlt párnáira, egy édes mosoly ját
szadozott reszkető ajkán, szemeit lehunyta s egy mély 
sóhajjal elaludt örökre. Az utolsó kakukszót már a túl
világon hallgatta. Ki tudja? Nem várta-e őtet ott a három 
év előtt meggyilkolt madár édes-bájos kakukszóval?

. . .  A kertbe csalt kakuk pedig igen üdvözölte 
tovább is a bűvös május elsejét, s tizszer-huszszor egy
másután kiáltotta: kakuk! kakuk! kakuk! . . .
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okát is megpillantották. Az egyik sin ugyanis több 
helyen el volt törve és egy sindarab hiányzott belőle. 
A gyermekek nyomban a legközelebbi örházhoz rohan
tak és lármát ütöttek. A vasúti őrnek még csak annyi 
ideje volt, hogy a zakatoló vonat elé szaladjon s azt 
nyílt pályán megállittassa. A kis fiuk lélekjelenetükkel 
nagy szerencsétlenséget akadályoztak meg.

Veszedelm es gyújtogató banda. Hónapok 
óta veszedelmes gyújtogató és betörő banda tartja 
rettegésben Rákoskeresztúr és Isaszeg lakosait. A két 
községben egymást érik a betörések és gyújtogatások. 
A banda vakmerőségét jellemzi, hogy előre bejelentik 
gazdtettüket. Még pedig eredeti formában. A kiszemelt 
ház falára piros festékkel fölirják: „Eljövünk rabolni 
és azután fölgyujtjuk ezt a házát. “ Legutóbb özv. 
Turcsányi Jánosné házára Írták fel a vészes bejelentést. 
A megriadt asszony bejelentette az esetet a csendőr
ségen, ahonnan egy fegyveres csendőrt rendeltek ki 
Turcsányiné házához. Ennek dácára is szerdán betörték 
a házba, kipusztitották a tyúkokat s elhordták az 
udvarról minden értékes holmit, csütörtökön este pedig 
beváltották a másik fenyegetésüket is. Fölgyujtották 
a házát. A csendőrség most széleskörű óvintézkedéseket 
tett, hogy a rendkívül veszedelmes bandát ártalmat
lanná tegye.

Aki ezüstbe fűlt. A napokban Filadelfiiában 
szinte hihetlenül hangzó haláleset történt. Egy fila- 
pelfiai banknak hivatalnokai azt a parancsot vették, 
hogy az egyik teremben már évek óta fölhalmozva 
volt és zsákokban elhelyezett ezüst dollárokat számolják 
meg. Midőn a termet kinyitották, a hivatalnokok észre
vették, hogy néhány zsák a földre hullott. Egyikük 
fölemelt a földről egy zsákot és azt a pénzhalom te
tejére akarte föltenni. Alig mászott íöl azonban a 
halom tetejére, az egész pénzhalmaz mozgásba jött és 
egy pillanat alatt nagy robajjal összedült. Néhány ki
nyílt zsákból csengve hullottak ki az ezüst dollárok. 
A hivatalnokok az első pillanatban semmi rosszra sem 
gondoltak. Minő nagy volt azonban rémületük, midőn 
látták, hogy társuk a bedült pénzeszsákok alatt, ezüst 
dollároktól körülvéve, az ezüst sírban eszméletlenül 
fekszik. Rögtön megszabadításához láttak és nem
sokára elő is húzták a zsákok alól — holtan. A körül
belül 2 millió dollárt kitevő pénz összeomlása az egész 
épületet megrendítette.

A m edvefogóban. A minap az a hir érkezett 
Liptószentmiklósról, hogy egy cseh turista belelépett 
a medve-csapdába s halálosan megsérült. A Magyar- 
országi Kárpátegyesület liptói osztályának titkára. Orbán 
Nándor, az esetről a következőket Írja nekünk: Havlasa 
János cseh hírlapíró, a ki Kriván aljában Pod-Banszkon 
már huzamosabb idő óta tartózkodik, a maga vigyá
zatlansága folytán került a csapdába. Október 7-én, 
szerdán, négy napi időzésre azzal a szándékkal ment 
föl a Neftzerka-völgyi vadász-házban, hogy ott sajtó 
alá kerülő munkáját befejezze. Távozása előtt szállás
adója, a pod-banszkói erdőőr óva intette a cserkész- 
utón való sétálástól. Csütörtökön reggel Kabrányi erdőőr 
a fiát kütdte föl, hogy külön figyelmeztesse a tilos 
útra. Hiába történt. Havlasa gondolatba mélyedve, 
szórakozottan még aznap délután arra botorkált s bele
lépett a medvefogóba. Elmerültségében nem látta az 
ut elején kiszögezett fekete táblát. A csapda előtt mint
egy ötven méterrel nem vette észre a kiáltó szinü, 
második föliratos táblát sem. A csapda teste előtt és 
mögött pedig a kifeszitett drótot sem vette figyelembe, 
hanem átment rajta s megfogta a csapda. Csütörtök 
délután negyedfél óra volt, a mikor fogoly lett s péntek

délelőtt tizenegy óra a mikor a sziklák alól előkeri- 
tett kulcsosai kiszabadította magát. A vadász-házhoz 
visszatérve kimosta a jobb lábszárán levő három szurott 
és egy horzsolt sebet s gondosan bekötözte. Csonttö
rés nem történt. A mikor készen volt, teát s tojást 
főzött s utána tizenhát óra hosszat aludt egy folytá
ban. Szombaton délelőtt tiz óra tájban hazafelé indult 
s ment szakadatlan sántikálva és mászva éjjel és nap
pal egyaránt, vasárnap délután ötödfél óráig, mig 
Kabrányi rá nem talált. Orvosi segítségben még va
sárnap részesült. Havlasa október 25-én már elhagyta 
az ágyat s rövidebb sétára indult.

Vérfürdő egy táncteremben. Brüsselből táv- 
iratozzák, hogy Charleroiban részeg bányászok be
rontottak minap este egy táncterembe s mindenkit 
halállal fenyegettek. Csakugyan revolvert rántottak elő, 
mások pedig kést s a vendégekre támadtak. Két ember 
meghalt, többen súlyosan megsebesültek.

Robbanás egy vonaton. Kievből jelentik: A 
délnyugati vasút vonalán, Smerinka állomás közelében 
minap a vonat egyik negyedik osztályú kocsijában rob
banás történt. Az explozió következtében két vasúti 
kalauz, két távirótisztviselő és harmincöt utas megsérült. 
Hogy a bajt mi okozta, még eddig nem sikerült ki
deríteni. Hat sebesült meghalt.

K Ü L Ö N F É L É K .
Forróvizü tó. A Csendes óceán sziget világá

nak legújabb természeti tüneménye a Domnica szigetén 
felfedezett tó, melynek vize állandóan forrásban van. 
A szigetet vulkánikus erupciók hozták felszínre s a 
rajta forrásban lévő tó valószinüleg benső összekötte
tésben áll a sziget méhében rejlő kráterrel. Felfedezését 
egy balesetnek köszönik, melynél egy ember majd
nem életét vesztette. Watt Edmund egy dominica- 
szigeti vadász, a tónak különben járatlan tájára egy 
sebzett vadnak üldözése közben jutott, el. A vadász 
saját szavai szerint mar messziről intenzív kénszagot 
érzett, ám a sebzett vad üldözésében e körülményt 
figyelmen kívül hagyta s a tóhoz olyan közel jutott, 
hogy a kiáramló kéngőzök elől csakis a földön kúszva 
tudott elmenekülni. A kéngőzök tudvalevőleg az ilyen 
tájon csakis a magasabb levegőrétegeket töltik meg, 
úgy hogy a föld szintjén a vadász megmenekülhetett. 
Mióta a tó létezéséről tudnak, számosán keresték fel 
e tájat, a kik azonban túlságos közel mennek, életük
kel lakóinak. így 1901. decemberében egy angol turista, 
Mr. Wilfred Meysey Clive és két vezető vesztette 
életét a gyilkos gázok belehelése következtében.

Milyen munkát végez az erdő. A kérdés
bizonyára megütközést fog kelteni, hiszen a fák a 
bokrok s cserjék ott állanak egy helyben néha év
századokig, mi munkát végezhetnének a mozdulatlan 
facsoportok? Legfeljebb arra fognak gondolni, hogy 
az erdő sürü lombjaival árnyékot teremt a fáradt utas
nak s a tölgyek derék törzsükkel ellentállanak a vihar 
romboló erejének. Szóval mi az erdőnek csak passzia 
szerepet szántunk. Ám a természettudós búvár szellemv 
ezzel be nem éri, Íme: egyetlen tölgy, azon hónapok
ban, midőn lombkosszoru díszíti koronáját, 123 tonna 
vizet szív fel a földből. E vízmennyiség a levelek 
pórusain keresztül elpárolog s nagy mértékben hozzá
járul, a körlevegő nedvességének emeléséhez. E nagy 
vízmennyiség pedig csak egy közepes nagyságú fára 
vonatkozik. Ausztrália őserdeiben vannak fatörzsek,
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melyek évente több 1000 tonna vizet párologtatnak 
el. Könynyen elképzelhető, milyen óriási munkát végez 
hát az erdő. Ez magyarázza meg aztán azt is, hogy 
ha az erdőt nagy területen kiirtják, a körüli tájak le
vegője jóval szárazabbá válik.

Te kérded? Feltűnően csinos, fiatal leány áll 
a bírák elé.

Az elnök: A kisasszonyt, mint tanút fogom ki
hallgatni. Igazat valljon! Figyelmeztetem az eskü szent
ségére és a hamis eskü következményeire. Hogy 
hívják?

A leány (mosolyogva)( Engem?
Az elnök: Természetesen.
A leány: Lornier Babete vagyok. Röviden Ba

binak szólítanak.
Az elnök: Hová való születésű?
A leány: Párisba.
Az elnök: Hány éves?
A leány: Én?
Az elnök: Igen, igen, ön?
A leány: Tizennyolc.
Az elnök (szigorúan): Ismételten figyelmeztetem 

önt az eskü szentségére.
A leány (szemlesütve): Huszonegy.
Az elnök: Mi a foglalkozása?
A leány: Nekem ?
Az elnök: Feleljen.
A leány: Chansonette-énekesnő vagyok.
Az elnök: Hol lakik?
A leány csodálkozva néz az elnökre és nem felel.
Az elnök: De hát miért nem felel?
A leány (mosolyogva): Ugyan kérlek, mit kér

dezel ilyet. Hiszen tegnap voltál nálam! . . .

Madárgyilkosságok. Nem először indult meg 
a mozgalom, a női divat megváltoztatására, hogy a 
nők a kalapok díszítésére ne használjanak kitömött 
madarakat és madártoliakat. Egy francia tudós meg
figyelés alapján kimutatta, hogy a fecskék, rigók, pintyek 
Franciaországban már alig találhatók. Részben ki
pusztultak, részben pedig más országokba menekültek. 
Igen sok díszítésre használt madarakat szállítanak 
Szibériából, hol egész területek madártollakból élnek. 
Egyik legjelentősebb madárpiac Urbit nevű határváros
ban van, ahol egy tél alatt a következő madarakat 
árusítottak el: 3000 uhu (párja 14 márka); 4000 pár 
sas (párja 16 márka). Nagyon keresték a fehér bagolyo- 
kat, amelyekből 16.000 pár kerület piacra; párja 2 
márkával. Szarka 20.000 akadt vevőre; a madártoll- 
kereskedők párját 75 fillérrel fizették. Roppant sok 
egyéb madarat is árusítanak, amelyeknek tolláit mind 
a női ruhák díszítésére használják fel.

Mesés árak. A gróf Draskovich-fóle baranya- 
sellyei vadaskert kitűnő minőségű fővadállományát, 
köztudomás szerint évről-óvre fokozatosan apasztják az 
erdőfelújítások miatt, úgy, hogy ez a nagyszerű tenyész- 
anyag, mely éveken át annyi díjnyertes tropheát jutta
tott a budapesti agancskiállitásokra, ma már alig áll 
többől mint 200 darabból, Az utóbbi években elevenen 
befogott szarvasokat is meglehetős számban eladtak a 
bar.-sellyei vadaskertből — tenyésztési czélokra, még 
pedig olyan árakon, a minőket szarvasért idáig soha 
sem hallottunk. Egy-egy szarvastehenet ugyanis 600— 
1200, szarvasbikákat 1200—3000 koronával is fizettek 
a vevők és még igy is örültek, hogy kaphattak ebből 
a hatalmas és egészséges fajból. (V. L )

Hány embert falnak fel a vadállatok? Az
angol könyvpiaczou most egy hivatalos statisztika jelent

meg Indiáról, melyben megvannak azok az adatok is, 
hogy hány embert pusztítanak el évenkint a vadállatok. 
Ezek szerint az idén összesen 2,836 ember esett áldoza
tul a fenevadaknak, Ebből 26-ot a hiénák öltek meg- 
a többit a tigrisek és a farkasok tépték szét. Kígyó, 
marás következtében az idén 23,166 ember pusztult 
el Indiában.

Szerb jóslat. Egyik orosz lap furcsa horoskopot 
közöl az uj szerb uralkodókról. 1868-ban ugyanis egyik 
szerb faluban egy öreg paraszt keltett kinos feltűnést, 
aki őrjöngve futott végig az utcán s azt ordítozta: 
„Megölik a fejedelmet!* — Röviddel ezután csakugyan 
megölték Obrenovics Mihály fejedelmet. A parasztot 
ekkor elfogták és ki vallatták, hogy nincs-e része a 
gyilkosságban. A paraszt azonban eszelős volt s el
mondta hogy nemcsak ezt a gyilkosságot látta meg 
az ő lelke, de még más szörnyű eseményeket is jósol
hat. E jóslatot Írásba is foglalták s az orosz lap most 
ezt a jóslatot közli. A vén paraszt igy szólt: „Látok 
egy fejedelmet, aki király lesz, de rosszul kormányoz 
és olyan házasságra lép, mely boldogtalan lesz. (Milán.) 
. . . Látom a fiát is, aki még egészen gyermek, mi
kor trónra ül s akit később a feleségével együtt meg- 
•ölnek (Sándor és Drága) . . . Őket uj király követi, 
másik családból való, de ez is erőszakos halállal raul 
ki (I. Péter, a mostani király) . . . Azután idegenek 
jönnek, az országba s a szerb nép annyit fog szenvedni, 
hogy az élők a holtak sírjain zokogva jajgatják a 
halált, mert a jéghidegsirt többre becsülik a keserves 
életnél . . .  De a népből egy hős támad, aki az ide
geneket elűzi s a holtak sírjaihoz ujabb^ zarándoklás 
támad, de ezúttal nem bánkódással, hanem örömmel 
a szivekben. És őky kiáltozzák a hantok alatt nyugvó 
holtak felé: „Keljetek föl, szánjátok ki sírjaitokból, 
hogy láthassátok, unokáitok milyen boldogok!*

Szerkesztői üzenetek.
Varga István urnák, Terecseny. Az, aki az erdőben már 

felvágott, felrakásolt s eladásra elkészített fát tulajdonit el tekin
tett nélkül annak értékére, lopást követ el, melynek elbírálása 
és megtorlása a kir. járásbíróság jogkörébe tartozik. Erre nézve 
az intézkedést megtalálja az erdőtörvény 74 §-ában. Chiba 
János urnák, Bazin. Arra nézve, hogy szabad-e a bérelt vadász- 
területen talált döglött vadat vagy annak még élvezhető részeit 
elvinni, a vadászat törvény ugyan egyenesen nem intézkedik, 
de tekintettel annak 17-ik §-ára, mely szerint ridegen területen 
a sebzet vadat űzni nem szabad*, nyilvánvaló, hogy az a vad 
már az idegen terület tuljdonosának vagy bérlőjének vált tulaj
donává s igy annak elvitele tulajdon ellenti kihágást vagy lopást 
képezhet, mely cselekmény minősítése szerint büntethető. Huszíy 
Károly urnák, Nyitraszeg. A névjegyzék összeállításával nekünk 
nagy örömet okoz, ügyünknek pedig jó szolgálatot tesz. Tamás 
Lajos urnák, Hosszufalu. Ha az által szolgálatát nem mulasztja, 
nem akadályozható meg abban, hogy vasár- és ünnepnapokon 
vadászhason ot, hol ez meg van Önnek engedve.

A kiadóhivatal postája.
Szilágyi Palkó János urnák, Zenta. Az újólag meg

küldött 45-ik számot eddig bizonyosan megkapta. Butyka 
Gergely urnák, Kosztesd. A lapot mindig pontosan küldjük s 
ha azt nem kapja, csak a községi levélhordójuk, vagy a ki o.t 
a postát kezeli, lehet hibás. Szlonka József urnák, Nagy- 
Libercse. A jelzett 2 korona beérkezett s előfizetése az évvégéig 
rendezve van.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

r
Megjelenik minden vasárnap.

p\l Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó ír* 
| Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. November 8. 6. szám.

Dr. D arányi Ignác.
ikorra mai számunkat lapunk tisztelt 

olvasói kézhez kapják, már megalakult 
és megkezdte munkálkodását a Tisza 

István gróf elnöksége alatt megalakult s Őfelsége 
a király által kinevezett uj felelős magyar minis- 
terium.

Az uj ininisteriumban, mely feladatává tette 
a hazánkban immár háromnegyed év óta dúló 
politikai harcok megszüntetését és az alkot
mányos rend helyreállítását, uj nevekkel talál
kozunk. Egyes régibb kipróbált erők helyét 
újabbak foglalták el s az, a mi minket ebben 
legjobban érdekel az, hogy a földmivelésügyi 
tárca is gazdát cserélt. Darányi Ignác eddigi 
földmivelésügyi ministerünk megvált állásától, 
hogy abban helyet engedjen Tallián Bélának, a 
képviselőház alelnökének s ebből az alkalom
ból nem inutaszthatjuk el, hogy néhány rövid 
szóban méltassuk a visszalépő minister ur 
érdemeit.

Hogy mit jelentett Darányi Ignác minister 
ur az ő magasztos hivatásában, ezt rövid pár 
szóban elmondja a Budapesti Hírlap november
1-én megjelent 300-ik száma a következőben;

Darányi: a kis emberek nagy gondozója, 
a szegénység táplálója, a feltört tenyerek, meg-

olajozója, ő utána méltán sirhat a mi legfőbb 
és legtöbbet érő állami erőnk, a magyar nép. 
Az összes, földmivelésügyi minisztereket együtt
véve, nem volt annyi szociális alkotása sem 
annyi koncepciója, mint neki magának, Mekkora 
széles határt tudott ő kikerekiteni a maga tevé
kenysége számára! Hány gazdasági ág és 
mennyivel lett értékesebbé, nagyobbá, hasznot 
-hajtóbbá az ő keze alatt. És minő kitartással 
küzdött meg a némettel a gazdasági kiegyezés 
harcában. 'A. pénzügy, az ipar és a kereskedelem 
vesztesen vonult vissza ebből a csatából: Darányi 
megvédte a mezőgazdaság érdekeit. Sokáig volt 
miniszter, de nem elég sokáig. Munkakészségé
nek most a hatalmon kívül kell föladatokat 
találnia. Igazi férfi lévén: nem fogadhatja el a 
kényelem sorsát. A lelépő magyar miniszterek 
rendszerint beletörődnek abba, hogy őket félre
tették, munkaerejüket kihasználták. Föl annak 
alaposan rendjelezve: hozzájuk most már sem 
a munka, .sem a kritika-mondás nem illik. A 
tarok kiment a divatból, az adomázó élethez 
külön bölcseség és külön talentum kell: igy a 
lelépő magyar miniszterek tisztán a lustálkodás
nak szoktak élni s kényelmüket csak visszatérő 
emlékeik zavarják meg. Ha legalább az emlékei
ket megírnák: szolgálatot tennének a magyar 
történetírásnak, a mely valósággal sínyli a ma
gyar ineinoire-irodaiom hiányát. Darányi — úgy 
gondoljuk, — nem arra való, hogy elmerüljön 
a hintaszékben s elmerengjen a tevékenység ide
jének halványuló emlékein. Neki folytatni kell
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ott a magánéletben, a hol elhagyta a hivatalá
ban, folytatnia kell a kis emberek gondozását. 
Szive is, tiszta látása is van hozzá s rengeteg 
tapasztalata.

A Budapesti Hírlap eme bucsuztatóforma 
szavaihoz alig lehet még valamit hozzáadni s 
ha ezt mégis tesszük, az speciálisan a mi nülön 
erdészeti szempontunkból történi.

Tagadhatlan tény ugyanis, hogy erdészetünk
nek újabban minden téren tapasztalt föllendü
lését szintén oda sorozhatjuk a távozó föld- 
mivelésügyi minister ur érdemei közé.

Az alkotások és njitások egész sorozatát 
látjuk. Ott van az erdészeti tiszti és altiszti 
személyzet anyagi helyzetének fokozatos javí
tása a kincstári erdőknek Ha visszafelé nézünk 
csak egy évtizeddel is, olyan külömbséget 
találunk a kincstári altiszti személyzet javadalma
zásánál, a mely méltán kelthet megelégedést. 
Ezek jóléténak előmozdításához nem csekély 
mértékcen járult hozzá az egyenruha átalány 
engedélyezése is.

De nem csak a kincstári erdőknél, hanem 
az újabban állami kezelés alá vett községieknél 
és közbirtokosságiaknál is, ha nem is egészen, 
de részben mégis jobbra fordnlt az altiszti sze
mélyzet helyzete nem csak anyagi szempontból 
tekintve, hanem a szolgálati viszonyok tekin
tetében is. Nem lehet ugyanis tagadni, hogy 
sok rossznk volt szülője a községi és köz- 
birtokossági erdészeti altiszteknek a gyakran a 
műveltség legalacsonyabb fokán álló községi

biráktól és közbirtokossági tagoktól való füg
gése, mely függő helyzet nem egyszer lett oko
zója a szolgálati kötelességek megszegésének 
vagy legalább elhanyagolásáuak is. Az meg 
még mindenkinek élénk emlékeztében van, ki- 
káltképpen azoknak, a kik maguk is részesei 
voltak a dolognak, hogy milyen keserves volt 
a községi és kerületi erdészeti altisztek hely
zete fizetéseik felvéttlénél, a mikor nem egynek 
tíznél is több községben kellett körutat tennie, 
mig u valóban verejtékes fáradozással kiérdemelt 
csekély havi gázsiját összeszedhette. Most már 
ezen is segítve lett, a mennyiben ezek a fize
tések is egy hivatal által, egy összegben lesz
nek kifizetve. Igaz, hogy még a rend nem 
köszöntött be teljesen, mert egyes he.lyeken a 
fizetés nem történik pontosan, no de remél
hető, hogy rövid időn belül itt is be fog állani 
a teljes javulás.

Ezek mind olyan vívmányok, a melyekért 
méltán hálával adózhat az erdészeti altiszti sze
mélyzet Darányi Ignác volt földminelésügyi 
miniszter urnák, a minek azonban csak termé
szetes folyománya az, hogy ugyancsak a hála 
érzetével kell eltelve lennie a miniszterumban 
lévő azoknak a férfiaknak irányában is, a kik 
ott az erdészeti ügyek vezetői, mert hogy a 
felsorolt vívmányok elérésére nagy befolyása volt 
az ő tanácsaiknak is, azt tagadni nem lehet.

Miután pedig ezek a hűséges tanácsakók 
továbbra is ott lesznek a minisztérium kebe
lében, biztosra vehető, hogy az uj miniszter

%  TÁRCZA.

Szarvaskaland.
Irta: Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

A V. és A. után.
•

(■ ^ ^ á tu l já t  még takarta a lábaserdő sátora; elejé- 
vei kint állt a kőgörgeteges vágásban. Szép 
12-es agancsa felnyúlt az ágak fölé, élesen 

rajzolódva le a tiszta kék égen. Ha az előtte ugrándozó 
kis borja és a legelésző hosszufülü tehén nem árulják 
el élő agancsos voltát: az ember azt hitte volna, hogy 
kőből van faragva; olyan mozdulatlanul állt helyén.

A lenyugvó őszi napsugár még egy pillanatra 
végig siklott karcsú bokáin, duzzadt, sörényes nyakán 
s magasra emelt koronás fején, sárga-piros fénynyel 
világítva meg a páratlan szép élőképet.

Magam lent álltam a völgyben s onnan bámul
tam fel hozzájuk a magasba. Szerettem volna, ha

szárnyaim nőnek, hogy lőtávolba odarepülve, zsák
mányul ejthessem a szép 12-est.

Szárnyai azonban csak vágyaimnak, gondolataim
nak nőttek, hogy annál jobban érezzen tehetetlen
ségemet. Megvoltam akadva, nem tudom mit tegyek.

A cserkészut egyenesen feléjük kanyargóit fel a 
katlan mélyéből, de annak most nem vehettem hasz
nát akár ne is lett volna — mert a lehető leg
rosszabb szelem volt. Oldalról félszéllel lehetetlenség 
volt feljutni hozzájuk; olyan szederinda-siirüség és 
kőgörgeteg állta utamat. Egy mód volt még csak 
hátra: a másik hegy gerinczén felmászni, nagyot kerülve 
s felülről cserkészni le Jó széllel — de ez is kivihe
tetlen. Beletelik jó háromnegyed óra, mig megjárom 
s addig nem lesz bolond az a bika, hogy várjon reám.

Ha meg itt maradok, gyönyörködhetem ugyan 
benne, de agancsot nem viszek haza. Mégis, tán meg 
kellene próbálni a kerülő utat. Igaz, hogy nagy ut, 
meg nem valószínű, de azért nem lehetetlen, hogy 
beüt, Legalább nincs kizárva a emény .. . Gyerünk hát
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ur jóindulatát is meg fogják nyernii illetőleg 
megerősíteni erdészetünk és annak apostolai és 
munkásai részére.

Végezzük szavainkat azzal a tiszta szív
ből eredő fohásszal, hogy a távozó miniszter 
urat még soká tartsa meg az Ég kedves hazánk 
javára és adjon neki még sok hozzá hasonló 
hü és munkás fiát!

A sarki vagy havasi nyúl (Lepus timidus 
vagy variábilis) és annak vadászása.

Irta: Vihar Győző.
»punti« mély hegyszakadék osztja két részre 
Svájcz legzordonabb, de egyszersmind vadak
ban legdusabb és valóban vadban eléggé is 

bővelkedő magas hegyvidékét, mely az égbe nyúló 
»Réti« alperesek szivében ezer négyzetkilométert meg
haladó területen, részben Alsó-Engadin erdős völgyü- 
letét képezi Graubündten kantonnak.

Punttól kezdve, dacára a dél felé nyúló iránynak 
Engadin vidéke úgy szólván lakhatlan, vad terep és 
zord éghajlati viszonyai miatt is gyér lakossága a 
majdnem hét hónapon át tartó hosszú télben el van 
zárva a világtól, él, de nem élvez, nyomorog, rágódik 
a szabadon száritgatott ürü és vadhúson, meg a juh 
nyújtotta hasznon, kenyér nélkül, mit földje meg nem 
terem; nyomorúságos létéért folytonos hadat viselvén 
a duvadakkal. Ellenben Engadinnak a Punttól észak 
felé vonuló része barátságosabb éghajlatú; itt már a 
tavaszi vetemények megérlelik a kenyérnek való lisztet 
is és habár itt is szokatiunul rövid úgy a tavasz mint

a nyár, de mégis legalább lehet róluk beszélni, sőt 
ezek igenis kellemesek a hegyek tövében, dacára a 
többször bizon szokatlan magas hőfoknak is és ezért 
Alsó-Engadin völgyét tavasszal elárasztja az idegen 
üdülők serege. Süs, Zernitz, Sacot és P. Sesvenna 
helységek népessége tavasszal és nyáron át meg
kétszereződik.

Felső-Engadin inkább a duvadak, Alsó-Engadin 
pedig inkább a hasznos vadak otthona s az előbbi 
helyről az utóbbi területre leginkább a Punt szaka
dékon váltanak át a duvadak prédaejtés czéljából és 
igy ez a szakék nem csak állatra, de emberre nézve 
is az év minden^ szakában meglehetősen veszélyes, 
még pedig annál is inkább, mert a közlekedési viszo
nyok terep akadályok miatt itt bizon rosszak; nagyon 
szegények a kulturális viszonyok is általában véve s 
igy a duvadnak nagy nyugalma van a kiterjedt ős
rengetegben.

Alsó-Engadin alacsonyabb fekvésénél s taríósab- 
ban barátságos éghajlati viszonyainál fogva élénkebb, 
forgalmasabb, itt tehát a duvad már nem talál olyan 
nyugalmas otthonra és igy ez nem is fordul itt elő 
olyan nagy számban s nem is tartózkodik itl állan
dóan, bár azért évenkint tapasztalt garázdálkodása a 
lakosságot nagyon érzékenyen sújtja. Az egyiket 
vonzza a zerge, az őz, a szarvas, a másikat pedig a 
számos kövér juhnyáj, de a róka, sőt a farkas is igen 
szívesen és talán a legszívesebben is átvált a nagyon 
Ízletes marmota s hihetőleg még inkább az itt nagyobb 
mennyiségben előforduló sarki  vagy havas i  nyúl  
falatokért, melyek a magas hideg hegyvidékeknek 
különlegességei.

Szó lévén a havasi vagy némelyek szerint a 
»v á l t o z ó « nyúlról, ez megkülömböztetendő a mi 
közönséges, úgynevezett »mezei« nyulunktól (Lepus 
Europaeus) bár a magas Alpeseknek az ugyanaz, a mi 
nekünk, róna vagy dombvidéki lakóknak a mezei nyúl.

S azzal nekiindultam a meredek kapaszkodónak, 
mely körívben vitt fel a hegy tetejére. Meg-megálltam 
egy pillanatra lélegzetet venni s mindig odasanditot- 
tam a szarvasokra; vájjon ott vannak-e még? Ugyan
abban a szoborszerü hoseban állt a bika, mint mikor 
észrevettem s maradt is nagy örömömre, mig csak 
a tetőre érve, a fák el nem takarták a tekintetem elől. 
Megnyertnek véltem a játszmát . . .  A mint feljutot
tam a hegy tetejére, kézbe véve a fegyvert, szaladásra 
fogtam a dolgot s végig ügettem a hosszú platót. A 
háromnegyed órai utat felényi idő alatt tevén meg, 
zihálva, fuldokolva jutottam el a hegy túlsó gerinczéig. 
Homlokomról szakadt a verejték, szemeim a hőségtől, 
megerőltetéstől karikát hánytak s halántékomon az 
őrülten lüktető erek szétpattanással fenyegettek, ujjnyi 
vastagra dagadva. Teljesen oda voltam. Egy akkora 
szarvast elhibáztam volna 10 lépésről, mint egy ház. 
Leültem hát pihenni.

Pár perc alatt helyre jöttem annyira, hogy kezem 
uem reszketett s biztosan kezelhettem a fegyvert.

Valami 60 lépésre tőlem volt egy kiálló szikladarab, 
az alatt álltak a szarvasok. Odáig kellett tehát még 
eljutnom. Onnan már le lehetett látni a bikára.

Óvatosan, minden mozdulatot megfontolva, vissza
fojtott lélekzettel, szerencsésen eljutottam guggoló 
positurában a szikláig. A rögtönző mutató ujjam nyo
mása alatt elcsetteut. . . egy hoszszu mély lélekzet —- 
s aztán arczhoz emelt fegyverrel lassan felegye
nesedtem . . .

Csak nyújtózom, ágaskodom felfelé, már egész 
lábbujjhegyen állok, de a bika még mindig nem tűnik 
szemeimbe. Nem értettem a dolgot. Kimegyek a 
gerincz párkányára, honnan az egész oldal jól belát
ható s megütközve veszem észre, hogy a szarvasoknak 
hült helye van. Mintha csak jeges vízzel öntöttek 
volna nyakon, olyan kellemetlen érzés fogott el. Hát 
hová lettek?

Én nem ugrasztottam el, az bizonyos, de hát 
akkor ki?

Önkénytelenül letekintek a völgybe s majd a
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A »változó« elnevezés vidékenkint jellemző ugyan, 
de általában véve ez az elnevezés nem helyes és meg 
nem állhat. Ezzel az elnevezéssel ugyanis jelezni óhajt
ják, hogy a havasi nyúl időszakonkint változtatja 
habitusának színét, pedig ez nem úgy van teljesen, 
mert például Skandináviában a nyulak egy részének 
nemezszőre mocskosán vörösbarna, fehér végekkel 
gyapjas szőrméje ípedig egészen szötét kékesszürke, 
másik részének szőrözete pedig - eltekintve a fekete 
fülhegyektől — egészen fehér, miként az északázsiaiké 
és mindezek a nyulak állandóan megőrzik szőrzetük
nek egy és ugyanazt a színét. Japánban, Kamcsatká
ban s az altái hegység északi csoportjában él éppen 
úgy, mint Írországban, mely utóbbi helyen a sarki 
nyulak színe meg állandóan szürkés-barna.

Már az alpesi nyulakra rájuk illik a »vá!tozó« 
elnevezés, mert a május hónapban teljesen szürkés
barna s Így egyszínű alpesi nyúl mely a többi maga
sabb északvidéki nyulakkal egy és ugyanazt a fajt 
képezi, a hidegebb időjárással fokonkint kezdi mezé
nek színét változtatni, még pedig legelőször láb, - 
azután has, utóbb oldal, későbben hát, — majd 
nyak, — végül pedig fülhegyei kivételével, a melyek 
állandóan feketék, fej testrészei kezdenek el fehéredni, 
a mig csak az egész test tiszta fehér egy szint nem 
kap; de tavasz felé azután a háti részen ismét elkezd 
szürkülni, mely szin azután lassankint kiterjed az 
oldal, - a hasi, - a láb, tovább a nyak és végül a 
fej testrészekre is, mígnem egész teste újból levetkőzi 
fehér mezét s fölveszi szokott tavaszi és illetve nyári 
szinét, miből kifolyólag az alpesi sarki nyúl tavasszal 
s ősszel tarka, nyaranta egyszínű szürkés-barna, télen 
át pedig hófehér, a mindenkor fekete fülhegyek ki
vételével.

Az alpesi lakók Egyébként a sarki nyulak közt 
még megszokott rendes tartózkodási helyükből ki
folyólag különbséget tesznek az »erdei« és »hegyi«

nyulak közt is és úgy tartják, hogy az utóbbiak testre 
nézve valamivel kisebb ugyan, de nagyobb a fejűnek 
mint az előbbiek, ámde eme megkülönböztetésnek 
semmivel sincsen több értéke, mint a mikor mi a mi 
közönséges nyulainkat »erdei« és »mezei« fajok szerint 
osztályozzuk. Tény azonban az, hogy az alpesi »erdei« 
nyu! soha, még a legforróbb nyár derekán sem vált 
át az erdőövön túl a magassabba, mig ellenben a 
»hegyi« nyúlnak nyári rendes tartózkodási helye ez 
megközelítőleg egészen a jégárak s örök hó övéig.

A sarki nyúl Svájcz területén a magasabb hegy
vidékeken, hol a törpe fűz, a boroszlán cserje, a cin- 
kóró s a vadlóhere még diszlik, mindenütt meglehe
tősen él van terjedve, de mégis talán Alsó-Engadin 
magasan fekvő völgyének szegélyeit képező »Piz« 
hegyláncolat a valódi Mekkája, hol egy részének a 
sürü fenyvesek, másik részének pedig a fenyő bokrok, 
a sziklás köves terepek, kiíerjedőleg majd csaknem 
egészen az örökös hó övéig biztosítanak megfelelő 
nyugalmat, hol a téli zordon időben alacsonyabbra 
tavaszra és nyárra pedig magasabbra költözhetnek 
vágyaik szerint természetüknek és szokásaiknak meg- 
felelőleg, a hol az éj leple alatt estétől egész hajnalig 
mindenkor nyugodtan ellegelészgethetnek, hol hébe- 
korba vízhez is juthatnak és a honnan a hajnali órák
ban szemfüleskedés közben óriási nagy s gyors 
ugrásaikkal csakhamar visszatérhetnek nappal rendes

...  ̂ pihenőhelyeikre,hol anös-
tények első lábaikra lapi-

fővel s hátrafelé szegett 
"M fülekkel, a bakok pedig föl- 

ÉMlÉk&X' emelt fővel és folyton le
gyező fülekkel az egész na
pot békés szunyókálásnak 

szentelik, nem egyszer valamely marmota üreg kiszélesí
tett nyílásában, sziklahasadékban, kövek vagy bokrok 
tövében is. (Folytatása következik.)

a guta ütött meg, mikor láttam, hogy lent, a nagy 
vadkörtefáról vadonat új fehér gyolcszsákba egy alak 
szedegeti a körtét. Most már értettem, hogy miért 
mentek el a szarvasok.

No hiszen, nekem sem kellett több! Ádáz dühbe 
borulva, most már rossz széllel, rohatam lefelé, hogy 
úgy Isten igazába ellazsnakoljam azt az égetni valót, 
ki egy szép 12-essel megrövidített s hiába igy meg- 
gyalogoltatott. És milyen kényelmesen szedi a körtét 
a beste-lelke! Majd elveszem a kedvedet a körtézés- 
től tudom, csak leérjek!

Méltó haragomat ilyen gondolatok és tervekkel 
kellőképen konzerválva, lejutottam a völgybe. Fegy
veremet odatámasztottam egy fához és szépen be- 
cserkéázve a kétlábú duvadat; mérges kiáltással ugrot
tam ki a kis tisztásra, melyen a körtefa állott. De itt 
lábam gyökeret vert a földbe s ütésre emelt karom 
erőtlenül hanyatlott le oldalamra . . .

A vélt körtetolvaj tót atyafi helyett egy gyönyrü 
szép, ijedtében reszkető kis parasztlány állt előttem,

kétségbeesett szemeket vetve reám, meg a zsák körtére. 
Félig feltürt piros viganója két formás lábikrát enge
dett látni s a kötőjéből kiömlött sárga vadkörték 
szanaszét hevertek előtte a zöld pázsiton.

Nagyot nyelve, a torkomon akadt a szó.
Az ádáz harag eltűnt — s homlokomról a vészes 

redők egy mosolyban simultak el.
A kis lány látva, hogy mosolygásra fogom a 

dolgot, ő is nekibátorodott s mosolyogni kezdett. 
Együtt mosolyogtunk. A helyett, hogy megszidtam 
volna, hogy, hogy nem még én segítettem neki szedni 
a vadkörtét . . .

. . .  A nap vörös tányérja rég lecsúszott a 
hegyek mögé s itt-ott egy-egy csillag is pislogott már 
az égen, mi még mindig a vadkörtét szedtük. Látni 
se lehetett már, csak úgy tapogattunk . . .

A hegyoldalba megszólalt a 12-es s mély orgona
hangját reszketve hozta le a szellő, mintegy gúnyos 
figyelmeztetőül, hogy haza is kéne menni.

Felsegítettem tehát a zsákot a kis körtetolvaj
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jH a s z n o s  tu d n iv a ló k .
Tűzálló szer fazsindelyes tetők bevonására.

Ama sokféle drága tűzálló szer helyett, amelyket külön
féle hirdetések ajánlanak a fatetó'zetek bevonására, ime 
rendelkezésére bocsájtok gazdáinknak egy igen olcsó 
és egyszerű szert, a melyet mindenki rövid úton és 
könnyen beszerezhet s maga eszközölheti a tető' tüz- 
hatlanná való tételét anélkül, hogy mesteremberre 
szorulna.

Nem szükséges hozzá semmi egyéb, mint hogy 
kó'szén-kátrányt, meszeló't szerezzünk be és téglát tör
jünk porrá s annak porát átszitáljuk.

A kó'szénkátránynyal bevonjuk vastagon a tető- 
zetet s a nedves kátrányrétegre annyi téglaport hintünk, 
amennyit csak a kátrány beiszik. Ha a réteg néhány 
nap múlva teljesen megszáradt, akkor újból bevonjuk, 
most már vékonyabban kátránynyal s ismét téglaport 
hintünk föléje.

Az igy konzervált tető nem csak tűzálló lesz, 
hanem a rothadástól is teljesen mentes, mert a kátrányos 
téglaporréteg semminemű nedvességet nem enged 
annak belsejébe behatolni.

Ha impregnálás utján akarjuk a fát tűz- és víz
hatlanná tenni, akkor igen ajánlatos az olyan keverék, 
amely 100 rész vizbó'l, 333 rész kénsavas ammóniák
ból és ó6-6 rész gypszből áll; az utóbbi keverékkel 
gyorsan kell bánni s egyszerre keveset készíteni beló'le, 
mert hamar összeáll.

Felesleges mondanom, hogy nyáron, meleg idő
ben alkalmazzuk mindkét szert. Kr.

A kék tej. Tudjuk azt, hogy úgy a tej mint 
a tejtermékek különféle hibái rendszerint a tehe
nek táplálkozásában előforduló visszásságok követ
kezményei s azért bármely hiba forduljon is elő, rend
szerint a tápanyagot vizsgáljuk meg első sorban és ez 
helyén való intézkedés.

Vannak azonban esetek, a midőn a tejnek hibái 
a tápszerrel semmiféle összefüggésben nincsenek s 
jó ha ezeket külön tartjuk emlékezetünkben, hogy 
adandó alkalommal azonnal elejét vehessük a bajnak,

hátára s aztán egy darabig elkísérve, búcsút vettem 
tőle . . .

A mai cserkészet nem hozott szerencsét; nem 
lőttem bikát s tudj’ isten, mi lehetett az ok, hogy 
mégis oly jó kedvvel, fütyörészve tettem meg az utat 
hazáig, pedig a 12-es kihívó, didalmas bőgését folyton 
utánam kapkodta az incselkedő esteli szél . . .

Ezen esetek mindenkoron a tisztaság hiányára 
vezethetők vissza s azért orvoslásuk is nagyon egyszerű.

Hogy állunk a »kék tejjel«, amely semmi össze
függésben sem áll a tápanyaggal, mert a tej meg- 
kékülése a pincében megy végbe, ahol a másnapos 
tejen, a midőn a föle már föladta magát, kékfoltok 
keletkeznek s azok mindjobban terjednek rajta és 
pedig egy gomba nem következtében, amely a pince 
vagy kamara levegőjében él és a tejre lerakodik.

Ha a baj még kezdetleges és nem nagy arányu; 
akkor elégséges annak orvoslására a naponta való 
alapos szellőztetés; azonban ha a gombák túlságosan 
elszaporodtak, akkor le kell zárni a pince minden 
nyílását s azt kénnel a legalaposabban ki kell füstöl
nünk és csak négy-öt óra eltelte után szabad ismét 
ajtót és ablakot nyitni rajta. K.

*$• <■#» **» *\|/» *©» »®* *?/• «\f*

H Í R E K .
Eljegyzés. Sülé Ernő m. kir. erdőlegény az 

apatini m. kir. erdőhivatal kerületében folyó hó 1-én 
eljegyezte Deák Mariskát. Szívből gratulálunk a fiatal 
jegyeseknek!

Öngyilkosság a kaszárnyában. Veszprémből 
Írják: Minap agyonlőtte magát itt egy közhonvéd, 
mert már október elsején szabadságolni kellett volna 
s nem akart decemberig szolgálni. Altrichter Ferenc
nek hívják a szerencsétlen fiatalembert. A múlt héten 
Brau Antal századparancsnoknál jelentkezett s arra 
kérte őt, hogy adjon neki néhány napi szabadságot, 
hogy hazalátogathasson Győrbe. A százados azonban 
nem bocsátotta haza, mert a kaszárnyában most epi
démia vau. Altrichter erre megszökött, de már más
nap visszatért Győrből. Öt napi fogságot kapott. A 
fogságban fölakasztotta magát, de észrevették s még 
idejekorán levágták a kötélről. Egy őrt adtak melléje, 
a kitől azonban megszökött s átfutott a másik kaszár
nyába. Ott egy szolgálati fegyvert kerített, a melylyel 
agyonlőtte magát.

Zendülés a végrehajtó ellen. Resicáról jelentik 
hogy Kölniken zendülés támadt a minap. A községben 
megjelent ugyanis Demeter Traján körjegyzőségi végre
hajtó, hogy az önkéntes adófizetőktől a hátrálékot 
beszedje. Voin Mojsze kölniki lakos lázitó beszédére a 
lakosság megtagadta az adó befizetését és agyonütés- 
sel fenyegette a végrehajtót, a ki kénytelen volt a 
községházába zárkózni. A fölbőszült emberek nekiestek 
a végrehajtó lovainak és kocsijának a megsebesítet
ték a lovakat, a kocsit pedig összetörték. A községbe 
érkezett csendőrőrjárat szétkergette a zavargókat, a 
végrehajtó pedig Resicabányára menekült. D’Elle Vaux 
Béla főszolgabíró szigorú vizsgálatot indított a zen- 
dülők ellen.

Medve a vasban. Nem mindennapi látványnak 
volt tanúja a minap, a liptómegyei kincstári erdő
területen egy kisebb vadásztársaság. Podbanszko kör
nyékén az erdőigazgatóság néhány medvefogót álli- 
tattott fe. Ez a készülék egy métermázsa súlyú vas
csapda, mely erős vaslánczczal van a czövekekhez 
erősítve. A minap egy vadász társaság vonult ki az 
erdőbe vadászni, mikor is a bozótból morgást és 
lánczcsörgést hallottak. Egy hatalmas kan medve volt 
a csapdában egyik első lábánál megfogva. A ritka
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vadászzsákmányt azután Kabsán János erdőó'r egy 
fejlövéssel leteritette. Érdekes, hogy a medve a meg
fogott lábát már kezdte elrágni, nyilván, hogy ki
szabadulhasson fogságából. (V. L.)

Kigyóvándorlás. Dél-Amerika sok helyén úgy 
javítják a legelőket, hogy felgyújtják a mezőt a nyár 
közepén. A rövid ideig tartó gyors tűz mindent el
pusztít, mi a földszinén van, de érintetlenül hagyja a 
gyökereket és ezáltal a hamutól tárgyázott földön az 
első eső után buja fü verődik ki. Dr. Safray Uj-Granadá- 
ban tanúja volt ily legelőjavitásnak és a gyorsan 
haladó tüzet szemlélve látta, hogy egy irányból ezer 
és ezer kígyó mozgott a földön, miket a tűz lyukaik
ból kihajtott. Az igy leégetett legelőről mind elmene
külnek a kígyók és ekkor ha csak lehet, erdős helyre 
mennek. Az óriás tömegben haladó kígyók vissza
taszító látványt nyújtanak, mikor a sziszegő és fütyülő 
állatok egy tömegben sietnek és ez lenne a legjobb 
alkalom, ha e nagyobbára mérges kígyókat robbanó
szerekkel egy tömegben elpusztítsák,

Északsarki farkasok. A stockholmi állatkert
ben most egy olyan ritka állat látható, a melynek 
párja a világ egyik állatkertjében, de még kitömött 
állapotban múzeumokban sincsen. A ritka állat két 
eleven északsarki farkas, melyeket Sverdrup legutolsó 
grönlandi expedíciója alkalmából hozott magával. A 
hófehér szőrméjü, 60 cm. magas farkasok, elejükre 
nagyon hasonlítanak a mi honi farkasunkhoz, de ala
csony és aláhajló hátuljával igen emlékeztetnek a 
hiénára. Mind a kettő nagyon hamar megszelídült, 
úgy hogy nemcsak ápolójuktól, hanem idegenek által 
is türelmesen hagyják magukat simogatni. A két farkas 
külömböző ivaru, de bár már többször megfigyelték 
párosodásukat, szaporodásra ninct kilátás, (V. L.)

A hütelen elefánt. Esztendők óta a legjobb 
barátságban éltek a budapesti állatkertben az öreg 
elefánt és ápolója, Szobola András. Az ápoló való
ságos szeretettel halmozta el a nagy állatot, rendben 
tisztaságban tartotta s mindig pontosan tette elébe a 
hatalmas porció ételt. Az elefánt jól is viselte magát 
a mai napig. Most azonban valami vad ösztön vett rajta 
erőt s mikor ápolója bevitte neki az ételt, ormányá
val kétszer, háromszor végigvágott rajta. A meg
rémült ember kiáltozni kezdett de a hütelen elefánt 
nem elégedett meg ennyivel, hanem agyarával neki
esett a földön fekvő embernek s fölhasitotta a lába
szárát. A kiáltozásra összegyűlt őrök kimentették 
Szobola Andrást a ketrecből s elszállították a zsidó
kórházba, a hol bekötözték súlyos sebét.

A nyomor áldozatai. Széngázzal megmérgezte 
magát Budapesten egy anya három gyermekevei. Ko
vács Károly asztalossegédnek huszonöt éves felesége, 
ssületett Meleg Ágnes, meg kétéves Károly, négyéves 
János és ötéves Ágnes gyermeke a négy szerencsét
len teremtés, a kik nagy nyomorúságuknak estek áldo
zatul Egyikük, a kétéves fiú még a fulasztó széngázzal 
telt lakásban halt meg, az anyát és a másik két 
gyermeket pedig, a kiket eszméletlen állapotban talál
tak, a mentók bevitték a Rókus-kórházba, a hol mind 
a hárman haldokolnak. A lakók állítása szerint a 
halálra szánt asszony egyetértésben élt férjével s csak 
nagy szegénségük lehet az oka, hogy el akarta magát 
emészteni gyermekeivel együtt.

Hazatért kivándorlók. Agyoncsigázott négy- 
becsületes magyar gazdaember került vissza kivándorló 
útjáról, testben-lélekben megtörve, reménységében meg

csalatkozva. A négy parasztember: Farkas Mihály, 
Farkas András, tíudec János, Rudec István. Még két 
társukkal együtt a múlt évben egy boroszlói ügynök 
biztatására kivándoroltak Argentínába, otthagyva a 
sárosmegyei kis községet, a hol mindannyinak háza 
és földecskéje volt. Az ügynök azzal biztatta őket, 
hogy az argentiniai milliomos arazybányájában helyezi 
el őket s iszonyú jövedelemre tehetnek szert. A hat 
magyar embert alkalmazták is odakünn nehéz föld
munkára és olyan kegyetlenül bántak velük, hogy két 
társuk még évközben megszökött. A mikor keresésükre 
indultak, holtan találták meg őket egy argentiniai 
falucska határában, A négy kivándorló az angol konzul 
segítségével végre hazakerült, kifosztva és megtörve. 
Hazautaztak szülőfalujukba, hogy óva intsék a ki
vándorlás ábrándozóit, ne hallgassanak a lelketlen 
ügynökök hitegetésére.

Marakodó oroszlánok a cirkuszban. Berlin
ből táviraíozzák: Izgalmas jelentnek volt tanúja legnap 
este a közönség a Busch-cirkuszban. Heliot Glaire 
oroszlánszeliditőnő produkálta magát oroszlánaival. A 
mutatvány közben egy oroszlán, a mely széken ült, 
leesett a székről s ráesett egy másik oroszlánra, A 
két fenevad marakodni kezdett s csakhamar vala
mennyi oroszlán résztvett ebben: össze-vissza harap
ták egymást és oly borzasztó erővel mentek egymás
nak, hogy a szeliditőnő segédjének is be kellett 
mennie a ketrecbe. Vasruddal addig verték az orosz
lánokat, a mig egymást eleresztették. A cirkuszban 
nagy rémület támadt és sokan kimenekültek.

Életmentő csendőr. A zalamegyei Milej köz
ségben október 25-én veszedelmes tűz ütött ki, a 
mely rövid félóra alatt lángbaboritotta Salamon Mi
hály gazdaember házát. A nádfödeles házból a gazda 
felesége és leánya alig birt kimenekülni. A kétségbe
esett lakókat Mészáros Samu csedőrőrsvezető hozta 
ki az égő házból. Salamon Mihályné azonban vissza
futott a házba s apró ingóságait akarta kimenteni 
a tüzből. Egyszerre besakadt a padlás. Mészáros csen
dőrőrsvezető ekkor leöntötte ruháját vízzel, beszaladt 
a lángtengerbe s élete kockáztatásával kimentette az 
asszonyt. A lakosság a bátor csendőrt megéljenezte.

Betörök egy grófi birtokon. Nádasdy Ferenc 
gróf bodrogközi Becsked-tanyáján, vakmerő betörést 
követtek el a minap éjszaka. Az uradalmi iroda-helyi
ség falán nyílást törtek s igy jutottak a szobába. Ki
emelték a nyíláson a nagy Wertheim-szekrényt, kocsira 
tették s a határba hajtattak. Ott fejszével kinyitották a 
pénzesszekrényt s kifosztották; tízezer korona volt 
benne. A vaskasszát reggel megtalálták. A csendőrség 
és Beck fővárosi detektív, a kit odarendeltek, meg
állapította, hogy a betörést cigányok követték el. A 
bandát állítólag már elfogták Pácin község közelében.

Várospusztitó földrengés. Londonból távira- 
tozzák: A múlt szombaton a földrengés elpusztította 
Tnrsic perzsa várost, a mely egészen rombadült Három- 
százötven ember odaveszett. A kár óriási, mert a 
városban számos nagy bazár és 'száznyolcvannégy 
szőnyeggyár is elpusztult. A város a földrengés után 
valósággal eltűnt a föld színéről. Mivel a sebesültek 
száma igen nagy, Oroszországból hívtak segítségül 
orvosokat. Nem lehetetlen, hogy a Franciaországban 
szombaton kitört magnetikus vihart, mely a távirato
zást is lehetetlenné tette, a perzsiai földrengés okozta.
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K Ü L Ö N F É L É K .
Az elefánt munkaereje. Az indiai elefánt 

munkaerejéről Werther Waldemar egy német tudós, 
érdekes adatokat közöl. Az indiai faiparmunka főténye
zője az elefánt. A hatalmas állat okosságáról s türelmes- 
ségről Európában is számos példa forog közszájon, aki 
azonban az elefánt óta munkánál figyelhette meg, bizo
nyára minden várakozáson felül fog meglepődni. A 
víz partján fekvő nehéz fatörzseket melyeknek szállí
tásához 30—40 emberre lenne szükség, az elefánt or
mányával egyszerűen agyaraira fekteti s igy kényel
mes lépésben haladva, indul a fűrész-telephez, ahol 
azokat nagy rendszeretettel sorba lefekteti. E helyről 
egy másik elefánt hasonló módon szállítja a törzseket 
a gőzfürészhez, ahol azok négyszögletű hasábokká 
alakíttatnak. Az igy feldolgozott hasábokat ismét mások, 
magas négyszögü rakásokba hordják össze. E négy- 
szögű tornyokban a hasábok elhelyezése olyan, hogy 
közöttük a levegő szabadon átjárhat s igy azok meg
száradhatnak. A száraz hasábokat ismét elfántok hord
ják a feldolgozás helyére. Itt azokat a gépész, — 
szintén elefánt — beilleszti a gépbe s nagy szak- 
avatottsággal s nem kevesebb figyelemmel ellenőrzi, 
hogy a hasábból készülő deszkák, lécek nagysága, 
vastagsága, hossza egyenlő legyen! Természetes, hogy 
az ilyen megbecsülhetetlen munkás ára igen magas. 
Egyes gyártulajdonosok 20.000 rúpiát is adnak egy jó 
munkásért! A kissé magasnak tetsző árat azonban ért
hetővé teszi az a körülmény, hogy a munkás már t. 
i. az elefánt, tovább tart mint a gyár. Egy ilyen gyár
telep vezetője úgy nyilatkozott, hogy az elefánt intelli
genciája s ügyessége nem sokkal kisebb mint az indiai 
munkásé. Erre vall legalább az a körülmény, hogy az 
elefántok közül, dacára annak, hogy a folytonos üzem
ben levő gépek szűk sikátorai között járkálnak, soha 
sem sérült meg egy sem, Ellenben az emberi munkás
személyzet sérülései napirenden vannak. Azonban a 
természet rendjét megbontani büntetlenül nem lehet. 
Az igy betanított elefánt türelmes, szorgalmas, minden 
tekintetben megbízható munkás, — de nem szaporodik! 
Íme igy boszulja meg magát a természet örök törvénye.

Az alligátor fészke. Reese természettudós, aki 
az alligátornak nagy megfigyelője, a következőket 
Írja: Az alligátor a szabadban leginkább 30 tojást 
tojik fészkébe, amelyet a folyó, vagy tengerpartján 
készít földből, ágakból és levelekből. — Tojásait 
gondosan betakarja, leginkább a legkülönfélébb növényi 
anyagokkal, hogy a nap melege mellett még ez is 
melegítse őket és hogy igy minél előbb kikeljenek. 
Midőn már közeledik a kikelés órája, a tojásban levő 
kicsiny alligátorok oly sajátságos kiáltást adnak, amely 
12 méterre is elhallatszik. Ha az anya a közelben van, 
meghalván e hangot, fészkéhez siet és igyekszik fel
törni a tojást, hogy a benne levő fiók, ki akárván 
jönni, bele ne fulladjon. Ha valaki maga akar alligátort 
kikeltetni, legcélszerűbb, ha az alligátor tojásait egy 
csöbörbe teszi, amely ki van bélelve falevelekkel és 
földdel s az ilyen fészekre kotlós tyúkot ültet. Két 
hétre — mint Reese tapasztalta — az illető hallhatja 
a sajátságos hangot, amidőn a kis alligátor jelzi, hogy 
itt a szabadulás órája. De felnevelése természetesén 
sok fáradsággal jár s gyakran nem szerencsés ki
menetelű.

Birkózás az állatkirálylyal. Izgalmas jelenet 
folyt le a brüsszeli állatkertben. Mareth György állat-

szeliditő észrevette, hogy „Champion” nevű oroszlánja, 
amely egyszer már megsebesítette őt, szokatlanul izga
tott. Tanácsolták is neki, hogy hagyja el a mutat
ványát, Mareth nem törődött a figyelmeztetéssel, hanem 
belépett az oroszlánketrecbe és rákiáltott a fenevadra. 
„Champion” reája vetette magát és leteperte a földre. 
De Mareth a dühöngő fenevadat torkon ragadta és 
hátra szorította. A szolgaszemélyzet vasrudakkal oda
sietett és az oroszlánt megfékezte Mareth csak könnyű 
sebeket kapott; összetépett ruhája helyett mást öltött 
és húsz percnyi szünet után folytatta a mutatványait.

A hőség és a bogarak. Estefelé, ha beáll a 
sötétség és kigyul a villany, bárhová menjen is az 
ember, kávéházak kerthelyiségébe, vagy a főutcára, 
kellemetlen támadásoknak van kitéve. A lámpákat 
tömérdek fekete bogár zümmögi körül, amelyek nem 
kímélik az embert, belerepülnek a nyakába, sőt még 
a nőkkel sem tesznek kivételte. Nálunk azonban még 
csak hagyján, de sokkal kellemetlenebb ez a dolog 
Kievben, ahol a nagy meleg következtében tömérdek 
bogár lepi el az utcákat, sőt még a házakba is be
tolakodnak. A szegény oroszok már menekülni se 
tudnak a bogaraktól, amelyek jóval nagyobbak, mint 
a mieink s hozzá még kellemetlen bűzt is terjesztenek 
A hőség pedig, amely 28 fok, annyira szokatlan az 
oroszoknak, hogy a kövérebb embereket ugyancsak 
kerülgeti a guta. Sőt még az igavonó állatok sem 
mentek ettől a veszedelemtől. Baj tehát van úgy lát
szik, mindenütt s másoknak is vannak bogaraik, nem
csak nekünk, hiába akarják Bécs derék fiai ránk fogni.

Mennyi haj van a fejünkön? A „Revue Heb- 
domadaire-ben olvassuk: Tudja-e valaki, hogy mennyi 
haj van a fején? A statisztikusok, akik nyilván nem 
tudják, mivel öljék az idejüket, erre a fontos kérdésre 
is kiterjesztették figyelmüket. Megszámlálták, hogy 
hány szál haj van több külömböző fejnek egy-egy 
négyzethüvelyknyi helyén és ekként egy átlagos számot 
kaptak, amely 1076-ot tett ki. Minthogy pedig az emberi 
fej felülete átlag 20 négyzet-hüvelykből áll, könnyű 
volt kiszámítani, hogy a hajszálak száma egészben 
véve 127.920. Más statisztikusok, akik kutatásaikban 
még lelkiismeretesebbek voltak, a haj színe szerint 
specifikálták a hajnövés erősségét. Számításuk ered
ményeképp a következő adatokat szolgáltatták: a vörös 
haj 9200, a barna 11.800, a fekete 10.520, a szőke 
143.000. Legfinomabb tehát a szőke haj és legsűrűbb 
a vörös.

A megváltozott madárvilág. Grottevitz termé
szettudós érdekes cikkben bizonyítja, hogy a madarak 
világa megváltozott. Megváltoztatta pedig az ember, 
az ő mindent átformáló kultúrájával. Az erdők meg- 
rilkultak, a lápokat, nádasokat kiszárították, lecsapolták, 
a szántóföldek területe óriás módon gyarapodott, nagy, 
népes városok épültek s ez a változás nemcsak a 
föld, hanem a levegő lakosainak életmódját is ki
forgatta ősi mivoltából. A búbos pacsirtát, pipiskét, 
száz évvel ezelőtt még Magyarországon nem ismerték. 
Belső-Ázsia sivatagainak volt a lakója ezelőtt ez a 
fürge kis madár. Sajátos különössége, hogy csak a 
poros országur mentén szeret szökdécselni, a hol a 
fü is alig terem. A csengő hangú fekete rigó ötven
hatvan évvel ezelőtt csak a sürü erdő mélyén rakta 
fészkét s ma már kertben is hallatja zengő szavát. A 
nagyváros utcai madara, a léhütő veréb. Valamikor ez 
is csak az erdő-mező lakója volt s ma már télen-nyáron, 
ázvafázva a városi emberrel szenvedi át az idő járását. 
A fecske nem szereti annyira a várost. Meglehet, azért,
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mert nem verhet oly bátran fészket, mint falun, de 
hihetőbb, hogy azért, mert ott kevesebb a bogár is és 
nem tud napestig annyit fogni, a mennyi az 6' kis 
családja táplálására kell. A nagyvárosnak épp hasonló 
hatása van a madárra, mint az emberre. Kiöli belőle 
a félénkséget. A városi ember nem bántja a madarat, 
sőt őrül a látásának, mert eszébe juttatja a nagy, a 
szabad természetei A fecskemadár különben, mint a 
hogy a francia Ponchet állítja, fészekverésének a mód
ját is megváltoztatta. Régente a fészek gömbölyű volt, 
fent csak akkora nyílás, hogy a kis madár bebújhatott 
rajta. Mostanában azonban a fecske ovális alakú fész
ket rak, a melyen hosszan hasított bejáró-nyilás van. 
Az ember azonban nemcsak vonzza, hanem el is 
riasztja a madarat. A komor, méltósággal teljes sas 
kerüli az ember társaságát sőt még a gólya is csak 
olyan vidéket szeret, a hol kevesebb ember jár és 
lehetőleg magányosan áldozhat vadász-szenvedelmének.

Viharok sebessége. Mindamellett, hogy Amerika 
a nagyméretű dolgok hazája, a mire Unkle Samék 
méltán büszkék, aat hisszuk, hogy az Unió ama pol
gárai, a kiket végzetük a Szakramentó folyó völgyébe 
vetett, nem nagyon örülhetnek annak a kétes értékű 
szerencsének, hogy az ő farmjaik fölött rohannak el 
a föld legsebesebb orkánjai, melyeknek gyerekjáték 
vasúti vonatokat feldönteni, házakat nyomtalanul el
söpörni és büszke, 50 láb területű fákat tövestől ki- 
ráncigálni. Ilyen hely ott Kaliforniában a reyes-ponti 
meteorológiai állomás környék, alig félszáz kilométerre 
észak felé Szanfranciszkótól, a hol ez ideig a leg
erősebb és legtartósabb szélvészeket figyelték meg. 
Azt mindenki tudja, hogy odafönn a nyugodt - szelíd
nek látszó kék levegőóceánban a szelek folytonos 
forradalma űzi egymást, mert az a levegőtömeg, melyet 
a nap heve az egyenlítő fölött a magasba emel, északra 
és délre a sarkok felé ömlik szét, mig helyére viszont 
az arktikus vidékek hideg áramlatai tódulnak. A hideg 
és meleg levegőnek ez a folytonos kiegyenlítődése és 
vérszerü áramlása szüli a szeleket, viharokat és or
kánokat. jó szerencse, hogy a felső levegőmozgások
ból mi a földszinén alig kapunk valamit s az a szellő, 
mely idelent az arcunkat meglegyezgeti, vagy bár szél, 
mely megtudja már hajtani a sudár jegenyék karcsú 
derekát, példa se lehet azoknak a viharoknak az el
képzelésére, a melyek a magasságokban dühöngenek. 
A reyespointi meteorlógiai állomáson tavaly, május 
18-án eddig páratlanul álló szélsebességeket jegyeztek 
föl a regisztráló műszerek. Ezek tanúsága szerint az 
említett napon óránkint százhatvannégy kilométert 
nyargalt be a vihar, sőt voltak olyan pillanatok, midőn 
a sebessége százkilencvenhárom kilométerre szökött 
föl. Körülbelül olyan sebesség ez, mint a berlinrosszeni 
villámos próba- vonaté. Ilyen gyorsasággal, mely a mi 
gyorsvonataink sebességét messze fölülmúlja, 7—8 
nap alatt lehetne körülutazni a földet. 300 kilogram 
volt a szélnyomás az utbaeső akadályok minden négy
zet centiméterére, vagyis az adott viszonyok szerint 
minden akkora helyre, mint egy két filléres, 20 ló- 
erejü! Ha meggondoljuk, hogy a vihar több száz 
négyszögmérföldön egyszerre dühöngött, akkor fogal
mat tudunk alkotni magunknak a levegő viharos 
mozgatásánál szereplő lóerők millióiról! Egy másik, 
szinte sebes vihar egyfolytában 72 óráig tartott és ez 
idő alatt 7569 kilométert tett, vagyis majdnem ötödét 
a föld területének. Ez évi május 14-én négy napon 
keresztül a szelek középsebessége meghaladta a 97 
kilométert, s az anemóméter följegyzése szerint 18.069 
kilométer volt a befutott ut. Végül a legutóbbi hetek
ben kilenc egymásutáni napon 83 kilométer volt a

vihar által óránkint befutott ut. Ez a levegőmozgás 
azonban, mely a tavalyiakhoz képest csak szellő, már 
majdnem mindennapos azon a vidéken, a melyet telje
sen elnéptelenitett és letarolt.

A puska története. A első puskát úgy készí
tették a 14-ik században, hogy vasból csövet készí
tettek, melyet fa-agyra erősítettek. Az összeillesztés 
helyét kis gy-Iyukkaí látták el, amelybe elhelyezett lő
port gyutacscsal gyújtották meg, miután a fegyvert 
egy a földbe leszúrt villa-aiaku fára helyezték. Később 
a gyu-lyukat kis serpenyő váltotta föl, mely a kalapács- 
szerű szerkezet által az acél és kovából nyert szikrát 
felfogta. Ezek voltak az első elöltöltő fegyverek, 
melyeknek csöveibe gömbölyű ólomgolyókat szorí
tottak az úgynevezett puskavesszőkkei. Ezt az időt 
követte a fegyverek alakjának megváltoztatása úgy, 
hogy az vállhoz szorítható legyen, mi által lehetséges 
volt a fegyvert úgy alkalmazni, hogy azzal célozni 
lehessen. Ekkor készült az irányzék. A csövek eleinte 
csak simára voltak fúrva. Később jöttek a huzagolt 
vájkolásu csövek, melyekben az óiom-löveg megindult, 
igy a lőpor oxidációja alkalmával fejlődött gázok el- 
illanása megakadályoztatott, miáltal a kezdő sebesség 
nagyobb lévén, az átütő erő jelentékenyen fokozódott. 
Hogy a fegyver töltése gyorsabban történhessék, arra 
törekedtek, hogy hátultöltő fegyvereket készíthessenek, 
mi 1. Napóleon Pauli nevű puskamüvesének sikerült is 
1813-ban. Ezt a feltalálást követte az első gyújtó-szeges 
fegyver, melyet egy francia puskamüves Lefaucheux 
állított elő 1852-ben. Ezt a szerkezetű fegyvert követte 
a központi gyújtó-szeggel ellátott úgynevezett Lan- 
caster. Ezekkel a fegyverekkel vívták a poroszok is 
nagy háborúikat a 60-as években. Azóta a fegyverek 
annyira tökéletesek, hogy kötetekre szóló tanulmányt 
lehetne róluk Írni.

Virág-óra. Edinburg városának nevezetes látni
valója egy óra, a melynek csakugyan >le lehet tépni 
a virágát«. Az óra a Princes Street-Parkban van, 
Gyönyörű nagy virágágy, a rajza tökéletes óralap, a 
szám zöld alapon fehér virág. A mutatója kissé magas- 
sabban van, hosszú rézváiyuba hordott földben csupa 
piros szegfű. Az óra masinériája a föld alatt van kitűnő 
szerkezet, mert a mutató poutosan jár, egész Edinburg- 
ban a virág-óra a leghitelesebb idő mutató. Arról termé
szetesen gondoskodnak, hogy az óra sohse hervadjon el.

Szerkesztői üzenetek.
Orbán János urnák, Gombos. Halina csizmákat Lengyel 

Albert kartársunk szállít kitűnő minőségben Lakása: Alsó- 
Rákos. Nagyükiillő megye. Ralimonszky Gábor urnák, Molnos. 
A lapot már eddig is tekintélyesen megnagyobbítottuk az által, 
hogy a hirdetményeket a boritéklapra szorítottuk, de szívesen 
megnagyobbítanánk még jobban is, ha ebben segítségünkre 
lenne aj. előfizetők szaporodása. Sajsno azonban, hogy az elő
fizetők egy nagy része még az által is hátráltat, hogy az előfize
tési dijat vagy csak elkésve és rendetlenül küldi be, vagy azzal 
egészen adós marad. Ilyen módon évenkint 6—800 koronát ve
szítünk el. Most is kénytelenek vagyunk közel 400 olyan olva
sóknak intő cédulát, küldeni, kik előfizetésük megújításáról 
még nem gondoskodtak.

A kiadóhivatal postája.
Székely Ignác urnák, Miszloka. A 3-ik számot pótlólag új

ból megküldtük. Novák József urnák, Kapos-Füred. A 8 kor. be
érkezett s ezzel előfizetése a múlt hó végéig rendezve van.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

f ,
Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jr> 
Podhradszky Emil. |

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. November 15. 7. szám.

A nyugdíjügy érdekében.
Irta: Vihar Győző.

sak fél az a bánat, de viszont kettős az 
az öröm, a melynek részesei vannak. A 
szabadság, melynek sok élvezője akad, 

nem gyengül, de erősbödik; tagjainak szaporo
dásával mindinkább szilárdul. A mire egy ember 
magában képtelen, arra képes lehet egy társaság. 
Az erő tömörülve hatalom, szétforgácsolva sem
mi. Ez mind olyan régi igazság, melyen túl 
vagyunk, melyet belátunk, de a melyért nem 
küzdünk kellő eréllyel; az egyik talán azért nem, 
mert a szükséges erőnek fogytán van, a másik 
pedig azért nem, mert az önzés bénitólag hat 
akaraterejére és igy sok szent ü g y  csak sínylő
dik, vajúdik, inig végül elbukik. És mi ennek a 
szomorú eredménynek a szülő oka? Egyszerűen 
a részvétlenség, a közönyösség, mely a társa
dalom minden rétegét annyira hatalmába ejtette, 
hogy az a haladás inkább átkos lidércnyomásá
nak, mintsem áldásának tekinthető.

A hol megszűnik a közönyösség s fölüti 
fejét a mások ügyei iránt való részvét, ott a 
felebaráti szeretet hevében csakhamar ineg- 
fogainzik az isteni áldás, mely szünet nélküli 
tevékenségre serkenti az embert és ki-ki ki is 
veszi abból a vámot, de jogos részese ennek 
csak az lehet, a ki maga is hozzájárult tevékeny
ségével a megszületett áldás kitálalásához.

Hiába való egyesek minden megfeszített 
igyekezete, ha az a tömegnél nem kelt visz- 
hangot, de ha az eszme átment a tömeg vérébe, 
ha azt a tömeg magáénak vallja, ha azért hévül, 
lelkesedik és ha azért mindegyik tehetségéhez 
mérten áldozatot is hoz, akkor a siker el- 
maradhatlan, mert az egyesitett erő nagy hatalom!

Csakhogy éppen ez hiányzik számos célba- 
vett tervnél és éppen ezért bukik meg sok 
életrevaló eszme, sok tervezett üdvös intézmény.

Nem tudom, hogy mennyire haladott az 
erdészeti és vadászati személyzet nyugdíj intéz
ménye; mind összevéve is erről az üdvös 
intézményről csak annyinak vagyok tudója és 
látója, mint a mennyit megtudhattam s meglát
hattam szerény keretű kis lapunkból ama rövid 
idő alatt, mióta az minden héten egyszer az én 
szerény hajlékomba is be-betoppan, de arról 
igenis meg vagyok győződve, hogy az testestől, 
lelkestől szolgálatában áll ennek a jobb sorsra 
méltó szent ügynek, mely úgy látszik, hogy 
csak vajúdik, kínlódik, mert nincsen igazán 
lelkesülő barátja és illetve mivel az ilyen barátok 
száma igen csekély.

Látom lapunk szerkesztőjének véres tusáit, 
látom a kitartó türelmes küzdelmet, de ered
ményt még nem látok s a mi a föltűnő jelen
ség, az az, hogy a viszhang is szörnyűségesen 
gyenge. Pedig ha a közvetlenül érdekeltek nem 
állanak a tett sorompóiba, a mi szerkesztőnk 
hasábról-hasábra irhát, ki kiabálhatja tüdejét, egy
maga soha sem viszi dűlőre a dolgot. És a
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midőn az intézmény szükségességét, annak életre
valóságát s keresztülvihetőségét édes mindnyájan 
érezzük és tudjuk: miért nem állunk az ő segít
ségére? miért hagyjuk csak őt magát küzdeni? 
Nem félünk, hogy utoljára ő maga is kidől a 
küzdelemben és hogy mi itt fogunk állni tanács
talanul, tehetetlenül?

Szerkesztőnek megfujta a kürtöt, megadta 
a csoportosulasi jelet: tömörüljünk tehát; vet
kőzzük le a közönyösség rongyait, egyesítsük 
erőnket és intézzünk rohamot a munkakép
telenekké vált erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet, ezek özvegyei és árvái érdekében! 
Ne várjunk külső segélyre, idegen támogatásra, 
hanem bizzunk a saját erőnkben. Az ügy szent 
és nemes; akarattal, kitartással kellend kiindulnia; 
külső támogatást majd csak későbben vehetünk 
igénybe, akkor tudniilik, mikor már intézményünk 
életrevalóságának bizonyítékát szolgáltatta.

Engem az eszmének egyenesen szerkesztőnk 
lelkesült szavai nyertek meg; mint mondám, 
nem is tudom, hogy hol és mennyiben áll az 
ügy, de lelkesülök érette és vakon rohanok a 
tett; mezejére. Igenis, mindjárt a tett mezejére, 
de csak erőm korlátain belül. Cselekedje más is 
ezt és az eszme megtestesül.

Nevetséges: 15— 20 ezer tagból álló tekin
télyes testület nem képes egy nyugdíjintézményt 
létesíteni? Ez valóságos satira! Csak akarni, 
komolyan akarni és tenni s nem csak óhajtani 
kell. Bizon az Isten csodát nem tészen kedvünk
ért, magunknak kell kezdeményezni és tenni; a 
többi jön önkényt.

Tag van elég: 10— 15 ezer tag könnyen 
összetoborozható; közvetítő orgánuma: lap van, 
hol megbeszélhetjük, hányhatjuk, vehetjük az 
előzetes kérdéseket, pénz lesz, ha kivetünk mér
sékelt tagsági dijakat s az erdei és vadászati 
kihágások után kiszabott bírságpénznek részben 
felhasználhatók, jótékony alapítók mindenkor 
akadtak, akadnak erre a célra is; sorsjátékok 
rendezéséhez engedély kieszközölhető, hang
versenyek, mulatságok tarthatók erre a czélra, 
csak legyen az intézmény országosan szervezve.

Igaz, hogy ennek a szép eszmének is elő
feltételét egy kiz mozgatható alaptőke képezi s 
hogy egyelőre ez is hiányzik, ámde jó akarattal 
ez is előteremthető, ha egyszerre nem, hát 
lassankint. Tegyük össze a filléreket, koronákra 
növik ki azok magukat.

Én is lelkesedem az emberbaráti eszméért, 
áldozok azért én is, áldozzon más is, kiki szerény 
tehetségéhez mérten.

Lehetséges, hogy lelkesedésem félreértetik, 
hogy az talán félre is magyaráztatik, hogy a 
tőlem mindenha távol álló rut önzés vádjával 
illettetem és hogy ajánlatom mindenekfelett 
kicsinyeltetni fog; ámde én lelkiismeretem tiszta
ságától áthatva, eltelve az einberies intézmény 
iránt táplált szeretetemtől, megteszem ajánlato
mat. Ugyanis: most van sajtó alatt a ^ V a d á 
s z a t i  s z a k i s m e r e t e k g y ü j t e m é n y e < s  ciinü 
terjedelmesebb olyan müvem, melynek tartalmát 
minden vadásznak ismernie kell, melynek tartalma 
iránt egyetlen egy nemzetgazdászati érzékke1

f C .

w TARCZA. 'iC Í M

Kaland farkasokkal.
(Németből forditva.)

í_ L ,z  1880 évi augusztus hó 17-én a boldogult 
Battenberg Sándor herceg, Bolgárország fejedelménél 
tett látogatásból visszatéró'ben Sófiából a Balkánon 
át Lom-Palánkára kocsiztam. Itt szándékoztam bevárni 
a »Merkur« személyszállító gó'zöst, a melynek. más
nap kellett megérkeznie, hogy azután azon tovább 
folytassam utamat Belgrádba. Détután 2 óra felé járt 
az idő', midőn a szinte elviselhetlen hőségtől és a 
hosszú kocsizás fáradalmaitól holtfáradtan Lom-Palán- 
kára megérkeztem. Itt jobbat mit sem tehettem, mint 
fáradt és megmervedett tagjaimat kipihentetni.

A Duna partján levő abban a kis vendéglőben, 
a melyben megszáltam, inkább azért, hogy a fogadós

kapzsiságát kielégítsem, mintsem hogy éhségemet csil
lapítsam, egy kis frissítőt vettem magamhoz s azután 
visszavonultam a lehető legszerényebb szobácskámba, 
hol azután Adám mezbe öltözve (tulajdonkép vet
kőzve) levetettem magamat a minden porcikájában 
nyikorgó ágyra, azzal a feltett szándékkal, hogy 6 
óráig szunditok egyet s azután puskámat magamhoz 
véve sétát teszek a falu környékén, azonban alig 
heveredtem le, már is sajnosán kellett tapasztalnom a 
Keleten annyira elterjedt apró ugroncok jelenlétét s 
hiábavaló volt minden kapkodás és csapkodás, pár 
pillanat múlva érezte már az én nyugalomra vágyó 
testem, miként végzik rajta a kicsiny vérszopók gyakor
lataikat. Egy ideig csak forgolódtam és tűrtem, de 
utóvégre is meguntam a dolgot s egy hatalmas lökés
sel levetettem magamat az ágyról és belevágtam maga
mat a szalonnazsir pecsétekkel pazarul kent viasz
vászonnal bevont zsöllébe. Istennek hála, itt azután 
találtam egy kis nyugodalmat, miután előbb még 
a leesés ellen való védelem céljából az asztalt oda
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bíró állampolgár sem lehet közömhös; ennek a 
könyvnek bolti árát a kiadó 8 koronában állapí
totta meg és nem is fogja olcsóbban adni, de 
nála keresztül fogom vinni — s eme szavamért 
és kötelező Ígéretemért erkölcsi felelősséget is 
vállalok — hogy ebből a 8 koronából 25%-ot 
a kiadó az erdészeti és vadászati altisztek nyug
díj intézménye alapja javára fog fordítani, a 
mennyiben a megrendelő esetleg a gyűjtő maga 
is tényleg altiszt, vagy annak özvegye, avagy 
árvája.

Én egyelőre és egyébként nem járulhatok 
tettel a szent célhoz; ki hozzájárulásával előbbre 
vinni szándékozik az ügyet, az nyújtson segéd
kezet; egy közös érdeket mozdít előbbre 100 
példánynál 200, de 1000 példánynál már 2000 
koronával és igy tovább.

Mit szól ezen ajánlatomhoz a szerkesztő 
ur? Vájjon elfogadható-e s kihez kellene még 
fordulnom, ki hivatott annak sorsa fölött dönteni 
és a kivel esetleg részletesebben is megbeszél
hetném az ügyet? (Erre nézve lapunk jövő 
számában bővebben nyilatkozunk. A szerkesztő).

Egyébként szíveskedjék velem a szent ügy 
érdekében rendelkezni, szerény tehetségemmel 
készséggel állok annak önzetlen szolgálatába!

A sarki vagy havasi nyúl (Lepus timidus 
vagy variábilis) és annak vadászása.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás és vége).

f i

havasi nyúl egyébként nem olyan félénk, mint 
a mi mezei nyúlunk és ennél élénkebb, moz
gékonyabb természetű is és éppen ezért nem 

is keres fekhelyül mindenkor mélyedéseket, maga 
pedig ilyeneket talán soha sem készít magának, leg- 
föllebb igen erős hideggel, a mikor a hóba szokta 
magát beásni, de többször be is havaztatja magát és 
ilyen alkalommal több napon át is elfekszik a hó alatt 
minden táplálék nélkül s üregébó'l csak akkor jön elő, 
a mikor a hó már megszállott, megkérgesedett és őt 
fentartani képes. A kérges hóállás a havasi nyulat 
éppen nem hátráltatja haladásában, mer föltűnő hosszú 
lábujjain behúzható éles karmokkal bir, mint a macska 
és ezek segélyével, valamint a mezei nyulénál hosszabb 
hátsó lábaival messze képes magát elvetni a síkos 
felületű havon is; nem csúszik és egyébként is haladás 
közben széjjel terpeszkedő lábujjai nehezebben süpped
nek a hóba s ezért is biztosan halad annak felületén. 
Gyakrabban kint a nyílt tereken, a hó tetején is el
fekszik a havasi nyúl és az embert, főleg ha eb is 
van közelében, többször nagyon bevárja; mindennek 
dacára is sokszor elkerüli az ember, mert színe telje
sen egybevág a talaj vagy a hó színével; az a fölött 
pihenő nyúl szemet sem szúr, de ha figyel az alpesi 
vadász, akkor kiveheti a talaj színétől nagyon is el
térő szinü fülhegyeket, melyek a hóban vagy gubbasztva 
vagy fekve didergő nyúl fogainak folytonos vaczogó 

következtében szünet nélkül rezegnek és

húztam, mely utóbbi óvatosság azonban fölöslegesnek 
bizonyult, mert — mint azt később a fölkelésnél tapasz
taltam, eléggé odaragadtam volt a zsölle huzatához.

A mint felébredtem, már este félnyolcra járt az 
idő. Bosszankodva, hogy nem ébresztettek "fel 6 óra
kor, a mint azt meghagytam volt, gyorsan felöltöztem, 
hogy legalább még egy kis sétát tehessek. Lent a 
vendéglőben biztosítottak róla, hogy pont 6 órakor 
dörömböltek az ajtómon, de hiába, nem bírtak fel
ébreszteni.

A felséges Duna partján tett rövid séta után 
benéztem a »Bel!evue« étterem erkélyére, a honnan 
gyönyörű kilátás nyílik a Dunára. Itt megismerkedtem 
a gőzhajós társaság több tisztviselőjével, a kik beszéd 
közben legnagyobb csodálkozásomra mind kijelen
tették, hogy szenvedélyes vadászok. A mint az urakkal 
igy elmerültem a társalgásba, egyszerre csak úgy rémlett, 
hogy farkas vonítást hallok. Még nem voltam egészen 
tisztában azzal, hogy nem csalatkoztam-e, midőn is
mét megütötte füleimet az az utálatos vonitás, mely

mind erősebbnek és több hangúnak látszott. Semmi 
kétség többé, túl a Dunán farkasoknak kell lenniök.

— Ugyan uraim — szóltam a tisztviselőkhöz, — 
önök vadászoknak mondják magukat s még csak egy 
szóval sem említették, hogy itt farkasok is vannak: 
hallják csak, hogy vonitanak a bestiák a Duna túlsó 
partján. És önök itt olyan nyugodtan ülnek!

— Ah — felelte az egyik ur — ezt a hang
versenyt mi minden este halljuk, de a farkasok nem 
túl a Dunán, hanem azon a nagy szigeten amott túl, 
vannak a melynek sűrűiben annyi a farkas, hogy 
leveszett ember lenne az, a ki oda átmerészkednék.

Teremtette! — gondoltam magamban, — ugyan
csak helyes, hogy ezek az urak nem valódi vadászok! 
Fenhangon pedig s nevetve oda szóltam:

— Nos, uraim, akkor én holnap reggel meg 
fogom mutatni, hogy egy vadász merhet átmenni arra 
a szigetre.

— Lehetetlen ! — hangzott minden szájból -  azt 
semmikép sem engedhetjük meg.

Beszéltek még tovább is, de engem lebeszélni 
nem lehetett, sőt ellenkezőleg nyomban intézkedtem,
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igy a vadász két folyton mozgó kis fekete vonalat 
Iát maga eló'tt, meiy tünet félre nem ismerhető' jele a 
nyúl jelenlétének.

Hóállással, főleg ha az kérges felülettel bír, 
mikor a havasi nyúl nem találhatja meg szokott táplá
lékát s azt a hó alól sem képes előkaparni, akkor még 
a »hegyi« nyúl is bevonul az erdőrészekbe és ott a 
fiatalabb fák kérgének lehántása és a vékonyabb haj
tások lerágása által éppen olyan érzékeny károkat 
okoz, mint okoznak a mi mezei nyulaink, melyekkel 
itt özszejövén, nem ritkán el is párosodnak és ebből 
az elpárosodásból származott korcsok azntán tarka 
mezt örökölnek.

A havasi nyúl párosodási mozgalma és viszonyai 
egyezők a mi nyulainkéval, de a havasi nyulak pároso- 
dása rendesen csak márciusban kezdődik. A fiatalok 
féléven át fejlődnek; rendesen valamivel kisebbre 
nőnek, mint a mezei nyulak, de azért 7 kilogramos 
példányok ezek közt is előfordulnak.

A havasi nyúl feje zömökebb és gömbölyűbb, 
fülei jóval kisebbek, mint a mezei nyulé; farka csak 
fél olyan hoszu, mint feje s ennek felső része nem 
sötét, mint a mi nyulunké, hanem alsó részével telje
sen egy szinü, vagyis tiszta fehér.

Úgy hallottam, hogy a havasi nyúl elvétve nálunk 
is, a Retyezát hegységben és Törcsvár környékén gyér 
ssámban előfordul, Miért is ne? Lehetséges.

Mikor P. Keschben egy alkalommal október hó
ban szerencsém volt marmotára vadászhatni, ugyanez 
alkalommal meghívtak minket is P. Sevenna alsó- 
engadin kerületi község határába nyúlvadászatra, mit 
természetesen nem is utasítottunk vissza, hanem át- 
rándultunk Sevennára is és itt már vizslákkal vadász
tunk a Piz hegység kevésbé magas emelkedésein por
hóban, mely fényes bizonyítékát szolgáltatta a nyúl 
nagy mennyiségének, Csapa csapát ért; alig voltunk 
képesek a lépten-nyomon egymást keresztező csapák

ból kibontakozni és azokon eligazodni, pedig a csapák 
szolgálnak Útmutatóul abban a rideg világban; egy- 
egy csapát ki kell választani és azon haladni, a mig 
csak valamely fenyőbokorhoz, kőgörgeteghez vagy 
sziklaüreghez nem ér az ember; a nyúl rendesen 
innen ugrik elő, a bakok korábban, a nőstények ellen
ben későbben, csak arra kell ügyelni főleg a helyi 
viszonykkal ismeretlen vadásznak, hogy nagyon m"ssz* 
ne csapázzon, mert különben kiteszi magát az alpeig 
vadászatok összes veszélyeinek, főleg ha társától ellen
kező irányban csapáz.

Kiugrás után a nyulak soha sem futnak messzire; 
lehetőleg a legközelebbi hasonló alkalmas helyen —- 
esetleg valamely marmota kotoréknak szűk nyílása 
előtt is — megvonják magukat még hibás lövés után 
is, de lövésük a szokatlan és a talajjal teljesen egyszin 
miatt dacára a közel kelésnek is nem könnyű; azon
ban ha a gyakorlat már reá vezeti a vadászat, hogy 
a célpontul szolgáló fekete vonások közé, de mint
egy 5 centiméterrel alacsonyabban kell céloznia: akkor 
minden nyúl fejen lesz találva és éppen úgy buk
fencezik a havasi nyúl is, mint a mezei.

A havasi nyulat rendesen az irt módon vizsla elől 
szokás lőni, de hajtókkal is éppen úgy lehet reájuk 
vadászni, mint nálunk a mezei nyulakra, azonban 
inkább csak alulról a magasnak hajtva azokat és csak 
kevesebb számú hajtóva!, mint nálunk szokás, mert 
főleg Sesvanán bizon nem igen akad hajtó népség a 
vadász urak kényelmére, de ha egy-kettő akadna is, 
ezek ugyancsak követelnék ám óránkint a maguk 50 
centim, hajtópénzüket!

Hálóval fogni a nyulakat nem szokás, de a tő
rész és hurokvető orvvadászok a magas Alpokon is 
csak úgy — sőt talán még jobban — garázdálkodnak, 
mint nálunk.

Lyukbuvó ebet egész Svájcban mindenfelé sokat 
és Engadin vidékén még hosszú lábú hajtó ebet is

hogy hajnali %3 órára egy csónak várakozzék rám a 
szükséges evezsökkel.

Éjjeli 11 óra volt, mikor meghozták a hirt, hogy 
a csónak három emberrel várni fog a kiszabott idő
ben a gőzhajó állomásnál. Erre elbúcsúztam az urak
tól, kik még egyszer megkisérlették lebeszélni szán
dékomról, de hiába. Hazatérve szállásomra, azonnal 
könnyű vadászöltönyt húztam fel s igy felöltözve 
heveredtem le a zsöllyére, hogy szundítsak egy kicsit, 

v de bizon ez nagy izgatottságom miatt sehogy sem 
akart sikerülni s hajnali 2 órakor már felkeltem, magam
hoz vettem 28-as lancaster duplámat, vadászkésemet 
és távcsövemet s elindultam le a kikötőbe.

Sok keresés után ráakadtam a csónakra s em
bereimre kiket felébresztettem, sok időbe tellett azon
ban, mig meg tudtam magamat velük értetni, mert 
csak bolgárul értettek. Utóvégre mégis sikerült egy 
pár szlovén szóval megmagyarázni nekik a legszük
ségesebbet.

Keleti szél fújt s ezért egy darabon viz ellené
ben kellett mennünk, hogy elérve a sziget felső végét,

a túloldalon azután lefelé ereszkedhessünk. Alig hogy 
átértünk a túlsó oldalra, letétettem embereimmel az 
evezőket, hogy igy a legcsekélyebb zajt is kerülve, 
csupán a viz folyása által vitessünk le a kijelölt pontig. 
A mint igy már mintegy 100 méternyit haladtunk, az 
egyik bolgár előre mutatott, hol a parton elterülő köd
ben néhány bizionytalan alak látszott mozogni, melyek
ben azonban én messzelátóm segélyével három far
kast ismertem fel, melyek azonban már a legközelebbi 
pillanatban eltűntek a sűrűben.

Erre nyomban kiköttettem a partra, kiszáltam, az 
evezősöknek pedig meghagytam, hogy azonnal térje
nek vissza a sziget felső végére s ott várakozzanak 
rám. Reméltem, hogy a farkasok visszatérnek még a 
partra s ott egy jó búvóhelyet kerestem, de miután 
mintegy 20 percig hiába várakoztam, felhagytam a 
reménynyel s elhatároztam, hogy benyomulok a sziget 
belsejébe, hol — mint azt nekem mondták egy 
holt ág húzódik végig á hosszú szigeten. Ezt akartam 
tehát felkeresni és ott lesbe állni.
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eleget lehet látni, de hajtó ebekkel mi nem vadász
tunk, habár elképzelhető', hogy az erdős és emberi 
lény által meg nem járható sűrű s sziklagörgetegekkel 
is elborított talajú hegyszakadékokban a hajtóebek 
sarki nyúlra (erdei egyedeire) is kiválóan alkalmasak 
lehetnek.

Én P. Sesvennában harmadmagammal a mondott 
alkalommal aránylag igen rövid idő alatt 12 sarki 
nyulat ejtettem volt el, köztük egy tarka korcsot is, 
de a nagy hóban való szokatlan járás-kelés, valamint 
a nagy hócipőkben való örökös hegymászás is igen 
kifárasztott, szemeimet pedig a csillogó hó annyira 
megviselte, hogy az egyébként is nehezen szembeötlő 
fehér tapsifülesek legtöbbjének csakis tiszteleti lövések
kel kedveskedtem, különben talán egymagám is ejt
hettem volna nagy szerencsém mellett annyit, a men
nyit mindnyájan együtt ejtettünk.

Ámde a végeredménnyel mégis meg vagyok 
elégedve még ma is, mert elmondhatom, hogy vadász
zsákmányaim közt tiszta fehér nyúlbokréta is díszeleg.

L E V E L E Z É S .
Sz. Kövesd- 1903 november 4.

A Temesvárod folyó évi október havában meg
tartott erdőőri szakvizsgálat alkalmával abban a szeren
csében részesültem, hogy a levizsgázottak részére ki
adott bizonyítványokat én állítottam ki, illetve meg
írtam, ezen kívül pedig az irodai teendő végzésében 
való segédkezés céljából is a vizsgáknál mindig jelen 
voltam s Így módomban volt figyelemmel kisérni a 
vizsgák teljes lefolyását és megszereznem azok ered

ményének pontos adatait melyeket közölni óhajtok 
lapunk tisztelt olvasóival.

Az írásbeli vizsga október 19-én kezdődött, mi
után előzőleg az összes jelentkezők lefizették a 10—10 
korona vizsgadijat. A vizsgához jelentkezett volt 57 
egyén, ezek közül azonban nem Horbász Mihály nevű 
jelent meg s igy a tényleg megjelentek száma 56 volt.

írásbeli feladványnak a következő három kérdés 
volt kitűzve:

I. Hányféle vágást különböztetünk meg a szál
erdőnél? írja le azoknak mikénti foganatosítását, hol 
alkalmazhatók azok tekintettel az erdőtörvény rendel
kezésére ?

II. Egy vágásban a következő faanyagok lettek 
kitermelve:
264 db. 10 m. h. 35 cm. K átm. tölgy épületfa 
124 db. 8 m. h. 29 cm. K átm. tölgy épületfa 
2000 ürm3 hasáb és 1000 ürm3 dorong tűzifa.

Ha egy m3 épületfának termelése 80 fillér, egy 
ürmeter hasáb tűzifáé 70 fillér és egy ürmeter dorong 
tűzifáé 50 fillér, a termelést pedig három munkás 
csoport végezte és a kitermelt faanyagnak: az A 
csoport 3/io-ed, B. csoport 6/10-ed és a C. csoport 
2/10-ed részét termelte, kérdés: mennyit tesz ki mind
egyik csoport keresete egyenként és mennyi az 
összes kereset?

III. Elkészítendő a felesketett és szakvizsgá
zott erdőőr által az erdőtörvény szerint vezetni 
rendelt rovatos napló mintája és abba szabályszerü- 
leg bevezetendő az összes fenforgó körülmények 
figyelembe vételével egy juhok és kecskék behajtása 
által elkövetett legeltetési kihágás.

A szóbeli vizsgálat október 29-án kezdődött és 
29-én végződött s igy naponkint átlag 6 egyén 
vizsgázott.

Vizsgáló biztosok és az általuk kérdezett tan
tárgyak a következők voltak:

A sziget azonban csupa embermagasságu cser
jével volt benőve, a mely telisded teli s át meg át
szőve különféle kúszó növények indáival szinte áthatol- 
hatlan volt, annyira, hogy nem maradt más hátra, mint 
hogy vadászkésem segítségével csináljak magamnak 
utat lépésről lépésre. Miután pedig ez a munka nem 
csak időt rabló volt, de meglehetős zajjal is járt, alig 
hittem lehetségesnek farkast láthtatni, azért azonban 
csak folytattam az ösvénykészitést, hogy igy legalább 
a jövőre némileg járható utat biztosítsak magamnak.

Miután igy egyenes irányban a vélt holtág felé 
átdolgoztam magamat - igaz, hogy félórai keserves 
munkával — a sűrűség egyszerre ritkulni kezdett s 
nagy örömömre csakugyan megpillantottam magam 
előtt a holtágat . . Most a legnagyobb elővigyázattal 
közeledtem a parthoz s itt meghúzódtam egy bokor 
mögé, a honnan elég jó kilátásom volt. Mily nagy 
volt azonban meglepetésem, midőn alig 200 méter
nyire magam előtt több hosszú lábú alakot pillan
tottam meg a parton, melyeket szabad szemmel dám

vadaknak néztem s csogálkoztam azon, hogy mikép 
tartózkodhatik itt ilyen vad, hol annyi a farkas? Ekkor 
elővettem távcsöveméi, de még ezzel sem tudtam 
biztosan megállapítani a mozgó alakok milétét. Csak 
ide-oda való járkálást és ugrásokat láttam a ködön át s 
úgy vettem ki, hogy ott több magas lábú állat mozog.

A mozgó állatok száma nagynak látszott s igy 
nem akartam hinni, hogy farkasok lennének. Hogy 
meggyőződjem a dolog mibenlétéről, közelebb kellett 
jutnom és ez sikerült is részben hason csúszva s 
most csakugyan tisztán kivehettem, hogy ott nem 
kevesebb, mint kilenc farkas ugrándozik, és pedig kettő 
nagyobb és hét kisebb, nyilván az előbbinek kölykei. 
Egy ideig még gyönyörködtem játékukban s mérlegel
tem, hogy mikép juthatnék biztos lövéshez. A két öreg 
folyton a fiatalokat kerülgette, a melyek hol a porondon 
henteregtek, hol pedig csodálatos ugrásokat tettek. 
Ha akkor már lett volna egy mostani messze hordó 
golyós fegyerem, könnyű dolog lett volna a 150—180 
méter távolságban levő farkasok közül vagy egyet 
leteriteni, igy azonban igyekeznem kellett őket leg
alább siáz méternyire megközelíteni.

(Folytatása következik.)
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D ö m ö t ö r  Ti hamé r  kir. erdőfelügyelő (Elemi 
rész. Erdővédelem. Erdőtörvény).

Ri í t e r  Károl y orsovai m. kir erdőmester (Erdő- 
használattan).

T ö r ö k  S á n d o r  m. kir. erdőmester a vadász
erdei szakiskola igazgatója (Erdei növénytan. Erdő
tenyésztés. Rovartan. Számtan).

A vizsgálatnak alávetett 56 egyén közül vizgázott: 
kitűnő eredménnyel 12—21'5°/0, jó eredménnyel 14= 
25°/0, kielégítő eredménnyel 18 =  32°/u. Megukott 
12=2T5 °3.

JH asznos tu d n iv a ló k .
A patkolás mestersége. Egyike a legkénye

sebb dolgoknak a lovak patkolása s még ma is igen 
nagy eltérés mutatkozik a szakemberek véleményében 
arra való nézvést, hogy vájjon melyik eljárás helyesebb: 
a patkót a patához vagy a patát a patkóhoz idomítani?

Ebben a tekintetben még leghelyesebb, ha egy 
igen híres angol állatorvos abbeli nyilatkozatára épít
jük elméletünket, hogy »azon esetben, ha a megpat
kolt pata megtartaná mindenkoron ugyanazon alakját, 
akkor ez a pata fejlődésére nagyon hátrányos dolog 
lenne.«

Az élő pata folytonosan fejlődik és változtatja 
alakját s ha a kovács azt tapasztalat utján nagynak 
véli, vegyen le belőle annyit, amennyit jónak lát.

Nagyon elhibázott dolog lenne azonban, ha 
magunknak egy ideális pata alakot vennénk zsinór- 
mértékül s minden egyes patát a szerint akarnánk ki
formálni; hanem igen is, ismernünk kell a különféle 
pata alkatokat s azoknak nagyságát s akkor alkalmas 
patkót választván, a patát kell a patkóhoz szabnunk. 
Az alkalmas patkó megválasztásában azonban nagyon 
lelkiismeretesek legyünk és szerezzünk gyakorlatot; 
met ekkor bátran elmondhatjuk, hogy sokkal helyeseb
ben járunk el, ha a patát alkalmazzuk a patkóhoz, 
mint megfordítva, mert hiszen például hányszor meg
esik, hogy egy megnyúlt patára nagy patkót ver a 
kovács s az a körmöt a húsig lehasitva esik le a ló 
lábáról. K.

*vf* *í/* *#• *?/• <\f/» *?/* <■>?<♦

H Í R E K .
Az uj Messiás. Amden svájci helységben egy 

idő óta olyan dolgok történnek, a melyek nagy cso
dálkozásba ejtik az egész környék lakóit. Állítólag 
amerikai emberek sok tőidet és telket vásárolnak ott 
és pedig alku nélkül, készpénzért. Eddig mintegy négy- 
százezer frank ára fekvőséget vásároltak s a kis hegyi 
faluban mindenki örül a dolognak, csak a plébános és 
a káplán nem. Kitűnt ugyanis, hogy a gazdag föld
vásárlók a keresztény-kommunista szekta tagjai, a kik

valóban Észak-Amerikából jöttek át Európába s a 
csöndes falut választották ki arra, hogy egy kis koló
niát alapítsanak. Az alapitó és főnök egy Klein nevű 
ur, a ki valamikor mainzi polgár volt s mintegy tizen
öt évvel ezelőtt vándorolt ki Amerikába. Már két évvel 
ezelőtt megvette Amden mellett a Krappenhof nevű 
jószágot s ott berendezkedett. Csakhamar több család 
jött utána, majd egyes magános emberek, a kik mind
annyian egy társaságot alkotnak. Mindenki a közös 
kaszába teszi összes vagyonát, mindnyájan együtt ét
keznek, de kiki a maga külön házában lakik. Most 
egy Mária-kápolnát is akarnak építeni. A szekta tagjai 
az uj Messiást várják, a ki szerintük 1904 husvétján 
Amdenben fog megjelenni.

Harc a cigányokkal, a  biharmegyei Alpár 
községből jelentik, hogy a vásárra menő iparosokat 
minap éjjel az Alpár község mellett levő pálinkásbalmi 
kis erdőnél egy öt tagból álló cigánybanda megtámadta. 
Az iparosok jó ideig maguk állottak ellen a rablóknak, 
de a mikor nem bírtak velük, egyikük beszaladt a 
községbe, a honnan Szabó István rendőrkáplár és 
Racz Károly esendőrórmester siettek az iparosok vé
delmére. Valóságos harc fejlődött ki a rabló cigányok
kal, a kik kést rántottak s az iparosok közül többeket 
megsebesítettek. A veszedelmes helyzetben Szabó 
István rendőrkáplár revolverlövésekkel verte vissza 
a támadókat. A lövések közül kettő talált s két cigány 
holtan terült el a földön. A lövésekre a vakmerő rablók 
elfutottak. A két halottat bevitték a községházára. 
Alpár mellett egy Ízben már volt halálos kimenetelű 
harc a rabló cigányokkal.

Flóberttel m egölt gyermek. Maria-Besnyőn 
Láng Sándor a minap flóberttel verébre lövöldözött. 
Később leült pihenni egy padra s fegyverét maga 
mellé iámasztotta. Kis öcscse, Láng Gyula ezt észre
vette s fölemelte a fegyvert. Bátyja utana kapott s e 
közben a fegyver elsült, melynek apró sörétei a fiú 
agyába fúródtak. Az orvosi segítség nem használt, a 
kis fiú kiszenvedett.

A plébános tragédiája. A pozsonymegyei 
Sárosfa községből Írják: Pár napelőtt temetni hívták 
Tomanovich Ferenc csallóköz-felbári plébánost. Az ősz 
lélkipásztor el is indult, hogy megadja holt felebarát
jának a végső tisztességet, de mar a halottas házhoz 
nem jutott e l: útközben hirtelen rosszul lett, összeros- 
kadt s néhány pillanat múlva meghalt. A hatvannégy 
éves embert szivszélütés érte.

Betyárvilág. A beszterce-naszód-vármegyei Runk 
községből írják, hogy ott vagy két év óta, nincs vége- 
hossza a tolvajlásnak és rablásnak. A községben csak
nem minden házában betörést követtek el, sőt a szer
vezett rablóbanda rátámadt a községi bíróra is és re
volverrel riasztotta el az éjjeli őröket. Az egész falu te
hetetlen volt a vakmerő rablókkal szemben, a kik a 
legelőről a juhokat, a házak udvaráról a méhkasokat 
és az aprómarhát is elhordták. A múlt héten a naszódi 
csendőrség Fekete György őrmester vezetésével nagy
szabású hajszát indított a rablókra s hosszas fáradozás 
után huszonegy legényt fogdostak össze a község 
határában. Az elfogottak között volt a főcinkos, Zagrán 
Flőra. Ót és három társát bekísérték a naszódi királyi 
ügyészség börtönébe. A számát sem lehet tudni a tö
méntelen bűnténynek, mert legtöbben a rablóktól való 
félelmükben nem merik a hatóságnak bejelenteni.

Bűnös nyomorúság. Berlinből borzalmas csa
ládi dráma hire érkezik. Egy Winterstein nevű betű-
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szedő felesége végső nymoruságra jutván, elpusztította 
három kis gyermekét, semhogy éhezni lássa őket. Az 
ártatlan gyermekeket, a kik közül a legnagyobb hét, 
a legkisebb négy esztendős, fölakasztotta. Az anya 
azután önként jelentkezett a rendőrségen s elmondta, 
hogy férje, a ki tüdőbajos, szanatóriumban fekszik.

Gyilkosság a nászlakomán. Aranyág község
ben, oltár elé vezette Trifunics Sztévó bocskorkészitö 
a falu egyik szép leányát. Az esküvő után mulatságra 
gyűlt össze a násznép a menyasszony szüleinek házá
ban. A tánc közben az egyik legény átölelte az uj 
assonyt s az ittas férj erre éktelen dühvei vetette rá 
magát a legényre. Dulakodás támadt, majd mind a 
ketten kést rántottak s a kétségbeesett fiatal aszony 
sikoltozva vetette magát a dulakodók közé. Trifunics 
Sztévó a viaskodás közben késével mellbeszurta fele
ségét, a ki nyomban meghalt. A gyilkost letartóztatták.

Kasszarablás. Két kasszarablásról kapunk hirt. 
Az egyik Ruszkabányán történt, a hol ismeretlen tet
tesek betörtek a kaláni bányatársulat irodájába s a 
pénzszekrényt fölfeszitve, 4400 korona készpénzt el
raboltak. A betörőket eddig hiába keresik. — Tere- 
gován az éjjel egy betörő-banda póruljárt. Többen 
lehettek, a kik betörtek a községi pénztárba. Kiásták 
két helyen is a falakat s úgy döntötték le a falba erő
sített pénzszekrényt, melyben készpénzben és értékben 
rülbelül 10.000 korona volt. A nagy pénzszerény 
azonban, a mint földült, maga alá temette Montya Ist
ván mezei csőszt, a kinek ballábát teljesen összezúzta. 
A betörők erre elszöktek, társukat ott hagyták nagy 
vértócsa közepén. Állapota olyan súlyos, hogy eddig 
kihallgatni sem lehetett.

Felnyársalta a bika. Kenessey Lajos pettendi 
földbirtokos gazdaságában, a minap Pellei Albert- 
tehenesgazdát egy bőszült bika a szarvára kapta s 
felnyársalta. Mire az elősiető cselédség a szerecsétlen 
embert kiszabadította szörnyű helyzetéből, olyan súlyos 
sérülést szenvedett, hogy néhány óra múlva meghalt.

A vonat kerekei alatt. Az Újvidékről múlt 
vasárnap reggel nyolc órakor CLBecsére induló személy- 
vonat Szetlova és Vaskapu állomások között elgázolt 
egy napszámos embert. A lokomotív fellökte és olyan 
helyzetben esett a sínre, hogy a kerekek éppen derékon 
vágták ketté. A holttest részeit fölszedték a vonatra 
és elszállították Sárek állomásra, a hol megállapították, 
hogy az elgázolt egy Kesztics Atyim nevű süket em
ber. A vizsgálatot megindították.

K Ü L Ö N F É L É K .
Figyelm eztető lapokat küldtünk mindazoknak 

a tisztelt olvasóinknak, kiknek előfizetésük szeptember 
végén és előbb lejárt s itt is felkérjük, hogy elő- s 
illetve utófizetéseiket még e hó folyamán okvetlenül 
beküldeni szíveskedjenek, mert a szerkesztőség és 
kiadóhivatal is csak akkor képes kötelezettségeinek 
pontosan megfelelni, ha olvasói részéről is pontos 
támogatásban részesül.

Az erdészeti zsebnaptár iránt tudakozódtak 
nálunk többen. Mi ezt készletben nem tartjuk, hanem 
azok részére, kik annak 3 korona árát, valamint aján
lott postai küldésre 45 fillért előlegesen beküldenek, 
szívesen megrendeljük. Az esetleges megrendeléseket 
kérjük meg e hó folyamán teljesíteni, hogy azután a

jövő hó elején egyszerre tehessük meg a megrende
lést. Később hozzánk érkező megrendeléseket nem 
vehetünk figyelembe.

A délutáni alvás. A kik szívesen szunyókálnak 
egyet ebéd után, hálás szívvel gondolhatnak egy 
tekintélyes francia orvos-tudórra, Féré-re. Féré doktor 
nagy előadást tartott arról, hogy az ebéd után való 
alvás nemcsak kellemes, hanem egészséges is. A 
munka nagyban és sokszor ártalmas módon akadá
lyozza az emésztést, sőt ha a munka erős, egyenesen 
meg is akaszthatja. Nemcsak a testi munkának van 
ilyen hatása, hanem a szellemi munkának is. Ez a 
hatás különben kölcsönös. A munka csökkenti az 
emésztést, az emésztés asőkkenti e munkaképességet. 
Féré főként olyan embereken folytatta a megfigye
lést eredménye igen jelentékeny volt. Megállapította, 
hogy ebéd után az első órában a szellemi munkával 
foglalkozó ember munkaereje a felére csökkent, de 
azután az első óra vége felé megint nagy gyorsaság
gal emelkedik, mig rendes mértékét eléri. Az első 
félórában a munkaképesség csökkenése hatvan, sőt 
sokszor hetvenöt százalékos. Érdekes, hogy a munka- 
képesség csökkenése kisebb, ha evés után szivarra gyúj
tunk. Ez a nikotin izgató hatásának az eredménye: 
de nem leküzdése, hanem csak elodázása az elbágya- 
dásnak, a mely így föllépésében kisebb mértékű, de 
annál tartósabb lesz.

A hold legújabb fényképei. A párisi csillag- 
vizsgáló, mely évek hosszú sora óta a holdról évenkint 
távfenyképeket készít, most az akadémia legutóbbi 
ülésén igen érdekes fényképsorozatokat mutatott be. 
Mauriee Loewy, a csillagvizsgáló egyik tagja, a fény
képsorozatokról felette tanulságos előadást tartott. 
Loewy szerint, ezen fényképek alapján meg lesz 
határozható a holdbéli kráterek, tengerek kora, vala
mint az is, hogy a nagyobb vulkánikus kitörések mikor 
folytak le a holdban. — Határozottan megállapították, 
hogy a holdkráterek eloszlása eltér a földi tűzhányóké
tól, mig ugyanis a föld felületén a legtöbb vulkánikus 
hegy rendesen tengerek közelében fekszik, addig a 
hold kráterei a felszín minden pontján, a legnagyobb 
szárazföldek közepén is előfordulnak. Ez a körülmény 
határozottá;; arra enged következtetni, hogy a hold 
annak idején sokkal nagyobb vulkánikus erupcióknak 
volt színhelye, mint a föld. Loewy a Tyeho nevű 
kráter közelében fehér sávokat fedezett fel, melyek
ről megállapították, hogy hamu- és lávarétegekből 
állanak s igy bizonyosra vehető, hogy a holdat levegő
réteg környezi. Ha ez ténynek bizonyulna, akkor talán 
mégsem állana az a feltevés, hogy a holdban minden 
élet megszűnt.

Úszó szigetek Ott, a hol a Misszisippi, Eszak- 
Amerika leghatalmasabb folyama beleszakad az Óce
ánba, több ágra oszlik és deltája közelében lápos 
mocsarakká és tavakká sekélyesedik. Ezekben a tavak
ban, melyekben Luisiana azuros égboltozata tükröző
dik, születnek meg az úszó szigetek százai, melyek 
uszadék fából, korhadó vízinövényekből és iszapból 
halmozódnak föl, néha két méter magasan a viz színe 
fölött és folyton változó tanyát kínálnak a vizivilág 
lakosainak, sőt nem ritkán az embereknek is. Ezeknek 
a gyakran jókora szigeteknek, a melyeket a benn
szülöd kreolok hullámzó perik-nek neveztek el, az a 
sok ezer összetorlódott fatörzs az alapjuk, a melyeket 
a Missziszippi néhány száz kilométeres folyása mentén 
kimosott és magával ragadott. Erre a bizonytalan 
alapra az agak, levelek földdel vegyesen hosszú évek
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során lerakodnak s ebben a talajban csakhamar gyökeret 
ver az ölmagasra növő preri-fii magva. Kevés idő 
múltával már kúszó növények és cserjék is odatele- 
peenek s gyökereikkel mindenfelé megkapaszkodva, 
erősen összekapcsolják az úszó sziget talpát. Ezek -a 
szigetek a szárazföldtől teljesen függetlenek, embert, 
állatot megbirnak, de rengenek a lépések súlya alatt 
és inognak, hullámzanak a legkisebb szellőre, a mely 
az árterület vizeit felbodrozza. A szélnek mindenképpen 
játékszerei; a hullám és a szél neveli és ugyanaz 
pusztitja el őket. Születésük első korszakában hosszan 
elnyúlt rétegekben fekszik végig a Misszisippi partja 
mentén. A szigetek úszó és ide-oda sétáló tömege 
nagy gondot okoz a déli pacifik-vasutnak, mert sok
szor azzal fenyegetik a hidakat, hogy mindenestül el- 
söprik. E szigetek élete legjobb esetben néhány évre 
terjed, de ez idő alatt is számos állatnak és sok olyan
embernek nyújtanak menedéket, a kiknek bizonyosan 
nagy okuk van arra, hogy elkerüljék a polgári társa
dalmat. Veszedelmes tanya, mert ha egy-egy ilyen 
sziget a folyam sodrába jut, azontúl meg van pécsételve 
a sorsa: szétomlik a rohanó viz hátán s igy kisebb 
darabokban jut el a torkolathoz, a hol belemerül a 
tenger hullámsirjába.

vevő tentába mártott balkeze hüvelykujjának lenyoma
tával erősít meg. Egy tizenötéves egészséges fiú ára 
harminc-negyvenezer rézpéuz es a vétel árát a vevő 
a közjegyző kezébe fizeti le, aki ezt azonnal az eladó
nak adja át. Egy 15 éves kifejlett leány ara 10 dollár, 
mig egy 10 éves leány három dollárért is megvehető. 
A kinai családi életben a leánygyermeket semmire 
sem becsülik. A fiúgyermek megkapja rendes táplá
lékát és a leányok az ételmaradékot kapják, — ha 
ugyan marad valami. Sok helyen, ha mar van egy
két leánygyermek a családban, az újszülött leány
gyermeket a disznóknak adják megennni. FI barbar 
szokás leginkább Kiua déli tartományaiban van divat
ban és némi magyarázatát leli abban, hogy e vidék 
rendkívül népes es a megélhetési viszonyok a mini
mumra vannak szorítva. A másik ok a kinai nép rend
kívül szaporaságaban rejlik. A kinai kormány mit sem 
tesz a rabszolgaság és a gyermekgyilkosság meggát- 
lására, amely szokások évezredesek e népnél és igen 
nagy átalakuláson kell atmenie elsősorban a vallás
nak, hogy e két barbár szokás meg legyen szüntetve, 
Ez pedig igen nehezen fog menni, mert még a legel- 
vetemedettebb kinai is görcsösen ragaszkodik őseitől 
örökölt hálvány isteneihez.

A vörös fenyő gyors növekvése és gyönge 
beárnyékolása folytán igen alkalmas felfának a közé
perdőkben. Mély meszes talajon a vörös fenyő' cso
dálatos nó'vekedést mutat; 1 cm. átmérőjű évgyűrűk 
nem tartoznak a ritkaságok közé. A lombfaerdőkben 
a vágás után mutatkozó hézagos helyek 4—5 éves 
erőteljes vörös fenyő csemetékkel pótlandók, előbb 
azonban a fészkeket jó talajjal meg kell tölteni. A vörös 
fenyő sikeres tenyésztésének főfeltételei a mély talaj, 
nap melege és a csúcs szabad állása. Szűk, nyirkos 
völgyekben vagy napnemérte északi lejteken ne tele
pítsük, mert ilyen helyeken mihamar fellép a rákbeteg
ség. Használhatóságát illetőleg ismeretes, hogy kitűnő 
épületi fa úgy vízben mint szárazon mert nem repe
dezik és nem vetemedik. Keresett asztalos- és butorfa; 
épen úgy válik be padlózatnak is. Mint tűzifa egyenlő 
értékű a többi tűlevelűekkel. Szaru- és támfáknak nem 
alkalmas hajlékonysága miatt. (M. E.)

A fenyő szurkocsnak tűlevelű ültetvényekben 
való fogása ujabbi tapasztalatok szerinr nagyobb ered
ménynyel jár, ha a fogó kéreg háncs felüli oldalát ter
pentinnel bekenjük. A kéreg terpentinnel való bekenése 
folytán, — mi szükség esetén időről időre megújítandó, 
— sokáig megtartja fogó tulajdonságát; s mivel e 
szerint a régi kéregnek frissel való kicserélése elmarad, 
ezen eljárás költségmegtakarítással is jár. Az sincs ki
zárva, hogy a terpentinnel bekent fogó kéreggel a 
nyár folyamán kirepült rovarokat is lehet fogni, a 
mi eddig friss kéreg hiányában nem volt mindig 
lehetséges. Ajánlatos a fogós kérget meglehetősen 
kara tavaszszal kitenni.

Kinai rabszolgák. Kiuábau minden egyes család
tag a családfőnek kizárólagos tulajdonát képezi és 
családjának tagjait a családfő tetszése szerint, bár
kinek és bármikor eladhatja. Az ily módon eladott 
családtag nem oly helyzetű rabszolga, mint voltak 
valamikor a négerek az Egyesült-Államokban, de azért 
föltétien birtokát képezi annak, ki őtet megvette. Az 
eladott házasságot köthet, családot alapíthat, de ueje 
és gyermekei is urának tulajdonát képezik, ki meg
kérdezés nélkül adhatja el őket bárkinek. Ha egy atya 
eladja gyermekét, úgy ez közjegyző előtt kiállított 
okmány mellett történik, amit mind az eladó, mind a

Az ebeknél igen gyakori bélférgek elűzésére 
legkitűnőbb szer az Areca-diópor, melyből egy nagyobb 
késhegynyit keverünk az eteibe. A bélféreg jelenlete 
igen könnyen felismerhető, a mennyiben az eb jo ét
vágy mellett is sovány marad, evés után, pedig fel- 
puffadt a hasa. Ha az ürüléket megnézzük, látni fog
juk benne a czéruavastagságu hosszú férget,

Szerkesztői üzenetek.
Balk Mihály urnák, Jósikatelep. Az orvosi bizonyítvány 

rendszerint csak a kiálli ás évében érvényes, valamint a han 
sági erkölcsi bizonyítvány is. A lapot rendesen hétfőn meg 
kellene kapnia, mert itt legkésőbb a megjelenés napján, tehát 
vasárnap délelőtt mindig postára lesz adva s igy a hioa csak 
az ottani kézbesítésnél lehet. Dragomir Posjipeius urnák, 
Rézbánya. Horváth Mihály. Boros István. Hajas István és Gábor 
Péter volt szakiskolások nem előfizetőink s igy címüket sem 
közölhetjük, ha csak azt előbb valamely más előfizetőnk nem 
lesz szives közölni velünk. Repity József urnák, Bodrog- 
Monostorszeg. Barna János urnák, Szuák. Farkas József ur
nák, Herend. Az Évkönyv adatni olyan lanynán gyűlnek, hogy 
azt már újév előtt alig lesz lehetséges összeállítani. Annak 
idején értesítjük tisztelt olvasóinkat. Bakajános urnák, Csurgó. 
A kérdésre magán levélben felelünk.

A kiadóhivatal postája.
Dezső István urnák, Károlyfalva. Azt hisszük, hogy 

most már helyes címzés mellett rendesen Kapja a lapot. Madarász 
György urnák, Priglevica-Szent-iván. Ez év végéig van elő
fizetve. Székely Ignác urnák, Miszloka. A hiányzó számokat 
pó.öltük, azt hisszük, hogy eddig már kézhez vette. K. Gy. 
urnák. Zokon vette és megneheztelt azért, mert üzentük volt 
az üzenetekben, hogy a lap 53-ik száma azért nem jelent meg, 
mert az évnek csak 52 hete van s igy egy hetilapnál a teljes 
évfolyam szinte csak 52 számból állhat. Mi ebben semmi sértőt 
nem találunk s valóban megütköztünk sorain. Azt is írja, hogy 
az évfolyamból több száma hiányzik; ezeket mindig reklamal- 
tatni kellet volna az ottani posta által, mit ingyen köteles tenni. 
Szíveskedjék megírni, mely számai hiányoznak, talán még pótol
hatjuk.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

f ,
Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

,1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1Q03. November 22. 8. szám.

A nyugdíjügy érdekében.
(Válasz Vihar Győző urnák).

ég most is hatása alatt állok s nem 
tudok varázsuktól szabadulni azoknak 
a tüzes, minden betűjükben igaz lel

kesedéssel telt soroknak, melyek Vi ha r  G y ő z ő  
ur jóvoltából lapunk múlt számában megjelentek.

Mint a tenger hullámait a vihar, azonképen 
felkorbácsolták az én lelkületemet ezek a sorok 
s vajha V i h a r  G y ő z ő  ur szavai mint a vihar 
beszáguldanák az erdészeti és vadászati altisztek 
sziveit s bejárva azok minden zugát, elsöpörnék 
belőlük a mivel sem törődés, a lanyha nem- 
bánomság érzelmeit s felkorbácsolván bennük a 
nemesebb érzelmeket, igaz lelkesedésre ragad
nák a szép, jó és nemes célok iránt.

Hálás köszönettel tartozik nem csak az én 
csekélységem, de az egész erdészeti és vadá
szati altiszti személyzet is Vi har  G y ő z ő  urnák 
nem csak azért a saját becses személye részé
ről kimutatott érdeklődéséért az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet iránt, hanem a 
minden betűjéből kitetsző ama forró vágyáért 
is, hogy ezt az érdeklődést mások sziveiben is 
felébressze. Valóban a mai kor rut önzése 
mellett egy a saját személyére nézve teljesen 
érdektelen ügy iránt ennyire lelkesedni csak az 
igazán nemes érzelmekkel telt szív képes.

ián jó Istenem! Ha abban a húszezer főnyi 
erdészeti és vadászati altiszti testületben ennek 
a lelkesedésnek nem is az egész lángja lobogna, 
hanem csak egy parányi szikrája is lappangna, 
milyen csodákat lehetne ennek csekély melegé
vel is előidézni! És ez a parányi kis szikra, ez 
a csöppke lelkesedés alig egy pár szívben van 
meg, vagy ha talán ott lappang is a többiek 
szivének valamely legelrejtettebb zugában, mi, a 
kik azt lángra szeretnők lobbantam', bár ezen 
már közel egy évtized óta fáradozunk, nem 
tudunk hozzá férkőzni, nem tudjuk megolvasz
tani az azt körül övező rideg közöny jég
burkolatát!

Minden vérem a fejembe szál, kidagadnak 
halántékaim üterei, agyam ég s szivem meg- 
hasadással fenyeget ennél a gondolatnál! Óh, 
bár szakadna Is szét az én lángoló szivem húsz
ezer darabkára s minden egyes ilyen paránya 
szállana a húszezer erdészeti és vadászati altiszt 
szivébe és ott lángolna tovább az ő lelkese
dése, bizon mondom: nem kellene aggódnunk 
küzdelmünk eredményének sikerén, mert húsz
ezred része az én szivem lelkesedésének ele
gendő lenne a szétforgácsolt erdészeti és vadá
szati altiszti személyzet összeforrasztására!

De hiába minden igyekezet, minden rá
beszélés, minden kérő szózat. Olyan az erdé
szeti és vadászati altiszti személyzet zöme, mint 
a hiú, a makrancos leány, a mely nem enged 
sem a hivó, sem a kérő szónak, kikosaraz száz 
kérőt, válogatva bennük, mint a rothadt almá-
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bán s addig makrancoskodik, addig válogat, mig 
utoljára pártában marad; hü barátai sorra el
hagy ogat ják s csak a hamis szivü macskája 
marad meg barátjának.

Századszor, sőt tálán ezredszer kiáltjuk oda 
az erdészeti és vadászati altiszteknek: vigyáz
zanak, nehogy a makrancos leány sorsára jussa
nak! Vigyázzanak, nehogy önzetlen, igazlelkü 
barátaik elhagyják s csak a hamis barát: a szivük
ben lakó közöny maradjon meg velük, mert 
bizon siratni fogják még eltűnt reményeiket, 
valamint hogy az aggszüz hullatja keserves 
könnyeit eltűnt ifjúkori ábrándjai után.

Azt mondja Vi har  G y ő z ő  ur lapunk előző 
számában közölt s nekünk maradandó emlékű 
soraiban; » En g e m az e s z m é n e k  e g y e n e s e n  
s z e r k e s z t ő n k  l e l k e s ü l t  s z a v a i  n y e r t e k  
m eg.»

íme egy férfi, kit a saját személyére s 
talán családjára nézve a legcsekélyebb részben 
sem érdekel a dolog, ki közönyösen nézhetné 
a néhányunk által vívott harcot, emberbaráti 
nemes érzelmekkel telt szivébe befogadja az 
általunk felvetett eszmét, megszereti azt lelkesedik 
érte, kiáll a porondra s oda kiáltja azoknak, 
kiknek minden érdeke ebben az eszmében össz
pontosul, de a kik mégis hüvelyében berozsdá
sodva tartják az ő szablyáikat: »Jertek, vegyétek 
ki a ti részeteket a küzdelemből, mert ime én 
is, ki egyébként idegen vagyok közietek, ma
gamévá teszem a ti bajaitokat s végig akarom 
küzdeni veletek a nehéz harcot, mely utó

végre is a ti eszmétek diadalával fog vég
ződni !«

Vájjon akad olyan az erdészeti és vadá
szati altisztek közt csak egy is, ki olvasva és 
megértve ezeket még mindig megmarad az ő 
közönyösségében s nem siet a zászló alá, a 
melyet kibontottunk? Valóban, ha ilyenek még 
ezután is akadnak, összetépni, hamuvá égetni 
kellene a cserben hagyott zászlónkat s eltemetni 
hamuját kedves hazánk legmagasabb ormára, a 
sirhant főié pedig emlékkövet állítani ezzel a 
felírással: »Az erdészeti és vadászati altisztek és 
családjaik jólétének temetője.«

Igeuis, temetője lenne az az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet nagy többségének, 
még pedig olyan temetője, a melyből alig vár
hatnánk feltámadást. Mert ne higyje azt senki, 
hogy egyhamar akadjon még más olyan vállal
kozó szellem, a mely az egyszer már elejtett 
zászlót felragadja, abban a reményben, hogy 
azok, a kik már egyszer cserben hagyták, alája 
fognak seregleni, de feltéve, hogy ez mégis 
megtörténnék, tudjátok-e, milyen nehéz dolog a 
már egyszer megvert sereget győzelemre vezetni?

Megválom az igazat, már lohadni kezdett 
lelkesedésem, lángja szivemben kialvófélben volt 
s már csak egy-egy kis lobbanás mutatta néha- 
néha, hogy a szikra még nem aludt ki teljesen, 
hanem ott lappang szivem mélyén. Zászló
tartó karjaim elernyedtek, izmaik lankadni kezdtek 
s csak pillanatok kérdése volt. hogy elgyöngült 
markomból kiessék küzdelmünk legszentebb jel

V/ tAr.cz  A ',/-✓ i' 'W
m

Kaland farkasokkal.
(Folytatás).

eg kétszerzett elővigyázattal húzódtam tehát 
tovább, leginkább hason csúszva; mig végre 
egy olyan helyre értem, a honnan a nesz 

nélkül való tovább haladás teljesen lehetetlen volt, 
mert itt már a sürü cserjés egészen a viz tükréig ért. 
Ekkor a farkasokig való távolságot mintegy 120 
méterre becsültem, tehát akkorára, a milyenre akkori
ban még duvadra sem szívesen ló'ttem, ha csak azt 
elkerülhettem. Ámbár a vízpart némi takarást nyújtó 
bokrokkal csak alig 20 méternyire volt, mégis lehe
tetlen volt egészen odáig eljutnom a nélkül, hogy a 
még mindig gyanútlanul játszadozó farkasokat el ne 
riasszam. Ilyen kényszerhelyzetben nem maradt egyéb

hátra, mint a lövést ilyen távolságra is megkockáz
tatni s ezt annyival inkább, mert úgy látszott, hogy a 
farkasok fávolodni kezdenek.

Eló'vigyázatból levettem kalapomat s fokozatosan 
emelkedtem, mi közben szemeim mindig figyelemmel 
kisérték a farkasokat. A cserjén át lehetetlen volt 
céloznom s igy annyira fel kellett emelkednem, hogy 
fölötte célozhassak, a mi szerencsésen sikerült is. 
Célba vettem tehát az egyik öreget, a melyiknek rend
kívül eró's nyaka volt s huzni kezdtem a jobb cső 
ravaszát. Szent Hubert! mi ez? bár hogy is huzom a 
ravaszt, a lövés csak nem akar eldördülni, pedig 
annyira nyugodt voltam, mintha csak egy ártatlan 
nyulat akartam volna lepuffantani.

Egy pillantás a sárkányokra azután egyszerre 
megmutatta a baj okát; elfelejettem ugyanis felhúzni 
azokat.

— Jaj nekem! — gondoltam — ez rósz jel. Való
ban, ennél a gondolatnál egyszerre kitört rajtam a 
a farkas láz s annyira rázott, hogy egy pillanatig

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



59ERDÉSZETI ÚJSÁG.

vénye, a zászló, melyre fényes betűkkel irtuk 
föl az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
nyugdíj és segélyegyesületének nagy és nemes 
eszméjét. Azon a ponton álltam már, hogy le
mondok minden további küzdelemről s vissza
vonulok füstbement reményeim romjaira keser- 
geni, mint kesergett hajdánában a hadverő 
Marius Karthágó városának romjain, a melynek 
megvédésére áldozta volt — de hiába — egész 
életét.

Elernyedtem volt, lelkesedésem lelohadt s 
éppen az utolsó pillanatában ennek az elernye
désnek érkeztek meg Vi har  G y ő z ő  ur sorai, 
úgy hatva haldokló lelkületemre, mint a villany
szikra ütése. A lelkes szavak tüze végig futott 
ereimen, uj lángra lobbantotta a lelkesedés ki- 
alvófélben levő szikráját, a már lankadó karjaim 
újból görcsösen szorították meg a lehanyatlani 
készülő zászló rudját, dacosan emeltem fel már- 
már lekonyuló fejemet s fölrázva önkivületes 
kábultságomból azt kiáltottam: nem!«

N em ! nem hagyom az én eddigelé annyira 
dédelgetett kedvenc eszmémet, nem adom még 
föl a küzdelmet, hiszen ha már olyanok is, 
kiket alig érdekel közelebbről a szent ügy, a 
melyért síkra száltain és eddig küzdöttem, segít
ségemre sietnek, támogatni akarnak, hogyne 
tennék ezt azok is, kiket az ügy közvetlenül és 
annyira érdekel?

Nem! nem hagyom el magamat, hanem 
újból kibontom a már félig becsavarva volt

zászlót! Újból megkezdem a reménytelennek 
látszó harcot, melynek tervét, módozatait és 
esélyeit folytatólagosan jövőre mondom el.

(Folytatása következik.)

Ragadozó vadak szőrméjének lefejtése.
(Mutatvány Lakatos Károly ,,A vadászmesterség könyve"
cimii müvéből. Megrendelhető Endrényi Imre könyvkeres

kedésében, Szegeden.)

hivatásos vadásznak tudnia kell, hogy mikép 
szokás a ragadozó vad szőrméjét lefejteni 
és előkészíteni. Minél szabatosabban végez

zük e ténykedést s minél tisztább munkát végeztünk, 
annál inkább emeljük a szőrme értékét, viszont ügyet
len kezek alól kikerült vadszőrméért keveset igér a 
zsidó (különben is a harmadrésze árát szokta Ígérni!)

Mindenekelőtt, hogy a szőrmét az elpiszkolódás
tól (nedv és vérkiömlés szennye) megóvjuk, a meg
lőtt vagy megölt állat torkába mindjárt kimúlása után 
vattából, kócból, esetleg mohából készített dugót 
tömünk, avagy pedig szükségből fücsomóval tömjük 
el a torok nyílását.

A szőrme lefejtését — ha csak lehet — azonnal 
eszközöljük, ellenesetben addig kell várni a lefejtéssel 
(pár napig), mig a holt állatti test dermedt merev
ségét el nem veszti. Viszont addig soha sem kell a 
vad nyuzásához fogni, mig az tökéletesen ki nem hült.

A rókánál a bőrt először is a lábairól kell lefej
teni, mely célból a talptól kezdve az első lábakat a 
lapockáig, a hátsó lábakat a hullatóig éles késsel fel- 
hasitjuk. Természetesen a bőrfelmetszés a lábak belső 
oldalán történik és a lábujjakról is egészen le kell

nyugodnom kellett. Ekkor egészen nesztelenül fel
húztam a fegyvert s újból célozni kezdtem, de a régi 
nyugodtság már oda volt; a szivem erősen lüktetett, 
kezeim reszkettek.

— Szent Hubert, segíts csak most az egyszer s 
örökké hálás leszek irántad! — sóhajtottam.

Ekkor a vén farkas a sűrűség felé kezdett húzódni 
s ez egyszerre visszaadta nyugodtságomat. A már 
vállhoz emelt fegyver eldördült s a lövés döreje végig 
hasította a reggeli csöndet. Szemeim elé sürü lőpor
füst bocsátkozott s igy látni ugyan semmit sem láttam, 
de egyet mégis megfigyeltem: a golyó odacsapódásá- 
nak a hangját. Nem kételkedhettem benne, hogy célt 
találtam, a másik golyót egy másik farkasra kilőni 
azonban nem sikerült s hogy hová tűntek el a többiek, 
ezt oly kevéssé vehettem észre, mint valamely jelt az 
eltalált farkasnál.

A lövés után pár pillanatra kelet felől enyhe 
fuvallat jött s hátam mögé fújta a füstöt s bár igy 
szabad kilátást nyertem, még sem pillanthattam meg

egyet sem a farkasok közül, mert ezek — mint arról 
később meggyőződtem — a lövésre minden irányba 
villámsebességgel szétfutottak. Miután a kilőtt csőbe 
uj töltényt tettem, elindultam játékuk szinterére, hol 
legnagyobb örömömre nagy vérnyomokat találtam. 
Miután tüdővérzést állapítottam meg, azt hittem, hogy 
nyomban követhetem az elmenekült sebesült vadat. 
A sárkányokat leeresztettem a marékra kapott vadász
késemmel utat vágván magam előtt, követtem a vér
nyomot. Alig haladtam igy ötven lépésnyit, gyanús 
fuvást vettem észre. Ahá! — gondoltam — ez már 
rosszul lett! s elővigyázatból újra elővettem a nyakamba 
akasztott puskát. Pár pillanat múlva azután megláttam 
a már nagyon beteggé lett vadállatot is, a mely — 
tőlem elfordulva — hason feküdt a földön. Miután 
nem igyekezett menekülni s hörgése után következ
tetve már végvonoglásban volt, hozzá mentem egészen 
három lépésnyire, ekkor azonban hirtelen összeszedte 
magát s bámulatos gyorsasággal felém fordulva, rám 
vicsorította fogait, — miközben azonban csak nehezen
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fejteni a bőrt. Ha a lábak s lapockák kifejtése meg
történt, a hátsó lábakat a szokásos módon keresztbe 
kapcsolva a rókát könnyen kezelhetőleg erős szegre 
összekapcsolt lábainál fogva felakasztjuk. Következik 
azután farkának kiszabadítása, mely célból először is 
a fark alsó részén a végbéltől kezdve egy jó tenyér
nyi hasítást teszünk a bőrön (felvágjuk a bőrt) s a 
felhasitott részen lefejtük a bőrt, a fark többi részéről 
pedig többszörös csavarás és tekerés által a bőrt meg
lazítva, a farkat kihúzzuk a bőrből, miközben jobb 
kezünkkel a már kifejtett farkrészt fogjuk meg, mig 
bal kezünkkel a még farkon levő bőrt megfogva 
addig tartjuk, mig a farkat kivonni nem sikerült. Ennek 
megtörténte után megragadva a bőr farkon aluli részét, 
azt a nélkül, hogy hasitanók, lehúzzuk az első lábak 
fölé a vállig, azután lefejtjük, jlletve lehúzzuk a bőrt 
a fülekig, itt a porcot szorosan a koponyán átmet- 
szük s a füleket egyenként kifejtve, a nyuzással a 
szemekig haladunk és ezeket is szorosan körülvágjuk 
a koponyán, majd pedig a bőrt tovább hámozva a 
fogakig érünk, a hol a bőrt az álkapcson s az egész 
száj körül oly módon fejtjük tovább, hogy az orr és 
ajk a szőrmén maradjanak.

A farkas bundájának lefejtése egészen úgy tör
ténik, mint a rókáé.

A borz bőrét az álkapocstól a hullatóig fel- 
hasitjuk, éppen úgy a karmoktól kezdve a lábak belső 
oldalát is.

A vadmacska'és hiuz bőrének lefejtése ugyan
oly módon történik, mint a rókáé; a vidránál is ha
sonló eljárást követhetünk, sőt a nyestek és mennyétek, 
valamint a görény nyuzásánál sem kell különleges 
fogásokhoz folyamodnunk, csakhogy minél kisebb az 
állat, illetőleg mennél finomabb a bőre valamelyiknek, 
annál óvatosabban, kíméletesebben kell bánni vele, 
nehogy a bőrben kár történjék. Éppen ez utóbbi ok
ból a szőrme lefejtése közben csak igen ritkán hasz-

birt a lábain megállni. Elég kegyetlen voltam egy 
ideig szemlélni a holtbeteg állatot s ezt a látványt 
soha sem fogom elfelejteni.

Szétvetett lábakkal állt öt lépésnyire előttem a 
hatalmas farkas, tágra kitátott, vértől habzó szájjal; 
vadul villogó szemeit görcsösen forgatta ide-oda s 
morgása már inkább hörgéshez hasonlított. Önkény
telenül is körülnéztem valami ütleg után, hogy orrára 
alkalmazott egy pár ütéssel szenvedésétől megszaba
dítsam, de ilyet nem láttam a közelben s különben is 
a sürü cserjésben bajos lett volna bottal erősebb 
ütést tenni, nem maradt tehát egyéb hátra, mint szemei 
közé egy második golyót bocsátani, a mi természe
tesen azonnal kioltotta benne az élet utolsó szikráját is.

Csak most nézhettem meg figyelmesebben ezt a 
gyönyörű, hatalmas vadat, a melyhez hasonlót még 
addig soha sem lőttem. Az első golyó mélyen be- 
furódott a lapockájába. A vén kannak lábai még leg
vékonyabb részükön is olyan vastagok voltak, hogy 
nem bírtam átmarkolni. Szinte hihetetlenül erős nyaka

náljuk a kést, csak éppen ott, a hol elkerülhetetlenül 
szükséges.

A szőrmét szárítás előtt olykép készítjük elő, 
hogy legelőször is a fülek porcogóját fejtjük ki, azután 
a farkat felhasitjuk egész a csúcsig s a bőrt szőrmé
jével befelé a feszitő, illetve száritó deszkára huzzuk, 
mely a vad nagysága, illetve hossza és szélességéhez 
képest különböző méretekkel bír, alakja azonban min
dig ezen ábra szerinti:

tehát egy hosszú, végén ékalakban hegyesedő nyelv
idom. Ez a száritó deszka rókabőrhöz lehet E25 — 
egész 1.50 m. hosszú, szélessége 18—24 cm., keske- 
nyitett része, kb. 40—47 cm. essék kb. 4—5 cm. széles 
nyelvvéggel. Nyest bőrökhös kb. 110 cm. hosszú, 
9—10 cm. széles és ékbe futó végén 2—4 cm. széles 
száritó deszkát haszálhatunk; nagyobb görény pél
dányokhoz is alkalmasak az ilyenek, de általában 
mégis valamivel redukáltabb méretüeket igényelnek 
ezek; a menyétek természetesen még kisebbet. Azon
ban vidrabőr számára valamivel nagyobbra, vadmacska 
bőrhöz valamivel kisebbre kell készíteni a feszitő 
deszkát, mint a rókabőrhöz.

A farkasbőrt legcélszerűbb szalmával kitömni arra 
a rövid időre, mig a szűcshöz kerül, ellenben pedig 
bőrét úgy huzzuk le, mint a borzét (álltól a hullatóig 
felhasitva a bőrt s aztán szőrméjével befelé kiszegez
zük. A hiuzbőrt azonban megfelelő nagyságú feszitő 
fára húzhatjuk, de ideiglenesen szalmával ki is töm
hetjük (persze pár napi rövid időt értek).

A medvebőrrel a farkasbőrnél követett módszer 
ajánlatos. Természetesen ha az állat dermoplasztikai 
kikészítéséről van szó, ez esetben a bőr lefejtését 
a preparátorra kell bízni, mert a vadászos bőrfejtés 
nem felel meg a célnak s legtöbbnyire használhatat
lanná teszi a bőrt a kitömésre.

és olyan izomzata volt, a melyért bármely atléta mél
tán megirigyelhette volna s oly nehéz volt, hogy nem 
bírtam s sűrűségből kicepelni.

A hely megjelölése végett a farkas fölött levő 
legmagasabb ágra felkötöttem zsebkendőmet s azután 
kimentem arra a helyre, hol a farkascsalád játszadozott, 
hogy megvizsgálhassam, merre menekült a többi. 
Csodálatosképen a többi farkas az ellenkező irányban 
húzódó sűrűségbe vetette magát, a mit könnyen 
tehettek, mert itt a holtág medre száraz volt. Két fiatal 
először egyenest felém igyekezett s tőlem alig 60 
méternyire ugrott a cserjésbe, a nélkül, hogy észre
vettem volna őket. Itt természetesen többet nem tehet
tem, mert üldözésükre gondolni sem lehetett s ha 
még vagy egyet lövésre akartam kapni, az csak úgy 
volt lehetséges, ha a cserjést a három evezőssel meg
hajtatom. Ilyen módon okvetlenül át kellett váltaniok 
a farkasoknak s ezt minden valószínűség szerint csak 
ezen a száraz részén a holtágnak tehették. Elhatároz
tam tehát visszatérni embereimhez s ezeket leküldve
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A feszitó' deszkát simára gyalult puhafából 
állítjuk elő kb. 2-5—3 cm. vastagságban. Csúcsának 
közepére egy szeget ütünk be jó eró'sen, mely kb. 2 
cmnyire kiálljon s ékben végzó'djék. Erre a szegre lesz 
eró'sitve az orr s csak azután huzzuk a bó'rt a desz
kára s jól kifeszitjük s végsó' részeit drótszeggel 
minden oldalról leszögezzük, hogy a bőr összezsugo
rodását megakadályozzuk. Az álkapcsot is szeggel 
erősítjük a deszkára, a farkat azonban csak a tövében 
szegezzük le. Végül a már előbb kibontott füleket 
beragasztjuk cukorpapirossal az összezsugorodás ellen, 
valamint ugyancsak e célból a le nem szegezett első 
lábakat is, azután pedig megtisztítjuk a bó'rt a még 
rajta található husdaraboktól, zsirrészektől s végre az 
egészet fahamu és só keverékkel jól bedörzsöljük s 
szellős helyen megszáritjuk.

Száradás után a bó'rt ki kell fordítani, a mi 
nagyon kényes és óvatos munka s azután ismét fel
húzni a deszkára szőrös felével kifelé. Végre midőn 
már ez is száraz, a szőrmét gyérfogu fésűvel ki
fésüljük vagy kikeféljük és kiporoljuk, megelőzőleg 
azonban az esetleges vérfoltokat meleg viz segélyé
vel (mosás által) el kell távolítani a gereznáról, mert 
különben a fésű a száraz vérfoltban akadozik s ki
szaggatja a szőrt.

Hogy a bó'rt a kifordítás alkalmával könnyebben 
kezelhessük, az orra egy hosszabb zsineget kell kötni, 
melyet aztán a bőrön átbujtatunk s valamihez hozzá 
erősítjük. A megszáradt bó'rt száraz, szellős helyen 
kell tartani, mert különben megpenészedik.

A borzbőrt feszítő deszka nélkül kezelvén, egy
szerűen szőrével befelé felszögezzük s úgy szárít
juk meg.

Ha kénytelenek vagyunk a bó'rt hosszabb időre 
eltenni, akkor törött borssal, kámforral, naftalinnal 
hintjük be, hogy a molyok rongálásai ellen megóvjuk.

jH a s z n o s  tu d n iv a ló k .
A gyümölcsfák trágyázása. Mint minden 

növény, azonképpen a gyümölcsfák is legtöbb táplá
lékukat gyökereik útján a talajból veszik fel. Úgy
szólván minden mivelhető talajban vannak kisebb 
nagyobb mennységben növények által felhasználható 
tápláló anyagok, melyek elmálás útján keletkeznek a 
talajban. A mindenre figyelmes és körültekintő gazda 
ilyenkor tél idején gyümölcsösének talaját felszántatja. 
felásatja, hogy az elmállás könnyebben történhessék 
meg, vagyis, hogy a talaj több levegőt, nedvességet 
kaphason s a benne lévő ásványi anyagok könnyeb
ben felbomolva, hamarább válhassanak táplálékul a 
benne lévő fa gyökerének. Őszi szántás féltrágya, 
mondja a közmondás s igaza is van, mert ki őszszel 
ássa fel gyümölcsfáinak környékét, tett legalább annyit, 
hogy azok életerejét, termőképességét jövő évre 
fokozza, tisztázza.

De ne feledjük el azt sem, hogy a gyümölcs
fáknak mélyebben jár a gyökerök, mint p. o, a búzáé, 
tehát nem elégséges az, hogy csak a feltalajt porha
nyójuk, javítjuk, hanem gondoskodni kell arról is, 
hogy az altalajba is jussanak tápláló anyagok.

Nem ritkán hallottam panaszképpen, hogy egyes 
gyümölcsfák termőképessége részben vagy teljesen 
megszűnik, ami egyébre nem vezethető vissza, mint 
arra, hogy a fa gyökerei évek múltán olyan talaj
rétegbe jutottak, a honnan hiányzanak mindamaz erők, 
amelyek a fejlődést; táplálkozást előmozdítanák. A 
talaj mélyebb rétegeibe nem igen jut levegő s nedves
ség, a melyek az elmálást előmozdítanák, s ugyan-

a csolnakkal a sziget alsó végére, ezt velük a lehető
séghez képest meghajtatni. Visszatértem tehát ugyan
azon az utón, a melyen jöttem, az én bolgaraimhoz, 
kik már aggódtak miattiam.

Oda érve elbeszéltem nekik a történteket s 
annyira, a mennyire képes voltam, megmagyaráztam 
tervemet.

Sajnos, hogy itt a számadást — a mint mondani 
szokás — a korcsmáros nélkül csináltam, mert nem 
tudtam olyat ígérni, hogy az én vitéz bolgáraimat a 
hajtásra rávehettem volna. Bármennyire fájt is ez, 
kénytelen voltam tervemről lemondani, miután pedig 
az elejtett farkast nem akartam ott hagyni, újból alku
dozásba bocsátkoztam embereimmel. Valóban minden 
rábeszélő tehetségemet fel kellett használnom s busás 
borravalót ígérnem, mig rászánta magát az egyik 
engem a sziget belsejébe követni. Hogy útját meg- 
könnyitsem, csónakon mentünk fölfelé magasan lobogó 
zsebkendőm irányába s innen egynest átdolgoztuk 
magunkat a farkashoz.

Itt valóban nevetséges volt a bolgár viselkedése 
mikor a félt állatot megpillantotta. A magával hozott 
hatalmas husánggal először meglökte néhányszor s 
csak miután meggyőződött, hogy nincs benne már 
élet, lépett egészen hozzá s különféle bolgár átkok 
közt háromszor egymáután leköpte. Ketten voltunk 
bár, mégis elég fáradságot okozott, mig a zsákmányt 
kiszállítottuk a Duna partjára.

Hogy a sziget alsó részeit is megfigyelhessem, 
meghagytam embereimnek, hogy hazamenet kerüljék 
meg a szigetet. Ezen az utón csak annyit tapasz
taltam, hogy csodálatos módon a szigetnek csak Lom- 
Palánka felőli részén voltak farkasnyomok, itt azon
ban olyan nagy mennyiségben, a melyből biztosan 
következtethettem, hogy ott nem csak kilenc, hanem 
több farkas is tartózkodott. A sziget különböző részeim 
csontmaradványokra akadtam, a melyek a farkasok 
által elfogyasztott juhokból és kutyákból származhattak 
s igy nyilvánvaló volt, hogy a farkasok a Dunán 
átúszva szerezték zsákmányukat, a mit a parton fel
fedezett le- és feljárók is igazoltak. (Folyt, köv.)
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csak az évek számaival gyaraponak a gyökerek is, 
tehát már ekkor a rendesnél is nagyobb a táplálék 
iránti igényesség. Okkal-móddal tehát oda kell töre
kedni a gyümölcstermelő'gazdának is, hogy gyümölcs
fái a rendszeres kezelésen kivül rendszeres trágyá
zásban is részesüljenek, amint hogy a búzát termelő 
gazdánál, azonképpen itt is áll az a közmondás, hogy: 
»a tárgya a gazda.o

Minden mezőgazda tudja, hogy legtöbb trágya
szerünk a következő anyagokat tartalmazza, u. m.: 
légenyt, foszforsavat, kálit és meszet. Azt is tudja, 
hogy a mig a légenytartalmu trágya a növekedést 
mozdítja elő, addig a többi három ásványi anyagok 
a virágzás és gyümölcsfejlődésre hatnak leginkább.

A trágya minemüségének ez ismerete kezünkbe 
adja az okszerű és rendszeres trágyázás fonalát is; 
igy megállapíthatjuk azt is, hogy melyik gyümölcsfa 
mikor és milyen trágyázást kíván.

így p. o. a lágymaguak, mint: alma, körte fiatal 
éveikben egyelőre inkább több légenytartalmu trágyát 
kívánnak, hogy erős egészséges törzsöt, ágakat, haj
tásokat fejleszthessenek, amely körülmény azonban 
nem zárja ki azt, hogy idősebb korukban is igénylik 
ezt a trágyanemet keverten más trágyaanyagokkal. A 
káli ugyancsak az erős növekedést mozdítja elő, de 
egyúttal már a termés előmozdítására és fokozására 
is hat, igen alkalmas a csontárok trágyázására.

Lényeges a trágyázás ideje is, amennyiban az 
különböző. A legrendesebb ideje a gyümölcsfa trágyá
zásának az ősz, amikor is a trágyát akár szilárd, akár 
pedig folyós állapotban juttatjuk a fa gyökereihez. A 
természetes trágyát t. i. istállótrágyát csakis érett álla
potban szabad nyújtani, akár mint feltrágyát a felásott 
talajon elszóratni, avagy a fa körül ásott 30—40 cm. 
mély árokba szórni s hig trágyalével leöntve, hogy 
hatása biztosabb legyen.

Folyós állapotú trágyával igen előnyösen lehet 
még tavaszkor a nedvkereingés kezdetével, a fa 
virágzása idejében és végül úgy junius derekán — 
amikor a jövő évi tenyészrügyek fejlődnek — trágyázni, 
de megjegyzendő, hogy óvatosan kell eljárni, mert 
sokszor a túlbuzgóság csak árthat. A gyümölcsfák 
trágyázására az istállótrágyán kivül még igen előnyösen 
használható a compost, szaruforgács és fahamu, fő
képpen ez utóbbi kajszinbarack alá őszszel szórva 
nagyban előmozdítja a termés hozamát.

Ugyancsak utóbbi időben tért kezdenek hódítani 
a műtrágyák is mint: Thomassalak, chilisalétrom, gyps, 
csontliszt melyek közül a chilisalétrom tavaszkor, a 
többiek pedig inkább őszkor szóratnak a talajba. A 
talaj minemüsége szerint a laza, homokosabb talaj 
mindig több trágyát kíván, mint a kötött talaj; ugyan
csak a fa életkora is határoz a nyújtandó trágya
mennyiség tekintetében, amennyiben a nagyobb, idő
sebb fák — természetesen — mindig több, bőségesebb 
trágyázást kívánnak. Az arány körülbelül ez: közép 
életű és termésű gyümölcsfa évenként istállótrágyából

15 kg. műtrágyából V2 kg.-ot kíván rendszeresirágyául, 
amely számítás azonban csak átlagos.

A rendszeres trágyázás egyéb, kissebb körül
ményei mindig a helyi viszonyokhoz mérten módosít
tatnak, lényege azonban az, amit a föntebbiekben, 
vázlatosan elmondani óhajtottam.

Csérer Gyula.

K Ü L Ö N F É L É K .
Óriási cethal. A Spear-foknál, Uj-Fundlandban- 

fogták el az eddig ismert legnagyobb cethalat. Szám
talan szigonyt dobtak a 110 láb hosszú szörnyetegre, 
melylyel 29 óra hosszáig küzdött a Humber nevű 
cethalász hajó egész legénysége, mig végre nagy- 
nehezen elejthették. Az óriás cethal óránkint hét kilo
méter sebeséggel úszott a vízben és mielőtt végleg a 
cetihalászok zsákmányává lett, hajójukat ugyancsak 
megrongálta.

Egy uj vadkacsa befogási mód. Eléggé isme
retes, hogy a rak mint halfogásnál a fáklya fénye nagy 
szerepet játszik. Az északamerikai indiánok azonban 
a fényt nemcsak ezeknél, hanem más vad fajták be
fogásánál is felhasználják. A kanadai tengerparton 
számtalan elősziget van, melyeken — főleg a költés 
idejében — a vadkacsák milliószámra tartózkodnak. 
A szigetek kevés indián lakói most azt az eljárást 
követik, hogy a vadkacsákat fáklyafénv mellett fog- 
dossák össze, s ezzel oly nagy zsákmányra tesznek 
szert, hogy egész kereskedelmi társaságok foglalkoz
nak a befogott vad kacsák eladásával, A bef ogss a 
következő módon történik: Ugyanis egy nagyobb nyílású 
halót, két csolnak között, melyek 100 méternyi távol
ságban vannak egymástól, kifeszitenek, úgy, hogy az 
egy hat méter magas álló falat képez. Ez a két csol
nak. a kifeszitett hálóval, egyenes vonalban lassan 
hald a vizen úszó kacsák felé. A két csolnak mögött 
azok közepe táján mintegy 50 — 100 lépésnyire egy 
harmadik csolnak halad, melynek ormán egy indián 
ül, kezében egy magas rúdra kötött égő fáklyával. A 
fáklya erős ellenfényénél fogva, az elöljáró két csol
nak még inkább, árnyékba kerül s igy azt nem veszik 
észre, annál is inkább, mivel egész figyelmüket most 
a fáklya tüzféuyének szentelik. A mint azonban veszélyt 
sejtenek, szárnyra kapnak, de tapasztalatszerüleg éj
szaka nem vonulnak magasan a víztükör felett és 
különben egyenesen a fáklya fényének tartanak. Ezen 
utjokban azonban nekimennek a hálónak, mely a két 
csoinak között úszik, még pedig szintén úszó tartó- 
rudakon s annak nagyobb nyílású fonásában elakad
nak. Ha a fáklyás csolnakon ülő észreveszi, hogy sok 
kocsa akadt a hálóba, jelt ad. mire az egyik megáll, 
s ezalatt a másik félkörben oda evez. Most kezdetét 
veszi a kacsák összeszedése, a mi gyorsan meg
történik s aztán a zsákmány megfojtva a csónakba 
kerül. Nem tartozik a ritkaságok közé, hogy három 
ilyan madár pusztító indián, ezen a módon 100—200 
drb. kacsát is összefog egy éjszakán. ‘ (V. L.)

Apró birodalmak. Nemcsak nagyhatalmak 
vannak a világon, hanem aprók is, olyan kicsik, hogy 
ha még valamivel kisebbek volnának, már — nem is 
volnának. Egy angolfolyóirat most fölfedezi ezeket az 
államocskákat, a melyekhez képest még Szán Marino 
is valóságos világbirodalom. Respublika mind a három 
parányi ország. Az egyik, a Pireneusokban van, két
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száz kilométernyire Andorra köztársaságtól, egy hegy 
tetején és St. Goust a becsületes, de ugyancsak isme
retlen neve. Területe másfél kvadrátkilométer lakosai
nak száma százharminc, de volt már százharmincöt 
is. Az államfő az elnök, a ki egyúttal biró és adó
szedő is. a z  országa kicsi, de az önérzete nagy. 
Roppant buzgósággal kormányoz és államférfim ügyes
ségét mutatja, hogy a köztársaság még idáig egy 
szomszéd állammal sem keveredett konfliktusba. — 
Valamivel kevésbbé népes köztársaság Tavolara szigete, 
a mely vagy hat kilométernyire fekszik Szardíniától, 
valamikor hozzája is tartozott, de 1886 bán független 
köztársaságnak jelentette ki magát és ez idő óta csak
ugyan az is. A lakossága hetven ember, a kormányzás 
gondjait egy hat tagú „államtanács osztja meg az 
elnökkel. A köztársaság lakossága legutóbb jelentéke
nyen gyarapodott, mert egy öttagú család költözött a 
szigetre. — Valamivel nagyobbacska birodalom ezek
nél Moresnet köztársaság a porosz-belga határon, a 
mely annak köszönheti a függetlenségét, hogy a két 
ország nem tudott megállapodni: melyikhez is tartozik 
ez a darab föld. így hát önállónak nyilvánították.

Hatmilió korona egy könyvért. Gladstone- 
nak, Anglia egykori hatalmas államférfiának és mi- 
nisterelnökének életrajza most jelent meg Londonban 
John Morley tollából, Előrelátható volt, hogy a könyv 
nagy keresletnek fog örvendeni Angliában, de oly nagy 
keresletre mégsem számitott a kiadó, mint amilyen 
tényleg mutatkozik. Az első kiadást 125,000 példány
ban nyomták s egy hét alatt el is kelt. Előre 50,000 
példányt jegyeztek elő az egyes könyvkereskedőknél. 
Egy nagy angol cégnek tehát iszonyú tőkegazdagnak 
kell lennie, amit mutat az is, hogy Morley 240,000 
korona tiszteletdijat kapott, az első kiadás 125,000 
példánya pedig a 50 korona, kerek hat és egy negyed 
millió korona összeget képvisel. Ez bizonyára oly 
rekord és oly nagy siker egy kön3?vnél, amilyen a 
könyvkereskedelem terén még nem volt.
*>?<• *?/• »!* *?/• *9/*  *1* *?/• *9/* *?/•

h í r e k .
Hivatásának áldozata. Fájdalmasan érint, bár 

a mi szomorú viszonyaink mellett némileg vigasztaló, 
hogy másutt sem sokkal rózsásabb a hlyezet, az alábbi 
szomorú eset: a csehországi Ku l mb a n  a gróf West- 
phalen Ottokár gróf szolgálatában álló Ernszt Ferenc 
főerdészt f. é. szeptember hó 18-án meggyilkolták a 
vadorzók. A fó'erdész éppen a törészek üldözésére 
ment ki a pagonyba s másnap ott találták halva a 
véletlenül arra járó vadászok. Közvetlen közelró'l lőtték 
fejbe 4-es söréttel,- mely agyát szétroncsolta s rögtöni 
halálát okozta. A szerencsétlen fó'erdész még csak 40 
éves volt s halálát özvegye és gyermeke siratja. Teme
tése óriás részvét mellett ment végbe.

Az asszony becsülete. Szatumik krassószörény- 
megyei községben éjnek idején Bauer Miklós föld- 
birtokos házában rettenetes dolog történt, a mely egy 
becsületéért küzdő asszonyt egy emberélet árán meg
mentett az ellene intézett támadástól. A földbirtokos 
nem volt otthon és ezt az alkalmat akarta fölhasználni 
Smidt János községbeli legény, a ki régen szemet 
vetett Bauer fiatal feleségére. Beha.olt a házba, meg
támadta a menyecskét, a ki kétségbeesett védekezés 
közben a hajfésüjével kiszúrta támadójának mindkét 
szemét. Viaskodás közben még több sebet is ejtett a 
vakmerő legényen, a ki sebei következtében még ott 
halt meg a házban, a hová szenvedelmes szerelme 
csábította.

Tűzoltók szerencsétlensége. Rózsahegyen, a 
mely rövid idő alatt öt házat elhamvasztott. Král János 
és Potkán Péter likavai lakosok tüzifecskendővel siet
tek a veszedelem helyére. Útközben a kocsi fölborult 
s Kral és Potkán a fecskendő alá kerültek. Král hol
tan maradt a földön, Potkán súlyos sérülést szen
vedett.

Gyilkosság a fogházban. Marosvásárhelyről 
jelentik, hozy a városi rendőrség fogházákan f. hó 
16-án este gyilkosság történt. Este tiz órakor bekísér
tek a fogházba két verekedő csavargót, Márton Zsig- 
mondot és Nagy Lajost. A két dühös embert, a helyett 
hogy külön fülkébe zárták volna, egy cellában hely
zeték el. Egy ideig nyugodtan viselte magát a két 
ember, de a mikor Nagy Lajos elaludt, Stársa meg
ragadott egy hasábfát s háromszor hatalmasat ütött az 
alvó Nagy fejére. A szerencsétlen ember meghalt. 
Ugyancsak a marosvásárhelyi rendőrség fogházában 
egy bekísért cigány a minap fölakasztottta magát. A 
vizsgálatot megindították.

Két rablógyilkosság. Sopronból táviratozzák 
hogy Doborján mellett az erdőben meggyilkolva talál
ták Freiberger Terézt, egy kereskedő feleségét. A 
gyilkosok a szerencsétlen asszony ruháját letépték a 
testéről. Néhány nap alatt ez a második rablógyilkos
ság, a mely a megyében történt. A minap ugyanis 
meggyilkolták Pap vasúti őrt és feleségét. Most a 
csendőrség letartóztatta Horváth György marhahajcsárt, 
a kit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a gyilkos
ságot. A csendőrség véres csizmát és harismyát 
talált nála.

Agyonszurt közlegény. Prágából táviratozzák: 
A Národni Lisz'ti századának Dufek nevű tizedese az 
újoncok betanítása közben egy Waltherr nevű köz
legényt, a ki nagyon ügyetlenül viselkedett, szuronyá
val úgy megsebesített, hogy Waltherr másnap reggel 
meghalt. A szurony tizenöt centiméternyire fúródott a 
szerencsétlen ember testébe és átdöfte a máját. 
Dufeket letartóztattok. Az eset interpelláció révén 
a reixrátban is szóba fog kerülni.

A kurtavas és a kikötés. Valahány kaszárnya 
a van az országban, mindegyikben jó kedvre derültek 
katonák, mert két félelmetes büntető eszközt: a kurta- 
vasat és a kikötő-készüléket a lomtárba tették és 
csak kivételes alkalommal, különösen háborúban veszik 
újra elő. Mindkét fenyitő eszköz régóta divatban volt 
Európa valamennyi hadseregénél, s nálunk a testi 
fenyítések közül ez a kettő maradt még napjainkig. 
A kurtavas minden századnál két példányban volt 
meg, a kikötéshez csak a kaszárnyákban levő fogház- 
helyiségekben volt külön oszlop, gyakorlatok alkal
mával jó volt bárminő egyenes faderék, vagy ajtó
félfa. A fogházhelyiségekben levő, kikötésre szolgáló 
oszlopok, mint használatból kiment régi eszközök 
tovább is ott maradnak, a kurtavasakat azonban már 
eltüntették a század irodáiból.

A dijbirkózó halála. Konstantinápolyból jelen
tik. hogy a sportvilágban legösmeretesebb dijbirkózók 
egyike. Mehmed Murát a minap elhunyt. Halála igen 
különös körülmények közt következett be. Murát Kon
stantinápoly közelében egy nyilvános ünnepen részt- 
vett egy dijbirkózásban s ellenfelét csak öt órai rend
kívül nehéz küzdelem után bírta leteriteni. A birkózás 
után néhány barátjával egy kávéházba ment, de alig 
nyelt le kávéjából egy kortyot, leesett a székről és 
halva terült el a földön. Barátai azt állítják, hogy 
halála nem volt természetes; ellenfelének hívei csinál
tak valamit vele, hogy ne bírja a küzdelmet, mert a
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birkózás alkalmából óriás fogadásokat kötöttek, A dolog 
többek előtt is nagyon gyanús s most a hatóság vizs
gálatot indított a valóság kiderítésére.

A kiadóhivatal postája.
Kovács József urnák, Hármasmalom. A beküldött 8 

koronái megkap :uk s ezzel előfizetése f. hó 15-ig ki van egyen
lítve. A lap további küldését kívánságához képest egyelőre 
beszüntettük. Cséri Pál urnák, Dudar-Igen. a beküldött 3 
koronával az év végéig van előiizetve. Tóth István urnák, 
Benkócz. A múlt évfolyam 44 számát már legnagyobb sajná
latunkra nem küldhettük meg, de a mostani 3-ik zzámát postára 
tettük s eddig már nyilván meg is kapta. A címet ki fogjuk 
igazítani.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
1903. évi 591 ügyszám. A Brassó vármegyében 

lévő hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokság kerü
letében, a XIII. XIV. XV. és XVI. sz. őrjárásokban 
lemondás folytán megürült 1—1 erdőszolgai állásra, 
amelyek mindenike 432 korona bérrel, 48 korona lak
bérrel, 36 korona faváltság díjjal, és 36 korona ruha- 
átalánnyal van javadalmazva, pályázat nyittatik.

Pályázni kívánok felhivatnak, hogy „Brassómegye 
tekintetes közig. Erdészeti bizottságához Brassóban" 
czimzendó saját kezűleg irt kérvényeiket s az erdő
törvény 37 §-ban előirt kellékek, valamint nyelvisme
reteik és eddigi alkalmaztatásuk igazolására szolgáló 
okmányokkal s ép, erős testalkotukat igazoló orvosi 
bizonyítvánnyal felszerelve a brassói m. kir. állami 
erdőhivatalhoz f. évi december hó 10=ig nyújtsák be.

(Megjegyeztetik, hogy a védszemélyzet nyugbér 
alapja szervezés alatt áll.)

Brassó 1903. november 15.
A m. kir. állami Erdőhivatal.

274 903. sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A pécsváradi közalap, kir. erdőgondnokság kerü
letében egy Il-od osztályú erdőlegényí állásra évi 
360 korona fizetés, szabad lakás és 9 ürm3 kemény 
dorongfa-illetménynyel pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázók az 1879 XXXI. t.-cz. 37. 
§-ában előirt szakvizsga letételét okmányilag igazolni, 
ép, erős testakatukat, kivált jó látó és halló képes
ségüket, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, erkölcsi magaviseletüket, 
illetőségüket és életkorukat, valamint a magyar nyelv
nek szóban és Írásban való tökéletes bírását okmányok- 
kai igazolni kötelesek.

Az igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények 
1903. évi december hó 10-ig alulírott erdőgondnok
ságnál nyújtandók be.

Pécsvárad, 1903. évi október hó 12-én.
Pécsváradi közalap, kir. erdőgondnokság.

4373 903 sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében el
halálozás folytán megüresedett egy 111-ad oszt. erdőőri, 
előléptetés esetén két I-ső oszt. erdőlegényí s illetve 
Il-od osztályú erdőlegényí állomásokra 600 korona évi 
fizetés, illetve 500 és 400 korona szegődmény díjjal 
és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásra pályázók az 1879. évi

XXXI. t.-cz. 37. §-ában előirt szakvizsga letételét ok
mányilag igazolni tartoznak.

Az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók, 
mint nemkülönben a többi pályázók is kivétel nélkül 
ezenkívül ép, erős testalkatukat, különösen jól látó, 
haló és beszélő képességüket, kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei tiszti főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukat és 
illetőségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hiva
talos magyar nyelnek szóban és Írásban való bírását 
szintén okmányilag beigazolni kötelesek.

Az igy felszerelt s sajátkezüleg irt kérvények f. 
évi november hó 30-ig az alulirt m. kir. kincstári erdő
hivatalnál, a pályázók elöljáró s illetve közigazgatási 
hatóságaik utján nyújtandók be.

Hiányosan felszerelt s elkésve érkezett kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak.

Soóvár, 1903. október 13-án.
A. m. kir. kincstári erdőhivatai.

2274. sz. 1903.
Pályázati hirdetmény.

Hunyadvármegye tekintetes közig, erdészeti Bizott
ságának 3296/1903. számú határozata alapján a Vlszkai 
és Sztancsesd-Ohábai kerületi erdőőri állásra 600—600 
korona évi fizetéssel ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél nem 
idősebb okleveles erdőőrök.

A folyamodók kérései -sajátkezüleg Írandók és 
folyó év november hó 28-ig az alanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél, 2. 
keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati bizo
nyítvány. A magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
bírása elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása 
pedig előnyt biztosit a pályázónak, ezért a folyamodó 
kérvényben ezen képességét felsorolni köteles.

M. kir. áll. erdőhivatai.
Déva, 1903. évi október 29-én. Parragh

m. kir. erdőmester.

576/E. 1903.
Dobsina r. t. városnál (Gömör-Kishont in.) egy 

erdőőri állásra pályázat nyittatik.
Javadalma:

a) 600 kor. évi készpénzfizetés utólagos havi 
részletekben.

b) 60 korona évi lakpénz előleges félévi rész
letekben, vagy természetbeni lakás a város választása 
szerint,

c) 45 kor. évi lakbérpótlék készpénzben,
d) 2 drb. szarvasmarhára szabad nyári legelő,
e) erdőőri egyenruha,
f) 20 korona csizmapéuz,
g) 24 köbm. puha tűzifa a házhoz szállítva.
A sajátkezüleg irt s f. 1903. évi december 

8-ig alulírott polgármesteri hivatalhoz benyújtandó 
pályázati kérvények kellékei: az erdőtörvény 37. §-ában 
megszabott minősítés (oklevél), a magyar és tót nyelvek
ben való jártasság és testi épséget igazoló bizo
nyítvány.

A megválasztandó erdőőr csak fél évi próba
időnek sikeres lejárta után véglegesittetik.

Dubsinán, 1903. évi október 30-én.
Szontagh Béla,

polgármester,
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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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.

f ,
Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

.1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. November 29. 9. szám.

F i g y e l me z t e t é s .
Az év utolsó hónapját megelőzőleg indíttatva érez

zük magunkat még egyszer kérni azokat a tisztelt 
olvasóinkat, kiknek előfizetésük vagy már lejárt, vagy 
a folyó hó végével le fog  járni, hogy előfizetési dijaikat 
a jövő december hó közepéig beküldeni szíveskedjenek, 
minek megkönnyítése végett részükre utalványlapokat 
is csatolunk. Azoknál, kik ezt tenni elmulasztják s 
hátralékuk a félévit meghaladja, kénytelenek leszünk a 
lap további küldését beszüntetni s a hátralékos dijakat 
postai megbízás utján beszedni, mi nem csak költséges, 
hanem kellemetlenséggel is össze van kötve.

A nyugdíjügy érdekében.
(Folytatás).

ahhoz nem értő ember azt fogja egy- 
szerűen mondani, hogy egy nyugdíj 

aP sá s?  egyesület megalakítása nem annyira 
bonyolódott, hogy azt rövid időn belül ne lehetne 
elvégezni, mert hiszen nem is szükséges ehhez 
egyéb, mint egy csomó ember szövetkezése, az 
alapszabályok kidolgozása és azoknak a bemuta
tási és jóváhagyási záradékkal való elláttatása. 
Az alapszabályokban egyszerűen ki kell mondani, 
hogy te tag fizetsz évente ennyit és ennyit s 
ezen befizetéseid ellenében az intézet bizonyos 
jogokat és ellenszolgálmányokat biztosit részedre.

Hát könnyű ezt igy elgondolni a tapasz
talatlan és minden gyakorlati tudás nélkül szűköl
ködő embernek, de bezzeg a magas kormány

melynek feladta minden honpolgár érdekeit 
egyenlő mértékben megvédeni s ügyelni arra, 
hogy senki indokolatlanul meg ne károsittassék 
és ki ne zsákmányoltassék, másként gondol
kozik, mert okult az elmúlt évtized számos 
szomorú példáján, hol az ilyen kölcsönös bizto
sításon alapított társaságok akkor, midőn a tagok 
iránt való kötelezettségeiket kellett volna le- 
róniok, erre gyengéknek és tehetetleneknek bizo
nyultak s a vége az lett, hogy a tagok nem 
csak hogy semmi előnyöket nem biztosítottak 
maguknak, hanem még a verejtékes munkával 
megszerzett és talán családjaik szájától megvont 
keresetükből fizetett tagsági dijaikat is elvesztették.

Nem csoda tehát, hogy a magas kormány 
ilyen tapasztalatok után elővigyzóbb és körül
tekintőbb lett s mielőtt egy-egy ilyen njonuan 
alakítani óhajtott egyesület alapszabály tervezete 
hozzá beérkezik, azt szoros vizsgálat alá veszi 
s első sorban garanciákat, biztosítékot keres 
arra nézve, hogy a tervbe vett egyesületnek meg
van-e a biztos alapja s életbe léptetésével nem 
származik-e valamely hátrány valakire. M eg
követeli tehát a kormány szakszerű kiszámí
tását annak, hogy akkor, midőn beáll már az 
ellenszolgálmányok ideje, fog-e az egyesület 
akkora anyagi erővel rendelkezni, mely elegendő 
lesz a tagok alapszabályszerűen biztosított jogos 
igényeinek a kielégítésére. És ez az, a mi a 
legnagyobb mértékben megnehezíti az általunk 
célbavetthez hasonló egyesületek megalakítását.

Nem lehet ugyanis tagadni azt, hogy a
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tervbe vett országos erdészeti és vadászati al
tiszti nyugdijegyesület abban az esetben, ha egye
düli biztos kutforrásának az évi 20 koronára 
tervezett tagsági dijat mutathatjuk csak ki, ezt 
a kormány még a Ignagyobb jóakarat mellett 
sem fogja elegendő anyagi erőnek és biztosíték
nak találni arra nézve, hogy az első 5 év után, 
midőn ugyanis már egyes tagok nyugdíjjogosult
sága hatályba lépne, az egyesület alapjának 
megrenditése nélkül kötelezettségeinek eleget fog 
tehetni, sőt biztosra vehető, hogy egyéb hat
hatós segédforrások nélkül már az első évtized
ben kénytelen lenne vagy a tagsági dijakat 
emelni, vagy pedig az alakulásnál kilátásba 
helyezett ayugdig igényeket leszállítani. Az utóbbi 
esetet véve tehát azok, kik 5 éven át az alap
szabályokban meghatározott tagsági dij fizetése 
által igényjogosultaknak vélték magukat az ugyan
csak ott kilátásba helyezett nyugdíj összegekre 
és talán éppen csak ennek alapján jelentkeztek 
tagokul, teljesen jogosan azt állíthatnák, hogy 
az alapítók által meg lettek tévesztve s esetleg 
még a bonyodalmas és skandalózus pórok sem 
lennének elkerülhetők.

Azt mondja Vi har  G y ő z ő  ur lapunk 
7-ik számában megjelent lelekes cikkében, hogy 
sok mindenféle módja van a szükséges pénz 
össuehozásáríak s fel is említ egynéhányat, 
egyebek között a sorsjátékot, erdei és vadászati 
kihágások után befolyt bírságokból való része
sedést stb. Hát ezt mind mi a magunk részé
ről is szívesen aláírjuk és megerősítjük, nem

kell azonban felednünk, hogy mindez csak fel
tételes alap, a melynél mindig oda kell illesz
tenünk az ominózus »ha« szócskát ilyenformán:

»Szép jövedelmet remélhetuénk egy eset
leges sorsjátéktól, »ha« erre a magas kormány 
engedélyét mednyerjük s »ha« a sorsjegyek 
sikeres eláruusitása a nyereséget biztosítja.«

Vagy: »az egyesület jövedelmének foko
zására szolgálhatna az erdei és vadászati ki
hágások után kiszabott és felhajtott bírságpénzek
ben való részesedés, »ha« ez az egyesület 
részére akár a kormány, akár a törvényható
ságok, akár pedig az uradalmak részéről bizto
síttatnék«.

Szóval: ha az a »ha« nem volna, sok 
mindenféle volna. Mi lesz azonban akkor, hogy 
ha az a sok számítás és remény mind füstbe 
megy s a szerencsétlen »ha« nem a mi javunkra 
billenti a mérleget?

Az egyesület lélesitéséhez megkívánt ki
számítás alapjául azonban ilyen feltételes segéd
források csak a lehető legkisebb mértében 
vehetők be s igy természetesen a biztos bázist 
egyedül a tagsági dijak képviselnék.

Fel kellene ugyan tételeznünk, hogy minden 
olyan erdészeti és vadászati altiszt, ki a léte
sítendő egyssületbe tagul felvétetni óhajt, nem 
csak hogy előre számolt azzal, hogy tagsága 
nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is 
jár, melyek elseje és legfontosabbja a tagsági 
dijak pontos befizetése.

Kaland farkasokkal.
(Folytatás és vége).

visszahajózás valamivel lassabban ment. A 
mint Lom-Palánkához közeledtünk, a folyó 
partján szokatlanul nagy népsokaságot vet

tünk észre s csakhamar tapasztaltuk, hogy ez a soka- 
dalom minket illet, mert már messziről »zsivio! zsivio!« 
(éljen!) kiáltásokkal fogadtak. Nyilvánvaló volt tehát 
az oka a nép gyülekezésének.. A kicsiny községben 
ugyanis már kora reggel óta hire terjedt veszélyes 
vállalkozásunkak s hallották a lövéseket is és midőn 
még 8 óra felé sem tértünk volt vissza, azt hitték, 
hogy már felfaltak a farkasok s igy hova tovább több 
kiváncsi gyülekezett a folyó partjára.

Még ma is mosolyognom kell, ha visszagondolok

akkori fogadtatásomra. Alig hogy a partra léptem, két 
erőteljes bolgár azonnal vállaira emelt s folytonos 
éljenzés közt vittek a falu felé. Minden ellenkezésem 
hiábavaló volt, igy hordtak az egyik »mehanna«-tól 
(vendéglő) a másikig s mindenütt borral vendégeltek. 
Mindenkinek meg kellett mutatnom fegyveremet s 
más hasonló bolondságokat tenni. Még a lelőtt farkas 
sem kerülhette el a diadalmenetet, négy ember eve
zőkre fektetve hordta körül s mindenütt, a hol letet
ték tódult hozzá a nép, hogy átkozódások mellett 
leköphesse. Utóvégre is két órányi ég és föld között 
való lebegés után egy bolgár vámtisztviselő közben
járása mentett ki a hálás nép karmai közül, de ekkorára 
az én szép farkasom már gyalázatosán meg volt 
piszkolva s igy azt a tömegnek engedtem át, örvendve, 
hogy magam ép bőrrel menekültem.

Holtfáradtan futottam azután a Duna partjára s 
miután egy jó fürdővel felfrissítettem magamat, szállo
dámban gyorsan átöltöztem és siettem a »Bellevue« 
vendéglőbe, hol a tegnapi társaságot feketekávé mellett
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Itt azonban önkénytelenül is előtérbe lép 
az a kérdés, hogy vájjon az erdészeti és vadá
szati altisztek összessége, már tudniillik azok, 
kik az egyesület tagjainak sorába lépnének — 
már pedig feltételeznünk kell, hogy ezt leg
alább túlnyomóan nagy részük, tehát hozzá
vetőlegesen 10000 megtenné — rendet tarta
nának-e a tagsági dijak fizetésénél?

Megvalljuk, hogy ebben való bizodalmunk 
sem lehet nagyon erős, mert ha figyelembe 
vesszük, hogy például lapunknál 2— 8 koronás 
tételekkel évenkirt átlag 100 olvasónk marad 
nem csak hátralékban, hanem ezen hátralékát 
sem békességes, sem peres utón soha meg nem 
fizeti, tehát lapunk kilenc éves fennállása óta 
közel 1000 erdészeti és vadászati altiszt nem 
tett eleget kötelezettségének s ez által hét-nyolc 
ezer koronával károsított meg, számot kell vet
nünk azzal, hogy ugyanígy lesz ez a tagsági 
dijak fizetésénél is, csak azzal a különbséggel, 
hogy a nagyobb tömegnél és magasabb évi 
összegeknél ez az arány is növekedni fog s az 
egylet el lehet készülve arra, hogy vagy a tag
sági dijak, vagy a tagok nagy részét rövid idő
közben el fogja veszíteni, a mi minden egyébre, 
csak a megerősödésére és megizmosodására nem 
lesz alkalmas.

(Folytatása következik.)

találtam. Természetes, hogy itt mindent apróra el kel
lett beszélnem, miközben üres gyomrom ugyancsak 
korgott, mert hajnali 2 óra óta még semmivel sem 
kínáltam meg, kivéve a menetközben lenyelt pár korty 
bort. Az urak azonban nem mutattak ezért valami 
nagy részvétet, mert nem hagytak addig békét, mig 
mindent a legapróbb részletekig el nem beszéltem. 
Végre hozzájutottam ahhoz, hogy gyomromra is gondol
hassak s a reggelinél valóban farkasétvágyat mutattam. 
A mint azután már a feketét is kiszürcsöltem, kérdez
ték az urak, hogy nem szándékozom-e a szigetet még 
egyszer felkeresni.

— Természetesen, és pedig még ma este — 
feleltem.

És ime, legnagyobb csodálkozásomra két fiatal 
Hubert azzal fordult hozzám, hogy nem kisérhet- 
nének-e el.

— Miért ne? — feleltem — só't örvendeni fogok, 
hiszen a sziget elég nagy és úgy látszik, hogy ott elég 
farkas akad mindnyájunknak.

94501. 1/4 szám.
HIRDETMÉNY

állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában.

Az állam által fentartott erdei facsemetekertekből 
az 1904. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez szükséges 
csemetekészletek a földmivelésügyi minister által a 
következő feltételek szerint fognak az ez iránt folya
modó birtokosoknak kiosztatni:

1. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ának első 
bekezdésében és az 1894. évi XII. t.-cz. 13-ik s 14-ik 
§-ában meghatározott kopár és vízmosásos területek be- 
erdősitésére kért csemeték, a mennyiben az állami 
csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatok, az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 177-ik §-ának b„ pontja értelmében 
ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével 
bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére: a csemeték 
kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállí
tásával járó s ezer darab csemete után 1 koronával 
számított és utánvétellel beszedendő költségeket azon
ban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rendszerint 
a birtokosnak kell viselni.

Kivételesen kisbirtokosok részére, a mennyiben 
i l l e t é kes  kir.  e r dő  f e l ü g y e l ő  i gazol j a ,  hogy 
a folyamodót ezen költségek anyagi erejéhez képest 
aránytalanul megterhelnék, a csemeték az u t o l s ó  
va s ú t i  á l l omá s r a  t e l j e sen  d í j t a l a nu l  f o g n a k  
el szá l l í t t a t  ni.

Az állam által ekként ingyen kiosztott csemetékkel 
beerdősitett területek jövőre — az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 2-ik s illetve 4-ik §-ának rendelkezései szerint 
kezelendő erdőknek fognak tekintetni.

2, Az 1. pontban említett erdősítések céljaira

Elég az hozzá, hogy a két úrral együtt elhatá
roztuk, hogy délután 5 órakor indulunk s én ajánlva 
magamat lakásomra siettem, hogy az addig még hátra
lévő 2 V8 órát egy kis pihenésnek szenteljem s rövid 
idő múlva már édesen szenderegtem. Ez alkalommal 
már nem bíztam magamat a vendéglősre, hanem be- 
igazitottam ébresztő órámat, mely azután pontosan 
felriasztott.

Sietve tetttem meg előkészületeimet s csakhamar 
megjelent a két ur is [és igy pont 5 órakor neki 
vágott csolnakunk a Dunának. Most Ja  sziget alsó 
végén kötöttünk ki, mert annak túlsó partját akartam 
előbb végig nyomozni s itt csakugyan két helyet 
találtam sok farkasnyommal. Az egyik helyen a nyo
mok a folyóhoz, a másikon ettől befelé a szigetbe 
vezettek.

Közben elérkezett az ideje a lesállásnak s ezért 
kiszálltunk. A két urat kértem, hogy kövessenek, de 
ime látva a sok farkasnyomot gondolkodóba estek és 
sztrájkolni kezdtek. Kissé bosszankodva gyermekes
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szükséges csemeték kiszolgáltatáa után fennmaradó 
készletből másféle erdősítések céljaira (rendes erdei 
vágások és tisztások beerdó'sitésére, utak, tagok sze
gélyezésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az 
átlagos termelési költségeknek és ezenfelül a csemeték 
kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállításá
val járó, ezrenként egy koronával számított költségek 
megtérítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. 
A vasúti szállítás költségeit szintén a folyamodó 
birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek 
szerint a következő összegek számíttatnak fel:

C se m e te fa j
1000 darabonkint

1 évesért 2 évesért ■ 3 évesért

K. f. K. K. f.
Luczfenyő , . — 60 1 — 1 40
Jegenye fenyő . 1 — 1 60 2 20
Erdei fenyő . . — 80 1 40 2 —
Fekete fenyő 1 — 1 60 2 20
Vörös fenyő . . 1 20 2 — 2 80
Tölgy . . . . 3 — 4
Kőris, juhar ákác
és szil . . . . 2 50 3 80 —

Di ó ................... 10 — 16
Szelíd gesztenye. 8 — 12

Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a 
k i r. erdőfelügyelőség igazolja, hogy a szükségelt 
csemetemennyiséget sajat költségükön nem képesek 
előllitani s aránytalan megterheltetésük nékíil a teljes 
termelési költségeket sem viselhetik, a termelési költ
ségek 50 %-a elengedhető.

Azok a birtokosok, a kis ezen feltételek szerint 
csemetékben részesülni kívánnak, egy koronás bélyeg
gel ellátott folyamodványaikat legkésőbb 1903 évi 
d e c e m b e r  hó 15-ig közvetlenül az i l l e t ékes  kir. 
e r d ő f e l ü g y e l ő s é g h e z  terjesszék be.

A folyamodványokban a birtokosoknak határo
zottan meg kell jelölniük a beerdősitendő terület helyét 
(község, dűlő) minőségét (kopár, vízmosásos, futó
homok terület, vagy vágás, tisztás stb.) és kiterje
dését (kát. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, 
korát és mennyiségét, az ültetés idejét, (tavasz vagy 
ősz), a folyamodó vagy megbízottjának pontos címét, 
(lakóhely utolsó posta és vasúti állomás) és végül azt, 
hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint 
kérik a csemeték kiszolgáltatását.

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, 
hogy csakis erdősítésre alkalmas s a fent elsősorolt 
fajú, egy-két éves, kivételesen három éves csemeték 
kerülnek kiosztásra, továbbá, hogy az olyan folya
modók, kik a kért s kiutalványozott csemetéket annak 
idején ok nélkül visszautasítják, a jövőre az állami 
csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX t.-cz. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopárterületek birtokosai részére szük
séges csemeték kiutalványozása iránt a szükséges 
lépéseket a m. kir. átlami erdőhivatalok teszik meg, 
ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az 
illetékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejenteni.

Budapest, 1003 évi november hóban.
M. kir. földmivelésügyi minister.

jH a s z n o s  tu d n iv a ló k .
Száraz bab jhizó ökröknek. A gabona és 

hüvelyes vetemények mai absolut értékének meg
határozásából a különféle szemek táperejére vonatkozó
lag kitűnik, hogy a száraz bab absolut értéke kilo-

viselkedésén a két szinte állig felfegyverzett vadászok
nak talán nem is voltam nagyon udvarias, annyit 
azonban mégis elértem, hogy az egyik ur késznek 
nyilatkozott követni, de csak azzal a feltétellel, ha a 
sziget belsejében, valamely fára mászva foglalhatja el 
állását. Ez ellen természetesen nem volt ellenvetésem, 
ellenkezőleg még örvendtem, mert biztos voltam abban, 
hogy igy állását már csak félelmében sem fogja 
elhagyni.

Az egyik puskás tehát a csolnakban maradt, 
hogy — a mint állította — a partra ügyeljen, én pedig 
a másikkal elindultam a már ismert holtághoz. Itt 
társam egy fűzfára kapaszkodott s ígérte, hogy ott 
marad, mig érte nem jövök, én pedig tőle mintegy 
300 méternyire szinte a holtág mellett foglaltam állást.

Sajnos, hogy lesünk eredménytelen maradt, mert 
a sziget egészen kihaltnak látszott; csak egy pár ha
lászsas húzott el fölöttünk, no meg a szúnyogok miliői 
is folyton ott dúdoltak füleim körül, de szivarom egy- 
egy füstje elriasztotta őket.

Már régen bealkonyodott, midőn elindultam tár
sam felé, előbb azonban óvatosságból kiáltottam egy 
párat, nehogy véletlenül farkasnak vélve megsörétezzem. 
A két urnák nem is volt semmi baja, csak a szúnyogok 
bántak el velük gyalázatosán s fogadkoztak, hogy 
már csak ezért sem vállalkoznak többé ilyen ki
rándulásra.

Jó későre járt már az idő, midőn Palánkára 
vissza érkeztünk, de ennek dacára is elhatároztam 
reggel újból visszatérni a szigetre. Sajnos, hogy les
állásom ekkor is eredménytelen maradt, bár a sok 
friss nyom bizonyította, hogy a farkasok nem hagy
ták el a szigetet. Erről megbizonyosodva, úgy a sziget 
közepe táján egy alacsonyabb fűzfán lehetőleg kényel
mes ülőkét készítettem, hogy azon esti lesállást foglal
jak. Ezt megtéve, visszatértem a községbe s meg
reggelizve lepihentem. Ekkor eszembe jutott, hogy 
nem lenne-e jó már délben kiülni a farkaslesre? Ezt 
célszerűnek találván, két órai csendes pihenés után 
hirtelen megebédeltem s elővigyázatból egy kis élei-
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grammonkint 13'5—14 fillér, vagyis metermázsánkint 
13 K. 56 fillér — 14 korons.

Nagyon megfontolandó tehát, hogy különösen 
nagyobb gazdaságokban, ahol sok babot termeltek s 
az jól is fizetett: elvesztegessük annak métermázsáját 
6—9 koronáért, a minél többet nem mindig kapunk érte.

Szerintem sokkal jobb, ha barmainkkal, külö
nösen hizó ökrökkel etetjük azt fel; mert igy teljes 
értékében kihaszálhatjuk.

Az etetésnél leghelyesebben úgy járunk el, ha a 
hizlalás első' fél idó'szakában az ökröknek hathatod
rész eledele közé % rész árpa vagy kukoricadarát és 
Ve rész babdarát adunk; a hizlalás másodikfél idó'
szakában pedig i/6-rész árpa vagy kukoricadara közé 
%-babdarát s nagyon megleszünk elégedve az ered
ménynyel úgy a hizlalásban, mint az árban, mert a 
babért 8 9 koronát kaptunk volna s helyette leg
alább is 12 koronás árpát vagy kukoricát kellett volna 
vennünk és feletetnünk,

Arra azonban ügyet kell vetnünk, hogy a mint 
megkezdjük a hizlalásst, azonnal meg kell kezdenünk 
a bab etetését is, mert ha azt csak későbben kezdjük 
meg, akkor el lehetünk rá készülve, hogy az első 
három-négy napon át az ökrök azt ott hagyják, mert 
az árpa vagy kukorrcadarának az izét jobban szeretik, 
mint a nekik idegen szerű babizt és a három-négy 
nap alatt nagyon visszaesnek a hízásban. Kr.

Lovak ivóvizének hőmérséklete. Nem egy
szer megesik, hogy a legegészségesebb lóállomány 
egyszer csak el kezd télen át betegeskedni s bélgörcs
ben (Kólika) nem egy állat el is hull. Igen sok gazda 
nem tudja a baj okát s a legszorgosabb gondozás 
által sem képes megelőzni még pedig azon egyszerű 
okból, mivel egész másban keresi a baj csiráját, mint 
a miben az voltaképpen rejlik.

A téli kólikát száz eset közül kilencvenben mindig 
a hideg ivóvíz okozza, mert a kútviz télen át, külö-

met is téve hátzsákomba elindultam s csakugyan 3/12 
órakor már ott ültem a fán, a forrón tűző napnak 
hátat fordítva.

Lehetett már úgy 3 óra, midőn valami mene
külő vadnak a zörejét véltem hallani; a hang felém 
közeledett, egyszerre azonban alig 30 méternyire tőlem 
hirtelen elcsendesedett, csak hangos pihegést hallottam, 
mint a milyet a kutyáknál tapasztalhatunk hosszabb 
futásuk után. Pár pillanat múlva újból kezdődött a 
zörej s hol közelebb, hol távolabb hallatszott, mig 
egyszerre két — véleményem szerint még fiatal — far
kas egymást űzve kiugrott a sűrűből, tőlem alig 20 
méternyire, de épp oly gyorsan, mint a hogy jöttek, 
el is tűntek a cserjés másik oldalán. Arra, hogy mene
külő vadra lőjek, leshelyem nem volt alkalmas, annál 
kevésbé, mert takarás céljából még egy pár ágat meg 
is hagytam körülöttem.

A két farkas ott hancurozott közvetlen közelem
ben, gyakran alig 5 lépésnyire bent a sűrűségben, de 
megpillantani nem bírtam. A mint igy lázas izgatott

nősen ha a kút nyitott és nem elég mély, igen köny- 
nyen kihűl s már -f- 55 R. viz elegendő arra nézve,, 
hogy a lovaknál előidézze a bajt, persze nem föltét
lenül, de elég baj, ha föltételesen esik is meg.

Azért nagy gondot fordítsunk e részben télen át 
istállónkra, a midőn nem elég azon egyszerű intéz
kedés, hogy az ivóvizet, mielőtt azt az állatoknak 
nyújtanánk, az istállóban állni hagyjuk egy ideig, mert 
ezáltal a viz legfeljebb egy fokot emelkedik hőmérsék
letében egyrészt, másrészt pedig áporodott lesz s nem 
oltja kellőleg az állatok szomját, nem frissíti őket fel, 
de sőt néha hasmenést is okoz nekik.

A ló ivóvize kell, hogy legalább is 8° R. legyen 
télen át s azt úgy érhetjük el legkönnyebben, ha 
meleg vizet tartunk kéznél s avval hirtelen melegítjük 
fel hőmérő szerint, a kútból frissen mert vagy szivat
tyúzott vizet.

Csekélyeknek látszó okok gyakran igen nagy 
okozatokat szülnek és nagy ritkán szolgálnak azok a 
gazda előnyére; azért szeme mindenütt ott legyen, 
nehogy gondatlanságának kárát valja. K.

K Ü L Ö N F É L É K .
Drága csókok. Az albaDy-i í'őtörvéuyszék: 

érdekes pörben Ítélkezett a legközelebb múlt napok
ban. A por tárgyát Pettit Franciska kisasszony panasza 
képezte Tittmore patkolókovács ellen házassági Ígéret, 
megszegése miatt. A két poros fél 14 évig járt jegy
ben s ez idő alatt a kisasszony pontosan vezetett, 
naplójának tanúsága szerint nem kevesebb, mint 1236' 
csókot kapott s most, hogy jegyese hűtlenül elhagyta, 
ezekért kárpótlásul 200Ö00, darabonkint tehát 160 
koronát követelt. Sajnos, a bíróság nem becsülte ilyen 
magasra a csókokat, mert a panaszos hölgynek össze
sen csak 15000 koronát Ítélt meg, egy csókot tehát 
alig becsült többre 12 koronánál. No bizon nálimk 
a panaszlott annyi pénzért több csókot is kaphatott volna I

Ságban ide-oda tekintgetek, egyszerre csak balra tőlem 
megpillantok egy farkast egészen tiszta helyen, alig 
40 lépésnyire. Szent Hubert! hogy irányítsam rá fegy- 
veremt, hogy ne vegye észre? Lassan, vonalról vonalra 
fordítottam a puskát s már annyira jutottam, hogy 
célozhattam volna, ekkor egy véletlenül érintett száraz 
ág megzörrent, mire a farkas rögtön neszelni kezdett, 
de csodálatoskép helyén maradt s csak a fejét fordí
totta felém. Alig mertem lélekzeni, annál kevésbe 
mozdulatot tenni a puskával, bár a csövet már alig 
pár vonalnyira kellett volna emelnem. Most egyszerre 
újból felhangzott a cserjében a hancúrozás zaja, mire 
farkasom egy pillanatra arra fordította tekintetét. Egy 
pillanatra csak, de ez nekem éppen elég volt arra, hogy 
lapockáját célba vegyem. Egy pillanat múlva eldördült 
a lövés s a még nyilván tapasztalatlan vad tűzben 
esett össze. Bár egyenesen a lapockára céloztam, a 
golyó mégis föllebb talált s egy nyakcsigolyáját zurta 
össze. Fiatal, de már szépen kifejlett állat volt.

A lövés után egyszerre elnémult a zaj a cserjés-
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A sör. Bajorország a sör hazája és a fővárosa 
JVliinkhen. Sehol a világon annyi sört, mint ott, nem 
gyártanak és hogy böcsiilete legyen a termésnek, nem 
is" isznak annyit, mint ott. Legalább eddig igy volt 
Ugy látszik azonban: baj van a sörös-hordó körül a 
kék Bajorországban. Fogy a kesernyés, habos ital 
■becsülete; mert maga az ital nem fogy már úgy, mint 
azelőtt. Most jelent meg a münkheni sörgyárak ki
mutatása az 1902. évi termelésről. Münkhenben össze
sen huszonhat sörgyár főzi a barna italt. Ez a huszon
hat sörfőző 1902 ben összesen 1,408.162 hektoliter 
malátát használt el, minthogy pedig egy hektoliter 
malátából 2'2 hektoliter sör készül, Münkheu sörter
melése 1902-ben 3,074 344 hektoliter sör volt. Ebből 
magában Műnkben városában 1,517.998 hektolitert 
fogyasztottak el. Ebből Münkhen lakosságára fejenkint 
298 liter jut, a mi szép porció ital, de mégis kevesebb, 
mint 341 liter, a mennyit a statisztika szerint 1901-ben 
a bajor főváros mindenik lakosa megivott. Egy esztendő 
alatt tehát Münkhen lakossága fejenkint negyvenhárom 
liter sörrel lett mértékletesebb: két év alatt pedig 
nyolcvaucilenc literrel, mert 1900 bán a fejonkint való 
porció még 387 liter sör volt. Már most csak az a 
kérdés: kevesebbet isznak-e csakugyan a münkheniek, 
mint azelőtt, vagy pedig csak — mást isznak?

A hottentottákról. A hottentotta törzs, a mely 
most a német gyarmati csapatokkal véres csatákbau 
■verekszik Dél-Afrikában: a föld legérdekesebb vad- 
népei közül való Ez a nép sehogy se akar meghódolni 
a civilizációnak és inkább ■ kész rá, hogy elvérezzék, 
semhogy magát ősi erkölcseiből kivetköztetni engedje. 
A tudósok ma már körülbelül biztosra kiderítették, 
hogy a hottentotta törzs két, a história előtti időben 
élt nép keveredésének a leszármazottja. A hotten
tották nincsenek minden kultúra nélkül, van vallásuk, 
sőt vannak vallási törvényeik is, a melyek közül egyik
másik szinte teljesen azonos Mózes válási törvényei
vel. Hisznek a lélek örökkévalóságában is: a csilla
gokat elhalt emberek égbe szállt lelkének tartják és

ben s még a legcsekélyebb nesz sem jelezte az ott 
jászadozó farkasok menekülését, megtöltöttem tehát a 
kilőtt csó'vet s nyugodtan ültem tovább. Egy ideig 
figyeltem még igy, de miután semmit sem vehettem 
észre, utóvégre is leszálltam helyemről. A sűrűben, 
azután meg is találtam a helyet, hol a két farkas ját
szadozott, késó'bb menekülésük nyomát is.

A lövés hallatára evezó's legényeim a meg
beszélés szerint felém eveztek s már ott is találtam 
őket a parton.

Délután 5 óra felé érkeztem meg farkasommal 
Palánkára s szívből örvendtem, hogy a nép most nem 
részesített az előzó'höz hasonló ünnepélyes fogad
tatásban.

Ezzel be is fejeztem vadászatomat a farkasdus 
vidéken s másnap elhagytam Lom-Palánkát, hová — 
sajnos — többé soha sem tértem vissza,

Utamat nem személyszállítón, hanem egy teher- 
hajón folytattam, a melyről alkalmam volt a part 
fáira letelepedett sasokra lődözni s olyan helyeken, 
hol hajónk hosszabb ideig vesztegelt, élvezetes vadász 
kirándulásokban is volt részem, melyekről talán még 
lesz alkalmam megemlékezni.

ilyennek tisztelik. — A hangszereik ugyanolyanok, 
mint a milyeneket kutatók barlangokban immár ki
pusztult állatok csontjai mellett találtak. — Érdekes, 
hogy a hottentotta nagyon hiú a szépségére, arra, 
hogy vastag ajka, lapos orra van és hogy a feje 
kopasz. Az európai embert „száj és orr nélkül való 
szőrösképü majomnak” nevezik. A gusztusról tudva
levőleg nem szabad vitatkozni.

A világ petróleum-termése. Nem kell félni, 
egy Amerikában most megjelen kimutatása meg
nyugtathat mindenkit, hogy ha egyszer el találna is 
fogyni — a villany, meg a gáz, lesz még mindig elég 
— petróleum A kimutatás szerint 1903-ben összesen 
177,231 900 barell (egy barell =  163 56 liter), tehát 
kerek 275 millió hektoliter petróleum került ki a ku
takból. A petróleumtermő országok között első helyen 
az amerikai Egyesült-Államok állanak 80,849.590 
barellel. A második helyen Oroszország van, a melynek 
a petróleum-termése az Egyesült-Államokénál csak 
50 000 barellel kevesebb. Ez a két állam az egész 
világ petrőleumtermésének kilenevenegy százalékát 
szolgáltatja. Szumatra, Java és Borneo szigetek együttes 
petróleum-termése 5,860.000 barell, Galíciáé 4.142.000, 
Romániáé 2,050.000, Indiáé 1.570 000, Japané 1,193 000, 
Kanadáé 520.000. Németország 353.000, Perué 60.000, 
Olaszországé 12.000. A világ petróleumtermése néhány 
év óta álandóan nő és pedig igen nagy mértékben. 
Az 1902-ik év petróleumtermése például teljes húsz 
százalékkal, tehat egy ötödrészével volt nagyobb az 
1900-ik esztendőénél.

Carnegie jövedelm e. Carnegie Andrásról a jó- 
lelkü amerikai nabobról mindig csak azt olvassa az 
ember, hogy mennyit adott, de hogy mennyit kap, 
arról ritkábban hallunk. A kik talán aggodalmaskod
nak a nabob túlságos bőkezűsége miatt; megnyugod
hatnak. Van neki miből adnia. Az amerikai aceltröszt 
Carnegie gyárát, telepeit kétszáznegyven millió dol
lárért váltotta meg, illetve ekkora érték után részese
dik a jövedelemben. Carnegie évi jövedelme innen 
kerek tizenkét millió dollár, vagyis ötven millió ko
rona. Ezenkívül Carnegie-nének is van húsz millió 
dollárt érő részjegye, a mi neki csekély egy millió 
dollárnyi tüpénzt jövedelmez. Carnegie is, a felesége 
is, havonként kapják ki a pénzüket, Carnegie ur egy 
kerek milliót, ő nagysága csekély 83.333 dollárt. Ek
kora jövedelemből sok szép bibliotékára telik es még 
marad otthon az egyéb szükségesekre is.

A kicsike. Berlini újságok Írják, hogy a mi
napában ugyancsak különös meglepetésben volt része 
egy rajnamenti falucska tanító testületének. Egy hat 
esztendős fiút hozott az apja, hogy beírassa az első 
osztályba. Mikor a tanító urak a fiúcskát meglátták, 
majd lefordultak a székről. A meglepődésre volt is 
okuk. A kis iskolaköteles gyönyörűen megütötte a — 
katonamértéket. A hat éves és nyolc hónapos gyermek 
58 kilogram nehéz, a magassága 160 centiméter, a 
mellbősége 87 centiméter. Szellemi fejlettsége nem a 
nagyságának, hanem csak az életkorának megfelelő. 
Egy ilyen gyereknek megcibalni a fület a tanító bácsi 
részéről egy kicsit kockázatos vállalkozás. Valami 
kitűnő diáknak a talentumos ifjúnak külöben nem is 
kell lennie. Elég, ha testileg úgy fejlődik tovább, a 
hogy odáig cselekedte és megel abból is, ha muro- 
gattatja magát.

A utolsók. Kanadával szemben, a Hudszonoböl 
északi bejáratánál egy akkora sziget ál a tenger 
közepén, mint Erdély. Ezt a szigetet Southamptonnak
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hívják. Földjét csaknem az egész év folyamán a tél 
veri bilincseibe s a rövid nyár is alig olvasztja meg a 
havat a déli fekvési! hegyoldalakon Ezen az országnyi 
területen nemrégen egy kihaló eszkimó-törzsre bukkant 
egy sarki exepedició. A lakosok most láttak először 
civilizált embert és egyiknek sem volt még csak 
sejtelme sem róla, hogy messze délen van föld, a hol 
melegebben süt a nap és nem borítja vastag jégpáncél 
a vizeket. Különben ez a patriárkális kis világ, melyet 
rianó tengeragyak és áthághatlan hóhegyek védnek a 
nagyvilág lármájától, ma már csak tizenhat szomorú 
képű lakost számlál, a kik ismeretlen dialektusban 
beszélnek s egy régente hatalmas törzsnek utolsó 
ivadékai. A közibük toppanó emberekről eleinte azt 
hitték, hogy az elhunytak lelkei, a kik fényes hold
sugáron jöttek le a földre az elköltözöttek lakóhelyé
ről . .  . Földbe vájt kunyhóik nagy részt olyan be- 
rendezésüek, mint a többi eszkimó törzseknéi.. Az 
egyetlen szűk helyiség teteje cethalcsontból áll, a 
melyre állatbőrök vannak feszítve. Belül, a falakba 
vájt párkányok futnak körbe, rénszarvas-bőrrel le- 
teritve. Ezek az ágyat és a széket helyettesítik. A 
helyiség közepén, egy magasabb emelkedésen a tűz
hely áll. Az eszkimó-kunyhó eme nélkülözhetetlen 
tartozéka egy halzsirral telt edény, a melyben kes
keny cetszalonna az égő lámpabél. Mint az expedíció 
tagjai beszélik, a kis falu csöndjét alig veri már föl 
gyermekzsivaj, s ha a ma élők elhalnak, tán hírmondó 
sem marad a törzsből.

Az elkártyázott feleség. Pózen-ban történt az 
eset. Két busuló lengyel a honfibánat mardosása ellen 
a kártyában keresett vigasztalást A két bánatos ember 
sokáig kártyázott, egész addig, mig az egyik az utolsó 
garasát is elvesztette: de még ezen túl is. A maliőrös 
lengyelnek nagyon szép asszony a felesége. A ködös 
lelkű dzsentlmén, mikor már minden elemelhetőböl 
kifogyott utolsó tétnek föltette a menyecskét. A szeren
csétlenség állatatos maradt hozzá : ezt a játszmát is 
elveszítette. Egy szolgálatkész kibic azonal értesí
tette a dologról az aszonyt. A szegény, durva módon 
megalázott menyecske a hir hallatára nem ájult el, 
hnnem egyenesen odasietett a kártyázókhoz és mind 
a két dzsentlement úgy elverte, hogy most az ágyat 
nyomja mind a kettő. A nyertes lengyel, a mint magá
hoz tért, sietett kijelenteni, hogy ezek után a nyere
ségről — lemond. A vesztes: az egy szót sem mert 
szólni.
*1* *>?,• *#• *\t,» ►#* #®»

H Í R E K .
Életért életet. Istvánhután megrenditő családi 

tragédia játszódott le minap. Strasszeni János földes
gazda hirtelen megbetegedett s fiatal felesége Krom- 
pachra akart utazni, hogy ura ágyához orvost hozzon. 
Kifutott a vasúti állomásra s föl akart ugrani a már 
indulóban lévő' vonatra. A vonat hágcsóján a szeren
csétlen asszony megcsúszott s a kerekek alá került, a 
melyek agyongázolták. Holttestét kocsira tették s a 
mig hazaértek vele, Straszeni János orvos nélkül meg
halt. A család tragédiája nagy részvétet keltett az egész 
községben.

Gyilkosság három koronáért. Szatmárról 
jelentik, hogy a zsákai határban, az országút mellett 
vérbefagyva találtak f. hó 17 én egy hetven évesnek 
látszó embert. A nyomozás során letartóztattak egy 
Balog Lajos nevű tizenkilenc éves bojtárt, a ki hosszas 
faggatás után megvallotta, hogy az öreg embert ő 
ölte meg. Az áldozat Lipták Ferenc vándorló cipész

volt. EIó'zó' este beállított egyik tanyára szállást kérni,, 
a hol Balog Lajos, mint bojtár szolgált. Az elvetemült 
suhanc megtudta, hogy az öreg embernél három 
korona van s a mikor a vándorló hajnalban útnak 
indult, utána lopódzott s az erdó's országúton el akarta 
tó'le venni a pénzt. Az öreg ellenkezett, a mire a 
suhanc egy darab kővel addig verte a fejét, ijiig & 
védtelen ember meghalt. A gyilkost átadták a bíró
ságnak.

Elpusztított család. Véres családi dráma tör
tént, Szilka krassó-szörény megyei községben. Graba- 
necz Mátyás harmincöt éves gazdatiszt, a Kin az utóbbi 
idó'ben búskomorság jelei mutatkoztak volt, az éj 
folyanmán agyonló'tte huszonhat esztendős feleségét, 
azután hat éves kis fiát és négy esztendó's kis leányát 
s végül önmaga ellen irányította a fegyvert. Halántékon 
ló'tte magát és szörnyet halt. A lakas feltűnő' csendje 
arra indította a szomszédokat, hogy betörjék az ajtót 
s ekkor a vértó'l borított ágyakon megtalálták az el
pusztított családnak mind a négy tagját halva. A 
szörnyű tett indító okait senki sem gyanítja. Való
színű, hogy hirtelen kitört őrület nyomta kezébe a 
szerencsétlen embernek a gyilkos fegyvert.

Az uj tizkoronás bankó. A mostani tiz- 
koronás bankjegyet, a mely körülbelül két esztendeje 
van forgalomban, tudvalevőleg nemsokára bevonják. 
A Magyar-Osztrák Bank most készítteti az uj tizkoro- 
nást, a melyből már a következő évben tizenhat millió 
darabot fognak kibocsátani. A mostani tizkoronás 
bankjegyet legfőképpen azért vonják be ily rövid idő 
múltán, mert már nagyon sok hamis példány forog 
közkézen belőle. A hatóság: megálapitotta, hogy a ha
misítást rendszerint külföldön követik el; a hamisítók 
főfészke Olaszországban, Ankonában van. Az uj tiz
koronás bankjegyre az eddigi szokástól eltérően nem 
írtak ki művészi pályázatot, a terveket csaknem mind 
a Magyar-Osztrák Bank rajzolói készítették, mert ille
tékes körökben úgy vélekednek, hogy ezek a rajzo
lók, mint szakemberek, inkább tudnak olyan bank
jegyet készíteni, a melyet nehéz utánozni. Olyan bank
jegy ugyanis, a melyet egyáltalán ne lehetne hamisí
tani, nincs. Az uj tizkoronás tervénél a teknika min
den eszközét felhasználják, a rajz is rendkívül kompli
kált lesz, azonkívül egy uj fajta papirost fognak hasz
nálni, a mely szintén nagyon meg fogja nehezíteni a 
pénzhamisítók dolgát.

Titokzatos gyilkosság. Rác-Zug pusztán, Pest
megyében titokzatos gyikosság izgatja a népet. A 
pusztán, mely Metternich hercegnő uradalmához tarto
zik, Szalók József uradalmi kocsis hat éves kis leányát, 
Sárit meggyilkolták. Szombaton reggel a kis leány a 
majorság szérüskertjében játszott; Kovács István tehe
nész gazdának arra felé volt dolga, mikor észrevette, 
hogy a kis leány arccal a földreborulva mozdulatlanul 
fekszik, Rászólt a kis leányra s a mikor az nem felelt, 
rosszat sejtve, az édes anyjának szólt. Az anya Juliska 
nevű hajadon leányát küldte a gyerekért. Szalók 
Juliska odament kis húgához és fölemelte, de a követ
kező pillanatban irtózattal elejtette és segítségért ki- 
álltott. A pusztabeli kevés lakos hamar összeszaladt 
a szérüskertben. Szalók Sárikának el volt vágva a 
nyaka. Rögtön értesítették Torbágy község elöljáró
ságát és a csendőrséget, mely a pestvidéki ügyész
ségnek tett jelentést. A pettvidéki törvényszék részéről 
Aczél Nándor dr. központi vizsgáló biró kiment vasárnap 
délután a pusztára s ott Andreánszky Jenő dr. törvény- 
széki orvossal és Keresztény József köztégi orvossal 
fölboncoltatta a kis leány holttestét. A boncoló-orvosok
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megállapították, hogy a leánykának nyakát éles késsel 
metszették el, azonkívül mellének baloldalát egy két 
élű keskeny késsel átdöfték úgy, hogy a kés tüdejét 
is átjárta. Egyébként a leány holttestén semmiféle 
sérülést vagy erőszaknak nyomát nem találták. Hogy 
a szegény kis teremtés kinek álihatott útjában, kinek 
lehetett és mi oka arra, hogy ilyen kegyetlen módon 
megyilkolja. még csak nem is sejtik a pusztabeliek. 
Nehány tanú azt vallotta, hogy abban az idó'ben egy 
'világos nadrágos, csizmás, feltűnően donga lábú idegent 
láttak a puszta környékén, a kit délben Török-Bálinton 
is láttak, a mint a Budapest felé menő vonatra föl
szállott. A csendőrség a iegszélesebbkörü noymozást 
indította meg s értesítette a gyilkosságról a budapesti 
főkapitányságot is, de ezideig semmiféle nyomra nem 
akadt.

Elfogott leánykereskedő. A temesvári rendőr- 
.ség régóta szemmel kísérte Gruin János ügynököt, a 
ki falusi leányokat exportált a németországi nagy
városok mulatóhelyei részére, azzal hitegetvén áldo
zatait, hogy kitünően fizetett szolgálóheiyeket szerez 
nekik. Oderbergbeu a cinkosai vették át az érkező 
portékát. Ezúttal is Gruin négy gyönyörű páráéi leányt 
akart Oderbergig szóló jegygyet útra küldeni, de a 
rendőrség közbelepett s a ielekkufart leleplezte. Gruin 
töredelmes vallomást tett, mire atadtak az ügyész
ségnek. A leányokat hazaküldték Parácra.

A nép bosszúja. Máramarosszigetről Írják hogy 
a szelíd erkölcsű ruteu nép körében rövid idő alatt 
már a második gyilkosságot követték el. Mind a két 
gyilkosságnak a pénz volt az oka. Pár hónappal ez
előtt Visó-Orosziban. a visói járás egyik ruteu köz
ségében megölte három rutén paraszt Pollak Antalt, 
a ki uzsoráskodásával ellenségéve tette az egész kör
nyéket s a máramarossziget, esküdtszék, a mely a 
múlt hónapban tárgyalta a gyilkosság pőrét, fölmen
tette a három boszuállót, Kőrösmező nagyközségében 
történt e hónap 20 dikán a második gyilkosság. Szip- 
szer Izrael kőrösmezei bérlőt, a ki pénzzel üzérkedett, 
este hat órakor, a mikor kiment körülnézni az udvarra, 
orozva fejszével agyonütöttek. A ház népének feltűnt, 
hogy a gazda sokáig marad künn. keresésére mentek 
s az udvaron bezúzott fejjel, holtan találtak meg. A 
csendőrök letartóztattak egy gyanúsított szomszédot, 
a ki azonban tagadja bűnösséget. Széleskörű vizsgá
latot indítottak. Szipszer valószínűleg boszu áldozata, 
mert semmit sem raboltak el tőle,

Apagyilkosság. Siakov Urosz ó-paláukai ghzdát 
meggyilkota saját huszonhat éves fia, hogy örökségé
hez minél előbb hozzájusson,. A kegyetlen fiú baltá
val ütötte le az apját, holttestét kocsira tette és ki
vitte az újvidéki országutra. Még akkor éjjel vissza
ment Palánkéra és egy lakodalmas házban reggelig 
mulatott. A csendőrség a lakodalomban tartóztatta le 
az apagyilkos fiút, a kit aztán bekísértek az újvidéki 
ügyészség börtönébe.

Egy lelkész a ki százezer koronát sikkaszt.
Hont varmegyében nagy feltűnést kelt Sehultz Samu egy- 
házmaróti evangélikus lelelkész letartóztatása. Sehultz 
egy hónappal ezelőtt elhagyta lelkészi hivatalát, távo- 
vását azonban nem jelentette be sem a felettes egy
házi hatóságnál, sem pedig egyházközsége elöljáró
ságánál s hollétéről senki sem tudott töivilágostast 
adni. A múlt heten azután megjelent Ipolyságon és 
nyomban jelentkezett Szalay Károlynál, az ipolysági 
kir. törvényszék vizsgálóbírójánál, a ki rövid kihall
gatás után vizsgálati fogságba helyezte. Önkent meg
vallotta, hogy számos hívét váltóhamisítással meg
károsította. A bűnös pap manipulációja abban állott,

hogy hiveinék kisebb-uagyobb váltókölcsönöket köz
vetített különböző pénzintézetektől. Hívei annyira meg
bíztak benne, hogy üres váltólapot adtak át neki es 
tíchultz Samu mindegyiket sokkal nagyobb összegre 
töltötte ki, mint a mennyit az illető kölcsönvevő föl
venni akart s a többletet elsikkasztotta. A korcsmá
ban fizette ki híveit, Később már annyira sülyedt, hogy 
nem elégedett meg az ilyen bűnös utón szerzett pénz
zel, hanem az egyházi helyiteket és egyéb templomi 
szereket is eladta. A mikor minden pénzforrást is ki
merített már, attól tartott, hogy a bünetföiíedezik, azért 
elhatározta, hogy Amerikába szökik. Szerzett útlevelet 
s teológus fiával elutazott Hamburgba, de csakhamar 
visszatért s az ipolysági vizsgálóbírónál e szavakkal 
jelentkezett:

— Ha már bűnhődnöm kell, bűnhődjem itthon!
A károsultak sorra jelentkeznek a vizsgálóbíró

nál, ki eddig mintegy ötvenezer korona elsikkasztasat 
derítette ki. Azt hiszik, hogy Sehultz Samu kevés hian 
százezer koronával károsította meg híveit es egyházát.

Elpusztult kis-ázsiai város. Konstantinápoly
ból táviratozzék: Óriás tűzvész teljesen elpusztította az 
újabban föllendült Eszkinázir kisázsiai várost. Eszkinázir 
kétszáz kilométernyire van Konstantinápolytól és az 
anatóliai vasutak csomópontja. A tűz negyven óra 
hosszáig puszitott és össszesen elégett három bazár, 
1313 üzlethelyiség, tizenegy nagy karaván szeráj és két 
mecset. A leégett házak tizenegy európai biztosító
társaságnál voltak biztosítva. Az anatóliai vasutak külön 
vonatokkal fecskendőket küldöttek a veszedelem szín
helyére.

Szerkesztői üzenetek.
Tóth Joachim urnák, Drinova. A beküldött dolgozat 

némi módosítással jönni fog, csak egy kis türelmet kérünk. 
Huszthy Károly urnák, Bisztricsény. Az ígért névjegyzéket 
várjuk és köszönettel vesszük. Dragomir Pompeius urnák, 
Glavoi. Csukás István ur szívességéből közölhetjük, hogy Gábor 
Péter czime: Felső-Eancsal, u. p. Görgény Szt. Imre. M.Torda 
megye. Pritz Géza urnák. Újbánya. Az illető cég után nyomo
zunk, mer: minket is 22 koronával károsított meg. Az ered
ményről ér :esiteni fogjuk. Szmetán Mihály urnák, Feketepatak. 
A tévedés onnan eredt, hogy a pénz beérkezésekor becses nevét 
az uj nyilvántartás 194 tétele alá átvezettük ugyan, de elfelej
tettük a régiből törölni s igy a lapot is nyilván 2 példányban 
kapta. Most a hibát kiigazítottuk. J. urnák. Arra nézve, hogy az 
állam szolgálatában állók a magyar nyelvet szóban és Írásban 
bírni tartoznak, tudtunkkal nincs külön szabály, de a szokás 
ezt már mintegy tórvénynyé emelte. A kívánság nagyon termé
szetes, mert a hiva alos nyelv a magyar s igy jogosan követel
hető, hogy az, a ki közzzolgálatba lep, tudja a hivatalos nyelvet. 
Géczy Kálmán urnák, N. Zsám. A küldött nyúl ha nem is a 
saját lábán, de mégis szerencsésen beérkezett. Köszönet a szives 
figyelemért!

A kiadóhivatal postája.
Demeter Tivadar urnák, Ganczág. A beküldött 4 koro

nával 1904 február végéig fizetett elő. Kiszelák József urnák. 
Bemice. Jövő évi április hó végéig van előfizetve. Tóth Ferenc 
urnák. Monyorós. Nem tudjuk, hogy az eltérés miben lehetne, 
mert a nyilvántartást pontosan vezetjük A beküldött 6 koroná
val jövő évi március végéig van előfizetve. Somorjai István 
urnák. Böhönye. Nem írja, hogy mely számokat nem kapta s 
igy találomra az utolsó négy számot küldtük meg pótlólag. Az 
ottani postának kell hibásnak lennie, mert mi mindig pontosan 
küldjük a lapot. Barna János urnák, Szirák. Előfizetése január 
végéig rendben van. Erdészeti zsebnaptárt 3 K 45 f. beküldése 
mellett ajánlva küldünk.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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küldendők. _________ _ -_____,— sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. December 6. 10. szám.

A nyugdíjügy érdekében.
(Folytatás).

Kz előadottakból, illetve az egyes erdé
szeti és vadászati altiszteknél a fizetés 
körül tanúsított gontatlanságából több

féle következtetést is vonhatunk le. Így meg
indokolhatnánk azt a nagy szegénységgel, mely
nek következtében egyesek még a legcseélyebb 
terhet sem képesek elviselni. Ismerjük az erdé
szeti és vadászati altisztek nagyrészének való
ban sajnálatos, nyomorúságos helyzetét s tud
juk hogy bizon fölös számban vannak olyanok, 
kiknek a szegényes mindennapi kenyér és ruház
kodás is fölötte nagy gondot okoz, de hát 
ezek közt talán legkevesebben vannak olyanok, 
kiket mint rossz fizetőket eddig megismertünk, 
sőt ellenkezőleg hátralékosaink nagyobb része 
tudtunkkal éppen a jobban javadalmazott és elég 
kedvező megélhetési viszonyok közt élő altisz
tekből kerül ki, a kiknél évenkint egy pár korona 
tulkiadás nem rendíti meg az anyagi egyensúlyt, 
az okot tehát csak az ilyenek nagy könnyelmű
ségében, vagy egyenest rossz indulatukban keres
hetjük. Ne gondolja pedig senki, hogy ezek a 
sajnálatos viszonyok sokkal kedvezőbbekké ala
kulnának akkor, ha az ilyen egyéneknek a léte
sítendő nyugdíj és segélyegyesülettel szemben 
lennének kötelezettségeik, mert a ki egyszer

bármi csekélységben rendetlen és nem pontos, 
az ugyanilyen lesz a nagyobb alkotások terén 
is, mert ez vagy veleszületett hiba, vagy az 
eltévesztett, rossz nevelés következménye.

Mielőtt tehát az egyesület megalakításához 
egész komolysággal és elhatározottsággal hozzá- 
látnónk, biztosítékokat kellene keresnünk nem 
csak arra nézve, hogy képesek leszünk a tagok
nak olyan nagy számát összegyűjteni, mely egy 
tömör egésszé egyesülve képes lesz azt az erőt 
kifejteni, a melyre az egyesület kötelezettségei
nek teljesítéséhez mulhatlanul szükség lesz, ha
nem biztosítékot kell nyernünk kivált arra nézve 
is, hogy ezek a tagok az egyesülettel szemben 
elvállalt kötelezettségeikuek mindenkor és minden 
körülmények közt pontosan meg fognak tudni 
felelni.

Ezt pedig csak olyképen véljük elérhetőnek, 
ha legalább azokra az erdészeti és vadászati 
altisztekre nézve, kik valamely nyilvános ható
ságnak vannak alárendelve, ezen hatóság részé
ről nyerjünk megnyugtató biztosítást arra nézve, 
hogy gondja lesz arra, hogy az egyesület tagjai
nak sorába belépő minden alárendeltjük tagsági 
dijainak havi részleteit pontosan fizesse, sőt hogy 
ők maguk, tudniillik a hatóságok magukra vállal
ják a tagsági dijak beszedését és az egyesület 
pénztárába való beszállítását.

Erre természetesen legalkalmasabbak lenné
nek az állami kezelésbe vett községi és köz- 
birtossági erdők fölé helyezett állami erdőhiva
talok, annyival inkább, mert ezek altiszti személy-
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zete szolgálatából kifolyólag nyugdíjjogosultság
gal még eddig nem bir, tehát nekik maguknak 
ha nem is hivatali, de mindenesetre erkölcsi 
kötetességük lenne gondoskodni arról, hogy alá
rendeltjeik és azok családjainak jövőjét a lehető
séghez képest biztosítsák, a mint hogy azok 
némelyike már most is fáradozik külön nyugdíj
alapnak a saját kerületére nézve való meg
teremtésén.

Annak, hogy ha az állami erdőhivatalok 
vennék kezükbe az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet nyugdíj és segélyegyesületének meg
alakítását, azon kívül, hogy ez által a tagsági 
dijak pontos befizetése biztosíttatnék, még az a 
másik s nem megvetendő haszna lenne, hogy 
a tervbe vett egyesületnek mindjárt a megala
kulásnál tekintélyes számú tagja lenne, mert 
tudvalevőleg az állami kezelésbe vett erdőknél 
körülbelül 5 —6 ezer altiszt és ugyanannyi szolga 
van alkalmazva, kik jóformán valamennyien a 
tagok sorába bevonhatók, sőt belépésre kötelez
hetők lennének.

Az egyesületnek ilyen módon való megala
kulása esetén természetesen gondoskodni kellene 
arról, hogy tagjainak sorába a többi erdészeti 
és vadászati altisztek is beléphessenek, mint ki
vált a magán uradalmiak, de még a nyugdíj- 
jogosultsággal biró kincstáriak és közalapítványiak 
is, mi egy-két erre vonatkozó szakasznak az 
alapszabályokba való beillesztése által minden 
nagyobb nehézség nélkül lenne eszközölhető. 
Az igy belépő tagok azután tagságuk tekinteté

ben ugyanannak az állami erdőhivatalnak a 
keretébe esnének, a melynek területén működ
nek, a pontos fizetésért való garanciát értük a 
szolgálatadójuk az állami erdőhivatallal, illetve az 
egyesülettel szemben szintén minden nagyobb 
uehézség nétkül magára vállalhatná.

Legnagyobb előnye lenne azonban annak, 
ha az egyesület megalakításának akcióját az 
állami erdőhivatalok vennék kezükbe az, hogy 
az ezek által bizonyított és igazolt szükségesség 
elől a magas kormány sem zárkózhatnék el és 
látva az általuk nyújtott megfelelő biztosítékot, 
nem tagadhatná meg az alapszabályoktól a jóvá
hagyást.

Végül nem megvetendő előnye lenne az 
egyesületnek az itt most leirt módon való meg
alakításánál még az administráeiónak felette nagy 
megkönnyebbítése is, mert igy nem lenne szük
ség külön gondoskodni megfelelő, kerületen
kénti fiók egyesületek megalakításáról, hanem 
minden egyes állami erdőhivatal kerülete, illetve 
az annak területén tartózkodó és szolgálatot 
teljesítő erdészeti és vadászati személyzet képezne 
egy-egy külső kerületet vagy fiókot, mely a köz
ponttal közvetlen és szoros érintkezésben állana.

Az egyesületnek az Itt leirt módtól eltérő- 
leg, egyes ember, vagy pedig egyesek által 
való megalakítása a legnagyobb nehézségekbe 
ütközik többféle oknál fogva is.

Az első és legnagyobb akadály az, hogy 
nincs a mód részvételre meghívni az erdészeti 
és vadászati ikertestületek összes tagjait, a mennyi

TAR C  Z A.

Az állatszeliditésrői.
jn

mi korunk abban hasonlít némileg a romai 
császárság korához, hogy a közönség most 
is szereti a cirkuszban és egyéb mutatványos 

helyeken az izgató látványosságokat. Az újdonságnak 
abban a hajhájszatában, melyet minden téren tapasz
talunk, a közönség kíváncsiságából és szórakozási 
vágyából éló' »artisták« egyébre sem igyekeznek, mint 
hogy folyton uj meg uj leleménnyel, feltűnőbbnél fel
tűnőbb mutatványokkal felülmúlják egymást.

Ebből a törekvésből kifolyólag újabb korban 
nagy lendületet vett a vadállatok szeliditése, a melyet 
a közlekedés, a különféle vadállatoknak Európába 
hozatalának megkönnyebbedése is előmozdított. Ma 
már annyi nálunk a mindenféle fájtáju, ezelőtt ritka

vad az állatkertekben és állatseregletekben, hogy né
hány hónap alatt több születik a fogságban, mint a 
mennyit Afrika, Ázsia és Dél-Amerika erdőiben az 
egész év alatt befognak.

Mindennemű állatszeliditők között a legnagyobb 
tetszéssel, de a legtöbb veszélylyel is az oroszlán és 
tigris szeliditők mestersége jár. A kisebb állatok kutyák, 
majmok, madarak, vagy éppen — bolhák betanítása 
nem kíván egyebet, mint roppant türelmet és kitar
tást, mig az oroszlán és tigris szeliditőjének rendkívüli 
onergia, vakmerőség és testi erő e szükséges tulajdon
ságai, de azért ezeknek a veszedelmes fenevadaknak 
megszelídítése s a velük végzett mutatványok sem 
járnak akkora életveszélylyel, mint a hogy azt a közön
ség általában hiszi, ha azok egyébként a kellő szak
értelemmel s óvatossággal történnek. Újabb időben 
mégis igen gyakran történnek szerencsétlenségek. Ezek
nél rendszerint a saját vigyázatlanságuknak vagy tapasz
talatlanságuknak adják meg az árát a póruljárt szeliditők-

Ügyes, óvalos és kellő bátorságu állatszeliditő
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ben nincs olyan kutforrásunk, a melyből ezek 
neveit és lakásait megtudhatnék. Lapunk szer
kesztője már közel egy évtized óta fáradozik 
azon, hogy az erdészeti és vadászati altisztek
ről egy ha nem is teljes, de legalább meg
közelítőleg helyes név és lakjegyzéket össze
állítson. de hiába, mert azok, kik ebben a nagy 
anyagi áldozatokat is követelő munkában segít
ségére lehetnének, maguk az erdészeti és vadá
szati altisztek, akár kényelemszeretetből akár 
közönyösségből és nembánomságból vonakod
nak az adatok gyűjtéséhez segédkezet nyújtani, 
egyes ember pedig magára hagyatva az ilyen 
óriás munka végzésére nem képes még a leg
jobb akarat és igyekezet mellett sem.

(Folytatása következik.)

A mandsu őserdőben.
(V. U. után.)

(9 |Í | | |o k  érdekes dolgot elmond Kelet roppant biro- 
(raSSÖ' dalmáról, Kínáról s ottani élményeiró'l Cholnoky 

Jenő hazánkfia »A sárkányok országából« 
című, pár év előtt megjelent könyvében. Többek 
között megkapó képet fest a mandsu őserdőkről.

A mandsu hegységekben csak a széltől védett 
völgyzugokban vagy délnek néző lejtőkön vannak 
szálas erdők, egyebütt az irtatlan rengeteg bozót lepi 
el a hegyoldalokat összevisszaságban, csonkult fa
óriásokkal, megtépett koronáju százados törzsekkel s 
toronymagas fenyőkkel. A hegyneyergen hatalmas

épp úgy ágyban és párnák közt halhat meg, mint 
akárki más, különösen, manapság, mert hiszen több
nyire az Európában fölnevelt, már természetüknél 
fogva szelidebb s az emberi társasághoz hozzászokott 
állatokkal dolgoznak, másrészt azonban éppen a fog
ságban született állatok jellembeli tulajdonságai gyakran 
megnehezítik a velük való hánást.

A nemrég meghalt Miss Cora, az utóbbi évek 
oroszlánszeliditőnőinek egyik leghiresebbike mondta, 
hogy a vadon fogott oroszlán veleszületett gyáva
ságánál fogva, ha egyszer fönlismerte gazdájának fölé
nyét, megadja magát, engedelmes és szófogadó lesz 
s tanítása megbízhatóbb, mint a fogságban szüle
tett állatoké. Ezek ugyanis kis koruktól fogva emberek 
közt nőnek fel, társaságukhoz hozzászoknak s igy 
sokkal kevésbbé félnek tőlük. Azok az ingerkedések, 
kényeztetések, játékok pedig, a melyeket különösen 
klyök korukban üz velük a környezetük, megrontják 
a természetüket, alattomosakká és ravaszokká teszik 
őket. Olyanok lesznek, mint az elkényeztetett, rosszul

szálfák feküsznek, tövestől kiszakítva a földből. Az 
egyiknek óriás törzse zuhantában ledöntött még másikat 
is, annak csonka törzsén csak az egyik vízszintesen 
kinyúló ág zöldéi már, a felső része a törzsnek lent 
hever a száraz ágak s az elhullott óriás törzse alatt; 
mindezt belepte a zöld moha, a felnyúló ágakon meg 
a szakállas zuzmó fürtéi hazudnak sápadt lombokat. 
A faóriás a mint kiszakadt a földből kuszáit gyökerei
vel tíz metermázsányi, köveket feszitett ki s a lapos 
gyökhálózat most 2—3 öles meredek falban állja útját 
az őserdők vándorának.

Védettebb völgyekben a lombos fák jutottak 
uralomra. Valami tölgyféle a legtöbb; ennek a levelei 
majd akkorák, mint egy lapulevél, de lombjuk nem 
szép, a fák nem nőnek nagyra. Legszebb fák ezek
ben az őserdőkben a juharfélék; vékony és áttetsző 
levelű, rendkívül finom lombjukon gyönyörűen dereng 
át a napsugár. Sok van a sötét lombu hársfákból, 
bálványfákból, szilfákból stb., azután meg van egy 
különös diófa, a melynek levelei keskenyebbek, levél
nyelei hosszabbak a mienknél, gyümölcse is hosszabb, 
hegyesebb, alig van belső tartalma, olyan vastag a 
csontos, kemény héja.

Ezek alatt a sürü lombok alatt a bokorvilág úgy 
hasonlít a mienkhez és mégis más. Ott a rózsa — 
tüske, de más annak a csipkéje; a levelei is olyan 
idegenszerüek. Azután meg a galagonya, rengeteg 
tövisekkel, de a borbolya szintén elállja a betörő 
idegen útját szuronyos ághadaival. Legjobban hara
gudtam egy különös cserjére — mondja Cholnoky — 
a melynek a törzse tele van hosszú, tü forma tövisekkel, 
olyan sűrűn, hogy nem lehet belekapaszkodni.

Ezt a bozótrengeteget, meg a fatörzseket, de meg 
az álló fák ágat is aztán telefutja az iszalag, meg ennek 
sok más faja, továbbá a japán komló, és a vadon 
termő szőlő, a melynek savanykás sötétkék bogyóit 
éppen érésben találtam. Azután az olasz jázmin meg

nevelt gyermekek. Mikor azután tanításra fogják őket, 
azt is játéknak veszik s ha nincs ínyükre vagy meg
unták, könnyen föllázadnak. Az ilyen kicsiny kora óta 
megrontott állat szeszélyes, kiszámíthatatlan s mindig 
résen kell állnia annak, a ki vele bánik.

Hogy az utolsó években oly gyakran hallani 
hírét szerencsétlenül járt állatszeliditőknek, annak nem 
annyira az az oka, hogy a mai mutatványok meré
szebbek, mint a régiek voltak, hanem a rendkívüli 
nagy kereslet szelídített vadak és állatszeliditők után. 
Állatot még csak kapni eleget, hiszen Angol és Német
országban számos nagy kereskedőház van, melyek 
egyébbel sem foglalkoznak, mint a legkülönfélébb 
külországi állatok behozatalával, megszelídítésével, be
tanításával, sőt tenyésztésével is, de annál nehezebb 
dolog alkalmas, szakértő és megbízható szeliditőket 
találni. Akárhányszor megtörténik, hogy vállalkozó 
szellemű ápolók is a közönség elé merészkednek olyan 
mutatványokkal, a melyekhez nincs elég szakértelmük. 
De ez még hagyján, nagyobb baj az, hogy a lég-
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néhány boncféle lepi el virággal a téli viharoktól meg
lépett fatörzseket, zsongó méhrajt csalva maga köré 
illatárjával.

Egyik-másik kúszó növény hatalmas vastagságú 
szárával túlterhelte az ágat, a melyre felkapaszkodott, 
azt magával rántotta a földre, az embertörzs vastag
ságú ág háncsával még az ágon függ, de koronáját 
ellepte a tolakodó vendég, azután a letört ágon tovább 
kúszott fel a fa legmagasabb csúcsáig s most annak 
lombjával összekveredve dugja elő' bolyhos gyümölcseit, 
a fatörzset pedig a leírhatatlan össze-visszaság s az 
egymással küzdő' növényzet zűrzavaros torlasza hozzá
férhetetlenné teszi.

Lenn, a széles, homokos és kavicsos, itt-ott isza
pos folyóvölgyön a nyárfák meg a füzfélék élnek csak, 
de ezeknek koronája alig látszik ki abból a növény
zetből, a mely a földet ellepi Ez a legmeglepőbb és 
lekülönösebb látvány. Messziről virággal telt mezőnek 
néznéd, közelről ölnyi magas, különös bozót, a farkasok 
és a bengáli tigris igazi tanyája. Pedig mind ismerős 
ám az a füfelé, meg a többi virágos növény, a mi itt 
tenyész, hanem csodálattal áll meg előtte az idegen 
utas és bámulva kérdezi: ki vagy, te óriás? Hatalmas 
csalánféle nyújtja fel hosszú, égetően csípő kóróját a 
fűz lombja közé, aztán meg a mi vadrezedánk, de 
embermagas! Virágfüzére lábnyi hosszú, virágai sokkat 
nagyobbak, alig ismerni rá. Amott meg virít az őszi
rózsa vadon, de bokrai alatt árnyékot találni; szürkés 
ibolyaszin virágai ellepik a bokor déli oldalát. Aztán 
valami nádfélék kezdődnek; ezek már olyan magasak, 
hogy felnyujtott karral sem lehet elérni a virágukat, 
mig végre az igazi lapály — növényzet veszi át az 
uralmat, a hol a főszerepet a fekete üröm viszi. Mintha 
valami kis csodálatos szálas erdőben járnánk; alul 
már nicsen levél, csak felnynló függélyes szálak, leg
inkább üröm, nád, meg valami ernyösféle. De ott van 
köztük, mint egy lombos fa a fenyők közt a bürök,

literes palack vastagságú szárral, meg az elvadult 
kender, a melyhez fejsze kell, hogy ki lehessen vágni, 
Olyan, mint egy kis terebélyes fa. Itt-ott a kis rengeteget 
a patak valami árvize megdöntötte, a kórók lefeküd
tek s befutotta őket az iszalag; ezen már bajos át
hatolni, mert nyakig besüpped az ember a kórók közé.

Kirándulásaimban rendesen át kellett gázolnom 
egy ilyen rettenetes növénytelepen, természetesen elő
ször delejtüvel mert ha egyszer belementem, kilátást 
többé nem nyerhettem.

Egyszer, mikor a tüzesen izzó déli napsugarakkal 
szemben másztam fel egy gerincre, nagy fehér nap
kalapban, a gerincen felbukkanva, annak déli, nap
sütötte oldaláról egy hatalmas vadállat ugrott fel a 
legelső fák lombjaira s aztán csörtetve iramodott tova 
ágról-ágra, mígnem félelmes horkanásai elhangzottak 
az erdőben. Valami párduc féle volt. Hatalmasan meg
ijedtünk egymástól, hiszen nálam csak revolver és 
kalapács volt, rettenetesen gyönge fegyverek a tigris
rokonnal szemben. A fenevad pedig valószínűleg nagy 
fényes-fehér napkalapomtól rémült meg.

Kirándulásaim közben telt, múlt az idő s lassan- 
kint őszbe csavarodott a szép, száraz, enyhe nyár. A 
derült melegek ntán hirtelen jött néhány fagyos éjjel, 
a mikor reggel a dér némi nyoma fedte a házak tete
jét, október elején. Ez volt a tél első lehellette. Szél 
és vihar nélkül, szárazon köszöntött be s igy a lombok 
érintetlenül sárgultak el s lassanként tündérkertté 
varázslódott át az őserdő.

Bámulva láttam ezt az ezeregyéji mesevilágot,
Minő fák. minő lombok! Az ihar, meg a tölgy 

levele égő pirosra hervadt el, mellette a kőris levelein 
át aranysárgán szürődöti be a nap, a hárs levele barnás 
lett, a diófa pedig majdnem fehérsárga. Az alsó 
bokrokat megvédelmezt a lombmenyezet a dérképző
dés ellen, ezek még zölden virítottak, csak itt-ott a 
bokor tetején ment át a lomb az aranysárgába és a

különbözőbb, feltűnni vágyó munkakerülők, férfiak 
és nők egyaránt pénzszerzés és tapsok reményében 
tömegesen erre a pályára adják magukat, a nélkül, 
hogy valaha beletanultak volna. Hogy azután az 
ilyeneket minden pillanatban a legnagyobb veszélyek
nek teszi ki a saját járatlanságuk és a tapasztalatok 
hiánya, az csak természetes.

A vadakkal való bánásra születni kell. Józanság, 
lélekjelenlét, bátorság, határozottság, kitartás és főleg 
erős, egészséges idegrendszer azok a tulajdonságok, 
melyeket ez a pálya leginkább megkíván. De az im
ponáló megjelenés és erős hang is okvetlen szükséges 
kellék, mert az állatnak szüntelen éreznie kell, hogy 
ura és parancsolója áll előtte. Ezeken kívül elmarad- 
hatlan még egy jó erős, ólommal töltött, acéldrótból 
font ostor, mert az állatnak mindig tudnia kell, hogy 
az a kéz, a mely táplálja, büntetni is tud. Elővigyázat 
céljából a ketrecen kívül szolgák állanak vasrudakkal, 
hogy veszély esetén elkergessek a felbőszült állatokat, 
vagy a kellő pillanatban egy deszkafalat toljanak az 
állat és a veszedelembe jutott szelídítő közé.

Régi állatszeliditők egy sajátságos módszert hasz
náltak az állatok megfélemlítésére. Először teljes mez
telenül mentek be a ketrecbe s az állat ettől a leg
nagyobb rémületbe esett; másnap már inget is öltöttek, 
harmadnap még egy ruhadarabbal többet, mig végre 
teljes felöltözötten mentek be az állathoz. Hogy ez a 
módszer nem jár-e több veszedelemmel, mint előny
nyel, az kérdés, mert az általános tapasztalás az, hogy 
már egy szokatlan szinü ruhadarab is dühbe hozza s 
az engedelmesség megtagadására ingerli az állatot.

A mai állatszelidités alapelvei az erős ostor és a 
bőséges étel, tehát a félelem és a szeretet és ragasz
kodás. A részletek nagyon különbözők. Minden állat- 
szeliditőnek megvannak a maga kis művészi titkai, 
melyeket féltve őriz, ezek a titkok azonban soha sem 
teszik fölöslegessé a két legfőbb eszközt: az ostort 
és az állat elébe tolható deszkafalat. Nagyon fontos 
az állatok szokásainak és tulajdonságainak ismerete; 
igy az oroszlán ha megdühödik, mindig az alsó test
részeket támadja meg, a tigris és a leopárd pedig a
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karmazsinpirosba, A legcsodásabb, lehellet finomságú 
színek valóságos özöne borította a mély völgyet köritó' 
hegyoldalokat.

Lenn a völgyben azalatt a növényzet teijesen 
elszáradt s a recsegő, ropogó kórók közt csörtetve 
bujkált a vadkan, a bozótlepte hegyoldalon pedig 
magasra szökdelve menekültek előlem az őzek. A 
fácánvadászat, a mely eddig is busásan hozott a kony
hára, még kedvezőbbé vált, mert a fényes tollú fácán
kakas nem bújhatott többé a sötét lombu bozót közé.

Aztán jött egy hideg északi szél, apró jégtüket 
hordott magával; nem lehetett azt hóesésnek mondani, 
mert majdnem derült volt az ég, csak vékony homály 
takarta a napot; ezzel aztán vége lett a tündérerdő
nek. Mikor a vihar után kimentem, zörgő levelek 
fedték az ösvényeket s a fák lombtalanul zúgtak a 
csípős szélben.

I&

JH asznos tu d n iv a ló k .
Fejőstehenek takarmányozása. A fejőstehén

nel annyi tápláló- anyagot czélszerü etetni a mennyit 
tejjé tud átváltoztatni, mely tekintetben azonban rop
pant nagyok az eltérések a tehenek között valamint 
hogy ugyanazon tehénnél is folyton változik a tejbő
ség, úgy, hogy a borjazást követő első időben job
ban tejel, mint később. Ebből azután az következik, 
hogy nemcsak a különböző teheneket tanácsos el
térően táplálni, de ugyanazon tehenet sem czélszerü, 
mindig egyformán tartani. Ezért pl. Dániábam, a hol 
e tekintetben a legfejletebbb viszonyokkal, illetve a 
tehenek legokszerübb táplálásával találkozunk, minden 
egyes tehén számára külön állapítják meg a takarmányt

torokra és a fejére ugrik. E mellett minden egyes 
állatnak megvannak a maga egyéni sajátságai, akár 
csak az embernek. A szudáni oroszlán például sokkal 
kevésbbé tanulékony, mint a fokföldi. Egészen fiatal 
oroszlánokat félénkségük miatt nem lehet a nehezebb 
mutatványoknál a nyilvánosság előtt használni, hanem 
meg kell várni, mig három-négy évesek lesznek.

De nem csak oroszlánokkal, hanem a legkülön
félébb vadállatokkal is csodálatraméltó sikereket érnek 
el az állatszeliditők, a minek meglepő példáit akár
hányszor láthatjuk a cirkuszok porondjain és az állat
seregletek ketreceiben.

Ilyen mutatványok szemlélésénél azután azt sem 
tudjuk, hogy mit csodáljunk inkább. Vájjon az állatok 
tanulékonyságát, vagy pedig azoknak az embereknek 
bátorságát, ügyességét, türelmét és kitartását, kik az 
állatokat ennyire tudják vinni. Mindenesetre azonban 
el kell ismermünk azt, hogy többet lehet elérui ésszel, 
mint erővel és a szellemi képesség az, mely az egész 
természetet a gyönge ember uralma alá hajtotta.

olyformán, hogy 2—4 heti időközökben viszonyba 
hozzák annak mennyiségét s minőségét az egyes 
tehenek pillanatnyi tejbőségével.

Nálunk azonban erre még nem érett meg az 
idő, de nagyobb tehenészetben legalább azt tehetjük, 
hogy csoportokba osztjuk a teheneket, pl. úgy, hogy 
egymás mellé kötjük azokat, metyek naponta 10 liter
nél több tejet adnak, azután hasonlóan járunk el 
azokkal, melyeknek tejmennyisége 5—10 1. közé esik 
s végre egy harmadik csoportot alakítunk az 5 liter
nél kevesebb tejet adó, valamint az elapadt tehenekkel.

Ha ezt a csoportosítást elfogadjuk, akkor ter
mészetesen csak addig hagyjuk a tehenet a csoport
jában, mig jussa van hozzá, vagyis azt az 1. csoport
belit, mely 10 lit,-nél kevesebb tejet kezd adni, azon
nal a II. csoportba, az 5 l.-nél lejebb szállót a III. 
csoportba s végre a leborjazó csoportbelit az I. cso
portba helyezzük át.

Ily rendszer mellet azotán semmi sem áll útjában 
annak, hogy okszerűen tápláljuk a teheneket, mig 
ellenben, ha tisztán csak a nagyságtól s színtől tesz- 
szük függővé, hogy mely tehenek kerüljenek egymás 
mellé, akkor pocsékolást követünk el a takarmányban, 
mert tulbőven tartjuk az elapadó s elégtelenül a bőven 
tejelő tehenet. Azt ne mondja senki, hogy a tehenet 
nem jó az istállóban egyszer ide, máskor meg amoda 
kötni, ne mondja pedig azért, mert az egy istállóban 
lévő tehenek rendszerint valamennyien ismerik egy
mást, amennyiben a legelőn s a kifutóban elég alkal
muk van a kölcsönös megismerkedésre s azért alig 
zavarja őket az, ha egyszer vagy máskor uj szom
szédságba kerülnek.

A tehenekre tehát nem jár az ismételt áthelye
zés szembetűnőbb hátránynyal, nekünk pedig azt az 
előnyt hozza meg, hogy akkor legalább nagyjában a 
tejelőképességhez viszonyíthatjuk a takarmányt oly
formán, hogy valamennyi tehénnél ugyanannyi répát, 
szénát és szalmát etetve, az abrakot mérjük ki tejelő
képességük szerint, vagyis legtöbbet etetünk az I., leg
kevesebbet a III. csoportbeli tehenekkel.

Ha most a takarmányadag megállapítására térünk 
át, akkor takarmánykészletünkhöz alkalmazkodunk 
ugyan, de esetleg a vásárlás elől sem zárkózunk el. 
Erre az utóbbira az szokott minket néha indítani, 
hogy a fejőstehenek aránylag sok fehérjét igényelnek, 
melyet nem tudunk mindig a meglévő takarmányok
kal megadni. Ilyen pl. ? nostani esetünk is, melyben 
répa, széna, szalma s 1 igeridarával rendelkezve alig 
vagyunk képesek takmekos adagolást, vagyis olyant 
kiszámítani, melylyel a teheneknek a legszükségesebb 
fehérjét juttatva, a szénhidrátokban pazarlást ne követ
nénk el. Utóbbit csak egy módon lehetne vásárlás 
nélkül elkerülni, nevezetesen akkor, ha a tehenek téli 
etetését kizárólag gyepszénára alapítanánk, úgy, mint 
a hogy azt egyes svájezi tehénbirtokosok teszik, kik 
még igy is 3000 1.-ig terjedő vagy nagyobb átlagos évi 
fejéseket érnek el. Ha a gazda mértéket óhajt a széna 
etetésében tartani, illetőleg takarmányrépával s abrak
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kai óhajtja annak egy részét helyettesíteni, okvetlenül 
azt kell tanácsolnunk, hogy ne tengerit, hanem inkább 
olajpogácsát, malátacsirát, korpát, szóval fehérjében 
gazdag takarmányt használjon . abrak gyanánt, mert 
utóbbiak hatásosabbak, mint a tengeri s ezenfelül 
olcsóbbak vagy legalább is nem drágábbak mint az. 
Ha ezen etetési módszer követhető', akkor a követ
kező' adagolásokat ajánljuk.

Alaptakarmányul etetünk az összes tehenekkel 
1000 kg. élősúlyára s naponta: 40 kg. takarmányrépát, 
15 kg. elsőrendű gyepszénát s 4 kg. szalmaszecskát 
vagy polyvát, mely utóbbi a felapritott répához keve
rendő. Ebben az adagolásban foglaltatik 21’O kg. 
szárazanyag, l -6 kg. fehérje, 0’3 kg. zsir és 124 kg. 
szénhidrát. Azon tehenek, melyeket mi az imént a III. 
csorportba ajánlottunk beosztani, beérik ezzel a takar
mánynyal, vagyis azoknak nem szükséges még abrakot 
is adni, s legfeljebb csak néhány kg. tavaszi szalmá
val toldjuk meg a takarmányukat, hogy teljesen jól
lakhassanak. Ellenben a II. tehéncsoport 1 kg. repcze- 
pogácsát s 1*5 kg. buzakorpát, s az 1. tehéncsoport 2 
kg. repczepogácsát s 3 kg. buzakorpát kap az alap- 
takarmányon kívül, mely esetben az 1. csoport össz- 
takarmánya 25-2 kg. szárazanyagot, 2'45 kg. fehérjét, 
055 kg. zsírt és 13'86 kg. szénhydrátot tartalmaz, mig 
a II. csoport takakarmányának táptartalma éppen közép
helyet foglal el az I. és a III. csoporté között. Ha 
egyes friss fejőstehenek különösen bőven tejelnek, 
akkor azoknak természetesen még egy kevés abrakkal 
czélszerü a takarmányukat megtoldani, ami addig 
történjék, mig azok nagyon kimagaslanak a többi I. 
csoportbeli tehenek közül.

Végül pedig, ha nem lehetne a tengeri etetésétől 
eltérni, akkor az a tanácsunk, hogy etessenek minél 
több szénát, mert a meglevő takarmányok között ez 
az, melynek legszűkebb táparánya s melylyel leginkább 
lehetne a teheneket elegendő fehérjéhez juttatni. Ugyan
is, ha 1000 kg. élősúlyra 30 kg. elsőrendű gyepszénát 
etetüuk naponta, azzal mintegy 25'6 kg. szárazanyagot, 
2’37 kg. fehérjét, 0.57 kg. zsírt és 12*9 kg. szén
hidrátot kapnak a tehenek, tehát majdnem ugyan
annyit, mint amennyit az előbb az I. tehéncsoport 
számára javasoltunk.

K Ü L Ö N F É L É K .
Egy faóriás számokban. Uj-Zeeland szigetén 

egy német tudós 152 méter magas E u c a l y p t u s  
a m i g d a l i n a e  nevű faóriást vágatott le, mely tehát 
csaknem olyan magas volt, mint a kölni dóm tornya 
(156 méter) s vastagsága alul 27 méter. Ebből az 
óriási fából számítása szerint egy hüvelyk vastag s 
12 hüvelyk széles falemez 853, 440 darab készül
hetett volna, mely elegendő lett volna nyolc hektárnyi 
terület befedésére. Ugyanebből meg lehetett volna 
rakni 1332 vasúti kocsit, egyenkint 30 mázsát számítva, 
avagy 17780 vasúti sint lehetett volna élőállitani belőle. 
Faszén 6462, nyerssav 11227, kátrány 1402 hekto
liter lett volna belől, a hamu pedig 51 mázsa.

Teknősbékák ellensége. Amerika a hazája 
egy „ráncon" nevű, kis róka nagyságú állatnak, mely 
nagy előszeretettel viselkedik a teknősbékák pecsenyéje 
iránt, melyeket eredeti módon halász ki vizes hazájuk
ból. A folyó partján ugyanis letelepedik egy lecsüngő 
ágra s hosszú bozontos farkát a vízbe bocsátja. A 
teknősbékák rögtön beleharapnak a farkba, mely azon
ban oly erős, hogy az állat annak segítségével kivon
szolja a nagy békákat a partra s hátukra fekteti őket, 
mely helyzetben mozdulni sem tudnak. Mivel pedig a 
teknősbékák harapása veszélyes lehet, az eszes állat 
hátulról kezdi őket enni s gyakran megtörténik, hogy 
a szegény teknősbéka még akkor is igyekszik harapás
sal védekezni, mikor már a ráncon félig megette.

Juhőrzó daru. Venezuelában a benszülöttek 
juhnyájaik őrzésére egy Yakamik nevű darufajta ma
darat használnak. Ez a madár oly ügyes, hogy bár
mily messzire megy is a juhnyáj, estére az egészet 
hiány nékül haza hajtja gazdájához.

Eladó fülek. Az ember azt hinné, hogy mindenki 
szeretettel ragaszkodik a füléhez, még ha a szük
ségesnél valamivel nagyobbacskát adott is neki a 
pazar gondviselés: ez azonban, úgy látszik, csak — 
látszat. Sok fölösleges fül van a világon, a melyiken 
készséggel túlad a gazdája, csak legyen, a ki meg
vegye. A füleknek ez a fölöslege egy amerikai újság 
hirdetése révén derült ki. Egy newyorki orvos, Kei
den dr. ugyanis ezelőtt három héttel hirdetést tett 
közzé, a melyben tudomásul adta a nagyérdemű kö
zönségnek, hogy — egy fülre volna szüksége. Egy 
egészséges és jóformárju fülre, a melyet egy páciense 
arcára varr föl, a kit a gondviselés dúsan ellátott dol
lárral, de fülből csak félannyit adott neki, mint más 
halandónak. A fülért kerek ezer dollárt kínált az or
vos, a mi szép pénz; mindenesetre több annak, a ^ i  
odaadja érte a fülét, mint annak, a ki vásárol ma
gának rajta egyet. Úgy látszik, azok jóval többen van
nak, mint ezek, mert az orvos hirdetésére négyezer 
ajánlat érkezett, ezek között két — nőtől. Volt pá
lyázó, a ki egy szenátor profegálól eveiével jelentke
zett az orvosnál, hogy az ő fület vegye meg: províziót 
pedig többen is ajánlottak neki.

A bajusz. Porosz-Szilézia egy városkájában 
esett meg ez a história. Egy odavaló postatisztet gyö
nyörű, dús bajuszsszal ajándékozott meg a gondviselés. 
A derék ember azonban, úgy látszik, nem érdemelte 
meg a végzet kitüntető kegyét: nem tudta meg
becsülni az ajándékát. Egy este kijelentette a korcs
mában, hogy nyomorult száz márkáért föláldozza szép, 
férfias díszét. Szaván fogták, a száz márkát letették, 
a mire szavát adta, hogy másnap este bajusz nélküí 
jelenik meg a korcsmában. — Másnap este várták is 
erősen: de — hasztalanul. A derék ur nem jelent
kezett: de jött helyette — a feleségének következő 
levele: — Uraim! Férjem egy olyan pillanatban, a 
melyben bizonyára már megint nem volt észnél, egy 
ostoba ajánlatot tett, a melyet önök elég embertele
nek voltak elfogadni. Figyelmeztetem azonhan az 
urakat, hogy a férjem velem teljesen vagyonközös
ségben él és én teljességgel nem vagyok hajlandó az 
ő bajuszát, a mely éppen úgy az enyém, mint az övé, 
akár nyomorult száz márkáért, akár többért is eladni. 
Ha az uraknak ez nem tetszik, forduljanak a bíróság
hoz. A mi az uramat Illeti: azt bezártam. Ha ide
fáradnak, hallgathatják, hogyan dörömböl az ajtón. — 
Az „embertelen" társaság elég embertelen, hogy —• 
csakugyan birőság elé viszi a dolgot.
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Miért megy az ember a korcsmába? Kedves 
kis eset történt, mint a berlini újságok Írják, egy 
kisebb porosz városban. A mértékletességi egyesület 
fölolvasó ülést rendezett. Az ülésen az egyesület 
elnöke nagy előadást tartott e korcsmába járás ellen, 
élénk színekkel ecsetelte ennek a káros következéseit 
és végezetül kijelentette, hogy okos ember korcsmába 
nem mehet, mert ennek elfogadható okát adni nem 
tudja. A mint az előadásnak vége volt, egyszerre meg
lépő dolog történt. Eölállt egy erősen rezes orrú ur 
és szót kért.

— Szótanom kell, mondotta, mert jogom van 
bizonyságot tenni róla, hogy nem vagyok bolond, ha 
korcsmába járok is. Az előadó ur provokált erre, mi
kor kijelentette, r hogy elfogagható ok a korcsmába- 
járásra nincs, Én meg azt mondom, hogy van. Az em
ber elmegy a korcsmába: 1 Mert nem lehet tudni, med
dig él az ember, tehát, hogy holnap elmehet-é: 2. 
Mert jobb, ha az ember a korcsmárosnak adja a pénzt, 
mint ha a patikusnak. 3. Mert az asszony otthon ké
nyelmesebben takaríthat, ha az ura addig másutt van. 
4. Mert az ember a korcsmában parancsol, míg otthon 
csak engedelmeskedik. 5. Mert az asszony csak néha 
barátságos, a kiszolgáló leány mindig. 7. Mert az em
berről nem mondhatnak rosszat a barátai a korcsmá
ban, ha ő is ott van velük. 8. Mert ilyenkor az asszony 
tiszta lelkiismerettel mondhatja az alkalmatlankodó 
hitelezőnek, hogy az urn nincs otthon. 9. Mert a korcs
mában lehet ököllel ütni az asztalt. 10. Mert az em
ber társas lény és ökör iszik magában. 11. Mert . . .

Ez már nem mondhatta el a fürge elméjű szó
nok, razrt az elnök, tekintet nélkül a házszabálynak 
arra a rendelkezésére, hogy beszédet félbeszakítani 
nem szabad, hirtelen bezárta az ülést.

Vadállatok és lcigyók Indiában. Egy most 
publikált pontos statisztikai kimutatás szerint a múlt 
év folyamán nem kevesebb, mint huszonhatezer embert 
pusztítottak el a vadállatok és kígyók Indiában. Ez a 
megdöbbentő statisztika újból hangosan hirdeti, hogy 
koránt sem vagyunk még szuverén urai a földnek s 
azért a pusztításért, melyet az állatországban véghez 
viszünk, borzasztó kamatot kell fizetnünk emberélet
ben. Egyedül a szemüveges kigyó, mely 1 — 2 méterre 
megnő, az elmúlt év folyamán 23.164 embert gyilkolt 
meg. Minden többi emberpusztitó állatfaj együttvéve 
nyolcszor kevesebbet, tehát 2836-ot ölt meg. A fekete 
statisztika különben a következő:

Cobra de Cabelló megölt. . 23 164,
Tigris m e g ö lt........................ 1.016,
Farkas megölt..................  577,
Hiéna m e g ö lt ..................  64,
Medve és leopárd megölt . 849 embert.

A tigris egy faja magánosán él Indiában és ez 
a legveszedelmesebb. A bennszülöttek mankatersznek 
hívják ezt az állatot, mely csak akkor áil össze társai
val, ha legnagyobb ellensége, a bűvölő szemű ember 
ellen indul. Ez az állat már sokszor fordította meg a 
vadász-szerencse kockáját, üldözöttből tldöző lett s 
ilyenkor nem volt ritka eset, hogy a tigrisre indult 
vadászt — a vad ejtette el. Hazaribadban tudnak 
most egy magános tigrist, mely 32 embert küldött egy
maga a másvilágra. Ha az ember a ki fegyverrel és 
ezer furfanggal védi magát, enaek ellenére is a raga
dozók áldozatául esik. mennnyivel rosszabb dolguk 
van az oktalan háziállatoknak, a melyek közprédái a 
vadállatok vérszomjának. Tavaly 80.000 ökör és tehén 
pusztult el a vadállatok körmei közt és 9000 a csúszó
mászók gyilkoló mérgétől. Csak természetes, hogy 
ezekkel az állatokkal szemben, melyek rettenetes csa
pásai az a nélkül is balsorstól látogatott Indiának, az

ember sem marad közömbös. A vérengző csapás ellen 
az angol garnizonok tisztjei állanak össze vadász
csoportokká, a kiknek izgalmas sportját az angol kor
mány mindenképpen támogatja. Az ő vállalkozásuk
nak köszönhető hogy már 1900-ban elejtettek 1331 
tigrist, 5413 leopárdot, 1858 medvét, 2373 farkast és 
4508 különféle más vadat, melyek közt a gyáva hiéna 
is szerepel 206 taggal. A legveszedelmesebb tigrisf'aj- 
ból, a fönt említett mankaterszből 73-at ejtett el a 
vadászok golyója és ez szép eredménynek mondható 
mert minden öt vadászra átlag két tigris esett. Ez az 
irtóháboru 172.0C0 frankjába került az indiai kormány
nak s az értékes bőrök egy része is a szerencsés 
vadászok birtokában maradt. A kígyók pusztítását fő
ként a bennszülöttek űzik, a kik a múlt évben 72.000 
darabot küldtek a másvilágra, a miért 6000 koronányi 
tiszteleti dijat kaptak az államtól.

*>?/• *®* *\J* *?/•

H Í R E K .
Kinevezés. A szászsebesi m. kir. erdőhivatal 

kerületében kinevezve lettek: III. oszt. m. kir. erdőőró 
Kubán János I. oszt. m. kir. erdőlegény; I. oszt. m. 
kir. erdőlegényekké: Bajkor Mihály II. oszt. m. kir. 
erdőlegény és Varga József II. oszt. m. kir, segéd- 
erdőőr, II oszt. m. kir. erdőlegényekké: Szász István 
II. oszt. m. kir. segéderdőőr és Varga Kálmán vég
zett erdőőri szakiskolai növendék. Gratulálunk!

Egy család a vonat alatt. Berlinből táviratoz- 
zák: Megrendítő családi dráma folyt le Stralau-Rummeis- 
burg külvárosban. Egy ember két kis gyermekével, 
egy fiúval és egy leánynyal abban a pillanatban vetette 
magát a vasúti sínre, a mikor egy vonat éppen arra 
robogott. Az apa és a fiú azonnal meghalt, a leány
kának jobb lábát vitte el a vonat. A férfi zsebében 
egy táviriatot találtak, s melyben arról értisitették, 
hogy felesége egy berlini kórházban meghalt.

Gyilkosság egy pör miatt. Prodá Mojsze 
román-szentmihályi lakos már régebben pörben állott 
idősbb Vajku Traján ottani birtokossal. A pórt most 
fejezték be, s a bíróság elmarasztalta a két Vajku test
vért. A pör elvesztése annyira elkeserítette a két test
vért, hogy éjjel meglesték Prodánt, orozva megtámadták 
és agyonverték. A csendőrség a gyilkos testvérkét 
letartóztatta.

Halál az iskolában, özekszárdról jelentik hogy 
a nosztányi községi iskolában a gyermekes pajkosság 
áldozata lett Takács Mária tizenegy éves leány. A kis 
leány ott fogyasztotta el ebédjét s egyik társa éppen 
akkor lökte meg, a mikor kezével az étel felszeletezésé- 
hez akart látni. A leányka kiesett a pádból s a kés 
beléfuródott a nyakába. Azonnal megérkezett az orvosi 
segítség, de a leányka néhány percnyi szenvedés után 
meghalt. A vizsgálatot meginditotiák,

Az éjjeli ör, mint betörő. Kákova községben 
a minap éjjel hirtelen valami gyanús zajra riadt fői 
álmából Lénárd Mór szatócs. Revolverhez kapott, 
azután az üvegajtón keresztül kinézett a boltba, a 
honnan a zaj jött. A boltban egy sötét alak rákos 
gáttá a portékát egy zsákba. Lénárd az üvegajtón- 
kereszfül tüstént rálőtt a betörőre, a ki a golyótól 
találva összeroskadt. A revolver durranásra össze
futott a szomszédság. Bementek a boltba, a hol a 
betörőben Kostianu Tamás éjjeli őrre ősmertek. Kosti- 
anut szivén találta a lövés és azonnal megölte.
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Lázongás egy községben. Krassó-Szörény 
megye moldovai járásának Macsevics nevű községé
ben a nép lázong a hatóság ellen, mert a községnek 
egy kopár területét nem akarják befásitani. Az el
rendelt betásitásnál a községi elöljáróság megtagadta 
közreműködését, mire a főszolgabíró az egész elöl
járóságot felfüggesztette, azután a képviselőtestületet 
fölszólította, hogy gondoskodjék helyettesítésről, de a 
képviselőség ezt metagadta. Oly módon viselkedett a 
nép, hogy a főszolgabíró kénytelen volt távozni. Most 
karhatalommal fogják a hatósági intézkedéseket és a 
befásitást végrehajtani. A jövő kedden huszonöt csendőr
rel megy a főszolgabíró a községbe. Ügy hiszik, hogy 
a népet bujtogatják.

Kisasszony és kocsislegény. Szalai Károly, 
makói hagymatermelő földműves fia elhódította egy 
uradalmi gazdatiszt bájos tizennyolc esztendős leányá
nak szivét. A kisasszony érdeklődése akkor kezdődött, 
mikor a szemrevaló legény kocsisnak szegődött az 
uradalomba. Gyorsan szövődött a vonzalom, melyet 
észrevett a leány atyja is és rövidesen kiadta útját a 
legénynek. Néhány nappal ezután eltűnt a leány. Ez 
még julius végén történt. A leányt már halottnak te
kintették kétségbeesett szülei és temetetlenül elsirat
ták. Most azonban kiderült, hogy a szerelmes kisasz- 
szony Makón él a lovagja oldalán, mint egyszerű pa
rasztasszony. Az apa mitsem akar tudni róla, de anyja 
azon van, hogy leánya egybekeljen a volt kocsisle- 
génynyel.

Eltűnt erdész. A múlt hónap vége felé eltÜDt 
Budapestről Glatter Kornél, győri születésű, ötven
három éves, nős erdész. Az eltüntet jó ideig a 
Schwartzer-féle idegyógyitó intézetben kezelték, a 
honnan a múlt hónap 17-én bocsátották el. Már évek 
óta rabja volt a morfinizmusnak s a méreg teljesen 
megbontotta idegzetét. Mikor az elmegyógyitó intézet
ből kiszabadult, levelet irt feleségének, a melyben 
tudatta, hogy pár nap múlva otthon lesz. Felesége 
attól fél. hogy az idegbajos ember kárt tett magában. 
A ki az eltűnt ember nyomára vezeti a rendőrséget, 
száz korona jutalmat kap. Glatter Kornél 180—185 
centiméter magas, dereshaju és bajuszu ember, el
tűnésekor sötétkék téli kabátot és fekete kalapot viselt.

Tüzkatasztrófa.. Balomir hunyadmegyei köz
ség, csaknem egészen leégett.. Ötvenkét lakóház el
pusztult az összes gazdasági épületekkel. Az irtózatos 
szélben nem lehetett oltani. Sajnos, számos emberélet 
is elveszett; eddig négy halottat találtak a romok 
közt, de még több ember hiányzik. Sok szarvasmarha 
és báromfi is elégett. A kár százezer koronánál nagyobb 
s ebből alig volt valami biztosítva.

A varázs-sipka. Andersen bájos mesét irt egy 
varázs-sipkáról, a melyet csak s fejre kell tenni, hogy 
az embernek zsebe tele legyen pénzzel. Ilyen sipkát 
szerzett Pétervárott egy német zenész, a ki látogató
ban volt ott élő rokonainál. A mikor azonban kutatni 
kezdte a különös sipka titkát, nagyon kellemetlen föl
fedezést tett, úgy hogy sietve otthagyta a minden 
oroszok fővárospt. A német, a kiről ebben a különös, 
de igaz töténetben szó van, Pétervárott angol sipkát 
vásárolt magának, azután elindult, hogy az orosz fő
város nevezetességeit megnézze. A mikor este haza
érkezett meglepetve konstatálta, hogy két pénztárca 
van a zsebében. Az egyikben tiz rubelnél több kész
pénz volt. Sehogy sem tudta megérteni a dolgot, de 
azért másnap folytatta körútját a városban. Este újra 
több pénztárcát talált a zsebében. A mikor harmad-

I nap is ismétlődött a dolog, a rendőrségre ment és 
jelentést tett. A rendőrfőnök részletesen kikérdezte.

— Hát ezt a különös formájú sipkát hol sze
rezte? — kérdezte tőle.

— Pétervárott vettem, — felelte az idegen.
A rendőrfőnök rögtön detektivekkel elküldötte 

a kalapgyároshoz, a hol a sipkát vette. A gyáros el
mondotta, hogy nemrég egy darab angol posztót hoz
tak neki azzal, hogy a rajzban bemutatott forma sze
rint tizenöt sipkát készítsen a posztóból. Maradt azon
ban egy kevés posztója s ebből készítette a tizen
hatodikat, a melyet az idegen megvásárolt. A rendőr
ségen rögtön megsejtették a varázs-sipka titkát. Az 
idegen detektívek felügyelete alatt folytatta körútját 
a városban s rövidesen egy féltucat zsebtolvajt fogtak 
el, a kik a lopott pénztárcákat az idegen kabátjába 
csempészték. Megállapították, hogy egész sereg zseb
tolvaj szövetkezett arra, hogy az idegen sipkát viselő, 
jól öltöztött társaiknak zsebébe rejtik a lopott tárgya
kat. A varázs-sipka mégis szerencsét hozott viselő
jének, mert a rendőrség jelentékeny összegű jutalom
ban részesítette.

Hatvanmilliós örökség. Petrik Endre tenket
ügyvéd Szögyény-Marich berlini magyar-osztrák nagy
követtől azt az értesítést kapta, hogy Berlinben lakó 
dúsgazdag nagybátyja meghalt és hatvan millió márkát 
tevő vagyonát magyarországi rokonainak hagyta: a 
követ egyúttal arról is értesítette az ügyvédet, hogy 
a porosz hatóság a Németországban szerzett vagyon
nak csak egynyolcadrészét, tehát körülbelül nyolc- 
kilenc milliót, adja ki. Ebben a vagyonban a tenkei 
és fejérmegyei Petrik-családok fognak osztozni, Petrik. 
Endre már Berlinbe utazott a hagyatéki ügy rende
zése végett.

Halálos szomjúság. Fülőp János nadapi szőlős- 
gazga a szőlőben volt elfoglalva s tiz esztendős Mihály 
fia ebédet vitt neki. A kis fiú megszomjazott az utón 
s a mikor a szőlőbe ért, mohón kapta föl a szőlőtőkék 
közt talált kancsót. Nagyot húzott belőle s,csak akkor 
vette észre, hogy a szénkénegből ivott, Édesapjának 
nem mert szólni, mert attól félt, hogy verést kap. 
Hazafutott s alig ért a szobába, összeesett és rövid 
vergődés után meghalt.

Szerkesztői üzenetek.
Komora József urnák, Likér. »Az erdő és annak fent 

tartója« cimü könyv nyilván a postán tévedett el s igy most 
újból megküldtük. Az »Evkönyv megjelenése eddig késedelme- 
szenvedett s kérdés, hogy a szükséges adatok híján egyáltalán 
kiadhatjuk-e, ebben az őseiben azonban a beküldött pénz a lap 
előfizetési árá»a fog beszámíttatni, yniről a beküldőket annak 
idején értesíteni fogjuk. Hennel Ágoston urnák, Diósgyőr. 
Mezey Péter, urnák, Apátfalva, Auffenberg József bizon rútul 
visszazlt a bele helyezett bizalommal s lapunkat is megkárosí
totta 21 K. 38 fillérrel. Most nyomoztatjuk az illetőt s igye
kezni fogunk leszámolni vele.

A kiadóhivatal postája.
Hoffirek Károly urnák, Lippa. Derzsy János urnák, 

Szász-Újfalu. A 8 illetve 4 korona előfizetési dijat köszönettel 
vettük.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész 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 

küldendők.

r.
1

Megjelenik minden vasárnap. J

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 
Podhradszky Emil. I

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1903. December 13. 11. szám.

A nyugdíjügy érdekében.
(Folytatás és vége).

I ^ ^ ö n n y ü  dolog ott egyesületeket alkotni, 
hol azok leendő tagjai egy kis helyen 
tümörőlve laknak s igy annak, a ki vala- 

mely egylet megalakításának eszméjével foglal
kozik. módjában van az érdekeltekkel személyesen 
is értekezni, eszméit előttük kifejteni, saját lel
kesedését az ő sziveikbe át -  plántálni, a 
kételkedőket buzdítani, a gyöngék hitét erősebbé 
tenni. Egészen elütő ettől azonban az általunk 
megalakítani tervezett egyesületnek kérdése. Itt 
jóformán az egész teher egyetlen egy ember 
gyönge vállaira nehezedik s nem igen akarnak 
akadni olyanok, kik azt vele megosztani, neki 
viselésében segédkezet nyújtani akarnának.

Az erdészeti és vadászati altiszti országos 
nyugdíj egyesület eszméjének hasonlatosnak 
kellene lenni a futótűzhöz, mely fűszálról — fű
szálra kapaszkodik tovább, csöndesen, alig észre- 
vehetőleg, mig egyszerre lángba borul egy egész 
nagy terület. Az erdészeti és vadászati altisztek
nél is úgy kellene annak lenni, hogy az eszmét 
a szomszéd a szomszédnak és ez megint tovább 
adná át, felvilágosítaná, buzdítaná, lelkesítené 
egyik a másikat, szolgálati vagy magán érint
kezés alkalmával minden egyes szóba hozná 
azt föllebbvalója előtt s igyekeznék őt is az

eszmének megnyerni és annak kiviteléhez párt
fogását kikérni.

Sajnos, a közel egy évtized óta szerzett 
tapasztalatunk azt mutatja, hogy az erdészeti 
és vadászati altisztek talán minden egyébbel 
foglalkoznak, csak eszménknek ilyen módon való 
terjesztésével nem, mert ha ennek az ellenkezője 
állna s mindenki megtenné a maga köteles
ségét, eddig már nem ezernyi — mint a mennyi 
tényleg van — hanem legalább hat — tízezernyi 
jelentkezőnek kellene nálunk bejegyezve lenni s 
ugyanilyen arányban kellett volna elterjednie 
szerény lapunknak is, mint az eszme életre keltő
jének és évtizeden át hűséges hordozójának.

Annyi kudarc és keserű csalódás után, 
melyek porig sújtották izzó lelkesedésemet, most 
még egyszer megteszem a végső erőfeszítést 
arra, hogy az eddig viselt terhet céljához juttat
hassam s még egyszer megmozgatok minden tát, 
megkisérlek minden lehetségest arra, hogy az 
általam életre keltett s annyi éven át gyöngéd 
szeretettel dédelgetett eszmét megtestesítsem s 
teszem ezt abban a reményben, hogy ebben a 
végső erőfeszítésemben, mely csak vagy teljes 
győzelemmel, vagy pedig az eszmének helyre- 
hozhatlan bukásával végződhetik, nem leszek 
magamra hagyatva, hanem azok, kiknek érdeké
ben folyik a küzdelem, kivétel nélkül mind
nyájan segítségemre fognak sietni, sőt ösz
tökélni fogják segítségre az eszménktől távolabb 
állókat is.

Megvallom az igazat, hogy erre a végső

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



82 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

erőfeszítésre alig buzdított már más, mint Vi har  
Győző urnák meleg érdeklődése és az ő lelkes 
szavai, melyek bár végig hangzanának szép 
bérces — völgyes hazánkon s viszhangot kelte
nének minden egyes erdészeti és vadászati altiszt 
szivében.

A küzdés fonalát tehát ismét felveszem s 
már a legközelebbi napokban fel fogom keresni 
elő sorban az összes állami erdőhivatalok tiszte
letreméltó főnökeit s megkérem őket, hogy elő
ször mérlegeljék és tanulmányozzák az eszmét 
s azután meggyőződve annak nem csak életre
valóságáról, hanem nemes és emberbaráti voltá
ról is, tegyék azt magukévá s nyerjék meg 
annak a fönnhatóságuk alá rendelt összes alkal
mazottjaikat. Hiszem és teljesen meg vagyok 
győződve arról, hogy a felkeresett hivatalfőnök 
urak kivétel nélkül valamennyien figyelmükre 
fogják méltatni a hozzájuk intézendő kérésemet, 
mert hiszen azoknak az érdekében történik az, 
kiknek ők a földi gondviselői és szerető atyái 
s akiknek jóléte és boldogsága még a szol
gálat érdekében is kívánatos, mert elvitázhatlan 
igazság az, hogy hivatását csak a sorsával meg
elégedett és a jövőjére nézve is biztosított ember 
teljesítheti úgy és olyan formán, hogy azzal 
nem csak maga, de mások is meg legyenek 
elégedve.

Mielőtt azonban felkeresnők kérésünkkel, a 
melyet elkészülte után lapunkban is egész terje
delmében közölni fogunk, nem csak az összes 
erdőhatóságok, hanem az általunk ösmert vala

mennyi magán erdőbirtokok főnökeit, még egy
szer kérnünk kell mindazokat az erdészeti és 
vadászati altiszteket, kik ezt az eszménket már 
ismerik, azt magukévá teszik és érte szivük 
egész melegével lelkesednek, hogy minden lehető 
alkalmat ragadjanak meg annak az olyan kar
társaikkal való megismertetésére, kik még arról 
tudomással nem bírnak, azokat pedig kik küzdel
münket ismerik ugyan s abban falán már részt 
is vettek, de közreműködésüket bármely okból 
félbeszakították, újból részvételre és kitartásra 
buzdítani igyekezzenek.

Mindenesetre eszménk terjesztésére a leg
jobban célhoz vezető mód az, ha az annak szol
gálatában álló szerény lapunk minél nagyobb 
elterjedést nyer az erdészeti és vadászati altisztek 
között, az tehát, a ki ennek a terjesztését sike
resen eszközli, ezzel egyúttal az országos erdé
szeti és vadászati altiszti nyugdíj és segély
egyesület eszméjét is a legjobban terjeszti, mert 
mindaddig, mig minden reményt vesztve a küzde
lemmel teljesen fel nem hagyunk, lapunk mindig 
hűséges hordozója lesz kitűzött lobogónknak 
s tántorithatlan harcosa marad az erdészeti és 
vadászati altisztek érdekeinek minden téren.

A karácsonyi ünnepek, melyek már küszöbünk 
előtt vannak, módot nyújtanak az egymáshoz 
közel szomszédságban élő erdészeti és vadá
szati altiszteknek az egymással való találkozásra 
és eszméiknek egymással való kicserélésére, 
ragadja meg tehát minden egyes tisztelt olvasónk 
ezt a kínálkozó kedvező alkalmat s igyekezzék 
úgy az egyesület eszméjének, valamint az ezért

w TA.FL C Z A. \is'IC ^ 5 1

Vadászat Algírban.
--» (Francia eredeti után.)

1869-ik évben történt. Akkoriban Kabyliában 
laktam, a francia fönnhatóság alá tartozó Algír Con- 
stantine kerületének hegyvidékén.

— Nem mennénk holnap vadászni? — kérdezte 
egy januáriusi estén Oérard barátom, ki tiszt volt az 
algíri első zászlóaljban.

— Szívesen! — feleltem én.
Ez a »ho!nap« éppen vasárnapra, tehát a pihenés 

napjára esett s igy már kora hajnalban útra keltünk, 
magunkkal vive egy teherhordó embert is, ki lő — és 
élelmi készleteinket vitte s kinek vállaira egy kis taka- 
réktüzhelyet is helyeztünk. Szinte hihetetlen, hogy 
milyen kedves jószága a vadásznak egy ilyen kicsiny

pecsenyesütő s mily jó szolgálatokat tesz. Ha tud
nánk, hogy ki volt a feltalálója, bizon szobrot emel
nénk neki. (Bizon, tisztelt fancia barátunk, mi csak 
azt mondjuk, hogy sokkal többet ér annál egy szépen 
meghegyezett fanyárs és az arról lekerülő zsivány- 
pecsenye. Ez való a vadásznak, nem pedig »spárherd«! 
A szerkesztő.). —

Miután előbb egy meglehetősen magas hegy
gerincet megmásztunk s annak csúcsára értünk, előt
tünk feküdt a Djenimáa folyó gyönyörű völgye.

Az idő gyönyörű volt, valóságos tavaszi nap. A 
terület, a melyet megjártunk, sürü alnövényzettel 
benőve, a melyben csak úgy hemzsegett a fogoly
madár, melynek csapatai a szokásos robajjal lépten- 
nyomon fölröbbentek. Fent a magasban egy hatalmas 
sas keringett fölöttünk s rótta a levegőbe nesztelen 
köreit. Puskáink szünet nélkül durrogtak s barátom 
pogánymódra káromkodott, mert neki gyutacsos pus
kája volt, melynek bal csőve régi idő óta gyolyóra 
volt töltve s igy csak a másik csővet használhatta.
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küzdő lapunknak uj és uj híveket toborozni, 
szem előtt tartván azt, hogy ebbeli fáradozásá
val sem nem nekünk, sem más idegennek, ha
nem csak az erdészeti és vadászati altisztek 
összességének tesz jó és hasznos szolgálatot s 
dicsőséget szerez a két testvér testületnek!

Havi mozzanatok és teendők.*
Irta: Vihar Győző.

vadásznak, ki erre a jelzőre kényes és büszke 
s ki mások részéről is ilyennek kíván el
ismertetni; annak alaposan kell ismernie ama 

mozzanatokat, melyek a vadászat körébe eső hasznos 
és káros állatvilág egyedei életében időnként előadják 
magukat; ezek irányítják őt jogai gyakorlásában s 
kötelességeinek lerovásában, miket szintén tüzetes 
pontossággal kell tudnia.

Ezek nélkül lehet valaki jó lövő, mülövő, de 
korrekt és jó vadász soha sem; az ilyennek öröme 
vadjaiban csak ideig-óráig tarthat, mert vadállománya 
veszélyben forog, hamarosan elcsenevészik, sőt ki is 
pusztul, de e mellett az illető még a törvény rendel
kezéseivel is összeütközésbe jöhet.

Elkerülendő mindezeket, a legtüzetesebb pontos
sággal meg kell ismerkedni mind eme mozzanatokkal, 
jogokkal és kötelességekkel általában véve minden 
vadásznak, de legkivált és főleg a hivatásos, a szak
vadásznak, kinek kötelessége még egyenesen irányítani 
is. Erre a célra pedig még koránt sem elegendő csak 
tudni azt, hogy ezek mind megirvák s hogy itt meg 
itt vannak megírva, hol azok minden alkalommal be

*)Befejező köziemén szerzőnek sajtó alatt lévő »Vadá- 
szati szaísmeretek gyűjteménye* cimü könyvének kéziratából.

is tekinthetők, hanem a megirtaknak a fejben, vagy 
a miként magyarán mondani szokás: »a kis ujjban« 
is bent kell lenniök.

Ámde az időszerinti mozgalmakat, jogokat és 
kötelességeket mind tudni s fejben is tartani, főleg 
hosszabb gyakorlat híján, egy kissé hizon nehéz fel
adat. Mivel azonban azt tapasztaltam az életben hogy 
az úgynevezett rimes szólamok nemcsak könnyebben be
tanulhatok, de hogy éppen ezek leginkább meg is 
szoktak volt maradni a fejben: a vadászokat közelebb
ről érdeklő állatvilág egyedeinek főbb mozgalmait s 
illetve mozzanatait és az ezekből folyó szakvadászi 
jogokat s kötelességeket, egy szóval a teendőket 
lehetőleg összevonva, alapvonásaiban, rimes szólam 
formában kívántam megörökiteni, hasznos szolgálatot 
vélvén tenni ez által vadásztársaimnak és országos 
vadászati ügyünknek is.

Természetes dolog, hogy a szólamforma alaki 
tekintetben sok kifogás alá eshet ámde nem mester
ségem a kötött beszédben való toliforgatás és a cél 
sem versalakban alkotni maradandó becsű müvet, ha
nem felölelni magát a lényeget, azt mennél érthetőb
ben s rövidebben összefoglalni, hogy annak úgy be
tanulása, mint fejben tartása minél kisebb mértékben 
terhelje meg mindazok agyát, kik vadászati ügyünket 
komolyan szivükön hordják.

A verseléshez értő közönségtől tehát a cél érdeké
ben egy jó adag etnézésre van szükségem s a midőn 
erre leplezetlenül számitok és a midőn ezt a magam 
részére ki is kérem, ugyanakkor nem átallom közre
bocsátani munkámat, melyet a következőkép állí
tottam össze:

Januárban:
Kártékony állatra lőtilalom nincsen,
Minden időszakban pusztítandó ilyen:
Fegyver — vas — vagy tőrrel s akár dögkunyóból, 
De méreggel csak: ha erre engedély szól.

Ennek dacára délig 20 foglyot és 3 nyulat hoztunk 
ieritékre.

Déli pihenőre egy olajfa erdőcskébe vonultunk 
s mig emberünk az ebéd elkészítésével foglalkozott, 
horgászó pálcákat nyestünk s lementünk a folyóhoz, 
hogy egy pár sütnivaló halat szerezzünk. Csakhamar 
valóban szép zsákmányra tettünk szert, mert az itt 
nagy számban előforduló különféle halak sorra bele
haraptak horgainkba s mi nemsokára olyan ebéd 
mellett ültünk, a melyért bármely párisi ínyenc méltán 
megirigyelhetett volna.

Ebédünk alatt két kabyl tűnt elő, egy idősebb 
és egy fiatal s egészen fesztelenül közeledtek, minden 
engedélykérés nélkül hozzánk telepedtek. Kissé gyanú
san tekintgettem rájuk, mert puskáinkat hátunk mögé 
helyeztük s nem voltak kéznél.

Az itteni bennszülöttek nagy kedvelői a puskáknak 
s a fiatal kabyl felvéve barátom puskáját, nagy figye
lemmel nézegette. Ezt látva, egy eszmém támadt s ezt 
közöltem is barátommal.

— Nem lenne jó azt a régi töltést ezzel a fickó
val kilövetni ? Legalább nem lesz akadályodra a további 
vadászatnál.

Diktum-faktum! Gérard egy a folyó túlsó part
ján lévő kőre mutatott s biztatta az ifjút, hogy lőjjön 
reá. Ez nem is hagyta ezt magának készer mondani, 
hanem azonnal féltérdre ereszkedett s hosszasan és 
gondosan célozva, elnyomta a ravaszt. Hatalmas durra
nás rázkódtatta meg a levegőt s a hatalmas lökést 
kapott ifjú hirtelen lehette a puskát, azután ismét fel
vette s hozta felénk, miközben az orrát markába fogta. 
Biz’ az hatalmasan vérzett, mert a fegyver hibás tar
tása miatt éppen erre kapta a rúgást. Ók ugyanis az 
ő kovás puskájukkal egészen máskép szoktak bánni. 
Az orrvérzés azonban nem akadályozta abban, hogy 
ismételten ne mondja: »Bono monkala!« (Jó puska!), 
mire mi alig tudtuk hangos kacagásunkat elfojtani.

A fiatal figyelme most kitálalt ételeinkre irányult 
s az öreget sorra kérdezgette, hogy mik azok.

»Achkoún ada?« (Mi az?). Felelet: »szardinia;«
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Sertés, túzok s vízi vad uem tiltott falat,
Fácánt, nyulat lőni — csak ha sok van, — szabad. 
Ha keményen fagy, vagy kérges hóállással 
Éhes vadat vadász az etetőkhöz csal;
Vadvédelem s óvás most az ő fő gondja:
A vadász regula ezt igy parancsolja.
Ott, a hol van, láthatsz most szarvast eleget 
Zárt erdőn, a hol a sűrűség melenget;
Ily helyeken bujkál őz, vadkan, koca is,
A farkas vált csak ki belőle, a hamis.
A medve és a borz alszik téli álmot,
Nyúl szint’ a jászolnál is eszi az almot,
Szereti a verőfényes oldalakal 
És a gyümölcsösön hiába van lakat.
Házak, ólak táját keresi a görény,
Hol buvhelyet nyújt a rőzserakás, sövény.
A fa nyest a fáknak odvábán lapul meg,
Ott, hol volt evetke vagy vadgalamb fészek.
A kövi nyest pedig s az álmos vadmacska 
Inkább a romokat s sziklát látogalja.
A vidra is most bent a lyukában tanyáv,
A jégen nyalt lékről ráismer á vadász.
Csak a róka koma görköl és barázdál,
Mig nem érzi, hogy a csípős szél fujdogál. 
Szóval: védő helyet keres most minden vad,
De messze röpül a felvert fogolycsapat.
Ám ha a zord szelek enyhébbre váltnak át:
Róka, nyúl s nyest-téle csapnak nász lakomát 
Sőt a macska is párt keres kivételkép,
A farkas rendesen szint’ házasságra lép.
A medvefiak most látnak napvilágot,
Bár anyjuk nem hagyja még el a barlangot.
A hol sok széttépett varjura akadunk,
Ott veszélyben forog minden nemes vadunk,
Mert garázdálkodnak sasok, sólymok ottan,
Mig széttépett galamb, fogoly a hol sok van: 
Kegyetlenül pusztít ott az álnok héja

S elszédülhetsz bele: annyi a vad hijja,
A kis madarakat a karvaly tépi szét,
Verebekre a kis sólyom veti szemét,
Észlelve ezeket nem szabad pihennünk,
Hanem az uhunkkal gyakran künn kell lennünk, 
Ordast, rókát csalhatsz döggel, csalhangokkal, 
Világos éjjel igy elbánhatsz azokkal, 
Kaszaköszörülés, lánczörej ha nem jó:
A menyétféléket ugratja a tacskó.
Vadetetés, óvás az újév munkája:
Ha teszed, az Isten majd áldást hint rája! 

F e b ru á rb a n :
Ebben a hónapban kevés változás van,
A tacskó most is az, a mi volt a múltban. 
Vadóvás, táplálás még most is a fó gond,
Mert ha ezt mulasztod, a vadban sokat ront. 
Vadászni tilos már elsejétől kezdve,
De lőhető lynkból borz, barlangból medve,
Épp úgy kacsa, vadlúd, fenyves vándor madár, 
Mert a törvény hiszi, hogy ezt tenni nem kár,
A vad még most is csak mind a sűrűt bújja, 
Legyen a hold fogytán, vagy legyen bár úja.
De a hová elér a fényes napsngár,
Oda sütkérezni a vad szívesen jár,
A róka és farkas csak szerelmének él,
Ezért éjjel, nappal, bármikor útra kél;
A kan róka hölgyét a lyukba követi,
Farkas nem válogat; bár hol: mindegy neki. 
Mézesheteket él a macska, a nyest, nyúl, 
Szerelme tüzétől mindegyik lángra gyúl,
De a menyét, görény, hiuz és a vidra 
Csak ezután kezdnek még járni légyottra.
Ebben az időben — ha van holdfényes est — 
Nem szahad feledned soha az esti lest,
Ha a hónap vége már fagyoktól szabad:
Fogoly, császármadár is párokra szakad;
A szárnyas őrzők sem maradnak hidegeu,

»hát az?« »Kaubs« (kenyér). És ez itt? »Soccor« 
(cukor).

Megjegyzendő, hogy az utolsó kérdés a sóra 
vanatkozott, a melyből itt-ott nagyobb csomócskák 
voltak. Az öreg utolsó felébresztette figyelmemet s 
miután gyöngéden ujjaim közé vettem a legnagyobb 
darabka sót, azt a lehető legbarátságosabb arckifeje
zéssel nyújtottam oda az öregnek, ki készséggel át is 
vette s egy hatalmas harapással szétroppantotta, nyom
ban azután azonban borzalmas torzképeket vágott s 
haragos pillantásokat vetve felém, kiabálta: »ördög!« 
»pokol!« s főpaphoz illő méltósággal felemelkedvén 
ültéből, köszönés néikül távozott, magával vivén a 
fiatalt is.

Ezzel azonban még nem lett vége a nap kaland
jainak, mert alighogy a fekete kávé kiszürcsölése után 
leheveredtünk, hogy az árnyékban szundítsunk egyet, 
hatalmas lárma keltette fel figyelmünket, mely a folyó 
túlsó partjáról hangzott át.

Mintegy 400 lépésnyire tülünk több sátor volt

felállítva s ezek mellett egy nagy csapat kabylt pillan
tottunk meg, a kik pányvakötelekkel a kezükben, a 
melyeknek végére hatalmas bunkócskák voltak kötve, 
egy kisebb cserjést vettek körül nagy orditozás közt. 
A zaj kiváncsivá tett s ezért átgázoltunk a folyón és 
oda mentünk a tömeghez, hol a kabylok különböző 
helyeken száraz gályákból tüzet kezdtek rakni. Kér
désünkre, hogy mi van ott, azt felelték, hogy egy 
tigris. Ennél a felvilágosításnál én is, barátom is olyan 
arcot vágtunk, mely azt látszott mondani, hogy bizon 
nem lenne a legjobb most azzal találkozni.

A lárma tovább folyt s a megrakott tüzektől 
csakhamar tüzet fogott a cserjés is, melyet hatalmas 
füst borított. Most egyszerre megpillantottam, a mint 
egy hatalmas állat egy a cserjés közepén lévő nagyobb 
fügefára kúszott és annak egyik ágán meglapult

— No — gondoltam magamban, látva az állatot —• 
te sem jöttél ide fügét enni!

Miután az állat alig volt távolabb 25 lépésnél, 
arcomhoz emeltem puskámat s rövid célozás után el-
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Ezeken is erőt vesz már a szerelem;
A faágon vígan cserregő' szarkának
Több az udvarlója, mint bármely szép lánynak.
A holló mama meg most már tojni készül 
És a magas fákra rakott fészkére ül.
A borz már szoptatja itt-ott csimotáit 
S némely szarvastehén is borjura számit.
A fészekrabló sün, az meg most már éppen 
Kicsinyeit nyalja — falja örömében.
Napról napra nyüzsgőbb lesz most künn az élet, 
Sok vándormadártól a természet éled.
Kis csapatokban felvonul a seregély,
Nem hiszi, hogy fagytól még érhetné veszély. 
Nyomon követi öt a számos vízi vad:
Szárcsa, kacsa, gúvat, bíbic, sneff is akad. 
Megélénkül a vadgalambtól a csalit,
Örvösből is elég szép számmal van már itt. 
Mindezekre vígan szólhat már a puska,
De fontosabbra se légy te vadász lusta:
Ha enyhül az idő és ha ilyen vagyon:
Kamrás feglyaidat bocsássad szabadon;

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
B orjúk  h iz la lása . Sok gazdától hallottam már, 

hogy borjúkat hizlalni nem érdemes s ezt egynémelyiké- 
nek el is hiszem, mert borjú hizlalás mellett már

húztam mindkét ravaszát egyszerre, A sörétzápor oda 
csapott az állatra, mely most elbocsátotta az ágat s 
lebukfencelt a sűrűbe. Dacára annak, hogy óva intet
tem, egy hatalmas kabyl egy még nem égő részleten 
át berohant a cserjésbe a fügefa felé s csakhamar 
ugyanazon az utón vissza is tért, maga után vonszolva 
egy kapitális hiúzt. A férfi vértől volt borítva, mert a 
mint egész gyanútlanul oda lépett a földön heverő 
ragadozóhoz s lehajolt hozzá, ez mancsaival derekasan 
oda kapott a nyakához s nem csak ennek a bőréből, 
de még a köpönyegéből is letépett egy-egy darabot. 
Ez volt azonban utolsó erőfeszítése, mert a kabyl 
pányva kötelének bunkójával úgy agyba — főbe verte, 
hogy csakhamar kiadta páráját.

A hiuz nagyon szép példány volt s füleitől farka 
tövéig mérve megütötte a 85 centimétert. Kitömött 
bundája most is egyik legszebb dísze vadászszobámnak.

A vérszopó ragadozó egy kecskét ragadott el, 
de a pásztor által fellármázott nép lármájára elejtette 
zsákmányát s vesztére a cserjésbe menekült, hol azután 
elérte szomorú végzete.

Ezzel azután be is fejeződött eléggé mozgalmas 
és élvezetes vadásznapunk.

nem egy ember károsodott, aki pedig egyszer meg
égette az ujját, az féli a tüzet.

A legelső feltétele a sikernek mindenesetre az, 
hogy a körülmények megfeleljenek a borjúk hizlalásá
nak s e körülmények legkedvazőbbike az, hogy a gazda 
valamely szálláson lakjék, ahol a tejet és tejterméke
ket nem tudja megfelelő módon értékesíteni, hízott 
borjúi számára azonban legyen jó piaca.

Ily körülmények között a borjuhizlalás ázopós- 
borjút közéjük eresztünk s még nem voltak előbb a 
szoptatósdajkasághoz hozzá szokva, az első egy-két 
napon igaz, hogy kissé idegenkedve néznek körül az 
új fejési módra, de azt csakhamar megszokják.

Öröm nézni az istállóban fel-alá futkosó pajkos 
borjúkat, hogyan dúskálódnak a tejben, egyik tehéntől 
a másikhoz; szaladgálva vagy az istálló előtt elkerített 
karámban ugrándozva.

Nagy ritkaság, hogy az ilyen borjú megbeteg
szik, mert elejétől fogva hozzászokik mindenféle tej
hez s nem az anyatejen él folytonosan, amelynek a 
legcsekélyebb változása következtében megbetegszik.

Hogy mily könnyű igy borjút nevelni, azt első 
tekintetre láthatjuk; mindenesesre bizonyos, hogy 
sokkal kevesebb vesződséggel jár húsz borjúnak a 
felnevelése igy, mint egyé itatás mellett, amelyik 
trágyában is sokkal kevesebbet fizet, mint amaz, 
amelyik annyit iszik és mindig jót, amennyit neki 
jól esik.

Ha az utolosó hetekben némi borsó vagy bab
lisztet, zabdarát, és jó, száraz szénát rakunk a borjúk 
elé valamely sarokban, akkor azok maguktól hozzá 
szoknak az eledelhez és elválasztásuk teljesen észre
vétlenül megy végbe, anélkül, hogy a növésben vagy 
hízásban viszszamadnának. Megjegyzem azonban még 
egyszer, hogy három hónap előtt elválasztásukra 
gondolnunk sem szabad. Ha azonban az elválasztás 
már magától végbement, akkor ismét gondolkodnunk 
kell fiatal szopósokról; a felhizottakat pedig, mint 
tudjuk, legalább 35 százalékkal drágábban értékesít
hetjük, mint az ugyanoly korú hizlalatlant s piacot 
számukra, kivált nyáron és városokban mindig találunk, 
mert ott nagy keresettségnek örvendenek.

K renedits  Ö dön.

K Ü L Ö N F É L É K .
A fén y k ép észe t c so d á ib ó l. A fotografalás 

művészete egyre tökéletesedik és tudományos szem
pontból is eddig nem sejtett eredményeket mutat föl. 
így Boys tanárnak sikerült lefényképezni egy golyót, 
mely a levegőben másodporcenként 3000 lábnyi sebes
séggel haladt. Nagy feltűnést keltenek tudományos 
körökben azok a fényképek, melyeket villamos világítás 
segítségével a tenger mélyén vesznek föl. Bouton 
Louis, a párisi zoológiái iskola tanára, már 140 lábnyi 
mélységben is sikerrel dolgozott és minthogy a leg
nagyobb mélység, melyet búvárok eddig elértek, 200 
méter, azt hiszik, hogy a tengeralatti fényképezés 
akkor, a mikor hajóromokon dolgoznak, a búvároknak
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is segítségére lesz. Bouton azt hiszi, hogy nemsokára 
3000 láb mélységben is tökéletes fényképekre fog 
szert tenni. Nagy figyelmet érdemelnek végre azok a 
fényképek, melyeket úgynevezett sárkányok segélyé
vel a magasban vesznek föl. Ezek a íelhő-fotografiák 
különösen tudományos szempontból nagyon fontosak 
és érdekesek. _

M ásodszor v irágzó  fák. Késő ősszel, mikor a 
déli égbolton vándorló nap egyszer-egyszer még meg
embereli magát és melegebben küldözgeti a dermedező 
földre csalóka sugarait megesik, hogy az öreg Ter
mészet elszámitja magát és a szokott rend ellenére 
kicsalja a rügyet a targalyból. Itt-ott a gyümölcsös
ben még ilyen idótájt se ritkaság a virágbaborulás, 
kivált a cseresznye- és gesztenyefánál, ritkábban az 
alma-és körtefánál is. Ezt az érdekes sajátságot a 
botanikusok azzal magyarázzák, hogy az őszi gyü
mölcsérés után nyomban megjelennek a levél- és 
virágrügyek, csakhogy egyelőre rejtve maradnak a 
faháncs mélyedéseiben és csak a következő tavaszi 
napsugár csókjára dugják elő fejecskéiket. Megtörténik 
azonban, hogy ószutolján szokatlanul melegre fordul 
az időjárás és a téli aluvásra készülődő zsenge levélkét 
vagy szirmot előcsalja a rügyházból a langyos szellő 
fuvallása. Az ilyen raegcsalódott rügyecskének aztán 
szomorú a sorsa: lehervasztja az első zordon éjjeli 
fagy. A rügyeknek ilyen természetellenes fölpatta
nását nemcsak az abnormis napmeleg, hanem más ok 
is előidézheti, igy például a tűz hősége. Az idevágó 
tapasztalatokat Jolly botanikus tette meg és ismertette 
egy párisi tudóstársaság utolsó üléséhen. Jolly, mint 
ott előadta volt, nemrégen egy kis fancia mezőváros
ban tartózkodott, mikor hirtelen nagy tűz ütött ott ki. 
A pusztító elemnek egy nagy gyümölcsöskert vetett 
gátat, a melynek körte- és almafáin a tűz ereje meg
törött. A derék fák, melyek igy a fél várost megmen
tették az elhamvadástól. részben maguk estek áldo
zatául a tovaharapódzó szörnyetegnek. Két sor közü
lük teljesen elégett, három sor erősen megpörkölődött, 
sőt a hatodik soron is akadtak megszenesedett ágak. 
A tűzvész után néhán héttel Jolly meglepetve tapasz
talta, hogy a megpörkölődött, sőt megszenesedett 
gályák is, akárcsak tavaszszal, hamvas virággal voltak 
behintve. Azokon a fákon, melyek megégett társaik
tól távolabb feküdtek, altg volt egy-két virág vagy 
levél. Ebből azt következteti Jolly, hogy az anakroni- 
kus rügyfakadás a tűz müve volt, mely fél napig dü
höngött és fölpezsditette a rügyek protoplazmájának 
szunnyadó életerejét.

Az in d ián u sfő n ö k  és a  gu lyáshus. Egy
Montreálban megjelenő kanadai újságban olvassuk a 
követkző mulatságos eset hírét: A saskatsevani kerü
letben levő Prince Albert városkában a múlt hónap 
elején vegyes társaság gyűlt össze. Volt köztük több 
magyar ember íeleségesül, egy német honpolgár és a 
kit a rangsor szerint legelőször kellett volna említeni, 
egy öreg indiánus törzsfőnök, a kit a Vörös Sas néven 
tisztelnek alattvalói. A Vörös Sas, a ki annak idején 
az amerikaiak elől menekült hazájából Kanadába, 
nagyon szerette a magyarokat, mert sok apró szíves
séget tettek neki, de legfőképpen azért, mert dohányt 
kapott tőlük. A társaság egy szegényes kis kunyhóban 
gyűlt össze ebédre. Hosszabb tanácskozás után a ma
gyarok indítványára elhatározták, hogy gulyást fognak 
enni, a mit a magyar asszonyok pompásan tudnak 
elkészíteni. A társaság minden egyes tagja farkasét- 
vágyn volt már, a mikor az egyik magyar asszony 
egy mosdőtálban behozta a párolgó, paprikától illa

tozó eledelt. Tányér nem volt, ellenben mindenki ka 
pott egy pléhkanalat s az éhes emberek azzal ülték 
kürül a hatalmas tálat, hogy sorjában mindegyik be
kanalaz belőle s ha jóllakott, tovább adja. Ám ember 
tervez és — indiánusfőnök végez. Tiszteletből ugyanis 
legelőször a Vörös Sas nak tolták oda a tálat. Az 
indiánus hozzáfogott az evéshez és kikanalazta a 
gulyást az utolsó falatig, aztán eltolta maga elől a 
tálat s hanyatt dőlt aludni. Mindez hamar ment, úgy 
hogy a mire a társaság tagjai magukhoz tértek bámu
latukból, már üres volt a tál. Eleinte mindnyájan 
boszankodtak, de utóbb is mulatságos oldaláról fogták 
föl a dolgot. Az asszonyok újra hozzáfogtak a főzés
hez, ezúttal azonban egyértelmüleg elhatározták, hogy 
nem hívják meg többé gulyásra a Vörös-Sas-t.

Tigris- és o ro sz lán fo g ás. Egy osztrák aiiszto- 
kráta. ki nemrég tért vissza Indiából, igen érdekesen 
írja le, hogyan fogják ott az oroszlánokat és a tigriseket. 
Legegyszerűbb és indiában általánosan használatos 
eszköze ennek a gályákkal befedett verem, melybe a 
csalétekkel odacsalt állat beleesik. Mihelyest valamely 
kerületben hírül adják, hogy tigris közeledik a lakos
ság megteszi előkészületeit, hogy a maga és hozzá
tartozói biztonságát megvédelmezze. Azon igyekeznek, 
hogy élve fogják meg a bestiát, a mi ugyan nagy 
fáradságba kerül, de érdemes vele foglalkozom', mert 
eleven tigrisekért igen nagy árakakat fizetnek. E czélra 
tiz láb kerületű, egészen meredek falu vermet ásnak, 
melyet gályákkal födnek be. A verem közepén kecs
két kötnek a gályák fölé, melynek keserves mekegése 
a királyi állatot csakhamar odacsalja. A tigris lassan, 
óvatosan közeledik, de azután egy csapással ráveti 
magát a prédára, mire betörnek alatta az ágak és áldo
zatával együtt a verem fenekére esik. A »vadászok«, 
amikor a tigrist igy biztosították maguknak, aznap 
nem töró'dnek többé vele és csak másnap térnek vissza, 
amikor előttük áll a feladat nehezebb része, hogy a 
tigrist elevenen kihúzzák a verembó'l, anélkül, hogy 
bárkiben is kárt tehetne. A bennszülöttek, kik nagyon 
jól ismerik a tigris természetét, ezt igen egyszerű 
módon hajtják végre. Erős kötelekből font hálót bocsá
tanak le a verembe, melyre a tigris azonnal rárohan 
és mialatt fogaival és karmaival dühöseu megdolgozza, 
annyira belekeveri magát a kötelekbe, hogy végre 
mozdulni sem tud. Ekkor a vadászok egyike leszáll, a 
magával tehetetlen állat lábait erős kötelekkel meg
kötözi és fejére kámzsát húz, hogy ne haraphasson. 
A tigrist ebben az állapotban kihúzzák a veremből és 
erős ketrecbe teszik, a köteleket pedig, a melyek
kel megkötözték, kívülről elvagdalják. Az oroszlánt is 
veremben fogják, ugyanilyen módon, azzal a különb
séggel, hogy itt a ketrecet is előre belehelyezik a 
verembe, úgy, hogy az oroszlán egyenesen a ketrecbe 
esik, melynek teteje őnmüködőleg becsapódik. Elefántot 
is fognak veremben és mielőtt kivezetik belőle, éhez- 
tetéssel megszelídítik. (V. L.)

A dala i lám a. Tibetben. Lassza városában székel 
a budadhista pápa: a dalai láma. A szent gyermek 
már születése napján a trónra kerül. A dalai láma 
utódját ugyanis azok közül a gyermekek közül vá
lasztják, a kik abban az órában születtek, a melyben 
a láma meghalt. Bizonyos ugyanis, hogy az elhunyt 
lelke ezek közül valamelyikbe költözötf. Hogy melyik 
az igazi, azt mindig csodák mutatják meg. lyen csoda
számba megy, ha a ház előtt valamelyik fa egyszerre 
virágba borul, vagy ha a gyermek egy csomó eléje 
tett dolog közül a felé nyúl, a melyik az előbbi 
lámáé volt. Az uj dalai lámát káprázatos pompájú
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menetben viszik a Lassza mellett emelkedő Potala 
hegyére, a hol a szent templom és kolostor van. Az 
apja hercegi rangot és egy zsák aranyat kap, az anyja 
négy esztendeig a gyermek mellett marad, egy külön 
épületben a kolostor szomszédságában, mert a szent 
helyre belépnie neki sem szabad. Négy esztendős ko
rában a gyermeket papi ruhába öltöztetik, egyházi ne
vet adnak neki és tiz napig tartó ünnepséggel, a mely
ben a kínai nagykövet is resztvesz, fölavatják. Nyolc 
esztendős koráig kora reggeltől késő estig a szent 
könyveket magyarázzák a szegény kis dalai lámának. 
Nyolc éves korában az északi buddhista egyháznak 
valóságos feje lesz, a világi hatalomnak azonban csak 
tizennyolc esztendős korában lesz a birtokosa. Addig 
régensek uralkodnak a nevében. Tizennyolc évet azon
ban — ritkán ér a szegény dalai láma. Egy nagykorú 
dalai láma, a ki a maga fejével gondolkozik, hamar 
alkalmatlan lehetne Kínának, illetve a kinai kormány
nak, a szent kolostor főpapjai is szívesebben ural
kodnak a dalai láma helyett, semminthogy ez ural
kodjék rajtuk, a dalai láma tehát rendesen meghal, még 
mielőtt betöltötte volna a tizennyolc esztendőt. A 
mostani dalai láma a kivételek közül való: már hu
szonkilenc esztendős, nem is nagyon örülnek neki 
Pekingben. Az elődje szegény, az tapintatosabb volt: 
tizenhét éves korában halt meg 1874-ben.

*#• »$• *?/• *#•

H Í R E K .
L apunk  p re p a ra to tó r iu m a  bár még csak 

csecsemő korát éli, mozgalmas kezd lenni. Legujjabban 
2 zerge és 2 vaddisznó fejet, meg egy uhut kaptunk 
kitömésre. Azok kik vadász trófeáikat ide küldik meg
örökítésre, nem fognak csalódni, mert olcsón jutnak 
szép és tartós szobadíszekhez. A prepajatóriumunkra 
vonatkozó hirdetésünkre itt külön is felhívjuk tisztelt 
olvasóink becses figyelmét.

A k irá ly  és az özvegyasszony . A király jó 
szivére vall az a történet, a melynek hírét Gödöllőről 
kapjuk. E szerint Molnár Sándornét, egy volt uradalmi 
erdésznek az özvegyét nagy csapás érte. Egymásután 
halt meg két fia: a huszonnégy éves Sándor és a 
huszonegy éves Miklós, Sándor a kit életmentésért 
már kitüntetett ő felsége egy ezüst érdemkereszttel, 
tífuszban halt meg az év elején. Miklós a nyáron meg
hűlt és tüdőgyuladásban pusztult el. A szegény öz
vegyasszony, a ki valaha jobb napokat látott, igy el
vesztette két támaszát és a legnagyobb nyomor elé 
nézett. Kétségbeesésében a királyhoz fordult segítség
ért. Kérvényére most érkezett válasz. A király ugyanis 
kabinetirodája utján elrendelte, hogy az özvegynek 
utalványozzanak ki saját pénztárából mindjárt száz 
koronát, hogy a legszükségesebbet megszerezze, azután 
minden hónap elsején negyven koronát, addig, a mig 
az asszony él. Molnár Sándorné jelenleg Pécelen lakik.

A te s tv é r  becsü le te . A torontálmegyei Nagy- 
birkács községben megrendítő dráma játszódott le 
minap. Karácsonyi Aladár gróf ottani dohánysimitó- 
pajtájában több legény és leány dolgozott együtt. Az 
egyik legény, Szabó István, kicsit kapatos volt s meg
ölelte Véber Julcsát, az egyik dohánysimitó leányt. A 
pajtában dolgozott Véber Julcsa bátyja, Véber János 
is, a ki meghallotta Szabó tisztességtelen szavait. Oda 
ugrott hozzá s követelte Vébertől, hogy kövesse meg 
a húgát. A legény vonakodott, a mire Véber kést rán
tott s rövid szóváltás után Szabó nyakába szúrta. A

szúrás olyan súlyos volt, hogy a legény néhány perc 
múlva meghalt. A véres tett után Véber elgyalogolt a 
több órányira levő Nagykikindára s az ügyészségen 
följelentette magát.

G yilkosság  a  lak o d a lo m b an . Veresgyházán 
lakodalom volt a minap Gergát István jómódú gazda 
házában; a gazda fia nősült meg. Javában mulatozott 
a nésznép, a mikor berontott a házba jegy Agóts 
István nevű legény s vasvillával agyonszurta Pásztor 
József gazdát. A násznépet Pásztor hívta meg s Agóts 
azért esküdött boszut ellene, mert őt nem hívta meg. 
Az áldozatot hat árvája siratja. A gyilkost a váci 
járásbíróságra kisérték.

H alál az o ro sz lán k e trecb en . Dessauból jelen
tik: A f. hó 7-én tartott cirkuszelőadás végén a cirkusz
nak Fisher nevű tulajdonosnője az oroszlánketrecbe 
ment, az egyik oroszlán a szeliditőnőre vetette magát 
és talpa egy ütésével földre terítette, úgy hogy a sze
rencsétlen asszony agyveleje szétlocscsant. A szeli- 
ditőnő szörnyet halt. A másik három oroszlánt csak 
vasrudakkal tudta néhány ember az áldozattól elvá
lasztani.

A hű tlen  asszony . Véres házassági dráma ját
szódott le Beregszó községében. Dobosán Miklós 
odavaló kézműves a tavaszszal Amerikába vándorolt 
s az volt a terve, hogy fiatal neje majd követni fogja, 
mihelyt biztos keresethez jut. A nyáron már hívta az 
asszonyt, de ez mindenféle ürügyek alatt halasztotta 
az utazást, mig végre a férj megtudta, hogy neje 
hűtlen lett hozzá s egy Zsiván János nevű szomszéd
dal viszonyt folytat. A féltékenység hazakergette a 
hevesvérű embert, a ki minap este érkezett falujába 
s házában tényleg bizalmas együttlétben lépte meg a 
szerelmes párt. Revolvert rántott s kétszer feléjük 
lőtt. Mindkét golyó a csábitót találta, a ;ki átlőtt 
tüdővel holtan rogyott a földre. Az asszonynak sikerült 
elmenekülnie, a gyilkos pedig maga jelenkezett a 
csendőrségnél.

K ilencz éves tig risvadász . A német-délnyugat- 
afrikai újság Írja a következőket: Egy német farmer 
juhait két fiával őriztette a lakásától 400 méternyi 
távolságban fekvő gazdag réten. A nyájban volt egy 
gyönyörű angorakecske is. Amikor az idősebbik fiú — 
a ki kilencz éves volt — meglátta, hogy az angora 
messzire elkalandozik, utána sietett, hogy visszaker
gesse, de ugyanakkor egy halom csúcsáról ugrásra 
kész tigrist vett észre, mely a kecskét szemelte ki 
áldozatául. A tigris ekkor a fiú ellen akart fordulni, a 
ki azonban nem vesztette el lélekjelenlétét, pár lépést 
hátrált és egy kőrakás mögül elkezdte a vadat dobálni. 
A tigrist megzavarta ez a bombázás, újra az angora 
felé fordult és ráugrott, miközben a bátor fiú elsü
tötte fegyverét s a tigrist halálosan megsebesítette. A 
lövés hallatára a másik pásztor, a hétéves testvér is 
előkerült, de akkor már veszélyen túl volt a kilencz 
éves tigrisvadász.

V illám su jto tt iskola . Raguzából írják: Raguza 
környékén a múlt héten nagy zivatar volt. A vész
felhők leginkább Tivit falu fölött tornyosultak. Dél
előtt tiz órakor egyszerre csak nagy menydörgés 
mellett lecsapott a villám az iskolaépületbe, melyben 
százhúsz fiú és leány tartózkodott. Az épületen lévő 
villámhárítót a villám letörte a tetőről s a tanítói lakás 
konyhájába hatolt, hol a tűzhelyen és az edényekben 
nagy kárt tett, azután pedig a konyha falát áttörve, az 
I. osztály helyiségébe ütött be, megsebesített több
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tanulót s bedöntötte a menyezetet. Az iskolábn leír
hatatlan rémület támadt. Sok gyermek elájult a nagy 
ijedtségtől, de a legiszonyúbb a sérültek szivetrázó 
jajgatása volt. Egy gyermeknek a villám összeégette 
az egész arcát, többen égó' sebeket szenvedtek, a leg
többen a menyezet leszakadása folytán sérültek meg.

Izgalom  a  c irkuszban . Nagybecskerekó'l írják, 
hogy az ó-kanizsai színházban, a hol most egy vándorló 
cirkusz-társaság produkálja magát, izgalmas eset tör
tént. A cirkusz-társaság egyik tagja idomított medvét 
vezetett a porondra, a cirkusz bohóca pedig utána 
ugrándozott, utánozta és csúfolta a hatalmas állatot. 
A medve egy darabig csak tűrte a bohóc gúnyoló
dását, de egyszerre kiszakította láncát idomitója kezé- 
bó'l és a bohócra vetette magát. A bohóc, a ki még 
idején meghátrált, fölugrott a közönség közé, de a 
felbőszült állat oda is követte. A közönség sorában 
iszonyú riadalom tört ki, mig végre sikerült a dühöngő' 
állatot megfékezni. A hatóság a medve-produkciót 
megtiltotta.

Ázsiai á llap o to k . Most az egyszer nem rólunk, 
hanem a szomszédos Osztrákországáról szól a nóta, 
a hol a vadorzók úgy látszik még jobban kezdenek 
garázdálkodni, mint nálunk. L a s s e r n i t z  mellett 
Flaschberger János grófi uradalmi erdészt agyonló've 
találták meg az erdó'n. Gyilkosaként Walker József 28 
éves asztalossegéd maga jelentkezett a bíróságnál. Ez 
már körülbelül Austriában a 24-ik vadorzógyilkosság, 
a melyről a lapok a folyó évben hirt adtak. A második 
eset: Leopersdorfban Schwaiger János gazdálkodót 
egy eddig még ismeretlen vadorzó lövésével meg
sebesítette. A sebesülés jelentéktelennek látszott, mégis 
mire az orvosi segély megérkezett, a szerencsétlen, 
ember elvérzett. Ezek bizon elég szomorú állapotokat 
bizonyító tények, mi azonban azt hisszük, hogy a 
viszonyok nálunk sem rózsásabbak, csak hogy nálunk 
az ilyen esetek ritkán kerülnek nyilvánosságra, mert 
azok, kiknek tudomásuk van róluk, vagy kényelem
szeretetből, vagy más oknál fogva nem közük azokat 
sem velünk, sem más hírlappal, a mi pedig elég nagy 
könnyelműség, mert az ilyen dolgok szellőztetése utó
végre is felköltené a hivatottak figyelmét s talán igye
keznének a helyzetet megjavítani.

A király  u n o k á in ak  e lső  á ldozása . Wallseeben 
a királyi kastély ünnepiesen fölhiszitett kápolnájában 
f. hó 8-án folyt le Mária Valéria királyi hercegnő két 
gyermekének, a tizenkét esztendős Erzsébet Franciska 
királyi hercegnőnek és a tizenegy éves Ferenc Károly 
Szalvátor királyi hercegnek első áldozása, a melyen 
jelen volt a király is, a ki külön erre az ünnepségre 
utazott Wallseeba. Az ünnepi szertartáson, a melyet 
Mayer Lőrinc dr. püspök, a Hofburg plébánosa vég
zett, a királyon kívül részt vettek Ferenc Szalvátor 
királyi herceg és felesége, Mária Valéria királyi hercegnő, 
Paar gróf főhadsegéd, Lederer báró kapitány, Kerzí 
dr. udvari orvos, továbbá Bombelles grófnő és Vécsey 
bárónő udvarhölgyek. Áldozás előtt Mayer püspök 
misét mondott, majd Scholemann atya és Mayer püs
pök beszédet mondtak a két áldozónak. A püspök 
ezután megáldoztatta a testvérpárt, majd odanyujtotta 
csókra a feszületed a királynak, valamint a királyi 
hercegi párnak. Fláromnegyed kilenc órakor ért véget 
az ünepség. — Bécsből jelentik, hogy a király már este 
6 óra 50 perckor Wallseeből visszaérkezett es Schön- 
brunba hajtatott.

M eghalt az isko lában . Nagybecskerekről írják: 
Steiner János, a franzföldi (Torontálmegye) elemi iskola

érdemes igazgatója a minap előadás közben hirtelen 
rosszul lett és szivszélhüdés következtében meghalt. 
Halála nagy részvétet keltett.

Tűz egy g y u jtó g y árb an . a  temesvári gyújtó- 
gyár famunka-osztályában, mint Temesvárról táviratoz- 
zák, f. hó 9-én tűz támadt, a mely az összes nyers 
anyagot, több gépet és két gyári épületet elpusztított. 
A gyári tüzőrség és a városi önkéntes tűzoltóság a 
kivezényelt szekerészkatonákkal együtt csak a reggeli 
órákban tudta a tüzet lokalizálni. A kár körülbelül 
százhúszezer korona, de a gyár üzeme azért nem 
szenved íönnakadast.

T avasz a h av aso k  közt. A borgói havasok 
közt napok óta valóságos tavaszi idő van. A hőmérő 
árnyékában húsz Celziusz fok meleget mutat s a hegy
oldalon nyílik a kikerics. Ilyen meleg időre azon a 
vidéken nem emlékeznek.

Szerkesztő i üzenetek .
Juhász János urnák, Harkács. A bosszantó tévedést 

helyreigazi:ottuk s a 10-ik számnak egy teljes hiánytalan pél
dányát becses címére elküldtük. A hibás szám onnan eredt, 
hogy a nyomda a csak féloldalt kinyomott ivet is helekeverte 
a többi közé s ezt hajtogató személyzetünk sem vette észre. 
Petneházy Péter urnák, Kőbányatelep. A felvetett kérdésekre 
pontos adatokkal legnagyobb sajnálatunkra nem szolgálhatunk, 
mert olyan kutforrásunk. a melyből egyes városok erdészeti 
személyzetének a javadalmazását megtudhatnók, nincs, annyit 
azonban megteszünk, hogy néhány évre visszamenőleg áttanul
mányozzuk a közzétett pályázatokat s az innen merített adatokat 
lehetőleg mielőbb meg fogjuk írni, a mint hogy ezt annak 
idején Pf. L. tisztelt kartársunknak is megírtuk, úgy látszik 
azonban, hogy vonatkozó levelünk nem jutott el rendeltetési 
helyéré. — A városok egyébként csak a legritkább esetben 
hirdetnek pályázatokat, nyilván azért mert jóformán mindegyik
nek megvannak a saját szülöttjeik, kik az erdészeti pályára 
készültek s az üres állásokat azután ilyeneknek adományozzák. 
Kérvényükben mindenesetre legcélszerűbb lenne a kincstáriakra 
hivatkozni, mint a kik aránylag még legjobban vannak fizetve 
Mészáros János urnák, G. Berzence. A jó kívánságot már 
most előre is hálás szívvel köszönjük. Fürster Ignác urnák, 
Veczél. Bajukat még egyszer szóvá tesszük, de szükséges lenne 
tudnunk, hogy mióta nem kapják a fizetéseiket.

A k iad ó h iv a ta l p o s tá ja .
Katarig Sándor urnák, G. Szt. Imre. Igen, az év végéig 

ki van egyenlítve. Kozák József urnák, Dallos. A hiányzó 
számokat B. Gy. ur címére pótlólag elküldtük. A jelzett 2 K. 
előfizetés feladási idejét szíveskedjék közölni, mert igy bajos 
utánna nézni. Feljegyzéseink szerint julius 1-től Öntől nem 
érkezett előfizetés Dantzky István urnák, F. Vásárhely. Kész 
a bocsánat. Nekünk nem is az fáj, hogy néhányan visszamarad
nak az előfizetéssel, hanem azok tölrenek el szomorúsággal, 
kik egyszerűen megszöknek, pedig sajnos, ilyenek még mindig 
sokan akadnak, jeléül annak, hogy sok konkoly van még a tiszta 
búza közt. Fonalka József urnák, Topolya. December végéig 
rendben vagyunk. Solticzky András urnák, Kapnikbánya. Igaz
sága van, a szegénység még mindig átka az erdészeti altiszti 
személyzetnek, de majd talán jönnek jobb idők is. Az uj elő
fizetőt tárt karokkal fogadjuk. Juhász István urnák, P. Rotunda. 
Igen, múlt október végéig van előfizetve. Pillér Lajos urnák, 
Patt. A 4 K. beérkezett. Megyesi Ferencz urnák, Óhuta. A 
címet helyesbítettük.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

f .
1

Megjelenik minden vasárnap.
Felelős szerkesztő e's tulajdonos 

Podhradszky Emil.
,1r

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfo lyam . Szászsebes, 1903. D ecem ber 20. 12. szám

Mit hoz a Jézuska?
ab@ ll|em  csak nálunk Magyarországnn, de talán 

széles e világon alig akad olyan kersztény 
WíSsm ház, hogy ez a kérdés napjában több
ször is ne lenne hallható most a karácsonyi 
szent ünnepek küszöbén, sőt még zsidó polgár
társaink is, kik pedig tudvalevőleg tagadják a 
mi Jézusunkat és még mindig várják az ő 
Messiásuk megérkezését, ebben a tekintetben 
csatlakoznak keresztény embertársaikhoz s a mi 
karácsonyunk rendesen az ő gyermekeiknek is 
meghozza a Jézuska karácsonyfáját és az arra 
aggatott különféle kedves ajándékokat.

Nálunk most legjobban várják a Jézuska 
ajándékát az állami tisztviselők és altisztek, mert 
a politikai helyzet legújabb alakulásai arra enged
nek következtetni, hogy azok a millió és miifió 
koronák, melyek a fizetésrendezés keretében a 
múlt és a folyó évi állami költségvetésbe az ő 
anyagi helyzetük javítására beillesztve lettek, ha 
nem is éppen karácsonyi ajándékkép, de minden
esetre még a folyó év végén, vagy legkésőbb 
a jövő év elején pótlék gyanánt kiosztásra fog
nak kerülni s ha nem is sokat, de valamelyest 
mégis csak lendítenek a várományosok sanyarú 
anyagi helyzetén.

A kormányelnök ur legutóbbi nyilatkozatai 
után nem fér kétség ahhoz, hogy ezek a pót

lékok csakugyan ki lesznek osztva az állami 
tisztviselők és altisztek között, de hogy a ki
osztásra vonatkozó arány mikép lesz megálla
pítva, arról ma még korai dolog lenne beszélni, 
mert hiszen az erre vonatkozó kiszámítások és 
tárgyalások még csak most vannak folyamatban 
az egyes ministériumoknál s inig az egész 
munkálat teljesn és végérvényesen el nem készült, 
addig annak eredményéről nem lehet beszélni. 
Most egyelőre meg kell nyugodnia minden 
állami alkalmazottnak magában abban a tényben, 
hogy ha nem is sokat, de valamit mégis kapni 
fog, a mi utóvégre még mindig több a semmi
nél s az éhséget utóvégre is jobban csillapítja 
a hamar adott barna kenyér, mint a sokára 
ígért fehér kalács.

Az állami alkalmazottaknak tehát meg lesz 
a karácsooyi örömük, de vájjon hol marad el 
a többi köz — vagy magán szolgálatban álló 
alkalmazott? Pedig ezek tudtunkkal sokkal többen 
vannak s javadalmazásuk is bizon többnyire 
silányabb, mint az államiaké, dacára annak, hogy 
szolgálatuk semmivel sem könnyebb, de sőt sok 
esetben sokkalta nehezebb.

Ha lapunk egyik tisztelt olvasója csak pár 
nappal ez előtt is nem panaszkodott volna, 
mégis eszünkbe jutott volna a még minhig 
nagyon mostoha sorsban lévő azoknak az erdé
szeti altiszteknek nagy tömege, kik az állami 
hezelésbe vett községi, közbirtokossági és más 
kasonló erdőknél vannak alkalmazva.

Az illető olvasónk ugyanis arról panasz
kodik, hogy abban a vármegyében, a hol szol-
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gálni szerencséje (?) van, az erdészeti altisztek 
régen és jól kiérdemelt járadóságait' még most 
sem és pedig már hónapok óta nem fizetik.

Hónapokkal ezelőtt, midőn egyszerre több 
vármegyéből is érkezett hozzánk hasonló panasz 
akkor bővebben is foglalkoztunk a dologgal, 
rámutatva arra a viszás helyzetre, melyet a 
járandóságok ilyen illetéktelen visszatartása okoz
hat, de azt hittük, hogy ez csak múló baj, mely 
még mindig az uj szervezésből folyó nehéz
ségek következménye s a mely lassacskán ön
magától is el fog múlni. Sajnos, a mint a követ
kezmények mutatják, ez a hitünk nem ment 
teljesedésbe s az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazásban álló altisztek nagy része még 
most is üldözöttje a mostoha sorsnak.

Kérdezzük már most, és tesszük ezt méltán 
és iogosan, hogy vájjon ezeknek a szerencsétlen 
sorsüldözötteknek ha már egyéb ajándékot nem, 
de legalább a jól megérdemelt fizetésüket meg
hozza-e a Jézuska s nem kell-e akkor, midőn 
az egész világnak örömteljes napjai lesznek, 
nyomorúságban és Ínségben kesergő családjaik
kal együtt búsulni.

Bizon itt lenne legfőbb ideje annak, hogy 
az arra hivatottak végre is belássák azt, hogy 
méltó a munkás az ő bérére s nem vonnák 
meg a jól megérdemelt fizetést az erdészeti alkal
mazottaktól csak azért, hogy a pontatlanul fizető 
erdőbirtokosokat zaklatni ne kellessen. Egyéb
ként azt hisszük, hogy ha az állami kezelésbe 
vett erdők kezelésével megbízott tisztviselői kar

nem tartoznék az állami tisztviselők sorába* 
hanem fizetését éppen azon az alapon és olyan 
módon kapná, mint az altisztek, ilyen viszás 
helyzet lehetetlen volna, .mert az ellen okvet
lenül felemelnék tiltakozó szavukat s nem csak 
keresnének, de találnának is az ellen orvoslást. 
Elég baj, hogy ugyanezt meg nem teszik akkor, 
midőn a dologban nem közvetlenül ők, hanem 
csak alantasaik vannak érdekelve.

De hát igy volt az a világ kezdete óta s 
úgy is lesz talán annak végéig is, hogy teljes 
boldogság soha sem lesz a földön s nekünk 
gyöuge isteni teremtéseknek meg kell eléged
nünk az Isten bölcs rendeléseivel, egyedüli boldog
ságunkat a sorsunkban — bár a kedvezőtlen
ben is — való megnyugvásban és egy jobb 
jövő reményében keresvén. Ha tehát már egyebet 
nem, hozza el nekünk a jó Jézuska mindnyájunk
nak kivétel nélkül ezt a megnyugvást és erősítse 
meg a mi reményeinket, mert ezeket megkapván, 
nem lesznek sivárak és boldogtalanok nekünk a 
szent karácsonyi ünnepek, hanem azokat bár 
szűkölködve, de örömteljesen fogjuk eltölthetni 
kedves családjaink körében.

Midőn ezt lapunk összes tisztelt olvasóink
nak őszinte szivünkből kívánjuk, kívánunk mind
nyájuknak boldog és zavartalan ünnepeket s 
kérjük a Mindenhatót, hogy ezt a kívánságunkat 
hallgassa meg és teljesítse!

(gjgggg

\ r -- T A R C Z  A --

A krokodilus torkában.
i  i 11 i a m M a x i m i I i á n , a híres amerikai 

utazó, folyón tett hosszabb ki a Nílus uta
zásának befejezte után Londonban tartóz

kodik, érdekesen ir le egy kalandot, mely expedícióját 
ezen az utón érte. Az esetet a következó'kép írja le : 

»Reggeli 8 órakor a folyón voltunk kis csolnak 
rajunkkal, mely 5 kisebbszerü acél csolnakból állt. 
Minden egyes csolnakon egy kormányos és öt evezős 
foglalt helyet. Hét óra hosszat küzdöttünk a meg
lehetősen túlterhelt csolnakjainkkal a vízesések és a 
rohanó ár ellen. A folyó szélessége 60 és 150 méter 
között váltakozott s folyása hegyek közé szorított 
szűk völgyben vezetett,, telisded teli örvényeket alkotó 
szűk torkolatokkal.

Egyes helyeken csak úgy hemzsegtek a nílusi 
(vízi) lovak és krokodilusok. Délután 4 óra tájt olyan 
helyére értünk a folyó árjának, a hol utazásunk egész 
váratlanul befejezó'dött.

Az egyes csolnakok körülbelül 500 méternyi táv
közökben követték egymást. Az elől haladó csolnak 
szerencsésen átjutott az elég magas vízesésen, de a 
második az őrült sebességű rohanásban neki ment a 
víz alatt rejlő szikláknak s abban a pillanatban el
merült a körülbelül 20 lábnyi mélységbe. Legénysége 
szerencsére elég gyorsan kiszabadult belőle s úszással 
igyekezett elérni a mintegy 30 méternyire levő partot, 
a mi sikerült is neki. A harmadik csolnak szinte bele
ütődött a sziklákba s a viz rohamosan kezdte meg
tölteni, mire oda kiáltottam, hogy igyekezzenek a part 
felé evezni oly gyorsan, a mint csak lehetséges, a mi 
azután sikerült is nekik s éppen akkor értek a sekélyebb 
vizre, midőn a csolnak már süllyedni kezdett.

A negyedik csolnak is beleütközött a sziklákba 
s azonnal elmerült. Legénysége szintén úszással mene-
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Havi mozzanatok és teendők.
Irta: Vihar Győző. (Folytatás). 

M árciusban .
Bizonytalan lévén most az idjárás,
Hol szeles, hol havas, azután megint más: 
Legyünk elkészülve a rosszabb időre,
Ekkor leszünk csak a vadnak igaz őre;
Mert utóhideggel legjobban elpusztul 
A már kimerült vad, legyen fogoly, vagy nyúl, 
Egyaránt ritkítja őket éhség, hideg,
A ragadozó meg a többit eszi meg.
Etessük, gondozzuk tovább vadjainkat,
A mig a természet valóban kifakad.
Ekkor már végképpen fölébred a medve 
S a borz is ki-kijár, hogyha szottyan kedve,
De a kopott róka inkább a várában 
Tanyáz és csak néha bízik napsugárban.
A farkas mélyen a rengetegbe vonul,
Vagy a sürü nádast választja otthonul,
A szarvas falka is a sűrűket bújja,
De hol a tisztáson a fü szép és buja,
Afféle helyekre gyakrabban ki-kijár,
Kivált hogy ha elég meleg a napsugár.
A vén agyaras is csak a sűrűben él:
Egy magában lenni: ez nála a fő czél.
Az öreg koca is most ilyen helyen van,
Hol malacozni fog valamely bozótban.
Az őz a fiatal fás részekben tanyáz,
Bekját agancsai miatt gyötri a láz. 
Szántásokban s a zöld vetésben meg a nyúl 
Erre is, arra is, mindenütt maglapul.
A fogoly csalitot, vágást s vetést keres,

kült ki a partra, kivéve egy szomalinit, a ki egy nagy 
szárított bőrre hasalt s igy hagyta magát az ár áltál 
vinni, mig szerencsésen kihalárstuk.

Az volt már most a legnehezebb kérdés, hogy 
mikép mehessünk tovább.

Minden lőkészletünk tönkrement s élelmi sze
reink 80 százaléka is a viz fenekén volt az elsüllyedt 
csolnakokban. Két napon át folyton vesződtünk azzal, 
hogy hosszú vasrudak segélyével kihalásszuk elmerült 
csolnakjainak maradványait. E közben reményeink nem 
voltak valami nagyon rózsásak, mert összes élelmi
szerünk alig volt több, mint egy pár darab kétszer
sült és néhány doboz húskonzerv.

Hosszú vergődés után végre eljutottunk elhagyott 
sátrunkhoz, melyben nyugalmasan kipihenhettük volna 
utazásunk izgalmait és fáradalmait, ekkor azonban 
éjjelre olyan vihar támadt, mely folyton azzal fenye
getett, hogy sátrunkat mindenestül s velünk együtt 
elsodorja. A nagy kimerültség azonban végre mégis 
győzedelmeskedett s elaldudtunk.

A hol majd fészkelhet, mert a talaj nedves.
A fácán áterdőlt, tiszta fiatalost,
Vagy nádas körüli zsombékot keres most.
Az előbbiekben nyírfajd is lel tanyát 
S este — mint a »süket« — dürgő helyre vált át. 
A »hosszu csőrü« is lassan-lassan megjő,
Korábban, ha enyhe és esős az idő.
A sárszalonka meg már mindenfelé fár,
Hol vizenyős a föld, de a hol még sincs ár.
Nyílt vizeket lep el a houi vizi vad,
Vándor téli vendég pedig a folyókat.
Hol a tőkéskacsa költeni is szokott,
Tojásrabló szárcsa s egyéb irtandó ott.
A dúvad is, legyen az szőrmés vagy szárnyas,
Mint például: a nyuszt, róka és a farkas,
Borz, hiuz nyert, görény, menyét, vidra, macska, 
Vérce, holló, szarka, vagy a kis karajka 
S a többi, s a többi, számlálhatnánk százig,
Most egytől-egyig mint fiadzik vagy párzik, 
Pusztítani tehát ez legjobb alkalom,
A mit fölösleges is talán mondanom.
Egyéb vad is párba szakad most és fészkel,
Sőt a mókus is rak fészket jó idővel,
Ezére s minden más kártevő fészkére 
Vesse szemét kinek még nem hült ki vére.
A vizi madárra puskázni lehet, csak 
Nem olyan helyeken, a hol az fészket rak.
»Hosszu csőrü« van most a vadászat során 
S a nyír és süketfajd kakas reggel korán.
Most a kikeletkor a dög- s bagoly kunyhó 
Legszebb eredménnyel mindig használható,
Megjön arra szőrmés, szárnyas minden fajta,
Csak a vadász legyen éjjel-nappal rajta.
Vadas, rétek és az árkok tisztitandók 
S felújítandók hol nagy vad jár — a sózok; 
Kertekben pedig a bekerített rozsok 
A vad érdekében legyenek szabadok.

Öreg reggel volt már, midőn kétségbeeset ordi- 
tozásra és segítség után való kiabálásra riadtunk föl. 
A kiabálás egy szomalingi szolgámtól eredt, kit egy 
óriási krokodilus elkapott. Az ocsmány állat felkuszott 
a sziklára, a melyen sátoroztunk s fejénél kapván el 
a szerecsent, a viz felé kezdte őt vonszolni. Mi többiek 
hirtelen felugráltunk s a kezünk ügyébe eső legna
gyobb kődarabokkal dobáltuk a krokodilust, mivel 
elértük azt, hogy áldozatát elbocsátotta. A pórul járt 
ember feje borzasztóan össze volt harapdálva, de nem
sokára felépült sebeiből.

Ilyen veszedelmes kalandok után megindultunk 
visszafelé s hét napi elég fáradságos menetelés után 
végre szerencsésen megérkeztünk Adis Abeba városába.

A .Jag d -Z e itu n g “ után.
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Áprilisban.
A legszeszélyesebb havában az évnek 
A vadak leginkább a párzásnak élnek;
A természet is még csak most indul neki 
S az éhségtől gyötört vad ezt nagyban lesi,
Zöld fü avagy farügy, mindegy most a vadnak, 
Minden után a mi zöld, mohón kapkodnak 
S ez nagy baj, mert könnyen pusztul a gyöngéje, 
Ha csak százaz ételt is nem kap melléje. 
Különben minden vad elvonulva él ott,
A hol fészkel, párzik s fiadzani szokott,
De a fővad, dám, őz nagy utakat végez,
Ha az erdőségben dúvadakat érez 
Lehántott fejdisszel büszke az őzbak már,
De a gim szerényen még csak e nélkül jár,
Sőt többen örökre emigyen maradnak,
Bár szive hasadjon ezért a vadásznak.
Fajdé s szalonkáé egyébként az évad 
S van eset, ezekből hogy még sok is akad 
A fájd csak a dürgés helyein kapható,
Mig a szalonka ott, a hol sok volt a hó 
Az erdők domhorubb részeit lepi el,
Szárazsággal pedig a lapályon legel.
Szőrmés ragadozók legtöbbje még vemhes 
És fiadzásához illő helyet keres;
A koca is még csak ekkor malacozik,
De rendben lesz minden e hónap végéig.
S melyeknek annyira veszedelmes fajuk:
A szárnyas rablókról is csak ezt mondhatjuk.
Nyír, — süketfajd dürög és tapos a túzok,
Sőt a mely már fészkel: van olyan köztük sok. 
Császármadár, fogoly, szalonka és fácán 
Párzik, sőt van, a mely tojik is szaporán.
Daru, kacsa, vadlúd és a szárszalonka 
Szinte párzik s némely a fészkét is rakja,
A szürke gém halad azonban legeiül 
Mert ez már javában a tojásain ül.

Hol mesterségesen lesz költve a fácán,
Ott már a tojás most gyűjthető lassacskán.
A magas állások, cserkész kunyhók s ernyők 
E hó folyamán jó karba helyezendők.
Házi macskák, kutyák most szoknak mezőre, 
Ügyelsz hát ezekre, hogy ha nem vagy dőre, 
Mert származik tőlük hasznos vadban nagy kár. 
Az uhuzás is még mindig haszonnal jár,
Főleg ott, hol sok a ragadozó madár,
De ügyelni kell jól ott, hol sasok vannak,
Mert könnyen letépik fejét az uhunak.
Az uhu fészkek is szem előtt tartandók 
S szedd ki a fiakat, hogyha már arra jók.
A szarvasagancsok szerte-szét hevernek,
Ezek után is kell látni a gyűjtőnek.
Fa — etetőjászlok. csapdák és kelepcék 
Most készítendők, hogy ó színüket nyerjék.
E hó közepétől kezdve a zabtáblák,
Melyek legeltetés céljaira szánvák, 
Hozzáférhetőkké tétessenek s pedig 
Ennek a hónapnak egész a végéig.
Számtartó szemlénket is megtehetjük már 
S ekkor erősebb bak lelövése nem kár.
De fő dolog a kárt tevők pusztítása,
Ki ezt elmulasztja: hogy mi lesz, ám lássa. 

(Folytatása következik.)

JHasznos tu d n iv a ló k .
Készítsünk komposztot. A komposzt egyike 

a legértékesebb trágyaféléknek, a mely tápláló anya
gokban szerfelett gazdag s Így termésfokozó hatása

Lesálláson.
Folyó évi október hó 4-én volt. Tiszta, derült 

volt az ég, a legevő kellemesen hűvös, a nap pedig már 
szinte érintette lenyugvásában az égbolt peremét. Láng
vörös fényének utolsó sugarai bearanyozták a fák 
koronáit s az erdő lombtengerében csak az esti szellő 
enyhe fuvallata zavarta a csendet. Majd egy cinke, utánna 
egy rigó rebben fel éjjeli tanyájáról s tovább szállva 
csiripel, csetteg, mintha valami ellenség közeledne.

Állásomtól kissé távolabb mély és sötét árok 
húzódik; arrafelé repül a rigó s felszált egy terebélyes 
bükk koronájára, hogy ott töltse el az éjjelt. A kis 
cinke még mindig ott ugrál előttem,folyton csetteg, 
mintha valamit mondani akarna, de hiába, nem értem 
az ő szavát s jelenléte bosszant, mert zavarja figyel
memet. Végre ő is elhallgat s néma csend borul a 
tájra. Most már szemem, fülem teljesen érvényesülhet.

Mellettem őrangyalkép ott ül »Fortuna isten- 
asszony« (feleségem személyében) s izgatottan várja a

pillanatott, melyben vágya teljesül: láthatni férjének 
vadászügyességét. A kiváncsi asszony kívánsága hama
rább teljesült, mintsem azt remélni merte.

A rigó pattogása újra megzavarja a csendet. 
Valami motoszkál ott a közelben, hallani a száraz 
levél zörgését. Az esti szürkületben még jól lehet 
látni s 50—60 lépésnyi távolságban meg lehet külön
böztetni még minden tárgyat a magas fák között.

— Pszt'! jönnek!
Az oldalt elterülő sürü bükk fiatalosban egy

szerre erős csörtetés hallszik s a sokfelé futó lépések 
zaja után Ítélve egy egész csapat vadmalacnak kell ott 
lenni. Kergetőznek, dulakodnak; fellökik egymást. A 
gyengébb elvisitja magát, mire az öreg mama röfögő 
hangjával csendre inti a helytelenkedőket. No de nem 
sokáig fog már tartani a vidám játszadozás, mert 
Nimród ffa készen áll s csak a kedvező pillanatot 
várja, hogy elrontsa az ártatlan mulatozást.

Valóban, nem is tartott soká. A vén koca mintha 
csak szélvihar hajtaná, rohanva ugrik ki a sűrűből a
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kiváló. Daczára e jó tulajdonságának, nagyon kevés 
gazdaságban készítik, holott minden udvaron akadnak 
anyagok, melyek másként egyáltalán nem értékesít
hetők. Ilyenek mindennemű növényi vagy ásványi 
hulladékok, szőr, szarudarabok, vér, csontok, hullák 
rothadt növényi részek, burgonya vagy répa, falomb- 
gyomok, fahamu, háziszemét stb. Mindezen anyagok 
több vagy kevesebb növényi tápanyagot tartalmaznak 
s igy megfelelő' kezelés után nagyon értékes trágyává 
alakíthatók át a komposzttelepen, de hogy ez sikerül
jön, föltétlenül szükséges, hogy megfelelő módon 
kezeltessenek, mert e nélkül csak szemét lesz belőlük.

A kvmposzttelepet czélszerü félreeső, de a lakó
házhoz közel eső helyen létesíteni, hogy a legcsekélyebb 
hulladékauyag is oda hordható legyen. Szükséges, 
hogy a nap, eső és fagy, szóval minden elmállást és 
rothadást elősegítő tényező érvényesíthesse hatását a 
telepre mely hosszúkás négyzetalakban rakandó. Ha 
bőven áll hely rendelkezésre akkor 11—22 láb magas
ságban rakandó, mert igy ekével is átforgatható, külön
ben pedig rakható magassabra is, de ez esetben kézi
erővel forgatandó meg, a mi nem nagy baj, mert 
esős időben a cseléderő elégszer ráér a forgatást esz
közölni. A komposzttelepre hordott anyagok réteg- 
zetesen rakandók, minden egy lábnyi komposztra egy 
fél lábnyi föld hordandó, komposztnak pedig minden 
rétege — a bomlás elősegitsése czéljából — foszfor
savas gipszszel vastagon behintendő. Az egész kom- 
poszttelelep azután évente kétszer-háromszor átforga
tandó, átkeverendő, hogy az egész tömeg laza marad
jon. A mennyiben fölösleges trágyalé van, annak fel- 
használása is ajánlatos a komoszttelepen, mert igen 
helyes, ha az nyirkosán tartatik. Az igy kezelt kom- 
posztban két év alatt jól elrothadnak a reá hordott 
anyagok s akkor, a mikor egész tömegében eléggé 
egyöntetűnek látszik, akkor kihordható az és kertek
ben és szőlőben, továbbá réten vagy szántóföldön

egyránt jöl felhasználható. Kát. holdanként minőség 
szerint 180—250 m. m.-át lehet belőle alkalmazni.

Ültessünk őszkor is gyümölcsfákat. A gyü- 
mülcsfaültetés ideje nemcsak a tavasz, hanem az ősz 
is. Nehezebb, kötöttebb talajba jobb ttavaszkor ültetni, 
de könnyű, homokos, meszes talajba ajánlatosabb 
őszkor.

A gazdálkodással foglalkozóknak különösen czél
szerü a faültetés munkáját a két évszakra osztani, 
mert többnyire őszkor hamarább kerül rá az idő, 
mint tavaszkor, mikor a sok mukna egymást űzi.

Az őszi ültetés is csak olyan, mint a tavaszi 
azzal a különbséggel, hogy az őszkor elültetett fák
nak csak a gyökerét messük meg és nem egyszers
mind koronájukat is, mely munka tavaszra marad, A 
második különbség az, hogy mig tavaszkor rendesen 
iszapolással ültetünk, vagyis ültetéskor a fákat erősen 
megöntözzük, őszkor nem tanácsos ezt tenni, mert 
ha hamarjában zord idő jön rá, a gyökerek sokat 
szenvednek, a fa* ki is veszhet.

Jó azonban az őszkor elültetett fákat a hideg 
ellen megvédeni és pedig úgy, hogy a tövükre szal
más trágyát hintünk. A törzset bekötai nem szükséges 
a hideg ellen, de igenis a nyulak ellen tüskével, szal
mával, kóróval, sőt vastagabb papirossal is, ha a fák 
bekeritetlen helyen állanak.

A törzs bekötése zord télen igen jó szolgálatot 
tesz, mert a frissen ültetett fák érzékenyebbek a hideg 
iránt, mint a meggyökeresedtek.

Az őszi ültetésnek az az előnye van, hogy ha 
szép, hosszú az ősz, a fák gyökeret vernek és tavasz
kor hamarább virulnak.

Az őszi ültetés javára még azt is lehet fölemlí
teni, hogy aki fákat vesz, őszkor szebbeket kaphat, 
mert akkor még nagy a választék : de nem úgy tavasz
kor, mikor olykor kiselejtezett fákkal is meg kell 
elégednünk.

tisztásra s láttatja egész otromba nagy testét. Egy 
pillanat müve az egész, de elég a vadász szemének. 
Fény villanása szakítja meg a szürkület homályát, ezt 
egy tompa durranás követi s a hatalmas állat ott 
hempereg vérében, ég felé kalimpáló lábakkal.

Némán lesem a lövés hatását s e közben: 
»csupp!« — egy forró csók éri arcomat, melyet jutal
mul a szorosan mellém simuló Fortuna asszony nyo
mott rá, Hej, de felvillanyoz máskor az ilyen! Most 
hidegen hagyott s én csak lesem tovább, nem mozdul-e 
a meglőtt vad s nem támad-e ránk, hogy a kellő 
pillanatban második lövéssel is üdvözölhessem.

De nem mozdult.
A feleségem lázas izgalomban állt ott mellettem, 

szorosan oda simulva oldalamhoz. Egyszerre csak el
kiáltja magát:

— Jaj Tóth a malacok! a malacok!
Igen bizon, a {malacok, számra mintegy tizen 

még mindig ott álltak alig 8—10 lépésnyire tőlem a 
sürü fiatalos szélén, mintegy megdermedve a lövés

által okozott ijedségtől. Fátva, hogy a koca nem moz
dul többé, most már ezek felé fordítottam figyel
memet és a második lövéssel leteritettem egyet, mire 
a többi ijedten rebbent szét s eltűnt az erdő sűrűjében.

így teljesült az én kedves feleségem vágya, kint 
a szabadban is láthatni vaddisznót s átélvezni va- 
dászásának izgalmait, de az én jutalmam sem maradt 
el, mert noha már gyakran volt ilyen szép eredmény
ben részem, mégis itt kaptam jutalmul az első csókot, 
melyet Fortuna asszony helyett az én kis feleségem 
adott s valóban ha valaki kérdezné, hogy a zsákmány 
vagy a csók fölötti örömem volt-e nagyobb, aligha
nem az utóbbi lenne a győztes.

Sok ilyen kedves lesállást kívánok kedves kar
társaimnak, no de még magamnak is!

Tóth Joáchim
m. kir. erdőőr.
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K Ü L Ö N F É L É K .
A villám os hóhér. A Ieggyülöltebb _ ember 

Amerikában Edvin Francis Davis, az Egyesült-Államok 
Báli Mihály-a, a newyorki hóhér sehol sem népszerű 
alak, valami nagy szimpátiára nem is igen szolgál rá: 
de sehol sem gyűlölik olyan ádázul, mint Ameriká
ban — a lincselés hazájában. Amerikában tizennégy 
esztendő óta villámossággal végzik ki az elitéltet: e 
tizennégy esztendő alatt Davis százhetvenhat ember 
életét oltotta ki az igazságszolgáltatás parancsára, a 
villám erejével. Amerikában minden kivégzés hire 
valóságos forradalmi izgalomba hozza a közönséget 
és mindig támad egy csoport, a melyik meg akarja 
ölni — a hóhért. Davis óvakodik is attól, hogy nyil
vános helyen mutassa magát. Az amerikai hóhér 53 
esztendős, de a töpörödött, egészen ősz emberke 
nyolcvan évesnek látszik. Rendes évi fiztése van és 
ezenkívül minden ^kivégzésért hatszáz korona külön 
tiszteletdijat kap. Állandó lakása nincs, mert örökös 
bujdosásban kell töltenie az életét, akkora gyülölség 
veszi körül. Ha munkája akad, mindig éjszaka megy 
be a börtönépületbe, a hol a kivégzés történik és az 
éj védelme alatt távozik is onnan, hogy agyon ne 
verjék. Szomorú életének hűséges társa a felesége, a 
ki még a kivégzésekre is elkíséri. A szék, a melyet a 
villámos kivégzésnál használnak és az áramvezetésnek 
az a gyilkos módja, a melyet alkalmaz, Davis saját 
találmánya és — titka. Ezért a titokért most négy 
esztendeje 40.000 koronát kínáltak neki; de ő nem 
adta el. Kitűnő elektroteknikus és folyton dolgozik az 
apparátusa tökéletesítésén. Minden kivégzés rette
netesen fölizgatja. Vagy három esztendővel ezelőtt 
történt, hogy egy huszonkét éves fiatal embert kellett 
kivégeznie, a kit gyilkosságért Ítéltek halálra. A fiatal
ember, mikor Davis leszijjazta a gyilkos székre, ezt 
mondta a hóhérnak:

Jól nézz meg, mert minden éjszaka meg 
foglak látogatni!

Davis elvégezte a dolgát, de azután — ájultas- 
esett össze. Hanem azért nem hagyta abba.a mén 
térségét.

A hol az asszony az ur. Olyan ház, a melyik
ben az asszony az ur, van elég mindenfelé; de egész 
ország, a melyet asszonyi hatalom kormányoz, csak 
egy van, ez se valami híres. A kaliforniai öbölben van 
Tiburon szigete. Jó nagy sziget, de összeköttetése a 
szárazfölddel alig van, hajó nagy ritkán köt ki a 
partján. Nemrégiben azonban két tudós kereste föl a 
szigetet, hogy ott etnográfiai tanulmányokat végezzen. 
A két tudós nagyon meg lehetett elégedve az ered
ménynyel, mert sok érdekes dolgot talált. A sziget 
lakói indiánusok, az egykor hatalmas, népes szevia 
törzs maradékai. A kormányforma a teljes nőuralom, 
még pedig meglehetősen kíméletlen alakban. A sziget 
ügyeit egy államtanács forma testület intézi, ennek a 
tanácsnak minden tagja — nő. Férfiúnak nincs szava 
a közügyek intézésében; a férfi se nem választó, se 
nem választható. Asszony a törzsfőnök, az asszony a 
ház feje is, a férfi dolga — az engedelmesség. A 
férfiak békén, vagyis inkább megtörve viselik a sorsu
kat, emancipációra gondolni se mernek. A nőuralom 
valami nagyon üdvös hatásúnak azonban nem bizonyult, 
mert a szevia törzs erősen fogy, a sziget lakossága, 
a mely ezelőtt ötven esztendővel is még legalább 
harmincezer ember volt, ma már alig ötezer lélek.

Távoli csillagok. A mi gyönge emberi fantá
ziánknak soha sem fog megadatni, hogy tiszta képet 
alkothasson azokról a mérhetetlen távolságokról melyek
ben az univerzum hatalmas testei, a napok és boly
gók milliói egymástól keringenek. Mily araszszal mér
hető távolságok a tér messzeségeihez képest azok, 
melyekkel a mi szükebb világunkban a naprendszerben 
találkozunk. De még ezek elképzelésével sem tudunk 
megbirkózni, mert hol van az az ember, a ki fogal
mat tud alkotni magának például arról a 150 millió 
kilométerről, mely a Földtől a Napot elválasztja vagy 
amaz 1413 millió kilométerről, mely a Föld és a 
Szaturnusz között ásít. Ha a világegyetemnek ez arány
lag kis távolságaival szemben is csődöt mond elkép
zelő tehetségünk, menniyvel tehetetlenebbnek érez
hetjük magunkat, ha az állócsillagoknak egymástól 
való távolságára gondolunk. A legközelebbi állócsillag 
a Centaurusz a-ja, mely a földtől 5 511 billió mérföld 
távolságra van, azaz oly messze, hogy az uj zassen- 
marienfeldi vasútnak is vagy harminc millió évre volna 
szüksége, hogy a maga 200 kilométeres óránkénti 
sebességével ezt az utat befussa. — Még messszebb 
van tőlünk a Sziriusz, melynek távolsága 21 2 billió 
mérföld. Derekas ut, ha meggondoljuk, hogy a röpke 
fénysugárnak, mely egyetlen másodperc alatt tízszer 
futja be a föld kerületét, majd 17 esztendőre van 
szüksége, inig erről, a csillagról hozzánk leér! — A 
viliágegyetemben páros égitestek, az úgynevezett kettős 
csillagok is róják pályájukat. Ezek közt is jókora távol
ságok vannak, de mi mostanáig mégis egynek láttuk 
őket tökéletlen műszereinkkel. A procyan két tagját 
2573 millió, a sarkcsillag, ikertestvéreit pedig 37 
milliárd kilométer. — Ha az ember ezekre a számokra 
gondol, be kell látniá, hogy képzeletünk bármily 
merészen esaponga is, örökre a végtelenség előcsarnoká
ban marad, mert a térnek kezdődése és vége sehol sincs.

Jó étvágyat! Egy indiai újság érdekes hirt 
közöl arról, hogy mi mindent találtak egy nemrég 
megölt korkodilus gyomrában. A boncolásnál ugyanis 
a következő különféle tárgyak kerültek napvilágra: 
egy félig megemésztett borjú, egy ember koponya, egy 
ezüst rugó, egy pár érc ékszer, egy dohanyszelence, 
egy diótörő, egy vasúti menetjegy, egy skatulya 20 
darab rézpénzzel és egy mustárral megtöltött ásvdny- 
vizes üveg. Az ilyen gyomrot valóban méltán meg
irigyelhetné bármely jó étvágyú ember iv.

Milyen korban legszebb a nő? Egy angol 
folóyiratban hosszú és nagyon érdekes cikk van erről 
a kérdésről, a melyet különben talán nem Is tart min
denki kérdésnek. Annyi bizonyos, hogy senki sem ke
resi a nyolcvan esztendőn túl azt a kort, a melyben 
a nő legszebb, de nagyon sokan keresik ezt a kort 
az igazin — innnen. Sokan vannak, a kik már a tizen
hat éves leányra rámondják, hogy elérte szépsége leg
szebb virulását, pedig ez nyilvánvaló tulás, udvariat
lanság vagy előítélet, de mindenesetre vslótlanság. A 
szépség teljessége megköveteli a kifejlődöttség teljes
ségét, még pedig úgy a fizikait, mint a szellemit, 
mert hiszen, ha ezek egymással arányban nem állanak, . 
mar nem lehet tökéletes a harmónia. Természetes és 
okos életmód mellett negyven éves korában a nő 
szebb, mint tizenhat esztendős korábau, mert ebben a 
korban szépségéből még többet kellett megtartania, 
mint a mennyihez süldő leánykorára már hozzájutott.
Az igazán szép és elmében, lélekben is kiváló asszony 
virulásának igazi ideje a harminc és negyven esztendő 
közé esik. A história tanúsága szerint a világra szóló 
szépségű asszonyok ebben a korban voltak dicső-
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ségük legmagasabb fokán. Kleopátra elmúlt harminc 
éves, mikor Antiónusz szivát rabjául ejtette. Asspázia 
harminchat éves volt, mikor Periklész mint a legszebb 
nőt a világon, feleségül vette és még harminc esztendő 
múlva is magasztalták szépségét.^ Ausztriai Anna 38 
éves volt, mikor Európa legszebb asszonyának ismer
ték el. Mars kisasszony ngyvenöt. Recamier asszony 
negyven esztendős korában aratta szépsége legnagyobb 
diadalait.

*#• »#• »$• •#* *#• *f/»

H Í R E K .
A vadember. Madridból Írják: A baskok földjén, 

a Fuenterrabia mellett lévő erdőségben a vámőrök a 
minap egy különös emberi lényre akadtak: egy har
minc évesnek látszó férfiúra, a kinek egyetlen ruházata 
a vállán keresztül vetett állatbőr. Hosszú hajával, lengő 
szakállával olyan, miut egy ősember. A vámőrök el 
akarták fogni, de elmenekült előlük s elbújt a Jáizquin- 
bel-hegy egyik barlangjában, a melynek bejáratát szikla
darabokkal és fatörzsekkel hamarosan eltorlaszolta. A 
vámőrök azonban széjjel hányták a torlaszt és akkor 
minden nagyobb küzdelem nélkül elfogták a bar
lang lakóját. Egy köpenyeget dobtak a vállára és be
vitték Fuenterrabiába, a hol a hatóságon kihallgatták. 
A barlanglakó elmondotta, hogy Prudencio Szán Sze- 
basztián a neve. A lelencházból került ki a világba. 
Most huszonnyolc éves. Eleinte egy parasztnál szol
gált sokáig Oyarzun-ban, de elbocsátották s attól 
kezdve nem tudott többé helyet kapni. Nagy nyomorú
ságba jutott s akkor vonult az erdőbe, a hol eleinte 
madártojásból és a tengerparton talált mindenféle csigá
ból élt, később azonban megtanulta, hogy miképpen 
lehet az őzet s más e fajta vadat paritytyával és baltá
val leteriteni, azonkívül nagy ügyességre tett szert a 
madárfogásban is. Olykor egy-egy eltévedt birkát is 
zsákmányul ejtett. Az emereket lassankint meggyülölte 
s hogy barlangját észre ne vegyék, csak nagyon ritkán 
gyújtott tüzet; a húst sokszor nyersen ette meg. Az 
orvosok megvizsgálták az elvadult embert s kijelen
tették, hogy teljesen ép elméjű, bár hizonyos elmebeli 
depresszió tapasztalható rajta, a mi a magányos és 
rendkívül sanyarú életmód következménye. A hatóság 
megvizsgáltatta a barlangot is. Egy rendkívül kezdet
leges tűzhelyet és egy mohaágyat találtak benne, azon
kívül egy bunkósbotot, egy kőbaltát és egy paritytyát 
A földön szanaszét hevert a sok állati csont. Az el
vadult embert egy jótékony intézetben helyezték el.

Életmentő csendőrök. Liptó - Szent -Miklósól 
Írják: Két liptó-szent-miklósi csendőr két emberéletet 
mentett meg a biztos haláltól. A város mellett elfolyó 
Sebespatak partján játsztott Ohrenstein Henrikné két 
kis gyermeke, kik a felügyelettel megbízott cseléd 
gondatlansága folytán a mély patakba estek, a mely 
őket gyorsan sodorta lefelé. Sztacho István és Krajcsi 
István csendőrök látva a fuldokló gyermekeket, fegy
vereiket elhányva, a vízbe ugyrottak és a gyermekeket 
megmentették.

Életelixir. Párisból Írják: Mecsntkov Éliás is
mert bakteriológus, a párisi Pasteur-intézet igazgatója, 
nemrég Tanulmányok az emberi természetről címmel 
érdekes könyvet tett közzé. Ebben a könyvben azt 
bizonyítja, hogy a tudománynak egykor módjában 
lesz az emberi életet mgghosszabitani. Ez, mondja 
Mecsnikov, előbb-utóbb be fog következni, mihelyt 
sikerül neki azt a szérumot föltalálni, a melynek ez a

csodálatos ereje van. Most állandóan ezen a szérumon 
dolgozik. A párisi Temps egy munkatársa a minap 
fölkereste Mecsnikovot, a ki érdekesen nyilatkozott 
előtte kísérleteiről:

— Az exakt tudományk terén kutattam eddig, 
de kutatásaim a fiozófia terére vezettek. Teóriám, az 
emberi élet racionális meghosszabbításáról -  az em
briológiában gyökerezik. Elmélyedtem az összehason
lító embriológia tanulmányozásába és Így fedeztem 
jöl a fehér sejteket, a melyek szervezetünkben a mi
krobákat elpusztítják s ily módon csodálatos óvóhatá
suk van. Akár sebről akár betegségről van szó, min
dig ezek a sejtek immunizálják a szervezetet a káros 
és inficiáló elemektől. Miután munkámat erről az 
inmunizálásról közzétettem, kezdődött meg, hogy úgy 
mondjam, tudománys működésemnek filozófiai kor
szaka. Nem elég, gondoltam magamban, ha tudomá
nyos tényeket megállapítunk, csak úgy van e tények 
nek értelme, ha az emberiség javára szolgálnak. Könnyű 
volt konstatálnom, hogy az ember az életért való 
küzdelemben rosszui van fölszerelve. Mig szellemi 
és szociállis tekintetben csodálatos módon fejlődött, 
fizikai természete változatlan maradt évezredeken át. 
Mi az oka ennek? Miért őszül meg hajunk? Miért 
meszesednek el artériáink? Miért vesztik el a csontok 
keménységüket? Én megtaláltam ezekre a kérdésekre 
a választ. Bebizonyítottam, hogy a vastag bélből ál
landóan számtalan mikroba kerül a szervezetbe, a mely 
életünket megmérgezi. Ezek a mikrobák megtámad
ják és szétrombolják a szervezetet. Ismerjük tehát az 
ellenséget, d e ‘ küzdhetünk is ellene. Az életet fenn
tartó elemekkel erősíteni kell a szervezetet és gyöngí
teni a mikrobák pusztító hatását. Ezt egy szérummal 
érhetjük el, a melyen most dolgozom. Ezzel az élet- 
elixirrel eddig nem is gyanított módon meghosszab
bíthatjuk az életet s a halál nem lesz többé borzalmas 
vég, hanem természetes befejezése egy szervezetnek, 
a mely teljesen kiélte mag.

Egy száznégy esztendős asszony halála.
A fővárossal szomszédos Soroksár községben múlt 
héten halt meg egy száznégy esztendős asszony. Schar 
Erzsébetnek hívták és 1799-ben született Eperjesen. 
Férje 86 éves volt, amikor meghalt. A száznégy 
esztendős asszony 11 év óta csak ült.

A szárnyas vérszopó. Abrudbányán minap 
meghalt egy öreg asszony, kiről általános volt az a 
hit, hogy éjszakánkint vámpír alakjába öltözik, rátapad 
az alvó emberek nyakára és minden vérét kiszívja. A 
környékbeli oláhság még azt is tudni vélte, hogy az 
ilyen vámpírok haláluk után is megtartják hatalmukat 
s csak akkor foszthatok meg ettől, ha tüzes nyárssal 
fúrják át szivüket. Tőben e hitükben csúf testcsonki- 
tásra határozták el magukat. Felásták a néhány nap 
óta elhantolt sirt, átfúrták a holtnak szivét, a száját 
teletömték vasdarabokkal s az igy kikészített tetemet 
háttal az ég felé ismét eltemették. A csndőrség csak 
akkor értesült a dologról mikor a gyalázatos ostoba
ság megtörtént. A nyomozás megindult,

Hires magyar órás halála. Brauszwetter János, 
a szegedi hires órás nyolczvanhat éves korában meg
halt. Az öreg Brauszwetter, a ki az órásipar fejlesz
tésében az országon kivül is elismerést és dicsőséget 
szerzett a magyar iparnak, igazi lelkesedéssel csüggött 
mesterségén, folyton annak élt és egyre azon törte a 
fejét, hogy nevét valamely újítás által megörökítse. Ez 
sikerült is neki. Mint a chronometer óra feltalálója, 
egyhamar nem fog letűnni a neve az órásiparban. 
Ezen felül évekig próbálgatta az önműködő puska
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feltalálását, melylyel nagy diadalt vélt aratni. Ezzel a 
fegyverrel legelőször a szegedi országos kiálitáson 
1876-ban jelentkezett a nyilvánosság előtt, nem kis fel
tűnést keltve a sajátságos szerkezettel, melynek az lett 
volna a hivatása, hogy a puskát, a midőn az czél- 
távolság irányba ér, elsüsse. Katonai körök is érdekkel 
vizsgálták az uj fegyvert, mely azonban hosszas fárad
ság és anyagi kiadások daczára sem hozta meg fel
találójának a sikert.

Mikor iesz a sorozás? A mai zavaros viszo
nyok egyik legidőszerűbb kérdése, hogy mikor tartják 
meg a folyó évben elmaradt sorozást. A kormány ama 
terve, hogy deczember 23-ig befejezzék az ujoncz- 
állitást, hajótörést szenvedett. Ez által a besörozandók 
négy hónapot veszítettek, a mi nagy sor a katona
életben. Ha az első terv szerint tartják meg a sorozást, 
az ujonczok január végén vonultak volna be s 1906. 
szeptemberben léptek volna ki s igy összesen két év 
és 8 hónapot kellett volna szolgálniok. E terv elesvén 
az ujonczozást csak 1904. év elején tarthatják meg 
s igy a bevonulás április eleje előtt alig lesz. meg. A 
jövő év áprilisban bevonuló ujonczok 1907. máczius- 
bau szabadságoltatnak csak, a mi nagy időveszteség 
a régi tervvel szemben. Mivel április elejére a harmadik 
évüket kiszolgált (negyedéves) katonák már szabad- 
sugoltatnak, az ujonczképzést az egyévi önkéntesek 
teljesitik, kik arra az időre már altisztek lesznek. Az 
újonnan besorozott egyévi önkéntesek a jövő év októ
berében kezdik meg szolgálatukat.

Vérfürdő a négerek közt. Pittsburgban az 
amerikiai lakosság iszonyú vérontást vitt véghez a 
négerek közt, akik egy fehér leányt elraboltak. A 
fehérek felfegyverkezve, csaptostul rohanták meg a 
négerek lakta városnegyedeket s legyilkolták, aki 
elébük került. A négerek közül tizennyolczan maradtak 
holtan a vérontás szinhetyén és igen sokan megsebe
sültek. A fehérek részén is soka elestek, mert a 
négerek kétségbeesve védekeztek.

Megölte a feleségét. Borzalmas gyilkosság 
történt t. hó 14-én este Aradon: egy féltékeny férj 
megölte a feleségét. A gyilkos Hottinger János cipész
mester, a ki nyolcj évvel ezelőtt vette feleségül Ma- 
tuska Máriát. Egy ideig boldogan éltek, A szép asszony 
maga is sokat dolgozott, mosott, vasalt s úgyszólván 
az ő keresményéből telt ki a háztartás költsége, mert 
a férj lassankint elhanyagolta a mesterségét. A mellett 
féltékenykedni kezdett az asszonyra s nem hitte el 
neki, hogy pusztán a maga keresményéből öltözködik 
csinosan és öltözteti Józsi nevű fiukat is. A házaspár 
folyton civakodott s a dolog vége az lett, hogy két 
hónappal ezelőtt kölön mentek lakni. A gyermek az 
asszonynál maradt. Hottinger boltot nyitott s egy 
segéddel dolgozott, de vágyódott a felesége után, azért 
gyakran fölkereste s kérte hogy térjen vissza hozzá. 
Az asszony, a kinek a férj múltkori távozása alkalmá
val minden holmiját a tűzre vetette, nem hajlott a 
szóra, mert félt, hogy ismét ütlegekben lesz része. 
Hottinger most ismét fölkereste s hívta vissza. A 
szobában ott volt hét éves kis fiuk is. Hottinger is
mét kérlelte a feleségét, a ki azonban elutasította. A 
férj erre kést rántott első s több szúrással ott a gyer
mek szemeláttára megölte az asszonyt, azután eldobta 
a kést és futásnak eredt, de az udvaron három munkás
ember elfogta. Hotttinger a rendőrségen megvallotta, 
hogy már hetek óta hordta magánál az élesre fent 
kést, mert föltette magában, hogy megöli a feleségét 
és azt is, a kit nála talál. Az orvosi vizságlat meg

állapította, hogy az asszonyt tiz szúrás érte; halála 
alig nehány perc alat bekövetkezett. Az árván maradt 
fiút a szomszédok vették gondjukba.

A kivándorlók hajója. Fiúméból múlt héten 
az »Auránia« hagyta el a kikötőt, Összesen ötvenöt 
kivándorló szállt föl Fiúméban a hajóra, amely azon
ban már Triesztből is magával hozott nyolczvan utast, 
azonkívül Nápolyban és Palermóban felvett még ezer
ötszáz utast. A hajó árut is visz magával és pedig 
tizenhat vaggon ásványvizet, tiz vaggon babot és hat 
vaggon magnézitet.

Az ötvennégy éves seb. Nyolczvankét eszten
dős, töpörödött öreg ember halt meg Temesváron, 
Molnár János negyvennyolczas honvéd. Még negyven- 
kilenczben egy golyó fúródott a vállábá, amelyet nem 
tudtak eltávolítani. A seb begyógyult s csak most a 
nyáron, ötvennégy esztendő múlva kezdett ismét fájni. 
Gyuladás támadt a golyó sebhelye körül, mely több 
műtétet tett szükségessé. Végül vérmérgezés állott be, 
mely az agg szabadságharczos halálát okozta. Nagy 
tisztességgel temették el.

A húszezer koronás fül. Netden dr. newyorki 
orvos húszezer koronát Ígért annak, aki megválik fülé
től s azt egy dúsgazdag amerikai fél füle mellé engedi 
— varrni. Többen ajánlkoztak, hogy 20 ezer koroná
ért szívesen megválnak egyik fülüktől; ez ügyben 
minap volt a „tanácskozás” s a választás egy tönkre
ment nőmat korcsmárosra esett, akinek a füle töké
letesen illik az illető fél füléhez.

Szerkesztői üzenetek.
Zsidai Károly urnák, Locsmánd. A névigazitás meg

történt. Sülé Ernő m. kij. erdőlegény Apatinban (Bács-Bodrog 
megye) lakik s az ottani m. kir. erdőgondnokságnál van alkal
mazva. Bóján Ádám urnák, Lunkány. Kudi József lakása addig, 
migjelőfizetőnk volt^Forró — Encs volt (Abauj megye), Csömör 
Antal lakását nem ismerjük. Előfizetése jövő év január végéig 
rendben van Ferjancz András urnák, Szász-Pelsőcz. Azt az 
időpontot mi is nehezen várjuk, de reméljük, hogy újabb 
mozgatnunk sikerrel fog járni s az egyesület a jövő év folya
mán megalakulhat.

A kiadóhivatal postája.
Székely Ignácz urnák. Miszloka. Pálfi János urnák. 

Felső-Tőkés. Nagyon csodálkozunk azon. hogy a kassai posta- 
hivatalnál nem ismerik azt a szabályt, a mely az egy ugyan
azon postára érkező több lappéldánynak egy csomagba való 
összekötését rendeli, a melyet ott kötelesek szétbontani s az 
egyes címzetteknek szétosztani. Erre vonatkozólag irtunk az 
ottani postának. Erdős Ignácz urnák, Körösmező. Farkas 
Lajos urnák, Tapolca. Cnyba János urnák, Bazin. Csiky 
György urnák, Hosszufalu. Szerkesztőségünk legszebb erénye 
a türelem s ezt most is gyakorolni fogjuk. Medriczky János 
urnák, Hajnik. Nincs miért kélni elnézést. Bár sok Önhöz 
hasonló buzgó hívünk volna! Kerekes Gusztáv urnák, Kohl- 
dorf. Igen, március 31-ig van előfizetve. A névsorts várjuk. 
Vitos József urnák, K. Vásárhely. 4 K beérkezett. Szlávik 
József jurnak, Ghymes. Igaz, hogy nekünk kényelmesebb, 
ha valaki egész vagy félévre fizet, mertkevesebb dolgunk van 
a könyveléssel, de szívesen vesszük azt évnegyedenként is. 
Tauber Libor urnák, Inczevölgy. Az Ön előfizetése nem a 
naptári évnedgyeddel kezdődött s igy nem is az év végéig, 
hanem csak a múlt hó végéig szólt a 8 korona.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

r,
1

Megjelenik minden vasárnap.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 

Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam.

Karácsonyi gondolatok.
nnepet ül a világ nagy része. A tornyok

ban zugnak a harangok, a templomok
ban megszólal az orgonasipok méla hangja 

s a hívők oda sereglett tömege ájtatosan hajtja 
meg fejét Isten előtt s hálát rebegnek ajkai, 
hogy ismét megélni engedte nekik annak a nagy 
napnak a fordulóját, a melyen egykor szegény 
szülőktől, nem palotában, hanem düledező istáló- 
ban, nem selyem párnák közt, hanem egy rakás 
alomszalmán Üdvözítője született, kit nem ernyős 
bölcsőbe, hanem a barmok jászlába helyezett el 
a szent anya. Hány száz és ezer gyermek 
született ugyanakkor fény és pompa közt, fényes 
palotákban s mégis nem ezektől, hanem attól a 
nyomorúságban született kicsiny gyermektől áradt 
szét a világon a legnagyobb világosság!

Milyen megnyugtató tudat lehetne az a 
szegény sorsban lévő, szűkölködő s életét nyo
morúság és viszontagságok közt tengető emberre, 
hogy nem csak a paloták lakóit kedveli a teremtő, 
hanem jóságos atyja a szegényeknek, az ala
csonyaknak is, mert ha nem igy volna, nem az 
ő sorukból, hanem éppen úgy amazokéból 
támaszthatta volna a nagy prófétát, a világ 
üdvözítőjét és megváltóját és ez a tudat mégis 
milyen kevés emberben van meg. Vájjon miért?

13. szám.

Egyszerűen azért, mert még mindig nem 
fogadta be szivébe azokat az alapelveket, a 
melyeket mint a boldogság és üdvözülés fel
tételeit Jézus a világnak prédikált. Szerinte az, 
a mi a földi boldogsághoz és a más világon 
való üdvözüléshez vezet, nem más, mint a h it . 
a rem én y  és a s z e r e te t .

Hinni, de nem csak azt, a mit emberi 
szemeinkkel látunk s gyarló elménkkel felfogni 
és megérteni képesek vagyunk hanem hinni 
azt is, mi rejtve van szemeink előtt s megfog- 
hatatlannak látszik előttünk, hinni, hogy van 
egy nálunknál sokkalta magasabb és tökélete
sebb lény, kinek mindent köszönhetünk, a mi
vel csak bírunk, ki áldásaival halmozza el az 
érdemest és érdemtelent egyaránt, ki jutalmazni, 
de büntetni is tud: ez az alapja a mi keresztény 
vallásunknak. Ez a hit azután ott, a hol meg
van, kutforrása a reménynek.

Az igazhivő ember reményű, hogy az, a 
kinek létében és hatalmában ő hisz, nem hagyja 
őt végkep elpusztulni, hanem föltámasztja haló 
porhüvelyéből az ő lelkét s szellemében élni 
hagyja tovább, örök boldogságban s örökké.

Igen, de csak akkor remélhetjük ezt ha 
egész életünkön át gyakoroljuk a szeret etet, a 
melyet, mint a boldogulás fő alapját ekként 
határozta meg az Ü dvözítő:

»Szeresd felebarátodat, mint tenraagadaE« 
A szeretet az, a mely egymáshoz közelebb 

hozza, a mely úgyszólván egyesíti az embereket 
s ösztökéli arra, hogy ne hagyják el egymást

Szászsebes, 1903. December 27.
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sem örömben, sem bánatban, sem boldogság
ban, sem szerencsétlenségben.

És az embekrek legnagyobb részéből hiány
zik a hi t ,  a r e m é n y  és a s z e r e t e t  s ezek 
helyét a hitetlenség, a kételkedés és a sivár 
önzés foglalta ej.

Nem áldoznak már az igaz Istennek, ha
nem állítanak maguknak idegen, kézzel fogható 
isteneket. A megalázkodást fölváltotta a döly- 
fösség, a melyben magát képzeli a világ és a 
teremtés urának, merészen tör az ég felé. hogy 
annak titkait kifürkéssze, hogy azt megostromolja 
s nem gondol vissza a Bábel tornya építőinek 
megzavarodására.

A reményt kitúrta a szivekből a kétel
kedés. Vájjon hány ember küzd ma azzal a 
reménynyel a szivében, hogy küzdelme jutal
mát majd holta után, a más világon fogja el
nyerni? Nem, ma nem ebbe szokás vetni a 
reményt, hanem az ördög játékaiba, az osztály
sorsjáték főnyereményébe, gazdag hozományba, 
amerikai nagybácsiba. És a mikor ezek a re
mények be nem válnak, akkor elmerülünk a 
reménytelenség örvényébe, a mely pedig szülője 
az elégedetlenségnek és a boldogtalanságnak. 
Milyen más a hivő ember reménye! Ha földi 
vágyai nem teljesülnek, ha a sors őt folyton 
üldözni látszik is, reménye még nem vész el, 
hanem fennen lobog szivében, vágyakozva a 
túlvilági gyönyörűségek után.

A szeretet? Vájjon hol találjuk ezt ma meg 
az ő igazi, tiszta, önzetlen mivoltában? A

házasságok, melyek az embereket egyesitik, üzlet
számba mennek s azok alapját nem a kölcsönös 
szeretet képezi. A barát esek addig marad an
nak, a inig élted egy derült, a inig jó sorsban 
vagy, de ha rád nehezednek a sorsnak csapásai, 
ha bajba kerülsz, eltűnik oldaladról s magadra 
maradsz a te Ínségedben, szomorúságodban.

Nem ott, a hol kellene, nem a szivek 
mélyében, hanem a képmutató arcokon keresd 
ma s ott sem az igazi, hanem az ál szeretetet.

Lapunk olvasói: erdészeti és vadászati al
tisztek, higyjetek, reméljetek és szeressetek!

Higyjétek azt, hogy nem vagytok ti sem 
elhagyott gyermekei a teremtésnek, hanem van 
fölöttetek egy jóságos atya, ki gondot visel 
rátok, ki nem hágy el a ti inségtekben s ha ezt 
hiszitek, ennek a tudata megelégedetté fog tenni 
s a megelégedettség szülője a boldogságnak.

Reméljetek! Ne kételkedjetek abban, hogy 
még jönni fog az ideje a ti boldogulástoknak is 
Vessétek reményieket abba, hogy azok, kik 
sorsotok javításán szüntelen fáradoznak, utó
végre is le fogják küzdeni az akadályokat s 
győzelmet véve azokon, megteremtik nektek a 
ti földi jóléteteket! Ne verjen le egy-egy bal
siker, ne tegyen tétovázóvá hanem sarkaljon 
újabb s kitartó küzdelemre az édes remény.

Szeressetek! Szeressétek egymást igazi test
véri szeretettel, mert ez szorosan összefűz és 
erősekké tesz. Ne agyarkodjatok egymás ellen, 
ne törjetek egymás vesztére, ne örvendjetek 
társatok baján, hiszen a rósz sorsnak, mely azt

f j T |̂: t Ar. c z  a.

A gonosztévő.
jn

A Bp. H. után.
QOS^sak a hó világított. Az egyhangú fehérséget 
Kj&ap egyetlen sötét vonal metszi át. Egy kanyargó 

végtelenbe vesző' vonal, az országút s a sik
amlós, rögös utón csakhamar feltűnik két férfialak 
közeledő sötét körvonala. Egyenletes léptekkel mennek. 
Kalapjukon kakastoll-bokréta, vállukon fegyver. Olda
lukon meg-megcsörren a kard. Halk, tompa hangon 
beszélgetnek; kedvetlenül, álmosan, rövid, szaggatott 
mondatokban.

— Pokol fenekére az akasztófa virágjával!
— Megkeserüli. ha nyakoncsipjük! Pogány ked

vem van!
— És éppen karácsonykor szökött meg! Kará

csonyfára huzatnám föl a zsiványt!

Nevettek. De nevetésük nem volt biztató vala
kire nézve.

— Látod már a tanyát?
— Látja az ördög! Biztosan erre van ?
•— Erre! Hallod?
Hosszú, átható vonitás hallatszott, mely kutya

ugatáshoz hasonló hangba veszett el. Megállották.
— Farkas!
— A zsiványt segíti az is! Ha megtámad, lő

nünk kell!
— Nem szabad. Meghallaná a bitang és bottal 

üthetnők a nyomát. Tüzzük föl a szuronyt.
— Ha megcsípjük, no akkor nem bánom az 

estémet.
— Ötszáz pengő!
— Az! És talán őrmesterség!
—Megcsípjük! Biztos, hogy ma este fölkereste 

a családját. Ha csak nem vadállat, hát fölkereste. 
Nézz oda!
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ma érte, holnap már ti is részesei lehettek. 
Szeressétek hivatástokat, ne csak szinleg, hanem 
szivetek egész melegével. Szeressétek az Isten 
legszebb teremtményét: az erdőt, mert ebben 
szeretitek magát az Istent.. És szeressétek ön
zetlen sziveitekkel a ti föllebbvalóitokat, mert az 
igaz szeretet viszontszeretetet szül s ez jó 
kalauzotok lesz a boldoguláshoz vezető teker- 
vényes ösvényeken! Ne feledjétek, hogy az, a 
mi már itt a földön is boldogít, a h it a r e m é n y  
és a s z e r e t e t !

Havi mozzanatok és teendők.
Irta: Vihar Győző. (Folytatás). 

Májusban.
Elfoglalta minden vad rendes othonát 
És ennek védelme az, a mi gondot át;
Csak a meddők és a pár nélküli hímek,
Mint nomádok, ide-oda járnak — kelnek. 
Mig a kacsák között csapatba veró'dnek 
A kajtárok s neki esnek a sik víznek,
Nem teszik azonban ezt sohasem addig,
Mig csak minden jérce tojásán nem kotlik.
E hónapban úgy a szárnyas és szó'rmés vad 
Egyaránt keresi a maga nyugalmát 
S az okos vadász ezt meg is adja nekik,
Ha érdemlik és a viszonyok engedik,
Mert a fiadzási és fészkelő idő 
A szaporodásra mindenkoron döntő.
A szarvastehén most ellik legjavában

Zerge nemkülönben, — ott, a hol ilyen van; 
Az őz suta szinte most rakja le terhét,,
De tovább hordje még a vérszopó menyét. 
Kölykezik a róka ebben a hónapban.
S a vad kocának is immár malaca van.
A nyulak ezeket mind csak kinevetik:
Kezdik tavasszat s nem hagyják abba őszig.
A hiuz-mama is szinte májusban vet 
Ritkán több, mint három veszedelmes kölyket. 
A szárnyas fajta most költ kivétel nélkül,
A kis pitypalatty is májusban fészkén ül. 
Galambfiókáknak nagy tömege ebben 
A hónapban már a fészekből kirebben,
Május havában az álatvilág tehát 
Sokkal fokozottabb szükséglet után lát 
S igy hol kártékonyból sok öreg megmaradt, 
Pusztítani kell a kikelő fiakat.
Gondot vess ilyenkor fácánra, fogolyra,
Mert azok közül sok fészkét oda rakja,
A hol peng a kasza, hol tehát tudsz ilyet,
A füvet tövéig levágni ne engedd 
S figyelemmel kisérd a kaszálást folyvást,
Vagy pedig ily helyen szedd össze a tojást, 
Elérkezett most már úgy is az az idő,
A midőn a tojás mind összeszedendő 
És ahol van hozzá megfelelő kotló,
Alkalmatos helyen ez alá rakandó.
Mivel pedig kotló fácántyuk nem szeret 
Még kotlásakor sem tartani jó rendet,
A szabadban kotlót gyakran etetni még 
Május havában is mulaszthatlan kellék,
A vadászás tárgyát képezi most a fájd 
S meg lehet vámolni a vizimadár fajt,
De csak oly helyen, hol vendégként vonul át, 
Mig költési helyén tartsd be a tilalmát. 
Ragadozót legjobb lesni fészke körül,
Mert vagy oda, vagy a szomszédos fára ül.

A távolból, jobbra a csendőrök gyakorlott szeme 
hamar fölismerte a keresett tanyát.

— Vigyázat, pajtás! Rendben a fegyver?
— Rendben! Szükség lesz rá?
—• Azt mondják, szilaj, hirtelen vérü szörnyeteg!
— És kegyetlen! Még a gyermeket is meg

gyilkolta !
— Üsse a kő! Az apja megérdemelte. —
— De a gyermek! mindegy! Ha a kezembe 

kapom. —
— Jól megszorítjuk?
— A húsig! Kínlódjék a betyár, ha mi kínlódunk! 

Karácsony szent éjszakáján!
— Úgy van! Lassan! Jobbra fordulj!
— Adj kezet, pajtás! Az ember sohse tudhassa! 
Megrázták egymás kezét. Bátor, félelmet nem

ismerő, edzett férfi volt mindkettő, de azért most, a 
pusztaság közepén, távol minden segítségtől, hivatalos 
ellenségük közvetetlen közelében szivük pár pillanatig 
nyugtalanul dobogott. Már egész a házhoz értek.

Nem is ház volt, hanem csak aféle szegényes csősz
kunyhó. A csendőrök vigyázva lépegettek mind köze
lebb és közelebb. A puha hó besüppedt lábuk alatt.

— Nézzünk be az ablakon! Vigyázz! Észre ne 
vegyen!

— Ott van s egyedül! — Csípjük nyakon!
— Várj! Nem látod?
Rozoga asztalnál ült a szökött rab. Daróc fegyenc- 

ruhában, rövidre nyirt haja durva serteként meredezett 
lapos, összenyomott koponyáján. Karja az asztalon 
pihent, telítetlenül, mintha nem volna benne élet s 
nagy, csontos, vörös keze piszkos újságpapírba takart 
csomagot szorongatott.

Az ajtó megnyílt, gyerekhangok hallatszottak s 
egy asszony lépett be. Kezében cserép bögrét tartott, 
melyből forró pára gomolygott ki. Letette a bögrét az 
az asztalra és fáradt gangon mondta:

— Igyék kigyelmed! Borleves!
— Van benne paprika?
— Van!
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Fajdkakast lessed a beszálló helyeken,
Avagy a havasok közt lévő réteken,
Csak jó siirü legyen a fenyőgaly ernyő,
Mert könnyen éssrevesz az óvatos dürgő. 
Őzbakot is ejthetsz ugyan néha-néha,
De csak olyat, a mely gyönge avagy léha. 
Végül gondoljunk a tüzelő kutyára,
Ha kölyköt akarunk nevelni utánna,
A párosításának legjobb ideje ez,
Mert igy júliusban futunk növendékhez. 

Júniusban.
A hasznos vad most is nyugalmat igényel 
A háborgatástól öt ezért óvni kell,
Kiváltkép a fészkén ülő szárnyas vadat 
Megháboritani semmikép sem szabad,
De a kártékonyak folyton üldözendők,
Mert a kíméletre méltánytalanok ők.
A szarvastehén most borját becézgeti 
S vele a sűrűből nem szívesen vált ki,
Már az őz nem árul el ilyen félelmet 
A borjával — főleg éjjel — bátran üget; 
Fölkeresi vele a rétet, mezőket.
A melyeken egész éjen át Iegelget.
A fias kotta is, a meddő is kijár 
S esik a nyomukon vetésekben nagy kár, 
Ellenben a kannak sürü az otthona,
Mintha részére más lakhely nem is volna. 
Párnázott gödrébe beleveszi magát 
S ott kéjéig röfögve az egész napon át.
Még kizavarva is csak oda viszatér 
Következetesen mert most már nem ledér.
Hogy hol a nyúl? Attól függ: ifjú, vagy öreg; 
A fiatal inkább a vágást lepi meg,
Mig a szerelemtől soh’sem mentes vén nyúl 
Inkább csak a sürü vetésekbe vonul.
Minden vad most csak a ház — tűzhelye körül 
Ténfereg és ott a magzatjának örül,

Persze itt is inkább csak az asszonyféle,
Mert a szívtelen him nem törődik véle,
Csak róka papáról ilyen nem mondható,
Mert ő mindig gondol arra: szó a mi szó;
Ott egérszeget ő a közel sűrűben 
S hordja is a zsákmányt haza mind sűrűbben.
A madarak eddig jórész mind költöttek 
S vannak közöttük már egészen meglettek.
A fürjnél, harisnál bár részben párzik még, 
Szinte előbujnak és a fogoly még ül,
A túrok, a fácán és a fogoly még ül,
De már vezet csibét a hó vége körül.
A fő gondunkat most ezek képezzék már,
Mert nyomukban egész éhező sereg jár.
A héja — kosár is előkeritendő 
S az uhuzásra is szakítandó idő;
Csapóládák, tőrök, hurkok és a vasak 
S a minő más fogó készülékek vannak, 
Egytől-egyig helyén mind felállítandó,
Mert most töménytelen a falánk pusztító.
Felújítandók a sózok is legkivált
Ott, hol van idegen fővad, a mely bevált,
De a zabtábla sem maradhat zár alatt,
E hó végén fel kell szabadítani azt.
Azonban különös táplálást a fácán 
— Kivált az öregje — most nem igen kíván 
A fatal kacsák tollasodnak immár 
S ezért sok hívatlan vadász utánuk jár,
A tőkekacsa és a vadliba ebben 
A hónapban már mind vígan szárnyra rebben, 
Gondot vessünk rájuk tehát idejében,
Mert könnyen faképnél hagynak minket szépen. 
Jó közülök fogni élőket csalónak,
Mert ezek lesünkre sok társat becsalnak. 
Kotorékban vannak még a rókakölykek,
Ha nem iparkodunk: ezek is megszöknek; 
Ellenségük nekik az ásó s szénkéneg,

A rab megragadta a bögrét és le sem tette addig, 
mig le nem nyelte a tüzes italt. Utána összerázkódott, 
nyújtózott egyet.

— No, ez jól esett, anyjuk ! Reggel óta egy falatot 
nem láttam! Meg mersz csókolni anyjuk?

— Oh, jaj Istenem, mivé lettünk! Miért jött 
kigyelmed haza? Miért nehezíti a sorsát?

A szegény asszony a kezét tördelte, de nem sirt 
és nem is ellenkezett. Sovány karjával átölelte a rabot 
és fejét ráhajtotta széles vállára. A gonosztévő szeme 
dacosan villant föl:

— Megszöktem, hogy lássam a gyermekeimet. 
Szent karácsony estéjén látni akartam őket! Asszony, 
mondom neked — folytatta vadul hörgő hangon — 
sokáig nem jutottak szembe, — azokat láttam éjjel
nappal — vért — vért —

— Hallgasson, — sikoltott az asszony, — hall
gasson kigyelmed!

— Majd hallgatok ott eleget. — Oszt’ egy este 
csak látom a Gyurkát, meg a Böskét! Itt belül mindig

sötét van asszony, — a pokol sötétsége, csak a vér 
piroslik rajta, akkor Gyurka meg Böske világosan 
jelentek meg, Világított a szemük, a szájuk, az arcuk. 
Gyurka rálépett a vérre és eltűnt és azt mondta: 
Apám. mit hoz a Jézuska? És Böske akkurát úgy tett, 
mint idehaza. Cibálta a Gyurka ingeujját és láttam a 
fehér fogát, mikor nevetett. És attól kezdve minden 
nap őket láttam és már nem volt csend többé. Mert 
addig, asszony, itt belül rémséges csend volt, akár a 
temetőben éjfélkor, — csak jaj kiáltásokat hallottam és 
attól még rémségesebb volt a csend!

A csendőrök még lélekzetüket is visszafojtva 
hsllgatták.

— De a cselédeim hangja elűzte az átkozottakat. 
— És ekkor egyszer csak elkezdtem vettegni. Van itt 
belül valaki, asszony, a ki nem én vagyok, de mégis 
a vérembe szorult. Azt mondja: ha gyermekeidhez 
nem megy el a kis Jézus, megest visszajönnek a sötét
ség, meg a jajszó. Nem látod többé gyermekeidet! 
Se álmodban, se ébren! És inkább, asszony, százszor
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De használhatjuk a tacskót is esetleg.
Erősebb ó'zbakra, ha magánosán jár,
Egy-egy lövést szánni júniusban sem kár.
A meddő' kacsák, a gácsérok és sneffek 
S a kajtárok, melyek most nem ülnek veszteg. 
A kárakatona, kakcsó, kakcsó, bakcsó, gödény 
S számlálhatlan egyéb másforma vizi lény, 
Mint a székicsér, a goda, a bíbic is 
Lőhető, de kiván kíméletet haris.
Tavakon, hol káka és nádszál díszeleg.
Utak vágandók ki, valamint lőrések.
Hogy mielőtt még a vizi vad felrebben, 
Legyen itt is minden vadászias rendben.
E hó vége felé minden rendű nagy vad 

Arra nézve: milyen volt a szaporulat 
Jegyzékbe veendő, a melyikből aztán 
Megállapítható a lelövési szám.
A véreb — kölyket ott, hol nem zavar senki, 
Egy kis gyakorlatra minden nap vezesd ki. 
Végül most gyűjtendő még a lombtakarmány, 
Hogy ebben sem legyen majd a télen hiány.

JH asznos tu d n iv a ló k .
A tyúkok téli zöldtakarmánya. A tyúkoknak 

a zöldtakarmány adása, a mint azt a tapasztalat be
bizonyította, télen még inkább szükséges, mint nyáron 
és pedig azért, mivel a tél legnagyobb részét az ólban 
kénytelenek tölteni de; másrészről bebizonyított tény 
az is, hogy a zöldtakarmányt kapott tyúkok szorgal
masabban tojnak mint azok, melyek azt nélkülözik úgy 
hogy az utóbbiak tojáshozama majdnem 50%-kai 
kisebb, mint az előbbieké.

Fontos e körülmény a gazdára akár azon oknál

inkább akaszszanak föl, vagy üljek nehéz vasban 
életem fogytáig, csak a leikeim előttem legyenek! 
Nohát, érted? Ha ezer ördög állt volna őrt, akkor is 
megszököm. Ők hívtak haza! No, nézd meg hát, mit 
hozott a kis Jézus! Ne félj, anyjuk, nem lopott jószág. 
Volt elásott pénzem.

Az asszony rekedten kiáltot föl:
Abból?

A rab fölnézett s füstös mestergerendára a ke
mény hangon felelt:

Nem abból. Ezen nincs vér!
Az asszony remegő kézzel bontotta ki a csoma

got. Oh, micsoda kincsek voltak benne! Két pár csizma, 
jó meleg nagy kendő, fa-ló, baba. furulya és néhány 
piros alma. Az asszony megtapogatta a kendőt és 
aggodalmát elnyomta az öröm egy pillanatra. Aztán 
megint ijedten meredt urára.

— Hogy merte kigyelmed? A faluban járt?
A rab rekedten nevetett:
— Ott én! Hajnalban bezörgettem Ábrishoz,

fogva is, mert tél idején kétszer oly magas áron értéke
sítheti a tojást, mint nyáron! s a zöldtakarmány meg
szerzése nem is ad nagy gondot a tenyésztőnek. 
Legutóbb arra a tapaszalatra jutottak e tekintetben, 
hogy a tyúkok nem annyira a zöld füvet — mint azt 
eddig általánosan hitték — hanem inkább a gabona
félék fiatal hajtásait kedvelik, melyek édeskés izüek; 
s a zöld fűhöz csak az esetben nyúlnak, ha más 
zöldet nem kapnak.

Az ily takarmány beszerzése tél idején sem okoz 
nagy gondot. Fölhasználható e czélra az őszi vetés 
buja része, miután e megcsokitástól mitsem szenved a 
vetés. De nem okvetlen: szükséges a szántóföldről hozni 
a zöldtakarmányt, előállíthatja azt minden tenyésztő is 
és pedig a következő módon. E czélra a körülmények
nek megfelelő alacsony faládát készít, megtölti azt jó 
kerti földdel vagy nyirkos homokkal s ebbe 1 2 cm.
mélyen rozs, árpa és zabkeveréket vet. Az igy bevetett 
faládát meleg kemenezén tartja, elősegítve ezáltal a 
magvak csírázását s tizennégy nap múlva már rendel
kezésére áll a zöld vetés, melyet a tyúkok nagy mohó
sággal falnak föl. Ha gyorsabb fejlődést akarunk, úgy 
tanácsos a föld vagy homok fölületét kevés chilisa
létrommal behinteni.

Hogy pedig mindig legyen készen zöldtakarmány, 
czélszerü két ily feládát használatban tartani, melye
ket azután fölváltva 8 —14 napi időközökben vetünk 
be a fönnebb említett magkeverékkel. A tyúkoknak 
elegendő hetenkint egyszer-kétszer nyújtani ily zöld
takarmányt.

A gabonamagvak helyett vethetünk nagy levél- 
zetü növényeket is, de azok megválasztásánál tekin
tetbe kell venni az olyanokat, melyeket a tyúkok a 
nyár folyamán előszeretettel kerestek föl, minők a 
salátafélék vagy vastag gyökérzétü növények stb. 
Végül nyújthatjuk zöldtakarmány gyanánt a káposzta
levelet is, de csak elvétve s oly esetben, midőn egyéb

láttad volna csak a ravasz pofájátI Mondok: Ábris, 
adsz-e pénzért portékát? Oszt megmutatom neki a 
pénzt meg a baltát. Mondok tovább: Ha karácsony 
napjáig följelentesz, kettéhasitlak, ha akkor följelentesz, 
pár száz pengő üti a markodat. Adott a zsidó esze 
nélkül, de kikötötte, hogy jól elrejtőzzem és vissza ne 
menjek magamtól.

Az egyik csendőr megérintette társát:
Jókor jöttünk!
Az ám!
És most — folytatta a rab, — imádkoztasd 

a gyerekeket. Hadd hallom az ártatlan imádságukat.
Az asszony kiment, a gonosztévő pedig gondosan 

elrakosgatta az asztalon az ajándékokat. Egyik csizma
szárba dugta a lovat, másikba a babát, a furulyát meg 
kezébe vette. Akkor egyszerre vékony gyermekhangok 
hallastszottak az ajtó előtt és az assszony suttogása: 

Édes kis Jézus, ki szüiettél váltságunkra, szűz 
anyádnak örömére, bűnös ember vigasztalására . . .

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



102 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

zöldtakarmány híjával vagyunk. De a gabonafélék leg
alkalmasabbak e czélra, miután gyorsabban csíráznak 
és fejlődnek, mint pl. a salátafélék.

Könnyű és kevésbbé körülményes oly tenyész
tőnél az ily zöldtakarmány előállítása, ki meleg tehén
vagy istállóval rendelkezik; ilyen helyen az istálló 
egyik sakrában készíthetünk deszkaalapzatra istálló
trágyából megfelelő s a vetéshez szükséges ágyat, 
melyben az elvetetett kevés mennyiségű zab és árpa 
8—10 nap alatt kikel s fejlődik annyira, hogy vele a 
kitűzött czélt elérhetjük. —e.

K Ü L Ö N F É L É K .
Megrázza, mint Krisztus a vargát. Passzió- 

jékot rendeztek egy faluban s a molnár adta a 
Krisztust. Ott függött a keresztfán, két lator között s 
mint az igazi Krisztust, úgy őt is csúfolták és gúnyolták. 
Végül a kereszt alá állt a varga is, hogy kicsufolja a 
mestert. A varga ez egyszer nem volt pazar szavaiban, 
sőt szófukarnak mondhatjuk, de pár szava: — »Te 
lisztlopó, te!« — sokkal jobban fájt őkelmének, mintha 
egy teli lisztes zsákkal lódították volna főbe.

A kereszten függő molnár az eddigi csúfolódá
sokat csak békével hallgatta, de mikor egy varga 
merészkedett őt ily gáládul megsérteni, nem marad
hatott tovább néma: »Megállj, varga! szálljak csak le 
a keresztről, tudom Istenem megrázlák a lisztlopás
ért!* Úgy is történt. A nézőközönség pedig ez épületes 
jelenet láttára frenetikus tapsban tört ki s közmondássá 
tette: »Megrázza, mint Krisztus a vargát*.

A kártya történetéből. A legérdekesebb passziók 
egyike régi játékkártyákat gyűjteni, mert a kártya 
története visszanyúl Indiáig és Chinába, hol a törté
nelem homályában vész el. Az idők folyamán szám
talan fajta játékkártya jelent meg és ami ezekből meg
maradt, mentül régibb, a gyűjtőt annál jobban izgatja. 
Nagyon érdekes, kultúrtörténeti szempontból is a 
Falcke-féle gyűjtemény. Falckenak három tucat játék
kártyája van szinezüstből, A középkori üldözött zsidók

A rab Iehorgasztotta fejét és öntudatlanul is
mételte :

— Bűnös ember vigasztalására . . .
Szegények istápja, árvák gondviselője . . .

A rab feje mind mélyebbre hanyatlott:
— Árvák gondviselője. , .

Térj be hozzánk szentséges áldásoddal és ne 
vigy minket a kisértetbe . . .

A rab összerázkódott, két karját fölemelte az ég 
felé és úgy rogyott le a földre, mint egy holt tömeg, 
mint a kit villámütés ér és együtt mondta a gyermek 
kel hörögve, fuldokolva:

— De szabadíts meg a gonosztól. Ámen!
A csendőrök még egymásra sem néztek, szemük 

oda tapadt az ablakhoz és mintha bennük is meg
rázkódott, fölzavarodott volna valami.

A rab még ott térdelt, de az ajtó kissé fölnyilt 
és vékony, üde hang kiáltott be:

Édesanyám azt mondja, hogy előbb furuglyáz 
az angyal!

játszottak ilyen ezüst kártyákkal szombaton, mert papír 
kártyák elszakadhatnak és az a szombatra vonatkozó 
vallási szabályokat sértette volna. Kártyákat nemcsak 
ezüstből, hanem bőrből, fából és pergamentből is 
készítettek. Nagyon fantasztikus és szellemes és mű
vészileg is szép kártyákat készítettek Franciaországban. 
Ezekből már nagyon kevés van és igen drágák. A 
régi egyiptomi bűvészek jóslatajknál jelképes kártyá
kat használtak, melyeket »torot«-nak neveztek. Ebből 
lett a későbbi tarokk játékkártya. Hogy mikor hozták 
a kártyát Európába, arról sokféle verzió kering. Hogy 
az őrült IV. Károly francia király mulattatására találták 
fel. mese. A legvalószínűbb, hogy cigányok hozták 
Egyiptomból a kártyát, jóslási célokra és csak később 
lett belőle az az »ördög bibliája*, mely annyi könnyelmű 
ember vesztét okozza.

Az étvágytalanságról. Az ember egészségé
nek fentartása igen nagy mértékben függ a gyomra 
állapotától, az étvágytól, attól, hogy mikor és mennyit 
tud enni. Sok ember valósággal iszonyodik az evés
től, különösen bizonyos ételektől, valóságos betegség 
ez, melynek tudományos neve is van — sitophobia. 
a betegséget, mint azt Einhorn new-yorki orvos
tanár kifejti, főképen annak a félelme idézi elő, hogy 
a beteg, ha valamivel többet eszik, gyomrában és 
beleiben bizonyos fájdalmakat érez. Ezért hát inkább 
semmit vagy csak nagyon keveset esznek és végre 
egészen csak tejjel vagy levessel táplálkoznak. A beteg
ség oka sokféle, de nem könnyű felismerni. Egyik 
sürü oka a gyomor nyakhártyájának túlságos érzékeny
sége, miáltal evésközben, habár fájdalmak nem is, de 
kellemetlen érzések támadnak. Sokszor az evés iránti 
ellenszenvet mindenféle képzelt bajok idézik elő: a 
beteg nem eszik azért, hogy a képzelt betegségét 
súlyosabbá tegye. így köszvényesek és kövérek szok
tak ilyen alapon az evéstől tartózkodni. A new-yorki 
tanár ezekre való hivatkozással azt állítja, hogy a 
sitophobia tulajdonképen az agyban székel és bár 
elmebajnak nem nevezhető; a szellemi élettel áll össze
függésben. E betegség ellen küzdeni kell, mert a 
folytonos koplalás az embert nagyon elerőtleniti és 
lassanként az erős és szívós szervezetet is tönkreteszi. 
Különösnn gyermekeknél ügyelni kell rá, hogy az 
e vésről már kicsi korukban le ne szokjanak. Az ember

A férfi fölállt, megtörölte izzadt homlokát, aztán 
belefujt a furulyába. Valami sikoltó trilla hagyta el az 
egyszerű szerszámot, de vig, hangos, éles kiabálás 
követte. Oh mily boldog, mily örvendező ujjongása a 
mindenütt, fönn és lenn, a fényben nyomorban egyenlő, 
tiszta gyermeki léleknek. Mikor Gyurka föl akarta 
huzni a csizmát és megtalálta benne a fakó paripát, 
mikor a Bözskéjééből kipottyant a patyolatinges, piros 
arcú, egészséges kisasszony, mikor egymás kincsét 
bámulva, a magukét szorongatták és mikor odasimulva 
gonosztévő apjuk térdéhez, álmélkodva és ragyogó 
szemüket kerekre fölnyitva és gyermeki szeretetüket 
szemükből, arcukból kiárasztva, örvendező, tagolatlan 
kiáltásokat hallattak. A csendőrök azt képzelték, hogy 
megvilágosodott a szoba, ime, az a nyomorult asszony
személy milyen szép lett, ime, az a gyilkos milyen jó
ságos, szelíd, még zordságában is. És megindultak a 
kérdések a csepp kis szájakból, oly kérdések, hogy 
sírni lehetett rajtuk, de szennyet, vétket tisztitó 
könnyeket:
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nek naponta körülbelül négy kilogramm táplálékot 
kell magához vennie vagy pedig ha erős munkát 
végez, többet. Tehát enni, enni kell, még ha nincs is 
kelló' étvágyunk, mert az evéstől való tartózkodás, a 
tökéletlen táplálkozás az orvosok tapasztalatai szerint 
majdnem épen olyan veszedelmes dolog, mintha az 
ember a táplálkozástól egyáltalán tartózkodik.

Az újság történetéből. Az idén lesz 298 éve, 
hogy Németalföldön Nieuwe Tijdinghen cim alatt az 
első újság napvilágot látoft, Ennek a lapnak az esz
méje Verhoeven Ábrahámnak, egy rézmetsző művész
nek az agyában fogant meg, a ki nem nyugodott 
addig, mig Németalföld akkori gyűlölt helytartójától. 
Albert osztrák hercegtől 1605-ban engedelmet nem 
kapott a lap kiadására. A hotlandusok épp az időtájt 
vívták élethalálharcukat s erről a harcról bő híreket 
hozott Verhoeven lapja. A Nieuwe Tijdingben külön
ben nem volt az első a híradás munkájában. Már 
jóval előtte akadunk sokszorosított újdonságokra, 
melyekből néhányat a brüsszel' nemzeti könyvtárban 
is őriznek: Ezek a nyomtatványok az egykorú fontos 
eseményekről hoztak tudósítást; igy például ismeretes 
Kolumbusz-nak egy levele, melyet 1493-ban Sanchez 
Rafáel királyi kincsártartóhoz intézett volt Amerika föl
fedezéséről. Ez a levél sokszorosítás utján számtalan 
példányban terjedt el akkor a müveit világban. Ha a 
mostani viszonyok szerint mérlegeljük Verhoeven 
válalkozását, el sem tudjuk képzelni, milyen nagy 
föladat volt akkoriban rendszeres sajtótermékkel szol
gálni a közönség kívánságát. Nem tekintve a dolog 
kockázatos pénzügyi részét és a teknikai nehézségeket, 
Verhoevennek mindjárt a megindulás után sok rossz
akarattal kellett megküzdenie vállalkozásáért, a mely 
neki kevés anyagi hasznot, de sok üldözést és keserű
séget szerzett. Végre is megtört és vagy két évtizedes 
tusakodás után Ferdussen antverpeni kiadónak adta át 
a lapját, a ki viszont Van Suest nyomdászra ruházta 
a kiadás jogát. A második régi újság Relátiens Veri- 
table címen, francia nyelven jelent meg. Ez is még 
mindig csak regisztráló újság volt, mely kommentár 
nélkül tálalta a híreket a közönség elé. Az első mai 
értelemben vett politikai újságot a toulousei Rousseau 
Péter 1756-ban Liegeben alapította, Journalé Ency- j 
clopedipue címmel, Ebbe a lapba a XVIII. század csak

nem minden nagy elméje dolgozott. így például cikket 
Írtak bele Voltarie, Rousseaux János Jakab, D'Exiles, 
Prévöst, D’Alembert stb. Ez az újság még csak heten- 
kint Jelent meg, de az első napilap se soká váratott 
már magára. Az események legelső krónikása, mely 
naponkint jelent meg, a La Feuillle sans titre különös 
nevet viselte, de hogy a címben hangoztatott fejetlen
ség dolgában sem sok kívánni valót hagyott hátra, 
legjobban az bizonyítja, hogy rövid pályafutás után 
meg is szűnt.

*#• ##• *?<• »$• *$» *?/• #$• «$•

H Í R E K .
Eljegyzés. Lélekemelő ünnepély folyt le lapunk 

szerkesztőjének lakásán a karácsonyi szent ünnepek 
előestéjén. Ekkor váltott ugyanis jegyet a szerkesztő 
egyetlen leánya, Irén Ilonka Butyiri Flóris államvasuti 
tisztviselővel, fokozván ez által a karácsonyest családi 
örömeit. Az ifjú jegyes párnak őszinte szívből kívánjuk, 
hogy egész életük olyan örömteljes legyen, mint a 
milyen volt a boldog család karácsonyestéje!

Elfogott rablóbanda. Nagyszőlősön Lahó 
István csendőr őrsvezetőnek és Szilágyi László csendőr
nek hosszas nyomozás után sikerült elfognia ama hét 
tagból álló bandát, mely a várost és környékét évek 
óta fosztogatva, rettegésben tartotta. A betörések napi
renden voltak; csak a legutóbbi napokban loptak el 
kilencz sertést, több hordó bort és egyéb értékes 
gazdasági czikkeket. Tanyájuk az erdő rengetegében 
volt, hol a csendőrségi járóőr disznótoron érte őket.

Nemes fűz termeléss. A földművelésügyi kor
mány mindent elkövet az utóbbi időben, hogy legjobb 
nemes füzfajtákból minél több telep létesittessék. E 
végből az állami füztelepekről évenkint öt milliót meg
haladó füzdugványt oszt ki községeknek teljesen 
ingyen és községi füztelepek létesítését ez ingyenes 
füzdugványokon kívül holdanként még 100 korona 
pénzsegélylyel is támogatja, hogy ezzel a segítséggel 
a talaj előkészítése és forgatása tehetővé tétessék 
Hogy a gazdaközönség, főleg pedig a füztelepet be. 
állítani szándékozó földbirtokosok megbízható forrás-

Édesapámat is a Jézuska hozta, ugy-e? Kigyel- 
med vezette hozzánk ?

— Nem, fiam, én nem látom, soha sem lá
tom őtet!

De előre nézett, mintha most valahol a messze
ségben feléje közeledve, mégis látná!

— Hát ezt a szép meleg ruhát nem ő adta 
kigyelmednek ?

A rab megsimitotta a fegyencruhát, talán most, 
most először nem találta borzalmasnak.

— Ő adta, fiam! Bizony ő adta rám!
. Az asszony összetette kezét és halkan rebegte:
— Legyen meg az akarata!
— Legyen meg! — ismételte a rab.
— És már nem megy el tőlünk? Fog velem ját

szani holnap? Csinál szánkót? Én már el bírom huzni 
Bözsit!

A rab szeméből könnycsepp gördült ki. Lehajolt 
két gyermekéhez, magához szorította őket, megcsókolta. 
És az a durva, érdes hang úgy remegett, mint talán 
soha, de soha, eltévelyedett életének egyetlen pilla
natában sem:

— Elmegyek, gyermekeim, vissza kell térni oda, 
a hová a kis Jézus küld, hogy . . . hogy ha majd 
eljön értem véghetlen irgalmasságában . . . vezekelvén 
életemben, magához vegyen és mindörökre láthassalak 
benneteket . . .

A gyerekek ezt nem értették, de az asszony és 
künn a csendőrök is megértették, hogy leszálla szent 
karácsony éjjelén az irgalom atyja e sötét, vértől fer
tőzött szívbe és belecsepegtette a töredelem kegyel
mét és fölnyitá e bűnös lélek előtt a kegyelem ki
fogyhatatlan kutforrását. És még egyszer megcsókolván 
gyermekeit és feleségét és letörölvén könnytől ázott 
arcát, leült a földre és Böske és Gyurka fölmásztak 
széles hátára . . .

És bár kívül csikorgó hideg volt és a földi igaz
ságszolgáltatás két szolgája térdig süppedt a hóba és 
arcukat kékre marta a fagyos szél, egymásra néztek 
és a mit az egyik mondott, arra szótlanul bólintott a 
második •

— Várjunk, pajtás, várjunk, még lefektetik a 
kicsinyeket!

És vártak, mig lefektették a kicsinyeket . . . .
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ból nemesebb füzdugványokat szerezhessenek be, 
több állami tanintézet és iskola mellett füztelepeket 
tartanak fönn, a melyből a szaporításra érdemes jobb 
füzfajokból rendes áron, tehát ezrét négy koronájával 
évenkint december hónap 15-ig bárki rendelhet tele
pítésre alkalmas füzdugványokat. Baján homokos tala
jon, Bustyaházán pedig kötött agyagtalajon füzkisérleti 
telepeket létesítettek, a melyeken 52 fűzfa-fajt tanul
mányoznak.

Elfogott pénzhamisítók. Egy szemfüles zöld
ségárus asszony jó nyomra vezette a temesvári rendőr
séget, mely munka közben lepte meg Sághi József 
kőmüveslegényt és édesanyját, a mint éppen nagyban 
öntötték egy ércvegyiilékből a hamis ötkoronásokat. 
45 pompásan sikerült hamisítványt, tiz öntőformát és 
egész tömeg nyersanyagot foglaltak le. Az anyag 
ugyanaz, melyből a forgalomban lévő huszkoronás 
hamis arany-pénzek is készültek s ezért — Bár az el- 
fogottak ezt tagadják — a rendőrség azt hiszi, hogy 
Sághiék bandája készíti azokat is.

A kétségbeesett anya. Sötét tragédia hire ér
kezik Bécsből. Egy kétségbeesett anya minap dél
után második emeleti lakásának ablakából ledobta két 
két gyermekét, azután utánuk ugrott.

A szerencsétlen asszony Hronek Mária huszonöt 
éves takarítónő. Öt évvel ezelőtt elcsábította egy 
Schwager nevű pincér. Házasságot Ígért neki. Szerelmi 
viszonyukból két gyermek született, a négy éves 
Margit és a három éves Józsi. A leány évekig várt, 
hogy kedvese teljesiti ígéretét, de hiába. Schwager 
elhagyta, elutazott Nürnbergbe s ott elvett egy másik 
leányt feleségül. Hronek Mária két gyermekével ez
alatt Schwager anyjánál húzódott meg;- valamennyien 
nagy nyomorúságban éltek, de Schwagerné maga is 
elitélte fiának eljárását s nem tudta a szegény asszonyt 
a két gyerekkel az utcára kidobni. A csábitó házas
sága azonban nem volt boldog. Felesége nemrég 
bánatában megmérgezte magát. Hronek Mária erre a 
hírre elutazott Nürnbergbe és kérte Schwagert, hogy 
most már esküdjenek, meg Schwager azonban kijelen
tette, hogy tudni sem akar felőle s mikor a nő még 
tovább is kérlelte, durván elutasította. Hronek Mária 
erre visszatért Bécsbe s kétségbeesésében gyermekei
vel együtt halálra szánta magát. Aznap reggel mérget 
vett be, azután két alvó gyermekét karjára kapta, az 
ablakhoz sietett velük, a fiúcskát ledobta az udvarra, 
azután karjában a leánykávaf, maga is utána ugrott. 
A kis fiú 'holtan terült el a földön, a leányka látszólag 
alig sérült meg, az anya sérülései azonban halálosak.

Elrablóit gyermek. A temesvári piacom a 
délelőtt izgalmas jelenet folyt le. Holczinger Zsuzsanna 
családi parasztasszony egy kolduló, megnyomorított 
hat esztendős gyermekben megismerte a leányát, a 
kit a cigányok három évvel ezelőtt elraboltak. A 
cigányok, a kik a gyermeket kisérték, a fölfedezés 
után sietve elmenekültek, de a csendőrök elfogták őket.

Vadász-halál. Munkácsról jelenti tudósítónk, 
hogy december 15-én végzetes szerencsétlenség áldo
zata lett Szűk Kálmán iparos, a munkácsi vadász- 
társaság egyik közszeretetben álló tagja. Egyik társá
val őz-vadászatra indult, s a mint kocsijuk az erdei 
utón haladt. Szűk Kálmán megtöltötte fegyverét, hogy 
esetleg a kocsiról ejthesse el az útjába kerülő vadat. 
Azután szivarra gyújtott s e mikor a kocsiba dobott 
gyújtott eltaposta, a felhúzott ravaszu fegyver elsült 
s az egész lövés a szerencsétlen ember oldalába fúró
dott. A herkulesi termetű ember nyomban meghalt,

mert a lövés gyomrát és tüdejét roncsolta össze. 
Szerencsétlensége az egész városban nagy részvétet 
keltett.

Orosz igazságszolgáltatás. Szed léc városban 
történt nemrég, hogy egy gyógyerésznek elveszett 
hetvenkét rubele. A gyógyszerész azzal gyanúsította 
Szadovszky nevű laboránsát, hogy ő lopta el a pénzt 
s föl is jelentette lopásért. Szadovszkyt letartóztatták, 
de a rendőrség előtt természetesen ártatlanak mon
dotta magát, mire a rendőrfőnök kinoztatni kezdte, 
hogy vallomásra bírja. A szerencsétlen embert oly 
embertelen módon gyötörték, hogy szörnyű fájdalmá
ban kétizben öngyilkossá akart lenni, de megaka
dályozták benne. Hogy a kínzástól szabaduljon, végre 
is ráhagyta vallatóira, hogy lopott s kijelentette, hogy 
hajlandó a rendőrökkel elmenni a gyógyszerész pincé
jébe és ott megjelölni a helyet, a hová a pénzt elásta. 
El is kisérték a pincébe, a hol Szadovszky, mialatt a 
rendőrök kutattak, mérget ivott. Bevitték a kórházba 
s mikor már látták, hogy menthetetlen, papot hivattak 
hozzá. Szadovszky halálos ágyán megesküdött a pap
nak, hogy ártatlan s elpanaszolta, hogy kínzói vittek 
rá az öngyilkosságra. Halála után az egész ügy a 
bíróság elé került, a mely most a rendőrfőnököt két 
hónapi szobafogságra, a rendőröket négy-négy hónapi 
börtönre Ítélte.

*$* *&* *5*

Kérelem.
Lapunk mai száma az utolsó ebben az esztendő

ben s még mindig kétszázat meghaladó olyan olvasónk 
van, ki előfizetésének rendezéséről nem gondoskodott. 
Az újév küszöbén újból felkérjük nem csak ezeket, 
de mindazokat a tisztelt olvasóinkat is, kiknek elő
fizetésük a folyó hó végével fog lejárni, hogy az elő
fizetési dijakat lehetőleg még az év végéig, de minden
esetre a jövő hó középéig beküldeni szíveskedjenek. 
A lapot hátralékosainknak is tovább küldjük, abban a 
reményben hogy a jövőben is híveink maradnak s 
nem vonják meg tőlünk támogatásukat. Az előfizetési 
dijak kényelmesebb beküldhetése céljából mai számunk
hoz megcímzett utalványlapokat mellékelünk.

i Szerkesztői üzenetek.
Sticz László urnák, Veszprém. Arra nézve, hogy a 

szebenvármegyei járási erdőőri állásokra a kinevezések meg
történtek-e már, tudósitónktól még mindig nem kaptunk érte
sítést. Roskó Pál urnák, Tápió-Szele. Szászebes rendezett 
tanácsú város, az utolsó népszámlálás szerint van benne 1200 
ház 6692 lakossal. Kiadó lakások leginkább május és november 
hónapokat megelőzőleg kaphatók s elég drágák. Egy szoba és 
konyhából álló lakás 100—120 kor. 2 szobás 180—240 korona.

A kiadóhivatal postája.
Pillér Mihály urnák, Kisdád. A 10 és 12 szám tévedés

ből lett 2 példányban küldve s lehet, hogy ezek helyett más 
két száma nem érkezett meg. Ha igy áll a dolog szíveskedjék 
megírni s akkor a hiányzó számokat pótolni fogjuk. Kozák 
József urnák, Dallos. A 2 korona beérkezett.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

Megjelenik minden vasárnap.

1

i í lFelelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó' jp 
Podhradszky Emil. |

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Január 3. 14. szám.

Boldog Újévet!
ár nappal az Újév napja után ugyan, de 

azért még mindig az uj esztendő küszöbén 
jelenik meg lapunknak ez a száma tisztelt 

olvasóink csendes otthonában, hogy ott a meg- 
szerkesztőjét helyettesítve, »Boldog Ú jévet kí
vánjon azoknak, akik gondolkodásukban s szivük 
érzelmeiben mondhatni hozzánk nőttek s a kik
kel — bár tőlük kisebb-nagyobb távolság választ 
el, lélekben hétről-hétre, mindenkor együtt és 
egyek vagyunk.

Napjainkban ugyanis már nem pusztán a 
személyes együttélés, a közös anyagi érdek, az 
egymásra való utaltság az, a mi egymáshoz 
vonja s összefűzi az embereket, hanem a szellemi 
közösség, az együttérzés, a közös célok szolgálata.

Mi azokkal, kikkel lapunk utján érintkezünk, 
egy nagy családot képezünk telve az egymás 
iránt való rokonszenvvel és érzéssel, szeretjük 
s megbecsüljük egymást, együtt érezzük fájdal
mainkat s együtt örvendünk ott, a hol erre a 
sors alkalmat nyújt.

Tevékenységünk és munkálkodásunk tere 
mindnyájunkkal közös, egy és ugyanaz: fárad- 
hatlanul munkálkodni erdészetünk s igy köz
vetve szeretett hazánk felvirágzásán s ez a szent 
és nagy cél az, mely erőt és kitartást ad nekünk

munkánkban még akkor is, midőn a sors keze 
snlyosan nehezedik ránk. Hűségesen kitartunk 
hivatásunk mellett, nem csakk akkor, ha az 
fáradozásunkat jóléttel jutalmazza s ösvényein
ket rózsássá teszi, hanem akkor is, midőn azokra 
töviseket hint.

És ez a tulajdonságunk az, a mely el
ismerést követel magának honfi testvéreinktől 
és a hazától, de sajnos, ez az elismerés számos 
esetben azoknak jut, kiket a sors, vagy hazánk 
jóvolta jó sorsba, kényelmes helyzetbe juttatott 
s kik eszerint édes gyermekeknek s dédelgetett 
kedvenceknek lenni látszanak. Mi nagyra becsül
jük a tiszta, önzetlen hazaszeretetei mindenkinél, 
mert ez közös és szent kötelességünk mind
nyájunknak, de a mostoha gyermekek szeretete 
még ennnél is több: az már érdem!

Ez után a kitérés után térjünk azonban 
vissza a mi szűk, de barátságos körünkbe s 
foglalkozzunk kissé a saját családi ügyeinkkel.

Azt mondjuk, hogy ez a mi családi körünk 
szűk. Hát bizon mély szomorúsággal kell el
ismernünk, hogy az erdészeti és vadászati al
tisztek nagy családjában csak elenyészően kicsiny 
azoknak a tagoknak a száma, akik mérlegelni 
tudnák vagy akarnák a családias összetartásnak, 
a közös érdekek kötelékének nagy horderejét és 
fontosságát a közös érdekek kivívásában. Ezt 
az egésznek alig öt százaléka teszi, azok, kik 
bár kicsiny, de elszánt csoportba verődtek azzal 
a szándékkal, hogy teljes erejükből küzdeni és 
fáradozni fognak nem csak maguk, de összes

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



106 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

bajtársaik jólétének a kivivására. A többi kilenc
venöt százalék minden érdeklődés nélkül, hidegen, 
mintha őt nem is érdekelné, szemléli ennek a 
kicsiny csoportnak emberi erőt meghaladó küzdel
mét, mig ők maguk a kényelmes semmittevés 
karjaiban nyugosznak s nem gondolnak az írás 
szavaival, melyek szerint a magában meghason- 
lott ház összeroskad.

És ez a széthúzás nagyon nagy baj, sokkal 
nagyobb, mintsem azt bárki is gondolná.

Kiadtuk a jelszót, felállítjuk a tételt s ki
nyilatkoztatjuk, hogy ez vagy az a kivánalom 
alkalmas arra, hogy az erdészeti és vadászati 
altisztek jóléte gyarapodjék. Kimondjuk, hogy 
ilyen vagy olyan sérelem esett a testületen s 
kívánjuk annak az orvoslását. Az, a ki hivatva 
van a kívánalmak teljesítésére, a sérelmek orvos
lására első sorban, és pedig egész méltán és 
jogosan azt kérdezheti: kik és hányán vagytok, 
akiknek a sorsa javítást, a sérelme orvoslást 
kíván s mi szégyenkezve kénytelenek vagyunk 
bevallani, hogy bizon az egésznek csak alig 
negyvened része vagyunk. Hol van hát a többi? 
Miért nincs köztettek? Avagy annak az el
maradt harminckilenc résznek semmi vágya
kozása, semmi sérelme nincs és boldogok vala
mennyien, bár csak annyijuk van mint nektek?

Vájjon nem jogosak és nem indokoltak 
ezek a kérdések? És vájjon az irányadó körök 
nem tételezhetik fel egészen indokoltan, hagy a 
jobb sorsért való küzdelmet csak egy pár ön
magával ineghasonlott és izgága ember foly

tatja, a kiknek semmi okuk sincs erre, mert 
hiszen ha lenne, ugyanez meglenne a többinél 
is, a kik ugyanannak a sorsnak osztályosai és 
még sem keresnek és találnak okot panaszra 
s nem csatlakoznak amazokhoz.

Ebben rejlik azután az oka annak, hogy 
ime közel egy évtized óta folytatott küzdelmünk 
ha nem is egészen, de legnagyobb részben 
meddő volt.

Pedig ne higyje senki, hogy azok, kik 
küzdelmünkben nem támogatnak, olyan sors
ban volnának, mely javításra nem szorul és 
hogy sorsukkal teljesen meg vannak elégedve. 
Dehogy is vannak, sőt akárhány köztük még a 
küzdőknél is elégedetlenebb, hanem más, gyak
ran egészen kicsinyes okok tartják vissza a 
közös érdekek kivívásában való részvételtől. Az 
egyik nem bízik a sikerben, a másik visszariad 
a nehézségektől vagy bármely áldozat hozatalá
tól, mig a harmadik s talán a legnagyobb rész 
csúnya önzésből azt kívánja, hogy más küzköd- 
jék érte, ő majd csak a kész gyümölcsöket 
fogja szedni.

így volt ez eddig s ha jövőben is igy 
lenne, méltán megrendülne minden bizalmunk 
az erdészeii és vadászati altisztek boldogulásá
ban, a melynek csiráit csak a szoros összetar
tásban és együttműködésben látjuk. Addig, a 
mig ezek hiányozni fognak, hiábavaló minden 
igyekezetünk, kárba vész minden lelkesedésünk 
és ha fel is épitenők az erdészeti és vadászati 
altisztek boldogulásának a házát, az nem kő

vl? t A r  C  Z  A . ví/*

Madarak szerelme.
(Az »Uj Idők« után.)

mi tudós Hermán Ottónk könyvet irt a 
madarakról, mely már közkézen forog, most 
azonban nem az ő müvét akarjuk méltatni, 

hanem röviden ismertetni azt a tanulmányt, a melyet 
Magand d’ Aubusson irt a madarak szerelméről és 
családi életéről. Ebből szedünk össze néhány adatot.

Hogy a madárnak is van szerelemre gerjedő 
szive, családi élete pedig kis hijján képe az ember 
családi életének! Hogy az élőlények erkölcsi és fizikai 
törvényei alá tartozik a madár is, az emberi érzés és 
tudás csirái ott vannak az élet alsó formáiban . . . .

Voltaire lenézte a szerelmet. Aki fogalmat akar 
szerezni a szerelemről — irta ö — figyelje meg a

verebet! Ő tehát csak fizikai részét látta a szerelemnek. 
Pedig hát nem igaz ez! Az állatok szerelme sincs 
teljes hijjával az ideálnak. Ma már rájött a biológia, 
hogy az ember legmagasabb erkölcsi és szelemi 
képességeinek csirája ott sarkad, — persze egész 
kezdetlegesen, — az állatokban. Az állati élet nagy 
óceánján ott úszkálnak a mi társadalmi és érzelmi 
életünk hajói.

A madár szeret egész az önzetlenségig, az ön- 
feláldozásig, a belehalásig. Szereti párját s szereti 
gyermekét; van benne házastársi hűség, apai és anyai 
önfeláldozás.

A legtöbb madár egynejüségben él: a papagályok, 
a ragadozók, a verebek, a bibicfélék többnyire egy- 
nejüek! a tyukfajták és az uszómadarak közt vannak 
a többnejüek. A kis papagájférj példányképe a jó férj
nek s nincs gondosabb, jobb anya párjánál; a férj 
nem gondol mással, csak a feleségével; ott dalol neki 
a fészek előtt, mulattatja, szórakoztatja s táplálja a 
költés idején; sohasem szomorú,, mindig jókedvű ; egy-
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sziklára, hanem porondra lenne építve s az első 
fuvalom romba dönthetné.

Most, az újév küszöbén nem tudunk tehát 
jobbat kívánni az erdészeti és vadászati altisz
teknek, mint azt, hogy a Mindenható töltse meg 
az ő sziveiket az összetartozás és kölcsönös 
szeretet és megbecsülés érzeteivel s világosítsa 
fel elméiket, hogy csak ezeknek a tulajdonságok
nak birtokában lesznek alkalmasak és képesek 
a kitűzött nemes célokat s ezek utján boldogu
lásukat is elérni s csak akkor, ha ezt meghozza 
nekik, lesz igazán boldogságot hozó az ujesztendő 
s nem lesz foganat nélkül a hozzájuk intézett 
ez a szózatunk:

»Boldog Újévet!

Havi mozzanatok és teendők.
Irta : Vihar Győző. (Folytatás).

Júliusban.
A ragadozók elhagyják otthonukat,
Mindegyikük préda után kémlel, kutat 
A ravasz róka a gabnákban üt tanyát 
S rakoncátlankodik ott az egész család.
A sürü helyeket kedveli most a nyúl 
S hol a hajtás buja, mindenütt meglapul;
Vágásban, bokorban és a vetésekben,
Csak nedves helyen s hol sok a szúnyog, ott nem. 
Vadsertés konkdákba veró'dve jár és kel,
Leginkább akkor, ha szélcsendes az éjjel,
Nagy károkat tesz a gabonaföldeken,

más mellett hálnak s még félálomban is édesen szólit- 
gatják egymást.

Egy ausztráliai vadász beszélte az írónak, hogy 
leló'tt egyszer egy papagályt; áldozata elterült a földön, 
párja kétségbeesetten röpködött fölölte,, majd leszált 
melléje, nézegette, kerülgette, csőrével emelgette, mintha 
költögette volna. Látva végre, hogy nem ébred, két
ségbeesett s magával nem töró'dve nem akart meg
válni halott párjától.

Franklin doktor jegyezte fel a következő' esetet: 
Ismert két papagályt. Négy esztendeje éltek már együtt, 
a midőn a nőstényt meglepte a köszvény, az Angliába 
kerülő papagályok betegsége; nem tudott leszálni a 
fészkéről, párja, a him hordott neki enni csőrében s 
vagy négy hónapig Így táplálta. Utóbb, a mikor még 
jobban elgyengült s mozdulni sem tudott, csőrével, 
szárnyával segített neki. A mikor pedig már haldokolni 
kezdett, iparkodott kinyitni párja csőrét, hogy egyék. 
Azután panaszosan sikongott, majd meg elcsöndesült, 
szemét le nem vette róla, nézte keservesen, hogy

A kukoricákban pedig nemkülömben;
Ily helyen az őzbak is elhever mostan,
Hogyha már megunta helyét a pagonyban.
Ez időtájban a szarvas nagyon kegyes:
Nyugalmas, más vadtól ment helyeket keres;
Az erdőn kívüli csendes legelőket 
Kedveli s naphosszant rajtuk legelészget,
De a vetésben is szívesen elhever,
Ha nem abajgatja ott állat vagy ember.
A csendes estéken aztán ellátogat 
Herére, vetésre, vagy hol más táp akad 
Gazdasági földön kint az erdőszélen 
S ott tölti az egész éjt ha csendes mindeu. 
Hatalmas ágas és bogas fejdiszével 
Bár némán, de mégis büszkélkedve jár — kel; 
Egy-egy hangyaboly és túrás előtt megáll 
Méltóságteljesen, mint igazi király,
Megbolygatja őket mellső lábaival
És ha semmi gyanúst sem nem Iái, sem nem hall:
Királyi koronáját sem kíméli meg,
Ezt is neki szegzi s imigyen »enyeleg.«*
Máj pedig meghízott, nehézkes tetsével 
Mind odább, odább az erdőszélbe lépdel 
S itt visszafordulva még egy-egy kört csinál,
A mely »csal-csel« — után végképen elinal.
Ilyen helyek és más váltók feljegyzendők,
Mert elsejétől a bikák soron lévők,
Habár a még mindig bogos fejdisz miatt 
Lövésüktől úri vadász visszariad,
Sőt a már lőhető dámbikák közül is 
Ceak a nyársasokat érje a golyóbis;
Hisz’ ott van az őzbak: ha szép s jó az idő,
Ez most már mindenütt javában lőhető 
E hó közepén túl, délelőtti tíztől 
Délután ötig a cserkészösvényről,
Ha jó az őzsuta utánozott hangja,
Mely a vágyakodó bakot lépre csalja

adja ki lelkét . . . Néhány hétre utánna pusztult 
maga is.

A szenvedélyes verébben csak akkora a házas
társi hűség, mint a nagy ragadozó madárban. Volt rá 
tanú, hogy két veréb egész nyáron, őszkor s még 
télen is hordta a táplálékot a fészekbe s a fészekben 
egy foglyul esett fiatal verebet találtak, amelynek a 
lába úgy hurokba esett, hogy nem tudott a fészek
ből kirepülni.

A kendelice maga a szerelmes gyöngédség. A 
him szárnyával takargatja szunnyadó párját s édel- 
gésük teli van poézissel. A fenyőmadár el nem hagyná 
sebesült vagy foglyul esett párját akár élete árán. Az 
emberhez is bizalommal vannak s csak akkor rémül
nek, menekülnek tőlünk, amikor észreveszik kegyetlen
ségünket. A gerle szerelme közmondásos: eltart évekig, 
haláláig.

A gázlókban is van hűség; a gólya például az 
egész életre párosodik s hívek egymáshoz. A távoliét 
sem változtat érzelmükön. Brehm írja, hogy egy nős-
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S a sertéskonda is ott van mulatságul.
S ha körül tekint az ember, szinte bámul, 
Hogy milyen számos és sokféle az a vad,
A mely mostanában hurokra akadhat,
Ott a számlálhatlan, tömérdek sneff-féle 
S a vizi szárnyasok általában véve,
A melyekre lehet puskázni: cserkészve 
Vagy húzáson lesve, hajnalban és estve, 
Húznak a galambok is aratás után 
S rájuk lesve reggel, avagy alkony táján,
A fáradság nagyon kifizeti magát:
Födött helyről lőve sok lelhet most halált. 
Harmattal fiatal vizslánknak is most már 
Meg-megmutathatjuk, hogy a fürj merre jár, 
De a vérebnek is elég alkalma van 
Bemutatni; mit tud a sürü pagonyban.
A fácánt és foglyot kíméljük meg még most, 
Költő helyeiken hadd bújják a bokrost, 
Inkább nézzük most a fiatal kacsákat,
Víz kiöntéseken lelünk akárhányat,
A hol bogarászva töltik el a napot 
S más vizi szárnyast is eleget kapunk ott. 
Ezen kívül pusztítsd a kártékonyakat 
Mindaddig, közülök mig csak egy is akad. 
Csopóláda, fogóvas és oszlop csapdák 
A legszebb eredményt mind ilyenkor adják, 
Az uhu azonban és a héja-kosár 
Ebben az időben kevés sikerrel jár.
A vén lúd és kacsa is lohosodik még 
S ez — hol van akarat és kellő ügyesség — 
Élő csalinak még könnyen befogható 
Ha felállittatik ily czélból a háló.
Fő azonban a lombtakarmány gyűjtése,
Sózok újítása és több más efféle.

Augusztusban.
Ez a hó a vadászszüretnek kezdete 
S ki kötelességét hűn teljesítette,

Sok édes órát tölt a természet ölén,
Szárazon és vizen, akár itt vagy ott mén.
A mig abajgatva nem lett bármelyik vad,
Arra a vadász csak oly helyen akadhat,
A hol fészkelt avagy a hol növekedett,
Mert legjobb’ szereti az ilyen helyeket.
A szőrmés vad buvja az erdőszéleket 
S tanyázni vetések közelében szeret,
Hová éjjelenkint kijárva tápot lel,
Okozván érzékeny károkat ott ezzel.
Az apróvad inkább a mezőre vonul,
Ott van a fürj, haris, fogoly, fácán és nyúl. 
Mindegyik keresi az árnyékos helyet,
A szárnyas viz mellett, ott, a hol csak lehet.
A császármadár is szint’ úgy cselekszik most, 
Csakhogy ez az erdőn buvja a bozótost,
És helyét mindegyik csak akkor hagyja el, 
Midőn leszált a nap s a csillag ragyog fel.
A túzok a zab- és tengeri táblákban 
Gyenge csibéinek társaságában van.
A galambfélék az erdőkben hüselnek 
S az árnyékban fittyet hánynak a melegnek, 
De mikor a nap már hajlik nyugovóra,
Akkor kivonulnak mind az itatóra,
A gojzér, a galamb, sneff es bíbic sereg 
Mindmegannyi kívül legelve tényfereg 
A vizmenti tarlón vagy nedves réteken 
És szántókon, hol van élelem bőviben,
A mórsneff iszapos és sáros helyeken 
Akárhányszor egész csapatban felrebben,
De a duplasneff már inkább csak egyedül 
A vizenyős rétek füves helyein ül. 
Csapatokban húznak esthajnalt a kacsák 
S könnyen megtölthető velük most a hátzsák, 
Csakhogy jó előre ki kell kémlelni azt,
Hogy a kacsasereg mely útirányt választ. 
Dusálkodhatván most a szarvas jó tápban,

tény gólya három teljes esztendeig tartózkodott ugyan
azon a helyen; télen az istálóba húzódott, párja hű
ségesen visszakerült hozzá tavaszkor s együtt javít
gatták fészküket. A negyedik őszkor a him se távozott; 
párja mellett maradt négy télen át. Gonosz emberek 
megölték a két gólyát s akkor derült ki, hogy a 
nőstény valami régi seb miatt nem kelhetett vándorútra.

A szenegáli óriás gólyáról, a szabirüről azt írják, 
hogy példás hüségü. Ha a házastársak közül az egyik 
elpusztul, özvegyen, egyedül él a másik s csak nehezen 
párosodik újra. így a brazíliai karnisi is nyöszörögve 
gyászolja elveszett párját s ott emészti el magát, ahol 
a párját elvesztette.

A tyúkok és az uszómadarak között is akadnak 
hűségesen szerető párok. És milyen szép óhajt lenni, 
mennyire akar tetszeni a him madár! Akár csak a 
férfi. Mindenfélekép azon van, hogy őt válasszák, ő 
tessék: dalol, csupa gyöngédség, kpnyörgő, szere
tetreméltó állásba helyezkedik, szenvedélyesen követi 
a nőstényt, parádézik, szép tollát mutogatja, véres,

halálos viaskodásra áll ki, kockáztatja életét vagy 
kevésbbé veszélyes lovagi viaskodásra kél, a mely
ben életét veszedelem nem fenyegeti, de ereje, ügyes
sége, daliás volta kitűnik. Nekünk is gyönyörűség, de 
csak a madár érti meg igazán a szerelmes madár 
énekét! Egy-egy hang, egy-egy kis nesz, amely nekünk 
nyers, melyet mi alig veszünk észre, ki tudja mekkora 
gyönyörűség a madárfülnek. A civilizált ember már 
régen nem érti az állatok nyelvét s az is bizonyos, 
hogy a szabadban élő vadember jobban ismeri az 
állati lelket, mint a tudós természetbúvár.

És milyen a szerelmes madár köntöse! És milyen 
kacér tud lenni, hogy udvarodat magának a madár
kisasszony!

Néhány verébfajta s néhány énekes madár úgy 
iilesztgeti magát, úgy billeg, táncol, amikor tetszeni 
vágyik, hogy szinte nevetséges. Például az afrikai 
pusztákon élő exythrospires githainák táncot lejtenek 
a nőstény körül s a him úgy tartja a szárnyait, mintha 
ölelésre hívná. A struc lekuporodik nyolc-tiz percig,
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Meghízik s a legjobb kondícióban van;
Közülök a gyengébb s számfeletti bikák,
A melyek ez évben lelövésre szánvák,
Leshelybó'l s cserkészve leló'hetó'k immár,
De a kapitális egyedekért még kár.
A dámbika is jobb húsban van már, mint volt 
S Így a lelövése ennek is indokolt.
Az őzbak e hónak az első felében 
Gyakran beugrik a csalsipra merészen.
Ennek a hónapnak elsejétől kezdve.
Szabadon lőhető a fogoly s a zerge 
Ezek után pedig tizenöt nap múlva 
Törvény szerint lőhetsz túzokra és nyúlra.
A zergegidára lőni soh’sem szabad,
Allván ez mindenkor Iő-tilalom alatt.
Ezen kívül nagy kár az anyanyulakért,
S az határozottan vadász regulát sért,
A ki fejletlenebb fogolycsapat közül 
Csak egy darabot is ejt szükségtelenül.
Ebben a hónapban gonddal kuttasuk át 
Az erősebb fővad tanyáját, váltóját.
A vadászható jó szarvasokról jegyzék 
Nagy pontossággal és gonddal szerkesztessék 
S ha más adatunk nincs, csak a nyomok csupán, 
Akkor legalább is ezeknek alapján.
Duvadakkal szemben e hónapban is csak 
A vasak és többi fogók alkalmasak.
A mi pedig a lombtakarmányt illeti,
Azt gyűjtse szorgosan még most is mindenki,
A vadaskertben is akad munkád, mert ott 
Most kell elvetned a repcét és a rozsot.
Szóval e hónapban kevés már a szünet,
Akad dolgod elég: itt a vadász szüret!

egyforma taktursa hintázza fejét és nyakát, szárnyai
val veri az ütemet, egész teste reszket, tompa, mély 
bugással panaszkodik, hogy ő milyen szerelmes. A 
darvak is táncot járnak és ki ne látta volna, milyen 
büszkén mutogatja pompás tollazatát a páva, amikor 
tetszeni akar párjának. A táncoló madarak közt leg
érdekesebbek azok a remek, narancssárga madarak, 
amelyek Brazília északkeleti hegyei közt élnek. Schom- 
burg Richárd figyelte meg őket nagy óvatosan. Egy 
sziklafensikon táncolt a him s köröskörül nézte táncát 
a többi him és nőstény, vagy húsz darab. A táncoló 
him gangosán járt eleinte körben, kiterjesztgette a 
szárnyát, hányta a fejét jobbra s balra, meg — meg
kaparta a sziklát, ugrándozott, széjjel tárta farktollait, 
mig belé nem fáradt s félre nem röppent, átadva a 
tánchelyet egy másik hímnek, az a harmadiknak és 
igy kerültek sorra egymás után. A nőstények csipeg- 
tek a táncból fáradtan félreálló hímnek, mintegy tet
szésüknek adva kifejezést.

Hogy milyen őrült szerelmes a fajdkakas, azt

A pozsonyi erdőőri szakvizsga.
Az erdőőri szakvizsgákon feltett egyes kérdések

nek és a vizsga lefolyásának ismertetése hivatva lenne 
lapunk érdekességét is fokozni, ezenkívül pedig az 
ilyen közlemények hasznos Útmutatóul szolgálhatná
nak a következő nemzedéknek, vagyis azoknak, kik 
még csak készülődnek az erdőőri szakvizsga letételére, 
mégis a legritkább esetek közé tartozik, hogy erre 
vonatkozó értesítéseket találjunk lapunkban Oka ennek 
bizonyára az, hogy a vizsgázók midőn már levizs
gáztak, mit sem tőrödnek az ilyen csekélységnek 
látszó dologgal s kisebb gondjuk is nagyobb annál, 
hogy értesítéseiket a lap szerkesztőjének beküldjék, a 
mit pedig az bizonyára szívesen fogadna. (Igazsága 
van; az a szomorú dolog, hogy mindenki csak a 
szerkesztő munkáját várja s csak ritkán akad olyan, 
aki maga is segíteni akarna, már pedig egy ember 
minden erőfeszítés mellett sem képes minden kívána
lomnak megfelelni. A szerkesztő).

Nem akarván magam is az ilyen kényelem szeretők 
sorába tartozni, de meg miután ezzel közhasznú szol
gálatot vélek tenni, röviden ismertetem itt a Pozsony 
bán folyó év őszén megtartott erdőőri szakvizsga 
lefolyását.

A vizsgára 22 egyén jelentkezett s ezek közül 
21 megkapta az engedélyt, 1 pedig nem.

Az Írásbeli kérdések következők voltak:
I. Ha egy vágásterület, a melynek szélessége 

45 öl és hosszúsága 1Ő0 öl, letaroltak s termelve lett 
rajta 535 darab fatörzs, átlag 4 m. hosszú és 28 cm. 
átmérőjű, hány kát. hold volt a vágásterület, hány 
köbméter fa termett rajta átlag és mennyi összesen?

tndja minden vadász. Hajnalhasadtakor, amikor fele
ségeit hívja, se lát, se hal s a puskadurranásra sem 
eszmél.

A versengő himek viaskodása ritkán halálos ki
menetelű ; a gyöngébb meghátrál. Inkább csak olyan 
lovagi tornák; tetszeni akarnak; jobban rémitgetik, 
semmint bántják egymást.

Az ilyen lovagmadarak közt legjelesebb egy 
gázló — fajta, amelyet viaskodónak neveznek az ornito
lógusok. Az esztendő 9 hónapján át szerényen meg
vonulva, szürke köntösben álldogál a tengerparton 
vagy nagy mocsarakban, de tavaszkor mintha kicse
rélnék. Rá sem lehet ismerni a szürke madárra, Békés 
természetét harcias, kötekedő kedv váltja fel, színes 
tollai nőnek, a mellén erős, sürü, diszes, mint valami 
vért, a feje két oldalán toll — bokréta serked s megy 
a rendes viaskodó helyre, ahol küzdeni szoktak a 
himek. Aféle friss pázsitos tisztás ez a hely. Az első
nek érkező figyel s türelmetlenül várja, jönnek-e már 
ellenfelei? S aztán küzdenek, meg-megpihennek, újra
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Továbbá termeltetett rajta még 265 ürmeter hasábfa, 
160 üm. dorongfa, 85 üm. tuskófa és 54 üm. galyfa. 
Hány köbméter volt a hasábfa, ha 1 ürm. = 0 ‘7 kbm- 
el: hány köbméter volt a dorongfa, ha 1 ürm. = 0 ’62 
kb-el, mennyi volt a tuskófa, ha 1 ürm. —0’7 kbm-el 
és végül a galyfa, ha 1 ürm. = 0 ’42 kbm-el?

II. Mily nemű fák alkalmasak épületfára és melyek 
azok az épületfa választékok, a melyeket leginkább 
használnak ?

III, Írja le a vizsgálattevó', hogy ha szolgálatában 
egy oly egyént ér falopáson, kit sem nem ismer, sem 
meg nem zálogolhat, mi a kötelessége ez esetben az 
erdó'ó'rnek és hogy fogja azt az erdei kihágási naplóba 
bejegyezni, hogy a rovatok szabályszerűen ki legyenek 
töltve?

Október 10-én volt az írásbeli vizsga s ezután 
naponkint 6 jelentkező' tett szóbeli vizgálatot. Tudo
másom szerint kitünően vizsgázott 4, jól 10, kielégítően 
4 és 3 megbukott.

A vizsgálóbizottság elnöke volt Lászlóffy Gábor 
főerdőtanácsos, tagjai pedig: Bossányt I. m. kir. fő
erdész és Feér Pál Pozsony város kezelő erdésze.

Szép Ödön
urad. s. erdész.

jH a s z n o s  tu d n iv a ló k .
Erdőtenyésztés. Erdei magvak. Gyüjtsünk 

kőris, bükk- és akáczfamagot; erdei-, fekete- és lúcz- 
fenyő-tobozokat. Enyhe időjárás beálltával halászszunk 
égerfamagot. Fütött megpergetőkben pergessük a 
magot a gyűjtött tobozokból. Csere vagy vétel által 
lássuk el magunkat az alátelepitésre, vetésre és a 
csemetekertekbe szükséges magvakkal és próbáljuk 
ki a már meglevő magvaink csiraképességét. Verő
fényes napokon vizsgáljuk meg a teleltetésre elhelye-

kezdik, ütik, verik egymást, de olyan kecsesen, hogy 
egy csöpp vér se omlik, alig egy-egy szál toll marad 
a viaskodás terén. Csőrük puhább, semhogy sebet 
ejthetnének egymáson.

A szépet is szeretik a madarak. Az ausztráliai 
rigó bölcsőformáju fészket rak. színes toliakkal pár
názza ki, csillogó kavicsokkal, színes kagylókkal s 
mindenféle ragyogó holmival ékesíti s az ilyen fészekbe 
csak édelegni szálnak a párok találkára; a tojásnak, 
családi otthonnak aztán egyszerűbb fészket raknak.

Sok a tisztességes hü férj is a madárvilágban, 
de akad csapodár, csavargó is. Espinas az állati társa
dalmakról írott tanulmányában azt mondja, hogy annál 
hűtlenebb a madár, mennél ostobább, minél kevésbbé 
intelligens.

De úgy látszik, hogy csak a madár! Az emberek
nél ennek a megforditottját látjuk!

zett tölgy- és bükkmakkot és szükség esetén lapálol- 
juk át.

Erdőhasználat. A síksági, az elő- és közép
hegységi, kisebb hó mellett a magas hegységi erdők
ben is a favágás folytatandó; — de leginkább és külö
nösen szorgalmazandó a favágás az áradásos, mocsaras 
és egyébként hozzáférhetlen helyeken álló éger-, nyír
ás egyéb puhafa sarjerdőkben, melyek most a leg
könnyebben megközelíthetők. Ezekben a fa levágandó, 
még a hó- és jégolvadás előtt kiszállítandó és a vá
gások a galy- és rőzsefától megtisztitandók. Cserkéreg- 
hántó üzemben kezelt erdőben a puhafakivágását, és 
a hozzáférhető állabokban kisebb hó mellett a ritkítást 
is folytathatjuk. A favágók szorgosan ellenőrizendők, 
hogy csak a kijelölt fákat vágják, magas tuskókat ne 
hagyjanak; a ledöntött fát a kívánt választékok szerint 
gondosan feldolgozzák és a tüzifamétereket jól tömören 
rakásolják. A termelt fának rendeltetési helyére, u. m. 
farakódó- és szenitő helyekre, az úsztatok- és csúsz- 
tatókhoz való szállítása most a kőkeményre fagyott 
földön a legkönnyebben eszközölhető. Szállítsunk fát 
a mészégető helyekre és termeljünk a mészégetéshez 
szükséges kőanyagot.

Erdővédelem. Erősítsük meg az őriztetet a fa
lopások ellen. Ellenben mód nyújtandó arra, hogy a 
szegényebb és egyébként csakis a falopásra szorult 
nép bessületes munkája révén a szükséges tűzifához 
juthasson. A fenyvesekben található hernyók és bábok 
pusztítása czéljából hajtsuk be a disznókat. Őrizzük a 
vetéseket és a csemetekerteket a nyúl- és egérrágás
tól. Magas hónál lerázás által mentsük meg a fiatalosokat 
a hótöréstől.

K Ü L Ö N F É L É K .
A karácsonyfa. Mint sok más állítás, a németek 

az a dicsekvése is, a mely szerint a karácsonyfa 
ó-germán szokás lett volna és hogy ezt a szép szokást 
a germánok terjesztették volna el a többi népek között 
is, hamis. Be van bizonyítva, hogy egész a 17-ik 
századig egyetlenegy német iró se említi a karácsonyfát, 
így hát az a kép, mely Luthert a karácsonyfa alatt 
ábrázolja a családjával, nem más, mint fantázia. Még 
a 18. század második felében is a karácsonyfa Német
országban majdnem ismeretlen volt. Goethe ilyent 
Körner nagyanyja házában 1765-ben látott először 
és igen meglepte őt az eddig ismeretlen szép szokás 
Hebel megemlíti 1803-ban, hogy a karácsonyfa a dél
németországi népnél otthonos lett, mig a protestáns 
északnémeteknél még akkor mirtus díszítette az 
ünnepi estén az asztalt. Csak a napóleoni háborúk 
után terjedt el egész Németországban a karácsonyfa- 
állitás *és Henrietté királyi hercegnő, az asperni győző 
neje tette ezt otthonossá Bécsben és ezáltal egész 
Ausztriában, mig Magyarországon József királyi herceg 
felesége, württembergi Dorottya, 1819-ben állította az 
első karácsonyfát.

A csábító büntetése. Egy német újság egy 
száz esztendővel ezelőtt hozott erkölcsvédő- törvény 
szövegét közli most. A huszonnégy paragrafusból álló 
törvényt Luzern kanton kistanácsa hozta és 1803 no
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vember 14-én léptette életbe. A törvény a csábitó 
büntetéséró'l rendelkezik. A- paragrafusai szerint a 
nőtlen ember, ha az a véletlenség történik meg vele, 
hogy apává lesz, szabadságvesztéssel és pénzbirággal 
bűnhődik, Ha leány a gyermek anyja, a csábitó három 
napi börtönt kap, ha özvegyasszony csak egy napit. 
Birságul fizet, ha a vagyona háromezer franknál nem 
több, harminckét frankot, ha háromezer franknál több, 
kétszáznegyven frankot. Ha visszaesik a bűnébe, a 
büntetés dupláját méri rá a törvény, kétszerannyi fog
ságot szenved és kétannyi bírságot fizet. A pénzbírság 
fele az anyáé, a ki ezenfelül tartásdijat is követelhet. 
Ha a csábitó házas ember, a büntetése mindjárt az 
első esetben hat napi börtön és ötszáz frank birság. 
Ez a birság egész összegében a házasságon kívül 
született gyermek anyjáé. — A régi törvények között 
akadtak igen jók és emberségesek is.

Egy híres kigyóvadász. Európa mérges kígyói 
közt a vipera majdnem az egyetlen és egyúttal álta
lánosan ismert veszélyes marásu kigyófaj, mely szapora- 
sága következtében, az északibb tájak kivételével, 
földrészünkön majdnem mindenütt s igy hazánkban 
is el van terjedve. Az utóbbi évtizedekben különösen 
nagy mértékben elszaporodott Francziaországban, úgy, 
hogy a viperák kiirtására a közigazgatási hatóságok 
tetemes dijakat tűztek ki. A kigyópusztitás terén Európá
ban első helyre jutott Courlot híres franczja kigyó
vadász, ki egyidőben évenkint átlag 3000 darab viperát 
szolgáltatott be. A vipera darabjáért 50 cemtimes 
lődij járt s igy Courtot, ki mint jó lövő és gyakorlott 
vadász, amúgy is kényelmesen meg fudott élni, a 
vipera-vadászat révén is tisztességes évi mellékjöve
delemre tett szert. A tízezredik vipera után, hazájában 
körútra indult, elsősorban hogy a viperákat hazája 
távolesőbb vidékein is kipusztitsa, másodsorban pedig, 
hogy honfitársainak sajátságos öltözékben bemutat
kozzék. Ez a csodálatos öltöny közel 1000 darab 
vipera bőréből készült. Az öltöny: kabátból, mellény
ből, nadrágból és sapkából állott- Valamennyi önej
tette vipera-bőrből készítve. A viperák s áltálában a 
kígyók életmódját, szokásait, tartózkodási és búvó
helyeit olyannyira kitanulmányozta, hogy e tekintet
ben tapasztalataiból bármely természettudós bő anyagot 
meríthetett volna. Lőfegyverén kívül, kigyóvadászataira 
rendesen még egy különös szerkezetű hegyes vas
villát is vitt magával, a melylyel rendkívüli ügyesen 
pusztitgatta a viperákat. A hol akárhány éles szemű 
vadászember gyanútlanul elhaladt volna, ott az ő 
gyakorlott szeme azonnal észrevette a veszedelmes 
viperát. i

Mérges tengeri kígyók. Széliében elterjedt az 
a hit, hogy a tengeri kígyók egyáltalán nem vesze- 
delmelmesek. Az utóbbi időben azonban sajnálatos 
halálesetek éppen ennek a véleménynek az ellenkezőjét 
igazolták. Japánban, Indiában, Uj-Kaledoniában akár
hányszor halálosnak bizonyult a tengeri kígyók csípése. 
Most tartalmas czikket közöl dr. Kermorgant az 
»Anneles d’Hygiéne et de Médicine c9 loniales«-ban a 
tengeri kígyók veszedelmes voltáról. Ázsia és Afrika 
keleti, Közép-Amerika és Ausztália nyugati partjain 
igen gyakoriak a tengeri kígyók, melyek valamennyien 
méreghólyaggal bírnak. Dr. Kermorgant patkánynyal 
és kutyával kísérletezett. A megmart állatok öt perez 
alatt epusztultak.

Milyen nő tetszik a férfiaknak. Ezzel a kér
déssel már a világ majdnem minden embere foglal
kozott s még sem tudtak rá eddig kielégítő választ 
adni. Az a fölfogás, hogy az igazán szép nő minden

férfiúnak tetszik, nem való, a mit legjobban az bizo
nyít, hogy igen sok szép leány marad örökre hajadon- 
nak. Nálunk a minden tekintetben modern Európában 
a férfiaknak — leginkább — a pénzes nők tetszenek. 
A nők jól tudják, hogy a szépség ma már nem az 
első kellék a férjhezmenéshez. Az újságok apró hirde
téseiben is nem a szépségüket, hanem a hozományukat 
emelik ki legjobban. A férfiak ízlése a női szépség 
dolgában igen különféle: Van férfi, ki a csinos termetű 
nőket kedveli, van, ki csak az arc szépségében tud 
gyönyörködni. Mennyire más ízlésük van a más világ
részekben lakó, kevésbbé müveit embereknek a női 
szépség dolgában! A Sandvich-szigetek lakói a nő 
szépségét testi súlya szerint Ítélik meg. A kínai ember 
azt kívánja, hogy a feleségének fekete foga és meg
nyomorított lába legyen. A déli tenger-szigetek lakói
nak a nő csak úgy tetszik, ha orrrában rézgyűrűt 
visel, teste pedig világos-kék színekkel van tetoválva. 
Néhány afrikai fejedelem pedig megköveteli, hogy 
menyasszonya a lakodalom előtt fogait fűrész alak
ban kiráspolyoztassa.
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H Í R E K .
Halálos elgázolás. A Szolnokról m. hó 27-én 

Budapestre robogó személyvonat a fővárosban elgázok 
egy tejeskocsit kocsistul-lovastul. A kocsis Gémesi 
József, fiatal majoros meghalt, a kocsi apróra össze
törött s a lovat is darabokra szaggatta a lokomotív. 
A szerencsétlenség Gyömrői-ut 601. számú sorompós 
átjárójánál történt, a hol a vonat megérkezése előtt 
hosszú sor tejeskocsi hajtott keresztül. Közvetlenül 
Gémesi József előtt haladt külön kocsin a feleségű s ő 
még szerencsésen átjutott a síneken. Ekkor robogott 
elő a vonat s Gémesiné hátrakiáltott az urának, hogy 
vigyázzon, itt a vonat. Előugrott Hegedűs Lukács 
József vasúti bakter is, rákiáltott ő is Gémesire, hogy 
álljon meg, s lebocsátotta a sorompót. De a vigyá
zatlan majoros nem hajtott az intésre, belecsapott a 
lovába s a lefelé ereszkedő sorompó alatt még sebesen 
a sínre vágtatott. Keresztül azonban már nem jutott 
a sínen, mert a vonat elkapta a kocsit s maga alá 
gyűrte. Gémesi nem került a vonat alá, hanem az 
összeütközés pillanatában lezuhant a bakról a töltésre 
s olyan szerencsétlenül esett, hogy nyomban meghalt. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték. A 
rendőrség a sorompó őre ellen megindította az eljárást.

Kidobta a robogó vonatból. A csehországi 
Fitschinből felháborító, brutálitás hire érkezik. Az eset 
színhelye egy Jitschin és Wostramer között közlekedő 
vasúti kocsi harmadik osztálya, ahol többek között 
egy Kysela nevű 16 éves gimnázista utazott. A diák 
útközben szóváltásba elegyedett Szubata József smidari 
paraszttal, aki a többi utasok szemeláttára, mielőtt 
őrült tettét megakadályozhatták volna, megragadta a 
fiatal diákot s kidobta a robogó vonatból. A szeren
csétlen fiatal ember életveszélyes sürüléseket szen
vedett. A parasztot letartóztatták.

Nyomor és betegség. Megrendítő tragédia 
hire jön Nagy-Kanizáról. Egy ottani Deutsch nevű, 
szegénysoru öreg embernek két fia volt, A tizennyolc 
éves Miksa, a ki egy magánvállalatnál dolgozott mint 
hivatalnok és öcscse, a kilenc éves Imre. A két fiú 
egyre beteg volt s bajuk gyógyíthatatlan. Atyjuk, a 
ki nagyon szerette őket, remélte, hogy lehet rajtuk 
segíteni, s minden áldozatot meghozott, hogy kígyó-

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



112 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

gyitassa őket. A kezelés azonban mit sem használt, a 
fiuk nem gyógyultak ki, a sok költség azonban a 
tönrejutás szélére juttatra. Deutsch Miksa, a ki mind
ezt látta, elkeseredésében elhatározta, hogy megöli 
öcscsét is, magát is, hogy megszabadtsa atyját a végső 
nyomortól s morfiumot adott be öcscsének, azután 
revolverrel agyonlőtte az álomba merült fiúcskát. A 
következő pillanatban már maga ellen emelte a fegy
vert, de keze csonka lévén, elsütni nem tudta s el is 
ejtette. A dörrenésre ekkor már berohantak a ház
beliek s megakadályozták a fiút abban, hogy ön
gyilkossá legyen. Első pillanatban mindenki azt hitte, 
hogy a kilenc éves íu is öngyilkossá lett, de azután 
fölbontották Deutsch Miksa búcsúlevelét, a melyből 
kiderült a valóság. A boldogtalan fiatalember azt Írja, 
hogy öcscsét és magát csak azért akarta megölni, 
hogy szülőit ne juttassák a még keserűbb sorsra. 
Deutsch ^Miksát az ügyészségen is kihallgatták, de 
tekintettel arra, hogy beteg, nem tartóztatták le.

Az ácsi postalopás. December 22-én éjjel 
a gráci gyorsvonatról a komárommegyei Ács község
ben továbitásra átadott a vasúti posta betvenkétezer- 
nyolcszáz koronás pénzes-zsákot Huszár Tóth József 
ácsi postaszolgának. A pénzt a Magyar Általános Hi
telbank küldte az ácsi cukorgyár citnére. A pénzes
zsák több apróbb csomaggal együtt útközben eltűnt a 
postaszolga kocsijáról. A postalopásról a komáromi 
rendősrség értesítette a főkapitányságot is, a honnan 
Bérczy Béla rendőrkapitány ment ki a nyomozás ve
zetésére. A kigallgatott postaszolga azt vallotta, hogy 
a Budapestről Grácba menő gyorsvonatról a mondott 
éjjelen ő vette át a pénzés-zsákot s a váróteremben 
feje alá téve, elszundikált. A másik vonatot is meg 
kellett várnia s a mikor az beérkezett, a váróteremhői 
kiszaladt a vonathoz s a péuzes-zsákot azalatt az 
állomáson felejtette. Mire visszament, a zsák már el
tűnt. A postaszolga zavaros vallomása után széles kör
ben megindult a nyomozás s annyi terhelő adat merült 
föl Huszár Tóth József ellen, hogy Bérczy kapitány 
letartóztatta s vele együtt Gazdák János cukorgyári 
éjjeli őrt is a ki a lopásban igen gyanúsnak látszik. 
A két gyanúsított ember most a komáromi ügyészség 
fogházában van s mind a kettő erősen tagad. A keres
kedelemügyi minister mindazoknak a megjutalmazá- 
sára, a kik az eltűnt pénzes-zsáknak és tartalmának 
kézrekeritésében közreműködnek és biztos nyomot 
derítenek íöl. négyezer korona jutalmat tűzött ki.

A jövő évi .időjárás. Sirius „budapesti termé
szeti időjós" már összeállította az 1904 évre a maga 
időjóslásait. Január hó első felére nedves hideget, 
szeles, ködös időt, havazást jósol a másik felében 
helyenként esőt, helyenként havat prognosztizál. Feb
ruár közepéig hideg viharos szelek lésznek, később 
kevés eső várható Márczius 15-ikéig hideg, szeles 
havazás, 15—30-ikáig enyhe, gyönyörű napok lesznek. 
Április első és utolsó hete viharos, hűvös a közepe 
enyhe lesz, hetenkint esővel. Májusban kevés eső a 
hónap kezdetén, később sok eső, zivatar, viharos szél 
lesz, sok helyen jégcsapadékkal. Junius első fele 
száraz, másik fele zivatoros esős. Néhány napon jégeső 
is várható. Julius havában kevés eső, sok zivatar, égi- 
háboru lesz széllel és jéggel. Augusztus első fele 
száraz, a másik fele esős zivatarokkal, széllel és esős 
lecsapódással tarkritva. Szeptemberben kevés lesz az 
eső és sok a derűs nap. Lesznek azonban zivatarok is, 
sőt földrengést is kilátásba helyez. Október hóban 
hűvös, esős, _ ködös éjjelek várhatók lecsapódásokkal. 
November első fele száraz,- hideg és szeles lesz,

második fele esős, ködös és csapadékosnak Ígérkezik. 
A hó utolsó napjaiban éjjeli fagy, hideg és nagy 
havazás várható. Deczember havát az időjós hidegnek, 
szelesnek, ködösnek, esősnek jelzi és nagy havazásokra 
készít elő bennünket.

Enyelgés a vesztőhelyen. Angliában gya
koribb a halálbüntetés, mint nálunk. A londoni hóhér 
rendszerint kedden végzi mesterségét, s négy hónap 
óta minden héten akadt dolga. Legutóbb egy Stard 
nevű földművest végzett ki Leedsben, ezután pedig 
Liverpoolba utazott s John Galagheren és Swann 
Emilián teljesitette az esküdtek szigorú Ítéletét. Gallag- 
hert és kedvesét gyilkosság miatt Ítélték halálra az 
esküdtek. A gonosztevők mosolyogva léptek a vesztő
helyre s a következőképpen búcsúztak el egymástól:

— Jó reggelt John! — mondta az asszony.
— Jó mulatóst galambom! — válaszolta a férfi.
A hóhér teljesitette kötelességét s a következő

pillanatban a czinikus gonosztevők feje a vesztőhely 
deszkapadjára gorult.

Czéllövő tanfolyam. Saját költségén ingyenes 
czóllövő kurzust rendez a budai és lőrinczi lövőház
ban Szemere Miklós országos képviselő. A tanfolyam 
elméleti lesz és gyakorlati és már a jövő hónap 
derekán megnyílik. Az üdvös és mindenképpen hasznos 
tanfolyamra Barbul Jenő doktornál lehet jelentkezni, 
legkésőbb január tizedikéig. De a jelentkezéshez 
bizonyos feltételek is fűződnek, a miket jó lesz minden
kinek előre megtudni. Akárki jelentkezhetik, polgári 
állásra való tekintet nélkül, a ki nicsen túl a huszon
negyedik éven és nem vétett soha a becsület ellen. 
A keresztlevelet el kell vinni a beiratkozáshoz. — S 
a kinek nincs keresztlevele? Annak talán nem is kell 
jelentkeznie . . .

Lászadó szociáliták. Plosicon a szociálista 
parasztok a hatóság tilalma ellenére gyűlést tartottak 
s mikor a csendőrök a gyűlést föloszlatták s két tár
sukat elfogták, megostromolták a községházát, úgy 
hogy a csendőrök kénytelenek voltak a két foglyot 
szabadon bocsátani s a gyűlés folytatását eltűrni. ;A 
járási hatóság táviratban kért a középpontról segít
séget az anarkikus állapot megszüntetése végett.

Szerkesztői üzenetek.
Hajdúk János urnák, Sz. Kövesd. Az nem igazi jó barát, 

ki társát a rossz sorsban hütlenüt elhagyja, miután pedig a mi 
lapunk az erdészeti és vadászati altiszteknek igaz és önzetlen 
barátja, éppen olyan hűségesen fogja Önt látogatni^ mint eddig. 
Jó kívánságait őszinte szívből viszonozzuk. Szép Ödön urnák, 
Királyerdő. A beküldött közleményt köszönettel vettük s mai 
számunkban felhasználtuk. A mostani évfolyam első számát 
utánkiildtük.

A kiadóhivatal postája.
Borján Ferencz urnák, Sumony. A röpiratért beküldött 

1 K. 40 fillért és 4 K. előfizetési dijat köszönettel vettük. A 
késedelmezésért késs a bocsánat: Németh Sámuel urnák, Jaád. 
A beküldött 4 koronát a múlt év első felére elkönyveltük. 
Üdvözlet! Szabó József urnák, P. Vejke. A beküldött 4 koro
nából 3 K. 45 fillért számoltunk el az ajánlva postára tett 
Erdészeti Zsebnaptárért, 55 fillért pedig előjegyeztünk előfize
tésére, a meivhez tehá: az első évnegyed végéig 1 K 45 fillért 
kell pótblnia.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

) Megjelenik minden vasárnap. J

r\l Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jn 
| Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Január 10. 15. szám.

A fizetési pótlék.
mit a magas kormány már karácsonyi 
ajándékkép helyezett ugyan kilátásba, 
de megadásához a még mindig zilált 

parlamenti helyzet a módot nem adta meg, meg
hozta végre az ujesztendő s ha nem is éppen 
annak a napján, de legalább első napjaiban meg
kapták végre a tisztviselők is, az altisztek is az 
annyira várva — várt fizetési pótlékot.

Ezt a pótlékot a törvényhozás nem enge
délyezte ugyan még, mert hiszen a vonatkozó 
javaslatot még le nem tárgyalta s igy még 
törvény sem lehetett belőle, de a magas kor
mány engedve nem csak az állami tisztviselők és 
altisztek folyton felhangzó panaszainak és jogos 
és méltányos kívánalmaiknak, saját felelősségére 
és a törvényhozás utólagos jóváhagyásának a 
reményében osztotta azt szét a magyar állam 
alkalmazottjai között.

Úgy a tisztviselők, mint az altisztek külön
féle érzésekkel fogadják az újévi ajándék képé
ben megjelent pótlékot; vannak olyanok, akik 
azzal teljesen meg vannak elégedve, de vannak 
ismét olyanok is fölös számmal, akik zúgolód
nak és megrövidítésről vagy háttérbe szorítás
ról beszélnek. Hogy melyik résznek s mennyi
ben van igazsága és hogy az egyesek panaszai 
jogosak-e, vagy sem, annak elbírálása nem

tartozik a mi hatáskörünkbe s nem is szán
dékozunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert 
hiszen tudnivaló dolog, hogy bármely téren alig 
lehetséges ilyen vagy valamely más nagyobb 
szabású intézkedést megtenni olyan módon, 
hogy az általa érintettek kivétel nélkül mind
nyájan egyaránt meg legyenek elégedve s ne 
akadjon olyan, aki panaszra nyissa meg ajkait 
a rajta esett sérelem miatt.

A most kiutalványozott pótlékot a magas 
kormány nem mint ilyet, hanem egyelőre csak 
mint előleget engedélyezte, a mi különben termé
szetes is, mert hiszen a törvényhozás előleges 
felhatalmazása nélkül végérvényesen nem intéz
kedhetett, valamint hogy azt sem rendelhette el, 
hogy a pótlék az 1904 év elejétől kezdve már 
most folyósittassék.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy a kormány 
mostani uj elnöke az állami tisztviselők és al
tisztek fizetésének rendezésére vonatkozó s az 
előző kormány által a képviselőházhoz benyúj
tott törvényjavaslatot nem szándékozik tárgyal
tatni addig, inig el nem készül a közigazgatási 
tisztviselők és a néptanítók fizetésének rende
zésére vonatkozó javaslat, mert nem tartja sem 
méltányosnak, sem jogosnak, hogy a haza érdekeit 
egyaránt szolgálóknak csak egyik része részesit- 
tessék előnyökben s a másik pedig továbbra is 
háttérben maradjon. Nehogy azonban az állami 
tisztviselők és altisztek reményei füstbe menjenek 
és a már múlt évben biztosnak tartott fizetés- 
javításuk elmaradása miatt okuk legyen az el-
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gedetlenkedésre, a fizetésrendezés helyett a kor
mány a végleges döntésig a fizetési pótlékot 
szándékozik életbeléptetni, mely pótlék azután 
fizetés jellegével bírna és igy természetesen 
adandó eseteknél a nyugdíj alapját is képezné 
és ez mindenesetre legfontosabb része ennek a 
törvényjavaslasnak, melyet már a parlament pénz
ügyi bizottsága le is tárgyalt s most még csak 
a törvényhozás által való tárgyalása és tör- 
vényezőre emelése van hátra, a mi ha nem is 
valami hamar, de minden valószínűség szerint 
még a tavasz beállta előtt be fog következni.

A fizetési pótlékra vonatkozó törvényjavas
latnak le nem tárgyalása legsúlyosabban érinti 
azokat a tisztviselőket és altiszteket, kik már 
nyugalomba szándékoztak vonulni és elhatáro
zásukat csak a kilátásba helyezve volt fizetés
rendezés hátráltatta, a melynek bekövetkezte 
esetén természetesen nagyobb nyugdijat is kaptak 
volna. Ezek már most, a kiknek pedig leg
nagyobb része valóban abban a helyzetben 
van, hogy szolgálatát csak az erejét túlhaladó 
erőfeszítés mellett folytathatja még tovább is, 
nem marad más hátra, mint ezt az erőfeszítést 
még egészségük és talán életük kockáztatásával 
is kifejteni, vagy pedig az eddigi fizetéseik 
alapján nyugalomba vonulni, nem is szólva azok
ról, kiket megrongált testi szervezetük vagy a 
már elért törvényszerű életkoruk minden körül
mények között a nyugalomba vonulásra kényszerit.

Hátrányos ez a körülmény nem csak magukra 
a nyugalomba vágyó szolgálattevőke, de magára

a szolgálatadóra is, mert az ilyen legnagyobrészt 
rokkant számba menő alkalmazottak alig képesek 
már szolgálatukat minden kívánalomnak megfele
lően és a szolgálatadó megkárosodása nélkül telje
síteni, annál kevésbbé, mert a még meglevő 
munkakedvüket és munkabírásukat is nagy mér
tékben lelohatsztja az elkeseredés és elkedvet- 
lenedés. Hátrányos ez egyébként még az ifjabb 
nemzedékre is, mely az öregeknek tovább szol- 
gálása által előmenetelében meg van akasztva, 
a mi szinte nem alkalmas arra, hogy jó kedvre 
hangolja és buzgóságra serkentse.

Legyen azonban akár igy, akár úgy a dolog 
ennek a további tárgyalásába most nem kívánunk 
bocsátkozni, hanem csak a meglevő ténnyel 
számolván, konstatálhatjuk, hogy az állami tiszt
viselők és altisztek javarészének nyomorúságán 
negyott segített a most kapott fizetési pótlék, 
még ha az oly csekély is volt.

Az állami alkalmazottak tehát ha nem is 
gyors, de biztos léptekkel haladnak a jólét felé, 
a mit fontos szolgálataik után méltán meg is 
érdemelnek és azt tőlük senki nem irigyelheti, 
de méltán kérdezhetjük, hogy vájjon nem telje
sítenek hasonlóan jó szolgálatokat a hazának és 
a közérdeknek ezrei azoknak, kik képességeiket, 
buzgóságukat nem közvetlenül az állam, hanem 
mások szolgálatában érvényesítik s igy vég
eredményben szinte a közös hazának tesznek 
jó szolgálatokat s nem-e teljesen jogos és mél
tányos az a kívánság, hogy ezek is az állam 
szolgáihoz hasonlatosan megfelelő díjazásban 
részesüljenek?

Értjük az utóbbiak alatt a községek, köz-

t á r c z  a . v!c

Bölényvadászat Indiában.
(A »Jagd Zeitung« után).

indiai bölényvadászatokról a következő' le
írást közli egy angol tiszt:

»Alighogy a múlt évben egy indiai ezred
hez áthelyeztetten, mindjárt megérkezésem után arról 
értesültem, hogy azon a vidéken szép bölényállomány 
van. Csakhamar ismeretséget kötöttem olyanokkal, kik 
megismertettek mindazokkal a kellékekkel, melyekre 
egy bölény vadászathoz szükség volt s miután 2 
hónapi szabadságot kaptam, május 20-án megkezdtem 
kirándulásaimat.

Nem ismerve az ottani éghajlati viszonyokat, 
éppen a legkedvezőtlenebb időpontot választottam, 
mert ekkor uralkodott a legnagyobb szárazság s igy

lf^
a nyomozás és vadászat teljesen lehetetlen volt. Epe
kedve vártam a »Monsun« bekövetkeztét (az ottani 
vidék szele, mely esőt hoz) melyet az időjósok május 
végére jövendöltek, de a junius elején kapott újságok
ból sajnálattal tapasztaltam, hngy ezek az urak idő
közben megváltoztatták nézetüket s a szél jövetelét 
junius 30-ra tették át. Reményem ez által egyszerre 
szétfoszlott.

Juuius 8-án végre hatalmas zivatar tört ki s este
felé hatalmas eső esett, mely elveszett reményeimet 
újra felélesztette, mert ha ez még nem is volt a Monsun 
előhírnöke, mégis pár napra lehetségessé tette a nyo
mozást. így már a következő reggel megindultam 
kísérőimmel s 8 óra tájt csakugyan ráakadtunk két 
bölény nyomára, melyek egyike — mint ezt nyomo
zóim állították erős bika volt. Majdnem teljes más
fél órán át követtük a nyomokat, egyszerre felugrott 
előttünk a két hatalmas állat és gyors iramban menekült.

Gyorsan célba vettem az egyiket, a melyiket az 
erős bikának lenni véltem s az óriás állat a lövésre
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birtokosságok és más magánosok szolgálatában 
állókat, kiknek nagy része — szégyenkezve bár 
és sajnálattal kell beismernünk — szolgálatáért 
olyan hitvány javadalmazásban részesül, mely 
még a legszerényebb igényeket sem képes ki
elégíteni s minden egyébre elegendő, csak nem 
a tisztességes megélhetésre. Már pedig ha vala
kinek a szolgálatát megkívánjuk, munkaerejét, 
testi és szellemi késségeit a magunk javára le
foglaljuk, a legkevesebb, a mit az ilyeneknek 
ezért viszonzásul nyújthatunk, sőt a mit nyújtani 
kötelességünk, az, hogy nekik megadjuk a meg
élhetés, és pedig a tisztességes, gond nélküli 
megélhetés módját. Csak igy, ha ezt tesszük, 
kívánhatjuk meg tőlük jogosan, hogy teljes 
munkaerejüket a mi szolgálatunknak szenteljék, 
más mellékfoglalkozások után ne járjanak s ne 
kívánják magukat mellék — gyakran talán til
tott — utakon a szolgálatadó hátrányára kár
pótolni.

A magyar állam megmutatta most is szép 
példáját annak, hogy mikép kell a munkaadó
nak alkalmazottjáról gondoskodni: tegyék már 
most szivükre kezüket a magánosok is és cseleked
jenek hasonlókép!

Havi mozzanatok és teendők.
Irta : Vihar Győző. (Folytatás).

Szeptember hóban.
A szőrmés öreg vad mind csapatokba áll, 
Kivétel van ebben csupán az őzbaknál.
Az erdőszélből a sűrűbe vonulnak,
Előnyt adván az ott lévő nyugalomnak.
Az őz ts csak bent a sűrűségben pihen, - 
Vágásban, napközben a hol munka nincsen, 
Honnan az öreg bak reggel és esténkint 
— Következetesen betartva forgóit — 
Kiválthat a szabad külső területre,
A hol illatozik a harmatos here.
A nyúl is most még csak a sűrűben tanyáz, 
Tarlón, szántásokban nem leli a vadász,
De gazlepte sürüs helyeken itt és ott 
Kiugorhat egy-egy vén elbizakodott.
A túzok már fejlett és nagyon szemfüles, 
Éppen ezért csakis nyílt helyeket keres, 
Lőtávolba puskást rendszerint be nem vár 
S nem kapod lövésre, jártál naphosszat bár. 
A fácán leginkább a mezőségeken,
A kukoricásban tanyázik szívesen.
Épp igy tesz a fogoly is, a mely különben 
Más gazos, bozótos és füves helyeken,
Répa s krumpliföldön szinte elheverget,
Ily módon kerülvén ki a nagy meleget, 
Éppen úgy, mint a fürj, mely a kölesekben 
Tanyáz, de más gazból is gyakran felrebben, 
Erdőn-mezőn járhat a vadász keresztül:
A mi vad most ugrik, vagy a mely felrepül, 
Az most terítékre csaknem mind hozható,

összeesett ugyan, de rögtön felugorva, gyors iramodás- 
sal menekült a sürü bambusznádasba. A helyszínre 
érve hatalmas vérnyomokra akadtunk, jeléül annak, 
hogy lövésem talált, de nyilván csak gyöngén, mert 
az erős bambusznád erejét vette. Követtük még a 
nyomokat mintegy másfél kilométernyire, de a vér 
mind gyérebben mutatkozott s jgy alig volt kilátás 
arra, hogy a bikát megkaphassuk.

A mint igy a sűrűségben bandukoltunk, egy 
helyen, hol több dőlt fatörzs volt, vezetőim egyike 
hirtelen egy tigrisre mutatott, mely alig volt távolabb 
3 méternyinél. Arra már nem volt időm, hogy kísérőm
től az expresst átvegyem s igy a kezemben lévő 8-as 
öbü fegyvert sütöttem rá a rettenetes ragadozóra. A 
tigris a lövés után nyomban eltűnt a sűrűségben s igy 
másodszor nem lőhettem, de már a legközelebbi pilla
natban hallottuk, a mint az állat közel hozzánk össze
esett s ugyanakkor előbbi fekhelyén megpillantottuk 
két apró nyöszörgő kölykét. Öt perc elteltével utánna 
mentünk a meglőtt tigrisnek s azt csakugyan döglötten 
találtuk. Az erős löveg közvetlen lapockája mögött

hatolt be s egészen átjárta testét s a hatalmas állat
nak mégis volt ereje mintegy 80 lépésnyire menekülni.

A tigrist és kölykeit ott hagytuk s megindultunk 
tovább a bölény vérnyomán s ekkor kitűnt, hogy 
közel a tigrishez leheveredett s nyilván csak az erre 
tett lövés után menekült tovább.

Miután a nyomot még mintegy egy óra hosszat 
követtük, haditanácsot tartottam kísérőimmel miköz
ben arra a felfedezésre jutottunk, hogy táborunktól 
már mintegy 10 kilométernyire távoztunk és hogy a 
még mindig tovább vezető nyom követése alig fog 
eredményre vezetni. Miután még a tigrist is tanyánkra 
kellett szállítanunk, bár kedvetlenül, mégis elhatároztam 
a további nyomozással mára felhagyni s igy vissza
tértünk a meglőtt tigrishez. A kicsinyek még mindig 
ott nyöszörögtek anyjuk mellett s ezeket táskámba 
tettem, azzal a szándékkal, hogy majd fel fogom 
nevelni, ez azonban nem sikerült, mert a kicsinyek 
alig 2—3 naposak voltak csak s az egyik két, — a 
második három nap múlva kimúlt. Az anyjuk nagyon 
le volt soványodva, de bőre igen szép volt.
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De vizsla legyen a társad és nem kopó.
Még mindig tilalom alatt van azonban 
A siket- és nyírfajd a siirii pagonyban;
De bár ló'hetó' már szabadon minden nyúl, 
Jó vadász ehez még csak válogatva nyúl.
Az agancsár is e hónapban bőgni kezd,
Bár az időjárás is szabályozza ezt, 
Cserkészésének hát most van az ideje,
De ne ragadja el a vadászt a heve.
A dámbika s zergebak e hónap alatt 
Üzekedés előtt van s igy kövér falat.
A fogoly s fúrj még a költési helyén van 
És jól kitartanak, a fogoly azonban 
— Ha már rezengetve, zavarva lett sokat — 
A vizsla elől nagy távolságban szalad.
A fácán is ott van a fészkelő helyen,
De nem szokás lőni őt most még rendesen, 
Csapatba verődtek a császármadarak 
S mindenütt kitűnő prédául szolgálnak, 
Vadászásuknál szép siker érhető el 
Jó vizslával, avagy csalsip segélyével.
Ebben a hónapban a vizi madarak 
Mind s vége féle már szalonkák is húznak.
A róka, vadmacska, görény és nyest kölykek 
Ebben a hónapban nagykorúkká lesznek, 
Neki indulnak a széles nagy világnak 
S kószálnak, mig biztos tanyát nem találnak, 
A végül nevezett két gaz fickó pedig 
Még a házakba is beszemtelenkedik.
A tollas banditák is most járnak-kelnek 
S alvó helyeiken könnyen léphetők meg,
De a héjakosár és a fogók mellett 
Már az »éj királya« is kelthet figyelmet,
Sőt a dögkunyhók is előkészithetők,
Mert csatangol mindenfelé a sok ripők.
A fogolyállomány most becsülendő fel,
De egyúttal arról is gondoskodni kell:

Hogy a kitett helyen levő foglyok innen 
Oda vitessenek, ahol veszély nincsen.
A nyulakat szinte jegyzékbe kell venni,
Hogy tudjuk, az évi szaporult mennyi;
Csak ha ezt tudjuk s e szerint gazdálkodunk, 
Lesz kielégítő a nyúlállományunk.
Az erdei vadászatok érdekében 
A lővonalak kitsztitandók szépen,
Mert immár végéhez közeledik a nyár. 
Felállíthatok a magas lesek is már,
A disznós ebek most szoktatandók fékhez.
A vizslákkal eddig minden vadász végez.
És végtére téli rozszsal beszórandó 
Az üresen hagyott vadaskerti szántó.

Októberben.
Az öreg szőrmés vad még állja a falkát,
De némely erősebb bika s bak félre áll 
S távolabb vidékre is gyakran elkószál,
De szokott helyére hűséggel vissza vált.
A nyúl jobb’ szereti most a sik helyeket 
S a kukoricásban, bokrosban heverget, 
Leginkább csepergőj időjárás mellett,
De máskülönben csak nyilt helyeket szeret,
A túzoknak rejtek helye már nem lévén,
Nyilt helyen legelget, repcevetés mentén.
A fácánosokból csak kósza egyedek 
Maradoznak el: hol vannak vizek, erek,
Nádas, giz-gaz, avagy kaszálatlan here,
Sásos, csuhis, zsombék és még több efféle,
De a tömeg már a mezőkről elvonul 
És a pagonyokat választja otthonul,
A foglyok is most a sűrűt keresik fel,
A gazosokat és a vágást lepik el;
A határban hol itt, hol meg amott vannak 
És állandó otthont sehol sem tartanak.
Most, hogy a cserkészés lassan abba marad, 
Kedves újdonságot hoz a vadász évad:

Következő napon, junius 10-én, korán reggel újra 
felcihelődtünk s már 9 óra felé ráakadtunk egy magános 
bölény nyomára, mely hatalmas, erős állatnak látszott 
lenni. A nyomon haladva, csakhamar egy helyet talál
tunk, ahol a bölény hevert s itt friss nyomot kapva, 
ezen haladtunk tovább mintegy 5 kilométernyire s itt 
már a nyomokból azt következtettük, hogy azok gaz
dája nem lehet messze. Ugyanekkor hirtelen nagy eső 
kerekedett s most már ennek locsogásánál gyorsabban 
haladhattunk előre. Öt percnyi menetelés után végre 
megpillantottuk a bölényt egy tisztább helyen, a mint 
mintegy gondolatokba merülve kóválygott ide-oda. 
Még vagy 20 lépéssel' közelebb mentem s midőn egy 
ízben éppen az egész oldalát mutatta, rátüzeltem. A 
lövés eldördült s a bölény vad iramodással menekült, 
de csak mintegy 80 lépésnyire s itt megállva, bambán 
nézett felénk. Ezt a kedvező körülményt hirtelen 
felhasználva, még egy golyót küldtem a homlokába, 
mire az óriás állat hang nélkül összeesett. Még vár
tunk pár percet s csak azután mentünk hozzá.

Ekkorra már kimúlt s én ott álltam elejtett első 
bölényem^mellett! Ez a bika'volt egyébként a legerősebb 
azok közt, melyeket kirándulásom egész ideje alntt 
lőttem, bár szarvai nem voltak valami túlerősek. Tövük
nél erős gyűrűik voltak s a szarvak hegye erősen meg 
volt kopva, jeléül annak, hogy a bölény már öreg volt.

A mint azután tovább mentünk, egy kisebb 
bölény csorda nyomaira akadtunk, mely nyilván lö
vésemre menekült tovább. Alig haladtunk félóráig 
nyomukon, már megpillantottuk őket. Ott heverésztek 
egy sűrűségben s nekünk módunk volt őket pár percig 
nyugodtan megfigyelni, de az erős bikát, a mely a 
csorda vezétője volt, nem tudtuk megpillantani. Egy
szerre szelet kaptak s az egész jcsorda felkerekedve el
menekült, mi pedig — már fáradtak lévén — nem 
követtük őket.

junius 14-én reggel ismét jó reménységgel telve 
felkerekedtem, mert előző este hatalmas eső esett és 
jó nyomozást Ígért. Már rövid pár óra múlva egy 
erős bika nyomára akadtunk, a mely nymot azután
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A »hosszu csőrüt«, mely védett erdőségben 
Üti fel tanyáját a legszívesebben.
Az erős bika a háremtől elvonul
És igy a gyengébb lesz az ur korlátlanul.
A macska, — nyest-félék, a görény és vidra 
Szívesen gondolnak most a vackaikra,
De nem marad hátrább a róka s hiuz sem 
És kivételt talán csak az ordas tészen,
D azért — miként a többi — téli gúnyát 
Ennek a hónak a végén már ez is vált.
Bikát lőni e hő közepéig szabad,
Ezen túl azonban már tilalmazott vad,
De helyébe lép a fő,- dám- és őz suta,
Ezeket lőhetni: hol a törzsből futja.
Éppen igy a sertés is lelőhető már,
Még ott is, a hol azt hiszik, hogy ezért kár.
A medve meg éppen mostan lesz szezon vad, 
Meddig mancsaihoz a hó még nem tapad,
Később gaurjából lesz csak ugratható 
A téli álomra elhúzódott mackó.
Császár-fajdra bár még szabad a vadászat,
Mégis e hóban már jó megkímélni azt.
A fogylászat is már végéhez közeleg,
Nem igen tartanak ki most az öregek,
Ellenben a szegény kis tapsifülesnek 
A vadászok annál jobban neki esnek 
S jól is van ez igy, hisz' nem esik bennük kár, 
Mert terhét a nőstény mind lerakta immár.
Most már vizsla, kopó, az agár és a ló 
Alkalmas helyen egyformán használható 
És hol a »ravaszdi« meze megvillámlik,
Ott megharsannak a kürtök és »halalik«.
A vizi madarak is mind nyugtalanok,
Járnak és kelnek, mint afféle nomádok.
A szélkiáltók nagy csapatokban vannak,
De csak hajtásokkal árthatni azoknak,
Kocsikról, avagy jól fedő búvhelyekről,
Mert különben minden tervünk dugába dől,
A mórsneff is jár — kel s ha nedves az idő,

mintegy 3 kilométernyire követtünk. A mint igy nyo
moztunk, egyszerre az eddigi mellett egészen várat
lanul még egy csapat nyomra akadtunk; a bika nyil
ván egy egész csordára akadt és hozzácsatlakozott. 
Már rövid idő múlva rá is akadtunk a esordára, a 
mint nyugodtan legelészett s miután a szél igen 
kedvező volt, szinte egy óra hosszat nyugodtan meg
figyeltük. Dacára a legnagyobb figyelemnek, mégsem 
voltam képes egy erősebb bikát felfedezni s csak 
teheneket és gyöngébb borjukat láttam. Végre mégis 
sikerült egyet megpillantanom s oda lőhettem a lapoc
kájára a hatalmas bölénybikának. A csorda a durra
násra azonnal eliramodott, de a meglőtt bika már nem 
bírta követni s a lapockájára irányított egy második 
lövés azután végkép kioltotta életét. Hatalmas szép 
bika volt, de még fiatal, középszerű fejjel. Valószín^ 
hogy a csordának volt még egy hatalmasabb vezére 
is a melyik vele együtt elmenekült.

Még a szántóföldről is felrebbenthető.
A nagy szürke lúd meg elvonulóban van,
De a téli fajok már jönnek javában,
Csak a lilikek s a gyöngyvérek késnek még, 
Bár ilyen is akad itt-ott kivételkép.
Az üregi nyulak is kifejlettek mind 
S igy a mennyéttel jól mulathatsz odakint. 
Lévén az állatok közt nagy sürgés, forgás, 
Mostanában szinte életmódjuk csodás,
De ez az alkalom fel is használandó:
Uhu, dögkunyhó, vas s mindenféle fogó, 
Héjakosár, oszlopvas s ezzel egyenlő 
Most mind szigorúan kézügybe veendő.
És befogandók a foglyok is lassankint,
Ha a biztonsági viszonyok rosszak kint.
A makk, bükkmakk és a gesztenye gyűjtendő, 
Ez most az egyik legszorgosabb teendő.
Az augusztusi rozsvetést megnyithatod 
A fővad részére, ha szükségét látod,
Végül kiképzendők — a nyulakra főleg - 
Bokros térségeken most a vizsla kölykek.

JHasznos tu d n iv a ló k .
Diófák gondozásáról. A diófák gondozása 

egészben véve nagyon egyszerű, a mennyiben ez fő
leg arra szorítkozik, hogy utófagyoktól lehetőleg védett 
fekvésekben inkább száraz, mint nyirkos talajokba kell 
ültetni. Ültetésnél csak a gyökereket kell megnyesni, 
a koronát ellenben bántatlanul hagyni, amennyiben 
ennek a nyesés nagyon hátrányos, de nem is igényli 
ezt, mert magától is szép szabályos koronát alkot.

Mindazáltal, ha egyes ágakot el kell távolítani, 
ezt mindenkor augusztus derekától szeptember dere
káig kell végezni és sohasem tavaszszal, mert ilyen
kor nedvei már annyira megsürüsödnek, hogy a 
sebhelyen nem tódulnak ki, mint tavaszsszal, a midőn 
a seb a kiszivárgó nedvek miatt nem hegedvén gyorsan 
be, romlásnak korhadásnak indul a szinfa és idősebb 
törzseken megindul az odvasodás stb. folyamata, a 
mely azután a diófát nemcsak időnek előtte megöli, 
de a törzs iparos czélokra is értéktelenné válik.

A diófának is csak előnyére válik és növeke 
dését szint elősegíti, ha a talaj gyakori megmivelés- 
ben részesül. Ennek is hátrányára szolgál, ha alatta 
luezernát vagy lóherét termesztenek, ezeket tehát 
nemcsak mellőzni kell, hanem, ha ilyenek a fák alatt 
vannak, fel kell őket törni, a mit sok esetben még a 
gyepes területekkel is czélszerü megtenni, hogy a 
talaj kellőleg átszellőződjék. Hihetetlen élénk növe
kedésnek indulnak az ilyen fák és mintegy sietnek az 
eddig elmulasztott növekedést helyrepótolni.

Ha mohok, zuzmók lepik meg a törzset, ágakat, 
az annak a jele, hogy a fekvés rosszul választatott
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meg annak idején és az zárt, nedves talajú, a hol 
nemcsak gyakran elfagynak a fák, hanem termésüket 
is meglepik a gombák, a melyek a dió zöld kopán- 
csát megfeketitik és a magbél elhal. Ilyen helyeken 
nem lehet jövedelmező a diótermesztés, már azért 
sem, mert a mohokat, zuzmókat a törzsnek és ágak
nak évenként való bemeszelésével a terméspusztitó 
parazitákat pedig a bordói keverékkel való rendszeres 
permetezéssel kell irtani és pedig a bemeszelését, a 
törzsnek és meglepett ágaknak előzetes letisztogatása 
után minden őszszel kell megejteni. Éppen igy az első 
években őszszel és tavaszszal fakadás előtt az egész 
koronát 3—4% bordóival be kell permetezni, fakadás 
után pedig 3 4 hétre 1li % keverékkel és ezt augusztus 
végéig három hetenként megpermetezni.

Végül a talajnak késő őszszel való felszántása 
vagy felásása már azért is ajánlható, mivel a diót és 
mogyorót megkukaczositó ormányos bogár a télre a 
földbe húzódik és a talajbolygatással ez is keves- 
bittetik. Íme rövidre fogva ennyiből áll a diófák gondo
zása, a melyhez még csak azt jegyzem meg, hogy a 
diótermést le kell rázni és nem póznákkal leverni vagy 
csizmásán a fákon mászkálni és a koronát sebekkel 
megrakni, mert ez határozottan ártalmára van a dió- 
fáuak is. A. D.

K Ü L Ö N F É L É K .
Modern csempészők. A csempészőkkel minden 

ország pénzügyi közegeinek rengeteg dolguk akad. 
Hogy milyen találékonysággal dolgoznak a csempészők, 
arra érdekes adat az a kis történet, a mely a Romániába 
menő utolsó hajók egyikén történt. A mikor a hajó 
Orsóvá felé közeledett, az első osztályú utasok közt 
egy fiatal román asszony egyre idegesebb lett. Nem 
találta helyét sehol sem a födélzeten, sem a szalonban, 
látszott rajta, hogy nagyon szeretne már a határon túl 
lenni. Végre a födélzeten megszólított egy nyugodtan 
olvasgató öreg urat.

Uram, önnek olyan jóságos arca van, az ön 
védelméhez fordulok, Meg kell vallanom, hogy Buda
pestről ötven méter finom csipkét hozok magammal 
s nagyon félek, hogy a határon észreveszik és meg
büntetnek érte. Ha kegyes lenne s a vámvizgálatnál 
karját nyújtaná, azt hiszem, egy férfi védelme alatt 
megmenekülhetnék . . .

Hol van a csipke rejtve?
—■ Itt a fűzöm alatt, a derekamra van csavarva.
Az öreg ur vidáman beszélgetett az asszonyká

val, a kinek bizalmát egészen megnyerte. A vámvizs
gálatnál karját nyújtotta a nőnek s nyugodtan halad
tak a pénzügyőrök felé. Az öreg itt megállt s igy 
szólt a vámellenőrhöz:

Ellenőr ur, ez a hölgy itt a karomon, ötven 
méter finom csipkét rejteget a fűzője alatt. Én nem 
akarom, hogy az állam károsodjék, tessék intézkedni.

Az asszony arcán halálos sápadtság ömlött végig, 
remegett, uiint a nyárfalevél és nem menekülhetett. 
Egy mellékszobába kisérték s ott lefejtették róla a 
csipkét, inig az öreg ur teljes nyugodtsággal nézte 
végig a jelenetet. Kirótták rá a büntetést, ezer frank
ból alig adtak vissza neki valamit, a vámellenőr mele
gen szorított kezet az öreg úrral, a ki a román asz-

szonyt visszakisérte a hajóra, mely indulóban volt már 
Románia felé. Az első román állomást elhagyták, a 
mikor az asszonyka felocsúdott ijedtségéből s szemre
hányást tett kísérőjének.

—_ Csak csöndesen asszonyom — felelt az öreg 
ur. — Én nem akarom az ön kárát, itt az ezer fjankja, 
itt van ötven méter finom csipke, mert tudja meg, 
hogy ön uekem segített, mert én nekem ötszáz méter 
csipkét sikerült igy átcsempésznem a határon.

Egy fiumei hajófütő szerencséje. London
ból táviratozzák: Dorsig József fiumei hajófütöt, a ki 
egy fiumei hajóval ma érkezett ide, értesítették arról, 
hogy állami sorsjegyével kétszázezer koronát nyert. 
Dorsig már elutazott Budapestre.

Barnumék haszna. Pár esztendővel ezelőtt 
Magyarországon is végigvonult a Barnum és Bailey 
világhírű truppja szelídített oroszlánjaival, tigriseivel, 
elefántjaival kétfejű és háromlábú embereivel, üveg
evőivel, atlétáival, erőmüvészeivel és kócevőivel. Sok 
jó pénzt elvitt innen is, másunnan is, viszi most is és 
vinni fogja ezután is. Ez az irtóztató nagy cirkusz 
egy részvénytársaság tulajdona, a mely társaság rész
vényeseinek nem lehet okuk panaszra, mert az üzlet, 
meg a reklám igen tiszteségesen jövedelmez nekik. 
November tizedikén zárult az 55 hetes cirkuszi év és 
most jelent meg a mérleg-kimutatás. E szerint az 
esztendő tiszta nyeresége kilencvenezer font sterling 
vagy két millió kétszázötvenezer korona volt. Ebből 
kétszázötvenezer koronát leírtak értékcsökkenés címén, 
a részvényeseknek tizenkét százalékos dividendát ad
tak, a még igy is fölöslegül megmaradt félmillió ko
ronát az üzleti tőkéhez csatolták. Szóval, az elefánt
csorda megkereste szépen a maga takarmányravalóját.

A tenger kincse. E sorokban a tengernek nem 
a holt, hanem az élő gazdagságárál, a halakról lesz 
szó. Mikor kétszáz évvel ezelőtt egy skót természet- 
tudós azt irta, hogy Anglia nemzeti nagysága és 
vagyonossága nem a tengeren, hanem a tengerben 
úszik, éppenséggel nem mondott valótlanságot. A 
tenger, mely az emberhez soha sem volt zsugori, egy 
angol szaklap szerint 1900-ban csak heringbői adott 
vagy 350 millió kilót. Nem kell hát a tenger aratói
nak, a halászoknak attól félniök, hogy be talál egy
hamar következni az a kor, a melyet ötven évvel ez
előtt egy scarboroughi halász megjósolt, a ki egy nap 
mindössze három kis halat tudott fogni s ezt a hár
mat is visszavetette azzal az elkeseredett kijelentéssel, 
hogy ezek az Atlanti Óceán utolsó pikkelyes lakosai- 
A tenger, a földi életnek ez a bőkezű istápolója azóta 
naponként rácáfolt azokra, a kik kimerülését jósol
gatták. Azt lehetne mondani, hogy soha sem fog el
apadni a tenger a mai bősége, a halak ide-oda ván
dorló élő zuhataga, a mit például a hering-csapatok 
is mutatnak, melyekből Huxley becslése szerint a 
tenger minden négyzetmérföldnyi területére 120 millió 
esik. Ebből a pazar gazdagságból az ember minden 
igyekezete mellett alig pusztít el valamicskét. Pedig 
a halászok száma az utóbbi években erősen megszapo
rodott, de mit tesz az, ha meggondoljuk, hogy a 
Lofoti-szigetek halásznépsége 30 millió darabot, s az 
összes norvég hajósok pedig alig 70 milliót fognak 
össze. Ha a földgolyó minden lakosa irtóháborut kez
dene a tenger gazdasága ellen, akkor sem tudná észre
vehetően megapasztani a heringek sokaságát sem. 
Huxley szerint a mai halászok légiói és a heringek 
ezernyi más ellenségei alig öt percent-jét pusztítják 
el a rajoknak, Valpole Spencer, az angol halászat fő
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felügyelője az egész földön évenkint áldozatul eső 
heringek számát 6060 billióra teszi. Ha ez a veszte
ség - mint Huxley állította volt — öt percenjét teszi 
az egész föld hering állományának, még mindig ma
rad vagy százezer millió darab! Meggondolva azt, 
hogy minden második hering nőstény és 20—50.000 
petét hoz világra, már többé nem attól félünk, hogy 
egy napon elpusztul az utolsó hering is.

Karácsonyi babonák. Karácsony szent éj
szakáját az ünnep meghatott csöndjébe borult nép fan
táziája sok mesével, sejtelemmel, babonával szőtte 
tele. Az orosz paraszt karácsony estéjén feszülten 
figyeli az eget, mert azt tartja, hogy az első csillag, a 
mely az este feljön, volt az, a melynek fénye a bölcseket 
Betlehembe vezette és a ki elsőnek pillanatja meg a 
csillagot, annak dús, jó esztendeje lesz. Orosz szokás 
az is, hogy a szentestén a jászol emlékére egy kis kéve 
szénát tesznek az asztalra, a melyből azután vacsora 
előtt mindenki húsz egy szálat. A ki a leghosszabbat 
húzta, az él legtovább. — Ausztria egyes vidékein 
karácsony estéjén égő gyertyákat tesznek az ablakba, 
hogy ezeknek a fénye megvilágítsa az utcát, a melyen 
a Jézuska végighalad. - Angliában az a babona járja, 
hogy karácsony éjszakáján, éjfélkor az állatnak meg
jön a szava, beszél, de jaj annak, a ki hallja, mert 
olyat tud meg, a mit sokkal jobb volna nem tudnia. 
Erről mese is van. Történt egyszer, hogy egy szolga
legény, a ki nem akarta azt elhinni, csak azért is ki
ment karácsony éjszakáján az istállóba és haligatódzott. 
Hát egyszer csak, pont éjfélkor azt mondja az egyik 
ló a másiknak:

— Mához egy hétre keserves munkánk lesz!
Keserves bizony, feleli a másik. A temető 

kutya-messze van, a szolgalegény meg jó nehéz.
A legény homlokát kiverte a hideg verejték; 

ágynek esett, hetednapra vitték ki szegényt a temetőbe. 
A két ló húzta a halottas kocsit.

Eladott - férjek. Igen érdekes eseteket közöl 
egy angol folyóirat olyan esereíizletekró'1 a melyekben 
a férj szerepelt, mint árucikk. Nemrég történt, hogy 
egy, a középosztályhoz tartozó nő Birminghamban 
kicserélte a férjét egy másik asszony férjével. Az 
egyik üzletfél, egy skót asszony, csak úgy ment bele 
a cserébe, hogy barátnője 480 koronát fizetett rá a fér
jére, kárpótlásul azért, hogy férjecskéje gyöngébb 
szervezetű volt amazénál. Egy liverpooli polgár halála 
után forgalmas vendéglőt hagyott hátra élete párjá
nak. Minthogy az asszony maga nem győzte a munkát, 
férj után nézett. Csakhamar talált is egyet, egészen 
kedvére valót, de az már házas ember volt Az asszonyt 
nem rettentette vissza ez a kis akadály. Érintkezésbe 
lépett a kiválasztott férj feleségével s csakhamar meg 
is kötötték az alkut, mely szerint az asszony megfelelő 
ellenérték fejében lemondott a férjéről a vendéglősné 
javára. Egy brünni országos vásáron az angol folyó
irat munkatársa hatalmas, 7 láb magas óriást látott, a 
kit felesége 840 koronáért adott el egy cirkusztulaj- 
dosnőnek. A 18. század végén valóságos férjvásárt ren
dezett egy Price nevű asszony, a ki vásártérre vezette 
a férjét, hogy a legtöbbet Ígérőnek eladja. A férj jó
ízű tréfának vette a dolgot és fölsorolta ögszes jó
tulajdonságait, a csizmakészitéstől a fuvolajátékig. Erre 
megkezdődött az árverés. Egy ajánlat a másikat követte, 
a mig végre 28 koronáért, egy pár csirkéért, s egy 
öltő uj ruháért vette meg egy özvegysorban busu'ó 
asszonyka. Gruttely János kikiáltót azzal bízta meg 
egy asszony, hogy férjére alkalmas vevőt keressen, 
mi meg is történt. A férj végre egy korcsmárosnéhoz 
ícertilt, ki egy hordó pálinkát és 6 koronát adott érte.

•§ • •§ • «$• •§ • *§ • *§ • »§• *§ • *§ • *§ • •§ • *§ •

H Í R E K .
A bűvös vadász. A Dunántúl több vármegyé

ben: Sopronban, Mosonban, Győrben már hetek óta 
egy vadászruhás ember rémitgeti a lakosságot. Már 
több lopást, betörést, gyilkos kísérletet, szélhámosságot 
követett el s rendesen szolgabirónak mondja magát. 
Hihetetlen gyorsasággal jár egyik megyéből a másikba 
s a mikor a csendőrök Mosonban keresik, már akkor 
Sopronban követ el valami gazságot. A nyomozó ható
ságok el is nevezték bűvös vadász-nak. Azt hiszik, 
hogy igazi neve Steiner Pál és Mosonba való.

A minap Levél mosonmegyei községben a bíró 
és két esküdt a korcsmában időzött, a mikor a titok
zatos ember betoppant. A bírónak föltűnt a vadász- 
suhás idégen s jobban megfigyelve, a régóta keresett 
alakra ismert benne. Nyomban odament hozzá és 
igazolásra szólította föl. Soha se bántsa, hogy ki 
vagyok, szólt a vadász, hanem jöjjön és igyék egy 
jó pohár bort, azután elmegyünk a jegyzőhöz. A biró 
azonban követelte, hogy az idegen nevezze meg magát 
és ha mással nem, vadászjegyével igazolja személyét. 
A korcsmában erre csődület támadt s a nép elállta a 
kijáratokat, mert többen ráismertek a beősárkányi 
rablógyilkos-kisérlet tettesére. Az idegen ezt látván, 
a bírónak maga mondta, hogy mennének a község
házára. Ott elmondta, hogy ő magyaróvári állami 
tisztviselő, de ezt semmivel sem igazolhajta, a járási 
szolgabiró azonban igen jó ismerőse, tehát küdjenek 
érte rögtön a járási székhelyre. A biró ezt a mesét 
nem hitte el, hanem rázárta az ajtót az idegenre és 
lovas embereket csendőrökért küldött. Az egyik kis- 
hiró az ajtó előtt őrködött, a másik az utcán, de a 
ravasz fogoly túljárt az eszükön, mert egy kertre 
nyíló ablakon kimászott, s hogy a kert magas kerí
tését elérje, egy széket is kivitt magával. A mire a 
csendőrök megérkeztek, hült helye volt a titokzatos 
vadásznak. A vakmerő embert másnap a dunai halászok 
látták, a mint egy leoldott csónakon a túlsó partra 
igyekezett. Szállongó hírek szerint Ovárott is látták, 
a hol egy fiatal emberrel puskaport és serétet hozatott. 
Az egész vidék csendőrsége és hatósága tehetetlenül 
áll az ügyes emberrel szemben.

Farkasvadászat. Zimonyból Írják: Szerém vár
megye keleti részében hajóvadászatot tartottak a 
farkasokra, a melyek nagyon elszaporodtak. A vadá
szat a kincstári erdőkben, főképpen ama részén folyt 
le, a hol Ferenc Ferdinánd trónörökös vadászterületé
hez tartozik. Bár a hajtők a nagy hideg miatt nem 
nagyon buzgólkodtak s igy a körből több farkas kitört 
és megmenekült, még igy is tizenhárom beleszorult a 
hajtógyürübe, melyből négy hatalmas példányt sikerült 
leteriteni. A résztvevők között volt Pejacsevich gróf, 
a horvát bán fia is, a ki most lőtte az első farkast. 
Vadász szokás szerint fölavatták. Az itteni vadászok
nál ugyanis az a szokás, hogy az a ki az első ragadozó 
vadat lövi, három virgácsütést kap attól, a ki a társa
ságban abból a vadból a legtöbb példányt lőtte már 
le. A virgácsolás pedig úgy történik, hogy a vadász, 
a ki az imént a ragadozót lelőtte, mellel ráfekszik az 
általa leteritett vadra és igy mérik rá a három vessző
csapást, — még pedig komolyan, hogy ugyancsak 
megérzi. Az ütlegosztó, a ki Pejacsevich grófot fel
avatta, Svare csendőrszázados volt.

Lincselés Baján. Baján a feldühödt tömeg 
meglincselt egy erőszakos természetű embert, a ki a

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



120 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

korcsmában revolverről három embert súlyosán meg
sebesített. Az áldozat, Lovretics István, a ki afféle 
városrossza volt. Most is tizennyolc vétség dolgában 
folyt ellene a büntetőeljárás Néhány nappal ezelőtt 
egy törvényszéki tárgyaláson a bíróság előtt késsel 
megtámadta följelentőjét, Pestalics Sándort, minap 
éjjel Jeszenovics Sándor korcsmájában mulatozott s 
egyszerre revolvert rántott elő és lövöldözni kezdett. 
Matejkovics Andrást súlyosan, Cselics Jánost és Vuko- 
vics József napszámosokat pedig könnyebben meg
sebesítette. A korcsmában levők erre rárohantak s 
bottal agyonütötték. A rendőrség vizsgálatot indított, 
de eddig nem tudták megállapítani, hogy kik ütötték 
agyon Lovreticset.

Az öngyilkos gyászjelentése. Halálra kesere
dett embertől kapott levelet a fővárosi főkapitányság. 
Seiden Vilmos huszonnégy éves könyvelő a levélíró, 
a ki Akácfa utca 26, számú lakásáról eltűnt s azt je
lenti be a rendőrségen, hogy öngyilkossá lesz. A levél ez:

A m. kir. államrendőrség főkapitányságának. 
Helyben. Mélysajnálatttal és megtört szívvel jelentem, 
hogy hosszas szenvedés után, mai napon esti hat óra
kor a Dunába vetem magam. Midőn a megdöbhentő 
tényt tudomására adom, elbúcsúzom a hírlapok utján 
összes barátaimtól is. A Duna fenekén lévő Seiden 
Vilmos.

Az utolsó mulatság. Vésztőről Írják: Nagy 
Lajos vésztői kántornak Szilveszter-estéjén vendégei 
voltak Mezőtúron és pedig sógornője, Nagy Sándorné 
és ennek szép leánya, Erzsiké. A kaszinó bált rende
zett és erre a kántortanitó elvitte vedégeit is. A mulat
ság javában folyt, mikor Nagy Erzsiké fölött a falon 
függő petróleumlámpa fölrobbant és a 21 éves leány 
haja meggyulladt. A szerencsétlen leány másnap meghalt.

Véres bosszú. Nóinet-Poruba liptómegyei köz
ségben a minap borzalmas vérengzést vitt végbe egy 
Hamzsé György nevű elbocsátott községi Írnok. El
bocsátása miatt bosszút akart állani a jegyzőn és a 
bírón s ezért revolverrel fölfegyverkezve beállított a 
jegyző szobájába. Pllőször a jegyzőre lőtt. a golyó 
azonban Szanka Béla segédjegyzőt találta, a ki akkor 
éppen a jegyzővel aláíratott valamit. A lövés után a 
jegyző is, meg a bíró is a merénylő felé ugrottak, de 
akkor a második lövés is eldördült s a golyó a bírót 
hátba talalta. A zajra összefutott az egész községi 
személyzet, mire a merénylő újra elsütötte fegyverét. 
Most Dobrin Antal községi szolgát találta el. A gyil
kos futásnak eredt s menekülés közben maga ellen 
fordította a revolvert, a mely azonban nem sült el. 
Hosssas hajsza, után elfogták és annyira összeverték, 
hogy csak nagynehezeti tudták eszméletre hozni. A 
segédjegyző azonnal meghalt, a biró és a községi 
szolga haldoklik. Az ügyészséget táviratban értesí
tették az esetről.

Rejtélyes halál.A kőbányai Szemétbánya-dülön, 
az ujszászi va tuti vonal 25. számú váltószelvényénél 
holttestét találtak. A halott, a kiről először azt hitték, 
hogy elgázolás áldozata, Berec Lajos harmincegy éves 
bérkocsitulajdonos. A sin mellett feküdt tőle vagy 
ötven méternyire a keztyüje, majd a kalapja, a mi 
azi a látszatot keltette, hogy a vasút jó darabon 
magával hucolhatta Berecet s csak azután lökték ki 
őt maguk alól a kerekek. Csakhogy a borzalmas eí- 
gázolásnak semmi nyoma nem látszik a holttesten, 
semmi zuzódás nincs rajta, ellenben a nyakán hurok
tól eredőnek tetsző sáv van, a fején pedig hat centi- 
méteres seb, a mely késsel vágottnak látszik. A rendőr

orvos hivatalosan megállapította, hogy Berecet nem a 
vonat gázolta el, hanem vagy maga ölte meg magát, 
vagy meggyilolták. A rendőrség megindította a nyomo
zást s annyit máris megállapított, hogy Berec nagy 
verekedésben vett részt egy Ferenc-köruti korcsmában 
s egy társái alaposan helybenhagyta, ügy lehet, hogy 
a megvert társa állott most bosszút a bérkocsison. Ez 
annál inkább föltehető, mert Berecnek ez a társa el
tűnt a fővárosból.

Halálba kergetett leány. Bukarestben, mint 
onnan jelentik, nagy feltűnést kelt Ilieszku számvevő
főhadnagy letartóztatása, a ki fölháboritó módon ker
getett a halálba egy leányt. Hat esztendővel ezelőtt 
megismerkedett egySzerbaneszku Helén nesü tisztes
séges fiatal leánynyal, a kinek házasságot Ígért. A 
leány bízva az Ígéretben, szeretője lett a tisztnek. 
Néhány évig éltek együtt, inig Ilieszku megunta a 
leányt és kis gyermekével együtt a legnagyobb nyo
morban elhagyta Kétségbeesésében Szerbaneszku Helén 
a hadügyministériumhoz fordult, a mely azután fele
lősségre is vonta Ilieszkut. A főhadnagy azzal véde
kezett, hogy a leány a kivel csak rövid ideig volt 
viszonya, másokat is kitüntetett kegyeivel s a föl
jelentéssel csak zsarolni akarta. Hogy védekezését 
még valószínűbbé tegye, két rendőrségi alkalmazottat 
megvesztegetett, a kik egy hasonló nevű rendőri fel
ügyelet alatt álló leánjuiak nevét meghamisítva, bizo
nyítványt állítottak ki arról, hogy Szerbaneszku Helén 
a rendőrség felügyelete alatt áll. A szegény leány, a 
mikor ezt megtudta, szégyenében és kétségbeesésében 
megölte magát, de halála előtt levelet irt a hadügy- 
ministériumnak, a melyben fölfedezte az egész szégyen
letes összeesküvést. A vizsgálat megállapította a tiszt 
bűnösségét mire Ilieszkut és két bűntársát tegnapelőtt 
letaróztatták.

Szerkesztői üzenetek.
Nyilvános köszönet. Az újév, valamint kedves leányom 

eljegyvése alkalmából lapunk tisztel: olvasi elhalmoztak jó 
kívánságaikkal. Miután ezek nagy száma miatt mindegyiknek 
külön ezt nem köszönhetem meg, teszem azt ezen az utón s 
kérem a jó Istent, hogy őket mindazokban a jókban, a mit 
nekem kívánni szívesek voltak, bőségesen részesítse. Fogadják 
szives megemlékezésükért hálás köszönetemet! Patkó Viktor 
urnák, Pacza. A hatósági erkölcsi és Illetőségi, valamint az orvosi 
bizonyítvány bevett szokás szerint csak a kiállítás évében ér
vényes. A lap innen mindig pontosan megy' s a késedelmes 
kézbesi:ésnek csak a saját postájuk lehet az oka. A hirdetményt 
bevettük.

A kiadóhivatal postája.
Hailer Samu urnák, Pónik. Blaskó István urnák. Bátta- 

szék. Janiísek Antal urnák, P. Toldi. Kiss István urnák, Tűrje. 
Nagy György urnák. Bezdán. Schweizer Antal urnák. Haraszt. 
Farkas János urnák, Soborsin. A nevek sorrendjében a követ
kező előfizetési dijak beérkeztét nyugtázzuk : 8 kor. 4. 4. 4. 2. 
2. korona. Polcz József urnák, Bisse. Leitner Rezső urnák. 
Csopea. Papp Sándor urnák, Bologd. Szilágyi Palkó Márton 
urnák, Bélés. Sülé István urnák, P. Sügyi. Neveik sorrendjé- 
beu előfizetésük lejárta a következő: november 15. junius 30, 
május 31, május 15, márczius31. Matejko Gábor urnák, Puszta
mező. A lapot a közölt feltétel mellet: is szívesen küldjük tovább. 
Hegedűs Mihály urnák, Vinda. Szőke Sándor urnák, Gross, 
A lap késői érkezésének csak az ottani rossz* postájára: vagy 
hanyag kézbesítés lehet az oka, mert utolsó postájukra a lap
nak mindik legkésőbb kedden meg kell érkeznie. Szíveskedjenek 
ott intézkedni Foríenbacher Károly urnák Úrkút. A 6-ik 
számot f. hó 7 újból megküldtük. Borsos János urnák, Pécs. A 
4. 5. 6. és 12. számokat ugyancsak az elől jelzett napon postára 
tettük. Az előző évfolyam 41-ik száma teljesen elfogyó:: s igy 
azzal legnagyobb sajnálatunkra nem szolgálhatunk.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész évre . . . . . . .  8 kor. — fii.
Fél é v r e ....................... : . 4 kor. — fii.
Negyed évre........................... 2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik minden vasárnap.i
f  , . . . .Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó Jf> 
| Podhradszky Emil. j

1

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam.

Tisztelt olvasóinkhoz!
Eltelt Immár az év első hónapjának fele s lapunk 

tisztelt olvasói közül még mindig mintegy ötszázan nem 
gondoltak az előfizetési dij beküldésére és esetleges 
hátralékaik kiegyenlítésére. A mi vállalatunk senki más
tól vem nyer támogatást, hanem egyedül olvasóinak 

jóindulatára van utalva, felkérjük tehát ezeket, hogy 
előfizetési dijaik pontos beküldésével tőlük telhetőleg 
támogatni szíveskedjenek, mert csak akkor tehetünk mi 
is pontosan eleget kötelességünknek.

Hasznos mulatozás.

ftt a farsang s vele együtt megérkezett a vig 
mulatozás ideje. Ifjak és vének szívesen 
üdvözlik a farsangi mulatságokat, hogy az 

ádvent komoly napjai után a szórakozásból is 
kivegyék részüket. Megkezdődött a dinom- 
dánom hegyen' s völgyön s mulat kiki az ő 
hajlamai, az ő természete szerint. És szükséges 
is egy kevés szórakozással felpezsdíteni a folyto
nos munkálkodásban elernyedt vért, felvidítani 
az élet mindennapi gondjainak taglalásában ki
merült agyat; megkívánja ezt az ember termé
szete s gondokkal teljes életünkben egy-egy 
parázs mulatság olyan, mint az ételben a só és 
fűszer. Természetes azonban az is, hogy vala
mint az ételt tönkreteszi a túl sok só és fűszer, 
azonképen a mulatság is többet ront, mintsem 
javít, ha tobzódásba, kicsapongásba megy át s

16. szám.

ezért a komolyan gondolkozó ember itt is meg
tartja a kellő mértéket s határt tud szabni 
vágyainak és indulatainak.

Egy farsangi mulatság meghívója örvendez
tetett meg a legközelebbi napokban, a melyet 
késő érkezése miatt már nem közölhettük lapunk
ban idejekorán, mert mire ezek a sorok tisztelt 
olvasóink .kezeihez 'jutnak, akkor már a mulat
ságon résztvettek ki is pihenték annak izgalmait 
és fáradalmait, de azért mint olyat, mely bele
vág az erdészeti altiszti személyzet életébe, még 
elkésetten is köözljük s lesz is hozzá néhány 
szavunk.

A meghívó szövege a következő:
> M e g h í v ó .  A hosszufalusi m. kir. járási 

erdőgondnokság területéhez tartozó erdőaltisztek 
a Brassó vármegyében létesítendő nyugdíjalapjuk 
javára 1904. január hó 16-án Csernátfaluban a 
községi vendéglő nagytermében zártkörű t á n c 
e s t é l y t  rendeznek, melyre Címedet és becses 
családját tisztelettel meghívja a rendezőség. Kez
dete este 7 órakor. Belépti dij személyenként 1
K., családjegy 3 személyre 2 K. Jegyek vált
hatók este a pénztárnál.

A hosszufalusi tisztelt kartársaink tehát 
mulattak, de nem csak közönséges mulatozási 
vágyból vagy léhaságból, hanem mulatságukba 
beleillesztették egy szép és nemes cél szolgá
latát s jövedelmével gyarapítani óhajtják a 
részükre Brassó vármegye által létesítendő nyug
díjalapot. És ez igy jól van; az ember igye
kezzék mindig összekötni mulatságát a széppel

Szászsebes, 1904. Január 17.
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és hasznossal, mert csak ilyen módon marad 
meg a mulatsága azon a fokon, melyet az 
emberi méltóság megkíván, inig ha abban csak 
érzéki vágyai vezérlik, az könnyen elposványo
sodik és közönséges tivornyává fajul.

Mindezeket pedig nem azért irtuk ide, 
hogy bárkinek a mulatságát irányítani és be
folyásolni, vagy pedig erkölcsi tanokat hirdetni 
akarnánk, hanem tesszük ezt azért, hogy köve
tendő példát mutassunk be a többi erdészeti és 
vadászati altiszteknek is.

Ismételten s hasábokon át tárgyaltuk már 
egy országos erdészeti és vadászati altiszti nyug
díj és segélyegyesület megalakításának a kér
dését s ennél mindig előtérbe lépett a szüksége 
egy bizonyos kezdő alap megteremtésének s 
módokat kerestünk annak a létesítésére.

A hosszufalusi tisztelt kartársak mulatságuk 
rendezésével megmutatták nekünk az irányt, a 
melyen haladva könnyű szerrel szép tőkét lehetne 
összehozni s megvetni vele alapját létesítendő 
egyesületünknek.

Az a sok ezer erdészeti és vadászati altiszt, 
kinek érdeke annyira megkívánja az egyesület 
megalakítását, szét van szórva széles e hazának 
minden vidékén s igy alig akad valamire való 
város vagy falu, a melyben ilyen mulatságot 
egy kis igyekezettel és jóakarattal sikeresen 
rendezni ne lehetne. Elég annak a rendezésé
hez 2— 3 egymáshoz közel lakó erdészeti vagy 
vadászati altiszt s akad olyan, a ki a rendezés
ben segítsen, mulatni vágyó idegen fiatalember

is mindenütt. És nem kell az ilyen mulatságok
nál sok cikornyával pazar fényt kifejteni; nem 
szükségesek ott a fényes tükrök, vakító csillárok, 
sokkal szebb diszül szolgál egy pár örökké 
zöldelő fenyőgaly Ízléssel elhelyezve. Mindent, 
a mi felesleges kiadást okoz, gondosan kerülni 
kell s megmaradni a szerény egyszerűség kere
tében, mert a jótékony célhoz csak az egy 
szerűség és komolyság illik.

Ilyen elvek szem előtt tartásával rendezett 
mulatságnál az anyagi siker elmaradhatlan s az 
azon résztvettek is mindig megelégedéssel fog
nak rá visszaemlékezui s jótékonyan fog hatni 
rájuk a tudata annak, hogy mulattak is, meg 
egy szép és nemes ügynek is hasznos szolgá
latot tettek s bármikor szívesen fogják látni a 
mulatság megismétlését.

Mint fentebb említettük, az erdészeti és 
vadászati altisztek szétszórtságánál fogva ilyen 
mulatságok az ország minden részében rendez
hetők s ezek számát minden kétes kockázat 
nélkül bátran tehetnők legalább százra. Ha már 
most mellőzve a túl vérmes reinéűyeket egy-egy 
ilyen mulatság tiszta jövedelme, mely az ala
kítandó országos erdészeti és vadászati altiszti 
nyugdíj és seglyegyesület javára esnék, átlagban 
csak 50 koronát tenne ki, ez már egyszeri 
mulatságoknál kerek 5000 koronát s ha éven- 
kint két ilyen mulatság tartatnék, 10000 koronát 
jövedelmezhetne az egyesület alapja javára, tehát 
olyan összeget, mely egybevetve a majdan be
folyandó tagsági dijakkal nem csak teljes bizto-

Bölényvadászat Indiában.
(A »Jagd Zeitung« u'án). (Folytatás és vége). 

|ffiunius 24 és 25 napjain körübelül 30 kilométernyire 
haladtam előre s végül egy kis folyó partjára 

fü l értem. Ezeken a napokon nagy esőzés volt s én öt 
napon át maradtam egy erdőben, a melyben nyilván
valóan sok bivalynak kellett lenni, de ekkor nyomo
zóim versengeni kezdtek egymás közt; ezek az em
berek ugyanis nagyon irigykedők s szorosan ügyel- 

. nek arra, hogy az ő kerületükbe más bele ne avat
kozzék s azt át ne lépje. így azután nem maradt egyéb 
hátra, mint hogy más vadászterületet keressek s ezért 
még 15 kilométerrel tovább mentem.

Julius 2-án korán reggel kirándultam s már 16 
óra táj egy nagy csorda nyomaira akadtunk, a melyek 
azonban csakhamar ketté váltak. Mi annak a rész

nek a nyomain indultunk a melynek véleményünk 
szerint az erősebbik bika volt a vezére. Dél felé 
rá is akadtunk a bikára, a mely egymagában volt 
s nyilván a csordát tovább engedte menni, mig ő maga 
lepihent. Éppen akkor kelt fel, a mikor közelébe 
értünk s legelészni kezdett. A sűrűség meglehetősen 
áthatolhatlan volt s olyan sötétség volt benne, hogy 
az első pillanatban sem a fejét, sem a farkát nem 
tudtam megkülönböztetni, a nyomozók azonban szentül 
meg voltak győződve arról, hogy erős bikával van 
dolgunk s végül is rá hagytam magamat beszélni s 
lövésem jól talált, egyenest a lapockába, lehet, hogy 
kissé alant, a menekülő állatra tett második lövésemet 
azonban elhibáztam. Ez után hosszú hajsza következett. 
Délután 3 órakor közvetlen előttünk ugrott ki a bika 
s ekkor egy újabb lövést tettem rá, mely ismét nagy 
vérzést okozott, de úgy látszik, hogy ez a lövés sem 
volt jó, mert a hajszát tovább kellett folytatni. 4 óra
kor, a midőn a nyomokat még mindig sürü gazosban 
követtük, egyszerre csak egy másik hatalmas bikát

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 123

sitékot nyújtana arra, hogy az egyesület a tagjai
val szemben kötelezettségeinek eleget fog tehetni, 
hanem még évről-évre tekintélyes pénztári fölös
leg is elérhető lenne, mely megfelelő gyümölcsöz- 
tetés és gondos kezelés mellett iskoláztatási ala
pítványok s esetleg árvaház létesítését is lehetővé 
tenné.

A nehézségektől nem szabad visszariadni 
s nem kell attól félni, hogy a mulatság nem fog 
sikerülni vagy kárral fog járni. Mulatani vágyó 
ember mindig akad elég és a szivekből nem 
halt még ki a jótékonyság érzete; vannak neme
sen érző emberbarátok, kik szívesen nyitják meg 
tárcájukat ott, hol látják, hogy a segélyre szorultak 
arra méltók. Alig akad olyan erdészeti altiszt, 
kinek ismeretsége körébe ne tartoznék valamely 
fakereskedő vagy másféle vállalkozó, ki vagyonos 
ember létére bizonyosan szívesen hozzájárul egy 
olyan egyesület létesítéséhez, mely annak javát 
van hivatva előmozdítani, ki annyit fáradozik és 
munkálkodik az ő érdekében.

Vegyék jól fontolóra mindezt az erdészeti 
és vadászati altisztek s igyekezzenek minél előbb 
megtestesíteni ezt az eszmét, hogy már a leg
közelebbi időben, midőn újból kopogtatni fogunk 
alapszabályainkkal a magas kormány ajtaján, 
ezzel a bevétellel is mint nem megvetetendő 
tényezővel állhassunk elő.

A farsangnak még csak a küszöbén vagyunk 
s igy elég idő van hátra az eszme megteste
sítésére, egyszer egy évben pedig az erdészeti

és vadászati altisztnek is lehet szépen és neme
sen mulatni, tegye tehát azt mindenki a mi 
szent célunk érdekében.

Mulassunk az alakítandó egyesületünk javára!

Havi mozzanatok és teendők.
Irta : Vihar Győző. (Folytatás). 

Novemberben.
A szarvas fölhagy már a kóbor élettel 
És a nyugodalmas pagonyt foglalja el; 
Igyekszik a dám s őz vad is a sűrűbe:
Ily helyekre űzi szerelmi ó'sztöne;
A sertés az erdőn posványokon van s ott 
Rühetni rendszerint ily helyeken szokott.
A borz szokás szerint a katlanában van 
S ki-kijár éjente bakzás végett onnan.
A róka keresi a sűrűségeket 
De néha szántásban is találni lehet. 
Válogatósak a nyulak a helyekben: 
Szőlőkben, sűrűkben hevernek legtöbben, 
De már az erdőbe is gyakran bevonul 
Sőt eső után a síkon is akad nyúl.
Széllel a mezőkön és mélyebb gödrökben, 
Hantos szántásokban van legszívesebben: 
Zimankós időben védett helyet keres 
És abban lapul meg a kis tapsifüles:
Hóval, nagy hideggel az erdőben lapul,
De kertekben s házak körül is akad nyúl. 
A túzok a repcevetést látogatja,
A fácán meg már rég’ a pagonyok vadja.
A fogoly is csak a sűrűben van otthon,
De a gazos tarlón is felrebben olykor.

pillantottunk meg, a mely egészen közönyösen ott 
ténfergett előttünk s időközönkint legelt. A mint körül
belül 100 lépésnyire megközelítettem; rápuskáztam s 
a golyó — a mint az később kiderült — a szivét 
járta. át. A lövés után rögtön egy óriási ugrást tett, 
hányát vágódott s többé meg sem moccant.

Ennek a bikának gyönyörű szarvai voltak s már 
nyilván más vadászok is puskáztak rá, mert a bőrén 
még két lövés nyomát találtuk s a harmadik golyó az 
egyik szarvát horzsolta. Az egyik nagy kaliberű golyót 
ott táláltuk közvetlenül a lapockán a bőr alá fúródva, 
Ha másnapra nem lett volna annyi tennivalónk, köze
lebbről is szívesen megvizsgáltam volna, hogy milyen 
utakat tettek meg a golyók ebben a hatalmas állatban, 
hogy még sem ártottak neki, annyi azonban bizonyos, 
hogy az egyik golyó szinte az egész testet átjárta. A 
bika egészen jó húsban volt, ha nem is olyanban, 
mint némely más indiai bölény. Az az indiai ember, 
a ki kísérőm volt és bizonyosan jól értette magát a 
dologban, azt állította, hogy ez a bika azt a golyót

már legalább öt év óta hordta a testében, mert ennyi 
idő óta nem fordult meg olyan vadászember ezen a 
vidéken, a kinek ilyen nagy kaliberű puskája lett volna.

Ezután újból visszatértünk az előbb követett 
nyomra s csakhamar tapasztaltuk, hogy az üldözött 
bika közvetlen közelünkben le volt heveredve s csak 
az előbb tett lövésem által lett fektéből ismét fel
riasztva. Egy ideig még követtük a nyomot, de azután 
fel kellett hagynunk a további kereséssel s elhatároz
tuk, hogy azt másnap fogjuk folytatni, ha közben nem 
lesz eső s a 13 órás hajsza után, mely ugyan fárad
ságos, de azért szép is volt, visszatértünk tanyánkra.

Julius 7-én 8 kilométerrel előbbre tettük át ta
nyánkat egy erdei kunyhóba. Ezen a napon nem 
akartam soká kimaradni s ezért csak közvetlen közel
ben kerülgettük a sűrűséget, abban a reményben, 
hogy valamely nyomra akadunk, olyat azonban, a 
melyet érdemes lett volna követni, nem találtunk. A 
mint igy kószáltunk, egyszerre csak az egyik fegyver
hordozóm egy »Samfc ur« (Cervus Aristotehs) nevű
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A dámbika — ámbár mostan üzekedik — 
Mégis lőhető még e hó közepéig.
Vén szarvast, dám sutát és az őzbakokat 
Cserkészve vagy hajtva lőni szinte szabad, 
Nincs tilalom alatt az őz suta sem még,
De kíméletes Ielövése fő kellék:
Szorítkozni kell a fölös egyedekre 
S nem annyira hajtva, mint inkább cserkészve. 
A sertés az erdő gyümölcsén felhizván, 
Kövérsége miatt most kitűnő zsákmány. 
Hajkurászása a nyúlnak még mindig tart, 
Fácánra pedig csak most nyílik az évad 
És fogoly ha puska végére akadhat, 
Pecsenyének éppen most a legjobb falat. 
Szalonka is itt-ott most még mindig akad,
De ez bizon már nem igen keresett vad; 
Császárfajdra lőni meg már csak úgy szabad, 
Ha más vad nincs s elénk véletlenül akad.
Vízi vadászatok még most érdekesek,
Oly helyen, a hol nem fagytak be a vizek,
De csak a hajnali és esti lesállás 
Alkalmatos erre és egyéb semmi más.
Nem távoztak még most a gojzérek sem el 
S lehet rájuk lesni néha eredménnyel,
A mig csak a kemény fagyok be nem állnak, 
Mert ekkor már búcsút intnek a határnak 
A vadlúd fajta is húz reggel és este:
Kifizeti magát ülni rájuk lesbe.
A túzok is bolyong falkába verődve 
Egy repcevetésről más repcevetésre, 
Megválasztva rendes huzási vonalat,
Hol célba vehető jó fedezet alatt.
A hízott borz immár légyottokra jár el, 
Ilyenkor lesésre jő a magas leshely,
Ezek szerint tehát szabadon áll minden: 
Tilalom sem mezőn, sem az erdőn nincsen,
De tennivaló is van egész légió:

A takarmánykészlet jól megforgatandó, 
Keresendők az elhullott őzagancsok,
Képezvén ugyanis szép értéket azok 
És feltalálásuk hólehullás után 
A véletlenségnek köszönhető csupán,
Továbbá hol vágva fás nem lett télire,
Ott székibe gyöngyös törzsek döntendők le, 
Még pedig lehető legelőnyösebben:
A szokott etető helyek közelében.
Ezen kívül pedig még rendbe hozandók 
Az etetők és az erdei nyalatok,
Hogy a mint beállnak majd a kemény fagyok 
S a szironyos hó a talajon felragyog, 
Élelemmel mind elláthatók legyenek,
Szükséget a vadak hogy ne szenvedjenek.
S mivel ez időtájt mint igazi átok 
Ülnek a határon a tollas zsiványok:
Velük szemben minden irtó eszköz és mód 
Foglalkoztatja a hivatott vadóvót.
Sőt hogy ha a szükség magával úgy hozza, 
Ezek közé még a mérget is sorozza.

D ecem berben .
A hideg és a széljárta napok alatt 
Csak védett helyeken tartózkodik a vad; 
Sűrűséget keres csülkös és agancsos 
S erre már a »nyuszi« is eléggé okos;
A fogoly csapat is ily helyekre vonul 
És naphosszant gubbaszt ott mozdulatlanul,
De erős hideggel és hóval táp végett 
Járt helyen is időz és források mellett.
A fővad is helyén csapatban áll és jár,
Szint’ úgy az őz suta; ez gidájával már 
Leszámolt és most már a bakkal együtt van 
S vele jár - kél, kószál a sürü gazosban.
A sertés is kisebb-nagyobb kondákban van, 
Azonban kivételt képez az erős kan,
Mely mohhal s levéltel bőven kipáruázott

szarvasra tett figyelmessé, mely tőlünk alig 70 lépés
nyire egész nyugodtan legelt. Lebujtunk s embereim 
erősen biztattak, hogy lőjjek, erre azonban nem tud
tam magamat elhatározni, mert bár a szarvas agancsai 
már két lábnyinál is hosszabbak, de ez időtájt még 
bizonyára egészen lágyak voltak. Csendesen köze
ledtem a szarvashoz s ez mintha tudta volna, hogy 
előttem biztonságban van, egészen 20 lépésnyire magá
hoz engedett. Héj, ha az embernek a hűvösebb hónapok
ban lenne ilyen szerencséje! Kísérőim nem voltak el
ragadtatva kiméletességemtől, mert úgy vélték, hogy 
legalább a bőrt lehetett volna használni, de igazat 
szólva inkább a pecsenyét sajnálták.

Vadászias eljárásom azonban nem maradt jutalom 
nélkül, mert alig pár percre ezután egy magánosán 
legelésző bölényre akadtunk, a mely nyilván meg
ugrott volna, ha a szarvasra lövök. Elég sebesen 
haladt előttünk s a fák között nem bírtam jól kivenni, 
végre azonban kedvező állást foglalt s beröpith ettem 
golyómat a lapockájába. A lövés után eliramodott

vagy 100 lépésnyire s itt megállva, felénk fordult; 
ekkor a mellébe kapott egy golyót, mire térdre bukott 
s a harmadik lövés azután végkép leteritette. Ez is 
hatalmas bika volt, nagyon szép fejjel és szarvakkal s 
igen jó húsban.

Julius 9-én két nyomra akadtunk, melyek egyike 
erős bikára vallott. A két nyom nem sokára össze 
vegyült egy kisebb csorda nyomaival s rövid nyomo
zás után meg is találtuk az egész társaságot heve- 
részve, de közeledtünkre hirtelen felkerekedett s oly 
gyorsan tűnt el, hogy nem voltunk képesek közte a 
bikát felismerni. Én már fel is akartam hagyni üldö 
zésükkel, mert meg voltam győződve, hogy meg- 
rimatoltak minket s nem egyhamar fognak megállni, 
vezetőm azonban erről mit sem akart tudni, hanem 
úgy vélte, hogy a csorda semmiesetre sem kaphatott 
szimatot s végre Is engednem kellett. Követtük tehát 
a nyomokat több mint egy óráig s ekkor ismét azt 
tapasztaltuk, hogy a bika kivált a csordából s később 
meg is találtuk magánosán. Miután megkapta az első
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Meleg vackán pihen, addig mig a »légyott« 
Hatalmas szózata onnan kiszólitja 
S lészen a szerelem mámorának rabja.
A medve gaurjáben csendesen szundikál,
Nem törődve azzal: kint az idő mint áll; 
Éppen igy cselekszik a borz is: miatta 
A telet, a szelet bárki is szidhatja,
Könnyen dudál ő bent a mély barlangjában 
S nem is búvik elő onnan hamarjában.
A róka és macska is érzi a telet,
Örömest időznek a barlangjuk mellett.
A menyétfélék, az evetke s a többi 
Ezekhez hasonló ragadozó »földi«
Mind a már jól ismert sáncai közt tanyáz,
A mikor az időjárás olyan ádáz,
De ha győtri őket kínzó éhség éppen, 
Előbujnak csendes, melegebb időben.
Lőhető a fő, — dám és őz suta móddal,
Ott, hol az állomány ezzel nagy kárt nem vall. 
Lőhető az őzbak is, de mivel ez már 
Agancsai nélkül, csak csupasz fejjel jár: 
Érdekességét elvesztette egészen 
S az igaz sport — vadász futni hagyja szépen. 
Továbbá jó soron van még a sőrtevad,
De mivel ezek közt már búgó sok akad,
Ott, hol az állomány szaporítása cél,
E jogával a jó vadász nem igen él.
A zergére szinte szabad a vadászat,
Tizenötig, azután van tilalom alatt.
A nyúlvadászatnak valódi hava ez,
Melyet aztán sok vadász be is fejez.
A fácánt e hóban még kímélni nem kell,
Kivált azt, a mely a határszéleken kel,
A fogoly már eddig annyira gyötrött lett,
Hogy annak lövése nem szerez örömet,
A császármadár meg már az egész hóban, 
Elsejétől kezdve tilalom alatt van.

A vizivad a nagy nyílt vizeken tanyáz,
Hol nem közelíti be könnyen a vadász,
De az úgynevezett »heves vizek« körül 
Az ügyes vadásznak még mindig sok »föl ül».
Hó nélküli s enyhe idővel a ludak 
Szépen húznak s nem egy jó órát okoznak. 
Egyebekben pedig a vadóvásnak van 
Fontos szerepköre ebben a hónapban. 
Egymagában véve ugyan a nagyobb hó 
A hasznos vadra nem valami vészthozó, 
Legföllebb csak némely magasabb hegységben 
S hozzá nem férhető elhagyott helyeken,
De ha olvad a hó, azután meg megfagy,
Ez azután már baj, még pedig elég nagy,
Mert kéreg képződik a hó felületén 
S ekkor a magára hagyott vad, a szegény 
Járni és élelmét keresni nem képes,
Az ily időjáráás szörnyű mód veszélyes,
Különösen bajban van ott a csülkös vad,
Mely az ilyen havon hasig is leszakad.
Ilyenkor szorgosan etetendő a vad 
S buzgón tisztogasd az általa járt utat,
A mely vezet arra, hol van sózó, jászol, 
így érezheti csak magát a vadad jól:
Táplálékhoz jutván jó erőben marad 
S fáidat sem hántja le annnyira a vad.
A porhó magában jóformán soh’ sem árt 
S nem is szokott tenni a vadban semmi kárt,
Sőt ellenkezőleg árulója annak:
Hogy hányán, hány fajban s mily ivarban vannak, 
Meg mutatja annak váltóit, forgóit,
A merre ki-kivált, hol amott, hol meg itt; 
Megtudod ebből a tarózkodó helyet 
Hol azután sorsa annak a kímélet,
És még egy teendő van, a mely reád vár: 
Kikutatni, hogy a kártékony merre jár,
Ebben az időben a csali uhu már

golyót, hirtelen megfordult, dühösen csapkodva farká
val és kapálva a földet lábaival. Már éppen rá akar
tam tüzelni, midőn lehorgasztott fejjel s magasra emelt 
farkkal egyenest felénk rohant, közel hozzánk azonban 
már nem férkőzhetett, mert két golyómtól találva 6 
lépésnyire attól a két fától, mely mögött én meg 
vezetőm meghúzódtunk, összerogyott. Bizonyára harcias 
egy bika volt, a mellyel nem lett volna jó közelebbi 
érintkezésbe lépni. Nagyon szép szarvai voltak s jó 
húsban is volt, de már nyilván nagyon öreg.

Julius 11-én ismét korán reggel indultam el s 
azonnal ráakadtunk egy magános bika nyomaira, de 
bár ezeket három és fél órán át a lehető leggyorsab
ban követtük, úgy látszott, hogy semmivel sem közeli
tettük meg a hikát. A mint egy sürü bambusznádast 
kerülgettünk, egyszerre csak vezetőm - mintha csak 
golyó érte volna — hasra vetette magát s én a nél
kül, hogy ennek okát tudtam volna, ugyanígy tettem. 
Vezetőm ekkor figyelmeztetett, hogy óvatosan csússzam 
előre, a mit meg is tettem s alig haladtam két méter

nyit, megpillantottam egy heverő bikát mintegy 25 
lépésre előttem. Háttal volt felém s igy pár lépésnyit 
oldalt kellett csúsznom, hogy jó lövést tehessek rá s 
végül sikerült is oda lőnöm a lapockájára, mire fel
ugrott és menekülni akart, de nagyon jól lévén tál álva; 
újra összeesett, mégis még két lövést kellett tennem, 
mig teljesen kimúlt. Ez is hatalmas bika volt, gyönyö
rűen gyűrűzött szarvakkal s nagyon jó húsban.

Ez volt egyúttal vadász kirándulásomnak utolsó 
napja s miután 24 órai pihenőt tartottam megkezdtem 
az utat visszafelé, a mely szinte nem telt el minden 
esemény nélkül. Alig 10 kilométernyi utunk, melyet 
zuhogó esőben tettünk meg, kilenc órát vett igénybe. 
Az ut két helyen is annyra el volt árasztva, hogy 
nagy kerülőket kellett tennünk a sűrűségeken át s 
kísérőimnek ösvényeket kellett vágni. Később egy 
folyóhoz értünk, mely annyira ki volt áradva, hogy 
nem mehettünk át rajta; szerencsénkre az eső dél
utánra elállt, mégis két napot kellett a lehető legrosz- 
szab tanyán töltenünk, mig a viz annyira leapadt, hogy
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Kevesebb értékű, mint a héja-kosár,
A karócsapda és egyéb más eféle 
Eszköz s mód, emberi ész mit kieszele. 
Lelkiismeretes vadász legfó'bb gondja, 
Hogy jövő' időkre vadját biztosítja.
Vad védelem s óvás a legfőbb teendő 
Akkor, midőn búcsút int az ó esztendő!

JHasznos tu d n iv a ló k .
A taraczk irtása. A taraczk egyike a legkáro

sabb 'gyomoknak, s kiirtása sok munkát ad. Biztos 
sikerre vezető, s már több helyütt bevált irtási módja 
az, a mikor a taraczkot a talajba fojtjuk. A magyaró
vári gazdasági akadémia gazdaságában egy időben 
igen elszaporodott a taraczk, úgy, hogy annak irtása, 
talajba fojtása vált szükségessé s mondhatom, az ered
mény bámulatos volt. Azóta a taraczknak mintha 
nyoma veszett volna, esak nagy ritkán lehet taraczkra 
találni. Ezen irtási munka olyképen végeztessék, hogy 
első sorban is a taraczkos terület tarlója oly sekélyen 
szántassék fel, a mennyire az egyáltalában csak lehet
séges, ezáltal a taraczk földfölötti részeit elválasztjuk 
a földalattitól, s a fölszinre kerülő tarczkrészeket az 
elszáradásnak teszszük ki. A sekély szántásnak az a 
célja, hogy az elválasztott tarczkrész csak kevés föld
del borittassék be, mert különben a bütykök újból ki
hajtanának. Megjegyzem, hogy a siker minél biztosabb 
legyen, tanácsos, hogy ezen irtási munka mindig 
száraz, meleg időben végeztessék. A talajban ben- 
maradó szár-rész idővel tönkremegy, egyrésze azon
ban kihajt. Már most és ezt különösen figyelmébe 
ajánlom, — a mint a taraczk levele mutatkozik, azon
nal hozzá kell látni az uj hajtások elpusztításához. Ha 
juhokkal rendelkezik a kérdésttevő, akkor ezekkel 
legelteti a hajtásokat, ha azonban juhok nem állnának 
rendelkezésére, akkor a szerint, a mint a hajtások

asürüben vagy ritkábban mutatkoznak, kell a területet 
megboronálni vagy meghántani. Ezen munka addig 
ismétlendő, a mig csak taraczk mutatkozik. A fődolog 
az hogy a mint a tábla zöldülni kezd, a szántás, boroná- 
lás vagy legeltetés azonnal foganatosittasséb.

A tyúkok kottásának megakadályozása.
Hogy a kotlás a vedlést hátráltatja s hogy a tojás
lerakást is visszaveti, az kétségtelen s igy a kotlási 
megakadályozni kell. Erre van is mód és pedig nem 
is olyan nehéz. Egy kis élettani ösmeret kell az egész
hez s azután az ember könnyen eltalálja a módját, 
melyet megérteni sem nehéz. A dolog úgy áll, hogy 
a kotló tyuk a fölvett táplálékot a kotlás idején nem 
a tojástermelésre vagy a hús növelésére fordítja, ha
nem fokozza vele a teste hőfokát, a mely a tojás 
kikeltéséhez szükséges. Ebben kell tehát megaka
dályozni. És erre legegyszerűbb mód az, ha az ilyen 
tyúkot 2—3 napra egy sötétes hűvös helyiségbe tesz
szük, ott valami kemény deszkaládikába ültetjük és 
elvonjuk tőle a táplálékot. Koplaltassuk csak 24 48 
óráig az ily tyúkot, észrevehetjük, hogy a test hő- 
mérséke egyre gyengül. És a hőmérsék csökkenésével 
a kotlást is abbahagyja. Ez tény. Én ily esetben úgy 
járok el, hogy a kotlásnak esett tyúkot befogom, üres 
kosárba vagy ládikóba ültetem s aztán elteszem egy 
besötétitett hűvös és csendes helyiségbe. 3 nap alatt 
alig adok néki enni, csak vizet teszek eléje. A negye
dik nap a tyúkot szabadon eresztem és soha ilyen 
tyuk többé nem ült vissza a fészekre. Lehet, hogy 
van oly megrögzött kotló, melynek a 3 nap nem elég; 
hát az ilyet koplaltatni kell 1 2 nappal tovább. Akkor
aztán biztos az eredmény. Tekintettel a vedlésre, az 
ilyen tyúkokat aztán annál jobban kell táplálni. Ha 
tehát abba hagyták az ülést, adjunk nekik zsírban dús 
takarmányokat, tengerit, kender- vagy napraforgó- 
magot, hushulladékot, tejes darát főtt burgonyával 
összekeverve, igy azután csakhamar túlesnek a véd- 
lésen s 2—3 hét múltával újra megkezdik a tojást.

K Ü L Ö N F É L É K .
tovább vonulhattunk. Vezetőm azzal vigasztalt, hogy 
egy vadásznak ugyanazon a helyen teljes 13 napon 
át kellett vesztegelnie s ez némileg kibékített sorsom
mal, bár élelmi szereink már nagyon fogytán voltak, 
mig a túlsó parton egy kunyhóban bőségben voltak 
elhelyezve.

Ebben a leírásomban csak azokat a napokat 
említettem, a melyeken erős bikákra akadtam s néha 
napok teltek el, a melyeken semmi nyomra nem 
akadtunk, vagy pedig találtunk egyes csordákat, melyek
nél a bika, mely egyébként vezér szokott lenni, hiány
zott. A bölénybikák ugyanis szeretnek a csordától 
félrevonulni és msgánosan legelészni, vagy heverészni. 
Az eredménnyel azonban mégis teljesen meg voltam 
elégedve.

Az afgánok fegyvertánca. Az afgán népnek 
már századok óta van egy különös szokása: a fegy- 
vertáne. Háborúk után az afgánok győzedelmi lakomát 
szoktak ülni. A mulatozást a harcmezőn fölállított 
sátrakban ülik és abban az emir (az afgánok feje
delme) is részt vesz. A sátraktól mintegy kétszáz 
méter távolságban óriás máglyák vannak fölállítva, 
melyeket azonban csak akkor szoktak meggyujtani, 
mikor már az egész mulatozó-társaság elázott. A köz
vitézek gyürüalakban körülzárják a máglyákat, melyek
nek teteje az ellenség elesettjeivel van tele rakva és 
mindannyian táncra kelnek. A táncoló harcosok kezük
ben fegyvereiket magasra emelve, azokkal különös 
figurákat csinálnak a levegőbe. A tánc addig tart, mig 
mind egyenkint ki nem dűlnek a körből, mi nagyon 
hamar megszokott történni, mert mindannyian be 
vannak rúgva. Annak a katonának, a ki a táncot leg
tovább járta, az emir érdemrendet tűz a mellére és 
tisztirangra emeli. Nagyon sokszor megtörtént azonban
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már az is, hogy az emirt is a máglyára vetették, ha 
nem voltak vele megelégedvo. Az afgánok nagyon 
szabadgondolkozásu, függetlenséget szerető emberek, 
kik az emir szigorú rendeletével szemben fegverrel is 
megvédik jogaikat. A mostani emir el akarta a fegy
vertáncot törülni, de a nép semmiképp sem volt haj
landó régi hagyományos szokásáról lemondani.

A hatalmak a tengeren. A inessze-messze 
keleten ágyúval megrakott tüzokádó tengeri szörnyete
gek farkasszemet néznek egymással, ügy lehet, hama
rosan eldördül az első lövés, véres lesz a tenger habja 
a japán párduc meg az orosz medve egymásnak ront 
és olyan viaskodás támad, hogy megreszket belé a 
világ. Az első eset, hogy egy európai hatalom meg 
egy ázsiai hatalom egyforma fegyverrel törnek egy
másra, egyik sem modernebb, egyik sem barbárabb a 
másiknál, ez minden esetre a modern kultúrának 
óriási hódítását mutatja, ha mindjárt az öldöklő-kész
ség mezején is. A háború első és alkalmasint döntő 
fele a tengeren fog lefolyni: ebből az alkalomból bizo
nyára érdekes lesz elolvasni néhány adatot a hatal
mak tengeri erejéről. Ezek a számok a pár hónap 
előtti állapot képét mutatják, ezt sem úgy, hogy belőlük 
az erőviszonyokat teljesen meg lehetne határozni, mert 
csak a hajók menyiségét adják, már pedig hajó meg 
hajó között sokszor — sok hajóra való különbség van. 
Egy hatalmas elsőosztályu csatahajó többet számit, 
mint egész raj apróbb vizi-verekedő. A statisztika 
azonban igy is érdekes Az európai hatalmak tengeri 
erejéről szólva, éppen meg kell fordítanunk a sort, 
hogy — a mienk legyen legeiül. Minden európai 
hatalom között nekünk van a legkevesebb hadihajónk: 
összesen száznegyvenhat darab, a legkisebbiket is bele
számítva. Igaz azonban, hogy a nagy hajóink több
nyire újak, igen szépek, erősek, pompás fölszerelésüek, 
minden tekintetben elsőrendüek. A hármas-szövetség 
hatalmai között legtöbb hajója Olaszországnak van: 
háromszázhatvanegy, de minőség dolgában előtte áll 
a német, melynek nagy arányokban szaporodó szép 
flottája most kétszáznegyven hajóból áll. A kettős
szövetség államainak flottája: Franciaországé négyszáz
tizenhat hadihajó, Oroszországé négyszázötveuhat hadi
hajó. A hármas-szövetség hadihajóinak összes száma 
tehát hétszázötven, a kettős-szövetségének nyolszáz- 
hatvankettő. Akármelyiknél egymagának jelentékenyen 
több hadihajója van a tenger urának, a büszke Angliá
nak: ezerkétszázharmincnyolc. Ekkora tengeri ereje 
még soha sem volt egyetlenegy birodalomnak sem a 
világon. Japán flottája ezelőtt két hónappal százhatvan
három hadihajóból állott; de csupa kitűnő, uj hajó és 
az utóbbi hetekben Japán még egész csomó hadihajót 
vásárolt. Ha Japán és Anglia szövetségben jelenik meg 
a tengeren, szinte az egész világnak szövetkeznie 
kellene, hogy megfelelő erőt állítson velük szembe.

4* *\f* *?/• »J*

H Í R E K .
Agyonszurt őrült. Hajdu-Szoboszlón Sándor 

Bálintné kórházi felügyelőnő konyhakéssel agyonszurta 
Menes Mihályné őrült asszonyt, Sándorné azt állítja, 
hogy az őrült asszony őrjöngése közben beleszaladt 
a késébe. Az ügyészség szigorú vizsgálatot indított.

Meggyilkolt pénzügyőr. A Pécs közelében 
levő Csente község mellett halva találták Hardi Nándor 
huszonkilenc éves pénzügyőrt. Hardi hivatalos küldetés
ben ment Csentére, a hol meggyilkolták és holtestét

a határban levő árokba dobták. A csendőrség keresi 
a gyilkosokat.

Metuzsálemi kor. A minap meghalt Akasztó 
községben Biber István földesgazda százhat esztendős 
korában. 1797-ben született, tehát három századot ért 
meg. Hosszú élete folyása alatt Magyarországon három 
király uralkodott s a katolikus egyházat hét pápa kor
mányozta.

Biber István kilencvenkét évvel ezelőtt mint sze
gény árva gyermek beszegődött a kalocsai érseki ura
dalomba kanászbojtárnak s félszázadon keresztül meg
maradt egy helyben. Azután Akasztóra származott 
vissza családostól, a hol kis földje megmunkálásából 
éldegélt. Egy-két évtized óta egytlen fia tartotta el 
Biber apót, kinek csak a hallása romlott meg az utóbbi 
években, de szeme s még inkább lába bámulatosan ép 
maradt. Száz éves korában még nemcsak ünnepeken, 
de minden nap a templomban látták a kis termetű, 
eleven mozgású aggastyánt, a hová nem is tipegett, 
hanem biztos, egyenesen lépéssel meut télen-nyáron. 
Vidám kedvű és friss emlékező tehetségű lévén szeret
tek szóba ereszkedni vele. s ő a nélkül, hogy botra 
támaszkodott volna, a templom előtt, vagy az utca
sarkokon félóráig is elbeszélgetett sokbaju földijeivel, 
a kik felőle már-már azt hitték, hogy a halál valami
képpen itt felejtette. Pedig nem felejtette itt. Karácsony 
hetében eljött érte és Biber apót százhat éves korában 
kiszólitotta e világból.. Végtisztességére a község ap- 
raja-nagyja megjelent.

Ritka madár. A bombycilla gurula, magyarul 
csonttollú madár fent lakik az északi sarkvidéken s 
csak akkor vetődik lejebb, ha ott fönn már neki is 
tnlságosan hideg az idő. Szigorú tél idején északi 
Magyarországon meg szokott jelenni, délibb vidékeken 
azonban nagyon ritka. Egy ilyen ritka madarat lőttek 
karácsony hetében Murasiklóson. Nagy hideg lehet a 
sarkkörök felé s valószínű, hogy az égi vándor azt 
jött jelenteni, hogy nálunk is beáll a szigorú tél.

Baleset a budakeszi erdőben. A budakeszi 
erdőben e hó 7-én hajtóvadászat volt, amely szeren
csétlenül végződött. Egy véletlen lövés ugyanis sú
lyosan megsebesítette Szager Jakab és Sándor András 
hajtókát. Az utóbbinak az állapota életveszélyes.

Gyilkosság a vonaton. Párkány -Nánán a 
pozsonyi személyvonat egyik harmadik osztályú kocsi
jának félreeső helyén átvágott torokkal hatvan-hatvanöt 
éves embet találtak és beszállították az esztergomi 
korházba. Tudósítónk azt jelenti, hogy másnap késő 
este magához tért a szerencsétlen ember és ekkor 
kísérletet tettek kihallgatására. Roppant nehezen és 
kínosan tudta magát megértetni, de mégis elmondta, 
hogy Paunz (vagy Pauz) János a neve, hatvanhárom 
éves, nős, gépész, rákospalotai lakos. Azt mondta, 
hogy előtte ismeretlen ember megtámadta és ötven 
korona pénzét elrabolta. Ez volt a vallomása, a miből 
kiderült, hogy a szerencsétlen ember, a ki később 
meghalt, rabiógyikosság áldozata. A sebesültre a kocsi
ban úgy akadtak rá, hogy meghallották a nyöszörgését. 
A gyilkos szerszámnak sehol semmi nyoma sem volt. A 
rettenetes sebet kétségtelenül beretvával ejtették.

Veszett macska Rátóton. Múlt héten történt, 
hogy Kaki Istvánné rátóti lakos, midőn szobájába be
lépett, észrevette, hogy macskája szokatlanul dühös. 
Pirongatni kezdte, mire a macsa neki ugrott és bal 
lábát megharapta. Az asszony erre ütlegelni kezdte a 
macskát. Az ütésektől megvadult állat most újra neki

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



128 ERDÉSZETI ÚJSÁG

ugrott és csak nagy nehezen tudta az ajtón kidobni. 
A macska a háztóf megszökött és két nap múlva jött 
vissza. Ekkor Kakiné tizenkétéves fiát is megmarta, 
sőt a szomszédságban is megtette veszedelmes láto
gatását s egy nyolcz éves leánykát az arczán meg
harapott. A macskát erre üldözőbe vették, agyon
ütötték és elásták. Kakiné a fiával és a kis lánykával 
Veszprémbe ment s megvizsgáltatván a sebeket, a 
macska állapotát híven leírta az orvos előtt, a ki a 
veszettséget megállapította. A közigazgatási hatóság a 
macskát kiásatta és megvizsgáltatta s áldozatait a 
budapesti Pasteur-intézetbe szállította.

Uj kőszéntelepek Erdélyben. Székelyudvar
hely mellett Máréfalva székely kis falu határán, a 
hejjásfalva — székelyudvarhelyi vasút állomásától 
csekély 8 kilométernyi távolságban dúsgazdag kőszén
telepre bukkantak a székelyek, ezek az élelmes, szívós 
kitartásu emberek. Szakértők bírálata szerint — 47 kör
ben a legjobb kőszenet fedezték föl, rendkívül bő 
csiga- és a legerősebb palarótegek között.

Meghalt a leánya után. Roóz István szerb- 
eleméri postamesternek két éve meghalt ifjú szép 
leánya. A leányka egyetlen gyermeke volt s halála 
annyira lesújtotta, hogy azóta búskomorságba esett s 
alig lehetett szavát hallani. A mi szabad ideje volt 
hivatalán kívül, a temetőben töltötte. A felesége ag
gódó figyelemmel kisérte s különösen a gyászos eset 
évforduló napján őrködött férjén, mert egy Ízben már 
meg akarta magát ölni. Tegnapelőtt ismét ez a szo
morú nap virradt rájuk s Roóznó ezúttal is őrzite 
férjét. Az nap el is múlt baj nélkül. Másnap reggel 
rendes időben fölkelt az asszony, a házi dolgok után 
látott, mig férje fekve maradt. Körülbelül egy óra 
múlva ismét visszament a hálószobába s a félhomály
ban látta, hogy a férje még mindig nyugodtan fekszik. 
A hivatalos idő közeledvén, férjéhez ment, hogy fel- 
költse. Alig ért azonban hozzá, riadtan lépett vissza, 
mert férje testét hidegnek érezte. Fölhajtotta róla a 
paplant s ekkor rémülten látta, hogy férje jobbjában 
revolvert szorongat s az ágy tele van vérrel. Roózné 
sikoltva eszméletlenül rogyott az ágy mellé s a besiető 
háziak és szomszédok csak nagynehezen tudták életre 
hozni. Az öngyilkosság hírére a hatósági emberek is 
megjelentek, nz orvos pedig konstatálta, hogy Roóz 
szivén lőtte magát. A szegény asszony most súlyos 
beteg. A család iránt általános a részvét. Lipsz Illés, 
a nagybecskereki postafőnök megvizsgálta a postahi
vatalt s mindent a legnagyobb rendben talált. A sze
rencsétlen ember levelet nem hagyott hátra, de tetté
nek oka nyilvánvaló.

Északsarki vadászatok. Hogy mily gazdag a 
vadálllomány ez időszerint az északsarki tartományok
ban, eléggé kitűnik abból a jelentésből, melyet a le
folyt nyáron két, fókákra vadászó hajó személyzete 
elért. Ugyanis a hajók egyike Novaja- Zemlja mentén 
hajókázott végig s ott olyan tömérdek medvét láttak, 
hogy egy pár hét lefolyása alatt, csupán csak a leg
kényelmesebb alkalmakkor 34 drbot ejtettek el. A másik 
hajó a »Ferencz József« föld tájékáról visszajövet 
Orönland keleti részére ment s ott csupán csak 4 
hétig vesztegelt. Ebben az aránylag rövid időben a 
hajó személyzete 26 pézsmaökröt, 4 rozmárt, 5 jeges
medvét és 13 fókát ejtett el. De ennél a terítéknél 
sokkal nagyob értéket képviselt az a 6 drb. éló' 
pézsmaökör borjú, melyeket a személyzet elevenen 
fogott be. A személyzet állítása szerint Kelet-Grön- 
landban annyi a vad, hogy arról fogalmat nem lehet

alkotni, s ha az idő csak részben kedvezett volna 
nekik, úgy a teríték ötször akkora is lehetett volna, 
minden nagyobb megerőltetés nélkül, mert a folytonos 
köd a vadászatot nagyon megnehezítette.

Sikeres lövést tett egy vadász a minap. Az 
erdőből haza jövet ugyanis, egy szántó barázdájában 
két görényt pillantott meg, melyek egymással vesze
kedtek. Gyorsan arczhoz kapta a fegyverét és oda 
gyújtott. A füst eloszlása után a lövés helyére sietett 
s már távolról észrevette, hogy egy görény utolsó 
erejét összeszedve, egy közeli odvas fába menekült. 
A vadász a helyszínén a barázdában három élettelen 
görényt talált s mellettük egy fogolykakas hulláját. 
Felkapva a zsákmányt, az odvas fához futott, a mely
nek belsejében megtalálta ja negyedik görényt, mely 
éppen a halállal vívódott. Egy lövésre tehát négy 
görényt pusztított el, a mi nem minden nap esik meg.

(V. L.)

Szerkesztői üzenetek.
Zsurka Karácsony urnák, Nagy-Várad. Kapinya Antal

tisztelt kartársunk lakása B. Berinke, u. p. Nagy-Oroszi, Nógrád 
megye. Finta Lajos urnák, Mohácsi sziget. A lap beszünte
téséről szó sem volt és azt úgy küldtük, mint azelőtt s ha az 
utóbbi példányokat nem kapta meg, azok csak az ot ani postán 
kallódhattak el. Most a 3 előző számot újból megküldtük. 
Kovács József urnák, Nagy-Kapornak. Vihar Győző ur bizon 
megérdemli az erdészeti és vadászat altiszti személyzet szere- 
tetét és háláját, a melynek Ön szives volt kifejezést adni, mert 
valóban önzetlen és igaz barátja annak s lelkes híve annak az 
eszmének, a melynek megvalósításán fáradozunk egyébként már 
legközelebb módjában lesz áz erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetnek iránta érzett háláját tét .lég is bebizonyítani, hogy 
mikép, azt majd lapunkból megtudhatja. A kartársai nevében is 
nyilvánított jó kívánságot hasonlóval viszonozzuk. Vájjon nem 
lehetne ezeket is a lap járatására megnyerni ? Megyesi Ferencz 
urnák. Az egyesület ügyeivel legközelebb bővebben fogunk fog
lalkozni s akkkor sorát ejtjük az Ön közleményének is. Vancsura 
Antal urnák, Kiil-Doromlás. Levelező lapjából csak éppen azt 
felejtette ki. hogy melyik a hiányzó szám s igy mig ezt nem 
tudjuk, nem is küldhetjük meg. Breczko József urnák. Kör- 
csönye. Zárva Mihály karíárs lakása a múlt évben, mikor még 
előfizetőnk volt, Szvinicza volt, Krasssó-Szörény megyében. 
Gáspár József urnák. Ágya. Csukás István kartársunk cime: 
Örsdomb, u. p. Vámósfalva. Nógrád megye. Zsebnaptár ment. 
Györy Miklós urnák, Perjámos. A kitömött uhut eddig már 
bizonyosan megkapta. Kozma Lázár urnák, Kishavas. Oldal
fegyvert minden felesketett erdőőr szabadon viselhe:, sőt szol
gálata közben kötelessége azt viselni.

A kiadóhivatal postája.
Winkler testvérek.Facset. Ez év szeptember végéig 

van előfizetve. KankajjTivadar urnák, Bács. A címet helyesbí
tettük. Tegdes Józseí urnák, Betlér Kacsó Sándor urnák, 
Samagyom. Ács Géza urnák. Semse. 4. 4. illetve 8 korona elő
fizetés beérkeztét köszönettel elismerjük. Iván Pál urnák, Sago- 
vina. Előfizetése a folyó hó végén fog lejárni Szuszla Péter 
Urnák, Csornoholova. A múlt év első felére állítólag beküldött 
előfizetést nem találjuk nyilvántartásunkban. Szíveskedjék meg
írni, hogy körülbelül mikor adta fel, hogy az itteni postán tuda
kozódhassunk.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r.
1

Megjelenik minden vasárnap.

Felelős szerkesztő és tulajdonos 
Podhradszky Emil.

,1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint. '

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Január 24. 17. szám.

Két uj szakiskola.
> »Magyar Erdész« legutóbbi számából 

vesszük át a hirt, hogy a veszprém- 
:áP(gílE? megyei gazdasági egyesület felirattal 
fordul a földmivelésügyi ministerhez, a melyben 
kérni fogja, hogy a Veszprémbe tervezett erdőőri 
szakiskola mielőbb állíttassák fel. A kérelmet 
azzal okolja meg, hogy ezt az iskolát főleg a 
Bakony szegényebb vidékének fafaragó házi
ipara és a Bakony kopárainak befásitása teszi 
szükségessé.

Ez a hirt tisztelt laptársunk «Ef« jegy alatt 
iró munkatársa közli s nyomban kommentárt 
is fűz hozzá s ezt igen érdekesnek találván, át
vesszük egész terjedelmében s azután mi is meg
tesszük megjegyzéseinket s hozzá szólunk a 
dologhoz, saját felfogásunk szerint nyilvánítva 
véleményünket, mielőtt azonban ezt tennők, ide 
iktatjuk még azt a javaslatot, a melyet az 
»Országos magyar vadászati védegylet« elnök
sége terjesztett ugyancsak a földmivelésügyi 
minister ur elé s ez utóbbinak felhívására, egy 
v a d á s z a t i  s z a k i s k o l a  felállítása tárgyában.

Ez a javaslat szószerint a következő:
Nagyméltóságu Minister Ur! — F. évi 

deczember hó 1-én 104861/1.— 4. sz. alatt egy
letünkhöz intézett nagybecsű leiratával nyilat
kozásra méltóztatott egyesületünket felhívni arra

nézve, váljon a vadászati ügy fejlődésével foko
zódó igényeket, a rendelkezésre álló szakerő 
képes-e kielégíteni?

E nagybecsű leiratban foglalt nagyfontos- 
ságu kérdést, a mely a vadászati szakköröket s 
első sorban az >Orsz. magyar vadászati véd
egylet «-et már régebb idő óta élénkén foglal
koztatja, egyletünk f. hó 12-én megtartott igaz
gatósági ülésében beható tanácskozás tárgyává 
tette s ebből kifolyólag a következőkben van 
szerencsénk ez ügyre vonatkozó véleményünket 
előterjeszteni.

Az »Orsz. magyar vadászati védegylet^, a 
viszonyok teljes ismeretében sajnálattal kény
telen a felvetett kérdésre nézve mindenekelőtt 
azon nézetének kifejezést adni, hogy a vadá
szati ügy mai kifejlődésével párhuzamost foko
zódó igényeket, a rendelkezésre álló szakerő nem 
elégítheti ki, s hogy különösen a gyakorlatilag 
képzett, a vadászati teendőkben és ismeretekben 
teljesen jártas magyar szakvadászoknak ugyszólva 
egészen híjával vagyunk. Ezen a sajnálatos álla
poton — nézetünk szerint csakis egy tisztán 
vadászati szakiskola felállításával lehet segíteni, 
a mi — tekintettel arra, hogy megfelelő szak
értő hiányban a vadászattulajdonosok idegeneket 
kénytelenek alkalmazni, úgy nemzeti mint sociál- 
politikai szempontból is, a legüdvösebb meg
oldásnak látszik, a mennyiben ezáltal igen sok 
jóravaló hazai erő nyerne megfelelő tisztességes 
alkalmazást és existenciát.

Ebben a szakiskolában a vadászati tudni-
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valók minden ága, úgymint: a vadtenyésztés, 
házi felnevelés, fáczánoknak mesterséges kiköltése, 
a lelőtt vad helyes kezelése, nyom- és csapaisme, 
különféle vadászebek idomitása stb. stb. kell 
hogy helyet foglalna, — a fősulyt természetesen 
mindenben a gyakorlati kiképzésre fektetve.

Ily módon az iskolából, minden irányban 
teljesen és tökéletesen kiképzett s a mellett 
szerény igényű olyan vadőrök kerülnének ki, a 
kik a feladatukat képező összes tenndőket nem
csak teljesen ismerik, hanem mind eme dolgokat 
képesek maguk el is végezni: s ezzel a vadá
szat-tulajdonosok meg lennének óva olyan meddő 
kísérletek költségeitől, a minőket ma-napság meg
felelő szaktudás hiányában igen gyakran el
viselni kénytelenek.

A felállítandó szakiskola — véleményünk 
szerint — két évi tanfolyammal lenne szerve
zendő; első sorban a tanítás minél nagyobb 
mérvben való sikeressé tétele végett, másod
sorban még azért is, mert az esetleges egy évi 
tanfolyam mellett könnyen megtörténhetnék, 
hogy egy, a vadtenyésztésre kedvezőtlen idő
járású évben, éppen a legfontosabb gyakorlati 
ismeretek nem lennének elsajátíthatók.

A vadászati szakiskola felállítására kiszeme
lendő helyet illetőleg, azon nézeten vagyunk, 
hogy annak helyéül legczélszerübben Gödöllő 
lenne választandó, úgy a főváros közelségénél 
egyrészt, mint másrészt azon körülménynél fogva, 
mert az ottani, nagy vadászati szakértelemmel 
vezetett korona-uradalomban, a hasznos vadak

mindenféle neme nagy sikerrel tenyésztetvén, ez 
a tanítás gyakorlati eredményét és a szükséges 
ismeretek alapos és széleskörű elsajátítását nagy 
mértékben előmozdítaná.

Ezekben közölve szerény véleményünket, 
Nagyméltóságodnak a vadászat ügyének nagy 
fontosságát méltató nagybecsű felhívására, fogadja 
Excellentiád hálás köszönetünket, hogy a hazai 
vadászati ügy érdekében, a közfigyelmet egy 
valóban érezhető hiányra irányítani méltóztatott.

Budapest, 1903. deczeber 16.
Az »Orsz. m. vadászati védegylet igazgató

sága nevében:
Gróf Nádasdy Ferencz, s. k. elnök.

A Vadász Lap, a melyből ezt a javaslatot 
átvettük, nem nyilatkozik e dolog érdemére s 
nem fejti ki a saját nézeteit, nyilván azért, mert 
mint az Országos magyar vadászati védegylet 
hivatalos közlönye és szócsőve a maga részéről 
teljesen elfogadja a javaslatban foglalt indokolást, 
nekünk azonban ehhez is lesz néhány szavunk, 
lássuk azonban előbb a Magyar Erdész munka
társának véleményét az ötödik erdőőri szak
iskolára nézve. Ez a vélemény egész terjedelmé
ben a következő:

Engem, a gazdasági egyesületnek — sajnos: 
csak ily rövides alakban vett — indokolása nem 
győz meg az iskola szükséges voltáról, sőt azon 
valóság, hogy a mostani négy erdőőri iskolá
ból kikerültek jórészt már most sem találnak alkal
maztatást, inkább arra a gondolatra ébreszt,

^TÁRCZA. ->£

A kísértet.
Irta: Hangos. — A V. és Á. után.

M

izennyolcz év előtt: 1886 deczember 21-én tör
tént meg, hogy egy vadorzó több, mint két 
hétig leste a temetó'be bejövő nyulakat. Sok

szor kerestem, de elcsípni sohasem tudtam, mindig 
észrevett és csak a kerítés ropogását hallottam, mikor 
elfutott. Bevallom, nagyon boszankodtam, mert nem 
egyszer elég közel voltam hozzá, de látni soha nem 
láttám.

Éppen ezen időben hozattam magamnak egy pár 
jó meleg halinából készült botost s igaz örömmel 
tapasztaltam, hogy ezekkel már hosszabb les-állást is 
kibírok; előkészületeket tettem tehát, hogy azt a nyú
lászó czimborát nyakoncsipjem.

Beleraktam hátzsákomba vadászszékemet és egy 
nagy fehér lepedőt, felkötöttem vadászkésemet és válra 
véve a puskát, útnak indultam. Mire a temetőhöz 
értem, fél 10-et ütött a toronyóra. Hogy észre ne 
vegyen valaki, nem a temetőkapun menten be, hanem 
az ellenkező irányból egy kitört nyúlváltón. Egyenesen 
a halottaskamrához tartottam, ott nem volt magas a hó, 
a szél elfújta. Itt foglaltam helyet, magamra teritém a 
fehér lepedőt és várva, figyelve, farkasszemet néztem 
a sírokkal. Nem messze, az ország útján, még vig élet 
folyik. Jönnek és mennek a szánkók — szólnak itt és 
ott a csengők — egy vtdám legénycsoport bekanya
rodik egy mellékutczáról s rágyújt, hogy: »Én vagyok 
a . . .« Kiveszem a pipámat . . . hogy szórakozáskép 
megint megtöltsem és lepedőm alatt ismét rágyújtsak. 
Hallom, hogy a temető-őr zárja a kis kaput és dudol 
valamit . . . Úgy tetszik, mintha egy garasért felszippan
tott volua a mai estére a Deutsch nedvéből . . . .  a 
konyhaajtó nyílik és becsukódik . . . .  Már minden 
csendes volna, csak. a Strauszlerék kutyája ne ugatna
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hogy a meglevő négy szakiskola is sok, és hogy 
ezen kért — és Darányi, volt földmivelési minis- 
ter által már kilátásba is helyezett ötödik erdőőri 
iskola fölállítására tehát igazi szükség nincs is. 
Nem is lenne tehát helyén való, hogy egy szük
ségtelen iskola föntartásával mi — az erdőgazda
ság — is hozzájáruljunk állami háztártásunk 
megterheléséhez.

Nem vehető ki az idézett hírből, hogy 
tulajdonképen kiuek van szüksége az e szak
iskolából évről-évre kikerülő erdőőrökre. Mert 
hogy a fafaragó háziipar, vagy a bakonyi kopár- 
ságok foglalkoztathatnák őket: az el nem képzel
hető. Talán inkább a Dunán túl levő két állami 
erdőhivatal fog adni nekik kenyeret? Ezeknek 
is, és azoknak is, akik a mostani szakiskolából 
kikerültén állás nélkül lézengnek az országban! 
Vagy talán az uradalmaknak van az ily erdő
őrökre szükségük? Ha igy van, ha biztos, hogy 
úgy lesz csakugyan, ügy csakugyan igen kívá
natos a hiányzó erddőri személyzet kiképzésére 
való ötödik szakiskola.

Ámde — tudtommal — szakiskolás erdő
őreink nem oly igen kapósak, sokan maradnak 
állás nélkül, talán nem is a maguk hibája követ
keztében ; — magánerdőbirtokosaink legnagyobb 
része rájok nem is tart számot, maga neveli és 
képzi ki a maga erdőőri személyzetét — gyakor
latilag és elméletileg is, e kiképzés alig kerül 
valami fáradságába, még kevesebb költségébe, 
az igy — a helyi viszonyokhoz képest töké
letesen — képzett személyzet — föladatának

teljesen megfelel és igy az államra csupán a 
vizsgáztatásnak számot sem tevő költsége is 
csak annyiban hárul, amennyiben ez a vizsga
dijakból ki nem kerül.

Nem jól van-e ez igy?
Ha üdvösnek mondjuk, hogy a társadalom 

maga is megmozduljon, s maga is tegyen vala
mit a maga javáért s ne várjon minduntalan 
csak az államtól és az államtól egy-egy sült 
galambot: úgy fogadjuk őszinte örömmel erdő- 
birtokosainknak e tevékenységét, ne gondoljunk 
olyas támogatásukra, amire rá nem szorulnak s 
amivel csak újabb terhet raknánk már a maga 
súlya alatt is roskadozó államhatalomra, hanem 
gondoljunk inkább a négy szakiskolánkból szél
nek eresztett és állás nélkül majadt erdőőrök 
elhelyezésére, vagy — ha ez kivihetetlen dolog 
volna — gondoljunk a meglevő szakiskolák 
számának csökkentésére, vagy szervezetük módo
sítására és neveljünk csak épen annyi és épen 
olyan erdőőrt, a mennyire és a minőre szük
ségünk van és amennyinek kenyeret is tudunk 
adni, ha már egyszer pályát nyitottunk nekik.

Mert olyan intézményre, olyan befektetésre, 
mely cssk arra való, hogy a proletárhadat szapo
rítsa, semmi szükségünk nincsen.

(Folytatása következik.)

oly kegyetlenül. Újból esik a hó . . . olyan kis lepedő- 
formák esnek, milyenből egy óriási engem takar. A 
szél elállott már, nem rázza tovább a harasztot . . . 
valami mozgás . . . .  lassan, óvatosan közéig felém 
itt van már előttem, látom, hogy a majorbeli szürke 
komondor, megijed és az egyik nyúlváltón átsurran. 
Hazafelé tartott, valószínűleg lakodalmas háznál volt. 
Most már igazán minden csendes s csak a toronyóra 
mély ütései vegyülnek a némaságba. Búm, búm, búm! 
11-et ütött . . . Kis fekete pontok gurulnak át a kerí
tésen, mire közelebb érnek, jól kiveszem, hogy nyulak. 
Nekiesnek a bokroknak és a még kimaradt széna
boglyáknak. Kegyetlen hosszú az id ő ...........nagyon
nehezedni kezd a lepedővel letakart kalapom, leráztam 
róla a havat s már közel járt az éjfélhez, egyszer csak 
»recs« . . . mi a fene, mintha tüzet lódítottak volna 
belém . . . .  kimeresztettem szemeimet és bámultam 
arra, merre a recsegést hallottam. Ez a léczkeritésen
tö rtén t...........Alig, hogy ez igy esett, látom, hogy a
hó tetején két fekete tuskó felváltva mozog . . . .  és

csodálatos, egyenesen felém tart. Milyen furcsa? . . . 
felállók . . . mert kalapomat — Isten tudja — mintha 
valami emelte volna . . .  Sarokba húzódok, fegyveremet 
görcsösen körültapogatom. Vadászkésemet félig ki
húzom ...........hogy e pillanatban mit éreztem, azt
nem tudom leírni. A pipám kialudt — elfelejtettem 
szívni. A hólepedők egyre sűrűbben estek s nem 
láthattam, hogy ez az ismeretlen valami mi lehet? Kutya 
vagy más állat ? . . . Ide érkezik végre a halottas
kamrához, ránézek és látom, hogy ketten támasztjuk 
a falat. Ez ember és pedig lepedőben . . . .  úgy zör- 
gött a szivem, mint a szánkás lovakon a csörgő . . . 
Egyszerre annyira melegem lett, hogy izzadni kezd
tem . . .  A szomszédom közelebb húzódik felém . . . 
oly közel volt már, hogy elérhettem — vagy ő en
gem. Fegyveremet leeresztem, vadászkésemet óvatosan 
kihúzom cs egy hirtelen ugrással mellének szegezem. 
Le a fegyvert! . . . (mnrt a hóna alatt volt) és torkon 
ragadom . . . E peruzet sohasem fogom elfelejteni. 
Az én emberem összeroskadt, fogai vaczogtak elájult,
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A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző.

a  ellőzve az érvényben lévő vadászati törvényünk 
fölött való egyéni nézetem kifejezést, egy
szerűen ide jegyzem azt, hogy a szarvas,- 

dám- és őzvadat illetőleg ez a törvény miképpen rendel
kezik. A vonatkozó rendelkezés a következő:

„Tilos a vadászat:
a) szarvas-bikára október 15-től, dámvad-bikára 

november 15-től julius 1-ig;
b) szarvas,- dámvad- és őz tehénre január 1-től 

október 15-ig;
c) őzbakra január 15-től április l-ig.«
Így tehát szabad vadászni:
a) szarvasbikára julius 1-től október 15-ig; dám- 

bikára pedig ugyancsak julius 1-től november 15-ig;
b) úgy a szarvas- mint dám és őztehénre október 

15-től január 1-ig;
c) őzbakra áp.ilis 1-től január 15-ig.
A fentebbi tilalom és illetve korlátozás azonban 

csakis a szabad vadas területekre vonatkozik, mert a 
törvény 17 §-a ismét a következőleg intézkedik:

»Kerítéssel kellőleg elzárt oly helyeken, melyeken 
a vad ki nem válthat, a tulajdonos vagy vadászati 
bérlő a vadászatot minden időben gyakorolhatja és 
megengedheti.*

Egyébként pedig a szarvas szeptember — októ
ber, — a dámvad október és az őz julius és augusztus 
hónapokban párosodik.

Az őznél kiemelendő ama sajátságos természeti 
különlegesség, hogy az még november hónapban is

leveszem a lepedőt s látom, hogy az öreg Pólyák, a 
határcsősz. Azután élesztgetni kezdem, felnyitja szemeit 
és elkezd könyörögni. Kisértet úr, ne bántson! De
hogy nem bántom, a kutya mindenit kigyelmednek! 
Hát maga ember? Jaj, ifiur, kérem, ne bántson, 
hagyjon meghalni . . . .  jaj, soha az életben nem 
megyek többet puskával, úgy sem lőttem nyulat, mert 
rosszul Iátok.

Soká vaczogtak még fogai a kiállott félelemtől, 
büntetését pedig a szolgabiróságtól kapta, ha jól 
emlékszem, 10 napig takarított a hivatal udvarán havat. 
Nem emlékszem azonban, hogy lepedőben járt volna 
valaha még vadászni . . . .  A végzete az lett, hogy 
néhány évre, a feleség sírján egy kis egycsövű pisztoly
ból agyonlőtte magát és ekkor már nem kívül, ha
nem belül támasztotta szegény Pólyák a halottaskamrát. 

* **
Csendes lett a temető.. .  holdvilágos éjszakákon 

nincs immár azóta bántódásuk a sirhantok tetején 
szaladgáló nyulaknak, a halottaskamra falát nem támaszt-

üzekedik ugyan, de ma már eldöntött ténynek tekint
hető az, hogy a fogamzás s illetve a megtermékenyítés 
vagy megtermékenyülés már az első alkalommal való 
párosodás időszakában történik s hogy a megter
mékenyített pete hónapokon át szünetel: nem látszik 
élni; nem fejlődik.

A szarvastehén 40 heti vemhesség után ellik 
május hónapban egy borjut, rendkívüli kivételkép 
kettőt; fejlődik 6 éven át és él 20, — némelyok szerint 
30 évig is. A dámvad 38 heti vemhesség után ellik 
junius hóban 1—2 borjut s ezek fejlődési ideje, vala
mint életartama is megegyezik a szarvaséval. Az őz 
40 heti vemhesség után május hóban ellik 1—2 gidát, 
melyek 4 éven át fejlődnek és élnek 10, — többek 
szerint 15 évig is.

Mind a három rendbeli vad csakis nagyobb ki
terjedésű és nyugalmas erdőségekben érzi magát otthon 
s főleg a szarvas és az őz a változatos, a hepe — hupás 
terepeket kedveli de az őz aránylag véve jól érzi magát 
a magas füvei, csalánnal benőtt berkes ligetekben is; 
huzamosabb ideig eltanyáz a nagyobb kiterjedésű, de 
szárazabb talajú nádasokban is, mig a szarvas süppe- 
dékes nádasokat és inkább csak dagonyázás céljából 
keres fel.

A hegyes vidékeken tartózkodó vad keményebb, 
szivósabb természetű, jóval fejlettebb s erőteljesebb, 
mint a lapályos és berkes helyeken otthonos.

A dám és az őzvad nem keresi a dagonyákat.
Ellenben a szarvas is csak ott diszlik, hol kisebb- 

nagyobb álló s folyó viz van; nagyon kedveli a vizet; 
neki vág a legsebesebben folyó és a legnagyobb álló 
vizeknek is, hogy azokat keresztül ússza s hogy azok
ban fürödhessen, elheverészhessen.

Egyébként pedig a szarvasnál nem éppen ritka
ság a szinelváltozás. A szarvas rendes nyári szine a 
vörhenyeges-barna, mely szin azután télire vörhenyeges- 
szürkévé változik át, de előfordulnak fehéres, ezüst-

gatják egymás mellett vadóvó és vadorzó, nem kell 
mostan mesterséges nyűlváltókat készíteni, készített 
már maga az idő vasfogva, mert korhadni kezd a
kerítés, siet az öreg Pólyák után___a végelenyészés
felé. Az idő eljár . . .

Megfigyelések a friss havon.
(»A Természer« után).

pelyhekben hull a h ó . . .  A föld már fagyos, 
nagasból rálehelt pelyheket nem nyeli el. 
!gyre hull mind sűrűben, a magasban össze

ölelkeznek, majd a gyönge szellőtől sajátságos játékot 
űznek a pelyhek. Odafönn csak szeretkeznek, ölel
keznek; lenn a földön, mint szerető párok, egy testté 
lesznek, összeolvadnak. így nő folyton-folyton a hó
takaró, eltakarva a fakó, szürke természet kihalt 
pompáját.

Belopóznak a pelyhek a száraz levelek közé, 
csöndes esésűkben még zaját is hallhatni. Megrakodik
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fehér, sőt tarka szinü egyedek is, azonban ez a szin- 
változás mindenkor csak ideiglenes; a szín évről-évre 
sötétebb leend, mígnem majd egészen feketébe megy át.

A szarvasbika felső álkapcsában vannak az úgy
nevezett »szakitó fogak«, vagyis a csillogó fényű és 
keresett cikket képező »gyöngyök« (grándli). Ezen 
kivül a bika fejét díszítik a sokszor igen hatalmas 
agancsok, melyek rendes körülmények közt s bizonyos 
éveken át évről-évre ágasabbak, bogosabbak lesznek, 
a mig csak egyszer idő múltával nem kezdenek el 
visszafejlődni, minek egyébként sebesülés is lehet elő
idéző oka.

A bika — rendes körülmények közt — agancsait 
évről-évre újakkal cseréli fel. A bikaborjunak az első 
évben egy »csapja« nő és erről az egy éves bika- 
borjut »csaposnak« nevezik. A második évben a csap 
egy ággal gyarapodik és alakjáról akkor már »villás« 
elnevezést nyer. Ekként szaporodván ága-boga, lesz: 
hatos, nyolcas stb. »jó«, majd pedig »kapitális« 
agancsos.

A szarvasok leginkább az olyan nagy kiterjedésű 
sürü erdőségeket kedvelik, melyek közelében tisztás 
rétségek és szántóföldek vannak, hová ők a késő 
éjjeli órákban nagyobb csapatokban kijárhatnak lege
lészni s a honnan még az első napsugár felcsillámlása 
előtt visszaválthatnak elpihenés és nyugodt kérődzés 
végett.

A szarvas igen társaságkedvelő s könnyen szeli- 
dithető állat, olyannyira, hogy még jármű elé fogva is 
tesz könnyebb szolgálatot, de az üzekedés idején 
ennek dacára is megbokrosodik s nem egy esetben 
megtörtént már, hogy a bika még az embernek is neki 
rontott; megsebesítve és szorult helyzetben agancsai
val s veszélyes rúgásaival, nemkülönben mellső lábai
nak erős vágásaival úgy az ember, mint az ebek 
támadásai ellen hatalmasan védi magát.

A szarvastehén ellés végett kivállik a csapatból,

de ha borjúja annyira megerősödött, hogy a csapatot 
követni képes, akkor azzal együtt ismét csapatba 
verődik.

Az anyaszarvas igen nagy gonddal és szeretettel 
ápolja s védelmezi is borjúját, mely célból különféle 
cselekhez folyamodik; a támadás alkalmával nem ira
modik meg, mig csak borjúját biztonságba lenni nem 
véli; ő maga jár elől s az üldöző figyelmét igyekszik 
magára vonni és lehetőlegdekötni lassúbb, szökdécselő 
ugrásaival, megtévesztő kitérésekkel s csak akkor áll 
odább, a mikor sikerült neki az üldözőt a borjútól 
messzebb elcsalni és ennek a sűrűségben és gazban 
elrejtőzni, hová azután ő is visszatér.

A szarvas bikaborju már julius hóban páros 
homlok-dudort kap, a melyből évről-évre az agancsok 
kinőnek; ezt a dudort a fejbőr fedi s tavaszkor azután 
ez megdagad, gyulladásba megy át, igen érzékeny 
lesz és lassankint kinő belőle az úgynevezett »türök«, 
melyből később a bogos agancs képződmény fejlődik 
ki, a melyen a bolyhos külhámbőr lassanktnt elkezd 
repedezni s hámlani, mikor is a kezdetben nagyon 
vérdús, puha és érzékeny agancs eme tuladonságait 
veszti, keményedik s ekkor már maga az állat is segít 
a természetnek az által, hogy agancsait maga is folyton- 
folyvást és mindaddig dörzsöli a fák törzseihez s ki
álló ágaihoz, a mig csak azok teljesen le nem tisztultak 
s nem kapják meg szép fehér színüket, a mely azután 
pár nap múlva az ismert s állandó sárgás-barnává 
változik át.

A szarvas tápláléka különféle zamatos fü, falomb, 
fagyöngy, szőlőhajtás, vad gyümölcs, gabonanemü, 
bab, répaféle, burgonya, csicsóka, többféle gomba; 
télen át különösen kedveli a repcevetést s mind eme 
gazdasági növényzetben részint táplálkozása, részint 
járásai és heverései által évről-évre érzékeny károkat 
szokott tenni, melyeket azonhan módunkban áll kor
látozni ijesztgetésekkel, lármával, lövöldözéssel, tüzek-

lassankint a még fennálló lomb. Szűzi menyasszonyi 
fátyollal vonódik be az erdő, a mező.

Örül a lelkem. A kopasz, tar világ után egy új 
világot látok. Egy hatalmas nyitott könyvet, melyben 
betűk vannak azok számára, kik olvasni tudják. Mennyi 
minden olvasható le a nagyszerű fehér lapról. Gyilkos
ság, szerelem, alattomosság, cselszövés! S mi még, 
azt igazán csak az tudná megmondani, ki e nyitott 
könyvet sokat böngészte.

Éjfél van . . .  A titokzatosság órája. A hó egyre 
gyerébben hull, majd eláll. A félénk vad, mety elő
ször érezte a csiklandó pelyhek finom ütését meg
mozdul fekhelyéből, főikéi, körülnéz, szaglál. Most 
finom a szimat, de zajtalan a lépés. Megáll egy pilla
natra, belébámul a nagy fehérségbe, hallgatózik, figyel 
majd egy erőteljes ugyrással nekibátorodik először 
czéltalanul, azt sem tudva, hova merre, mindenütt 
olyan egyforma fehérség; olykor összekapja füleit, 
csiklandó érzés fut végig idegzetén. Semmi csupán 
egy elkésett hópehely a figyelő fülkagylóba tévedt, 
ez okozta a fülek játékát.

Csendes minden. A hó elnyeli a lépések zaját. 
A vad, mely eddig hozzászokott a zörgő falevelekhez, 
mely halk zörejjel kisérte lépteit, most, csendesen, 
némán halad tova. Élénkebben figyel, majd hirtelen 
megtorpan, amint váratlanúl egymást, vagy az ellen
ségét megpillantja, megneszeli. Egy ugrás a tanúm, 
melynek hü lenyomata ott van a friss havon.

Árok szélén haladok, nehány gyér bokor az olda
lán jó búvóhelye a nyúlnak. De már látom, megelőztek. 
Egysoros nyom vonul tova, alig kanyarodik, egy pár 
ülést, nehány megállást olvasok ki. Róka haladt itt. 
Szinte bizonyos vagyok, hogy itt nincs mit keresni. 
Úgy is van.

Az árok oldalán két nyílás van, kevés porhanyós 
földdel. Mezei egér lakása. Itt a róka motoszkált, 
kapart is valamit, de abbanhagyta. Vájjon miért? 
Tovább egy lépéssel az egész róka testének lenyomata 
látszik, még a farka helyét is látom, ideges figyelésé
ben talán jobban mozgott a kelleténél. Bizonyára úgy 
lesz, mert a nyúl csak ezt vehette észre.
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kel, füst gerjesztéssel, rémzsinegek vonásával, illő helyen 
való megfelelő táplálással, továbbá ha a féltett növény
zetet 1—1-5 százalékos »áloe« vizesoldattal beperme
tezzük, vagy ha a »büzaszat« (Ássa foetida) erős fok
hagyma szagu és gyantanemü váladékával a váltókon 
levő több fatörzset, külön állított fa dúcokat mázolunk 
be; ennek kellemetlen szagától a szarvas, de a többi 
kérődző vadtársai, sőt még az igénytelen nyulak is 
undorodnak s azokat a helyeket, hol ennek csak 
2-5—3 %-os vizes oldatával is permetezünk szintén 
kerülik. Permetezni pedig bátran lehet mindent, mert 
a folyadék ugyan a növényzetre, mint az emberi s 
egyéb állati testszervezetre is nemcsak teljesen ártal 
matlan, de sőt apáink az »assa foetida« gyantáját 
orvosszernek tekintették s belsőleg is használták; azt 
a füstre szánt húsok bepácolásához, a rómaiak pedig 
»Silphium« név alatt még egyéb ételnemüek fűszere
zéséhez is rendesen alkalmazták.

(Folytatása következik).

JH asznos tu d n iv a ló k .
Borjuk hasmenése. Fiatal állatoknál a has

menés egyike a legnagyobb hántalmaknak, mely néha 
nemcsak végzetessé válhat, de gyakran tömeges meg
betegedéseket is idéz elő. Szopós borjúknál sok eset 
ben az anyaállat egészségében beállott zavaroknak a 
következménye, de felléphet fertőző alakban is ; leg
gyakoribb azonban a mesterségesen szoptatott állatok 
között.

Addtg, amig a borjú szopik, csekély mennyi
ségű tejet vesz egyidejűleg magába, miközben fejét és 
nyakát oly helyzetben kénytelen kinyújtva tartani, hogy

Vagy talán a róka türelmetlen volt ? Az elhibázott 
ugrás nem hozta meg a pecsenyét, csupán egy marék 
szőr az, amivel a ravaszdi megmaradt. Jól tudta a 
róka, hogy meddő dolog volna utána iramodni, a 
megbőrölt nyúlnak. Visszajött meginti az elhibázott 
ugrásig. Itt soká tőnődött ostobaságán. Három-négy 
ülés, nehány előre- és visszamenetel tanúskodik arról, 
hogy valamin mégis csak törte a fejét. Lehet, hallott 
valamit. Mert határozott lépésekkel azután tovább 
folytatja útját az árok túlsó oldalára. Ott egy tenyérni 
helyen fekeíélik a föld. Itt akadt dolga. Még pedig 
szerencsésen. Odább nehány fogolytoll, nehány csepp 
vér a havon.

Már hajnalodik. Az égen még nehány ólom
szürke felhő bolyong, majd elvész a nagy minden- 
ségben. A hólepte hegyek mögül bágyadtan bújik elő 
a nap.

Az erdő szélén a róka ül, kibámúl még a határra, 
azután elnyeli az erdő . . .

minden egyes korty tej egyenesen az oltóba kerül. A 
szokásos eljárás az állatok mesterséges szoptatása 
körül abban áll, hogy mindenekelőtt megtanítják őket, 
mintha már felnőttek volnának, a vederből való ivásra. 
Ez legtöbbnyire úgy történik, hogy az ápoló a vedret 
a földre állítja s a tejbe sülyesztett ujjait szopogatja az 
állat. A borjú ilyenmódon csakhamar megtanul Inni, 
de feje és nyaka nincs abban a helyzetben, a minő
ben az az anya tőgyén szopó állatnál szokott lenni; 
ehhez képest azután a felvett tej mennyisége is sok
kal több és egy része a bendőbe jut, ami fiatal állatok
ban még nem kelően fejlett. A tej a bendőben bom
lásnak indul s miután ezen folyamat minden itatás 
alkalmával ismétlődik, annak eredménye hasmenés 
lesz. Rieler négy ily esetet vizsgált meg az állatok 
halála után s mindannyiszor nagy menynyiségü tejet 
talált szétbomlott állapotban.

A mesterségesen felnevelt borjukat a legjobb 
minőségű kaucsokból készült és igen gondosan kezelt 
szopóka segítségével kellene táplálni, a melybe az bele 
is haraphat és nem szakad, ha szopogatja. Szopóka, 
veder, továbbá minden alkalmazásba kerülő szer a 
lehető legtisztábban tartandó és haszálat után először 
meleg szódaoldattal, majd tiszta vízzel öblítendő ki. 
A szoptató-készüléket alkalmazásakor úgy helyezzük 
el, és ez fontos, — hogy a borjú kénytelen legyen 
kinyújtott nyakkal ugyanazon testtartást elfoglalni, 
mintha az anyaállat tőgyén szopna. (Chron. agr. du 
Canton de Vaud. — Österreichische Monatsschrift f. 
Tierheikde. 1903. 11. sz.

Élő hasznos vadak külföldre szállítása. A
hivatalos lap most közli a földmivelésügyi miniszter 
rendeletét, melyben a hazai vadtenyésztés érdekében 
elrendeli, hogy élő hasznos vadat, hasznos szárnyas 
vad tojását külföldre (beleértve Ausztriát és a meg
szállott tartományokat is) szállítani csak hatósági enge
déllyel szabad. Az engedély iránt a kérvényt közvet
lenül a földmivelésügyi miniszterhez kell beadni. Az 
engedélyt kérő, ha nem tulajdonosa a vadászatnak, 
igazolni köteles azt, hogy a vadbefogást, tojásszedést 
a vadászat tulajdonosa a szerződésben nem tilalmazta. 
Az engedélyt a földmivelésügyi miniszter adja meg. 
Az engedély alapján a törvényhatóság első tisztviselője 
szálitási igazolványt állít ki, mely a szállítmánnyal 
együtt a vasúti, hajózási, illetve postai felvételi hivatal
nak átadandó. Aki élő hasznos vadat és hasznos 
szárnyas vad tojását engedelem nélkül szállítja kül
földre, kihágást követ el és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő s nemcsak az eljárási költ
ségben, hanem a vadak etetési, kezelési költségeiben 
is elmarasztalandó.

K Ü L Ö N F É L É K .
A kutyaadó ellen. A Berlini Állatvédő Egye

sület és a Kynológiai Társaság együttes ülést tartott, 
amely erélyesen tiltakozott a kutyaadó fölemelése
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ellen. Ennél sokkal érdekesebb azonban az a meg- 
okolás, melynek a hatósághoz való fölterjesztése határo
zatba ment. E szerint a kutyaadó fölemelése meg
nehezítené a szerényebh anyagi helyzetű polgároknak 
a kutyatartást, pedig a kutyatartás nem luxusdolog 
hanem a szegények és betegek hűséges, szinte nél
külözhetetlen barátja, őre és támogatója. A gyermek- 
nevelés szempontjából is hasznos, ha kutya van a 
háznál, mert a gyermekben a kutyával való foglalkozás 
fejleszti a természet szeretetét és a jószívűséget.

A fülbevaló alkonya. A divat központjában, 
Párisban most eró'sen rájár a rúd a fülbevalóra. Az 
elegáns világ kezdi kiküszöbölni ékszerei közül. Rá
jöttek arra, hogy a fülbevaló a kezdetleges kultúra 
terméke. Esztétikai szempontból nézve a dolgot, nem 
is teljesen alaptalan ez a boykott. Az emberi arc a 
maga harmonikus mozgékonyságával, élénk kifejező
képességével nem szorul rá semmiféle külső' díszí
tésre, amely csak zavarja az arcvonások természetes 
és összehangzó hatását. Mint ahogy tényleg az emberi 
test részei közül egyedül a fej az, amelyet ruha el 
nem takar s amely egész nyíltan, leplezetlenül áll a 
szemlélő előtt. A gyűrű vagy a karkötő merev, élet
telen szépségű testrészek ékitésére szolgál, azért nem 
lehet ellenük semmi kifogás, mig a fülbevaló az élet
eleven szépségek közepeit fölösleges, sőt zavaró 
hatású. Így hát alkonyodik a fülbevalónak. De azért 
még nagy idő pereg le, mig teljesen kienyészik a 
divatból.

34.800 korona egy bélyegért. Londonból 
ritka bélyegvásárlás hírét veszszük. E szerint egy ottani 
bélyegárverésen, melyen hatszáznál több bélyeggyűjtő 
vett részt, egy 1847-ből való, két pence-es, kék Mauri- 
tins-bélyeg árát 34.800 koronára hajtották föl. Ez eddig 
a legnagyobb rekord a bélyegvásár terén. A drága 
bélyeg nincs lebélyegezve és még sohasem volt forga
lomban. A boldog birtokosa, aki oly kitűnő áron adott 
túl rajta, negyven évvel ezelőtt vette néhány pence- 
ért és egyáltalán nem helyezett rá nagy súlyt, észre se 
vette, csak leguttóbb, mikor a bélyegvásár küszöbén 
átnézte bélyegkollekcióját. A Mauritius-sziget 1847-ből 
való bélyegei a legdrágábbak az összes bélyegek közt. 
A téglavörös egypennys Mauritius-bélyeg ára a mostani 
bélyegkatalógus szerint 18.000 korona, a kátpences sötét
kék Mauritius-bélyegé 24.000 korona. A minap eladott 
Mauritius-bélyeg azért oly drága, mert ritka hibás 
nyomása van. A bélyeg abba a gyűjteménybe kerül, 
amelyet VII. Edvárd angol király még mint walesi 
herceg rendezett és amely most a fia gondozása alatt 
áll. Ez a gyűjtemény egyike a világ legnagyobb bélyeg- 
gyűjteményeinek. 1890-ben 170.000 darabból állott.

Zene-áradat. Salzburg mellett van egy Mirabell 
nevű vár, ahol a vendég abban a sajátságos meg
lepetésben részesül, hogy amerre fordul, amit a ke
zébe vesz mindenünnen egy vizsugár szökken elébe. 
Ez az úgynevezett vizmüvészet. amely régi időben 
nagyon szórakoztatta az embereket és Mirabellben 
mint a múlt egy eleven emléke él még most is. Leg
újabban más módja van a vedégek tréfás meglepe
tésének. Elárasztják ugyanis viz helyett muzsikával. 
A barátságos idegen minden mozdulatára szép, finom 
melódiák csendülnek meg. A tubákszelence, amint föl
nyit, a szék, ahová úl, a csésze, amit a szájához 
emel, mind hangzatos áriákat, bájos keringőket és 
kifogástalan menüetteket adnak ki, a kertben aeol- 
hárták vannak elhelyezve, a lombok között minden
féle zenei instrumentumok húzódnak meg, amelyek a 
legcsekélyebb érintésre megszólalnak. Annyi bizonyos,

hogy a vendégek, semhogy ilyen tulkedves meglepe
tésben legyen részük, inkább otthon maradnak. A 
vendégjárás redukálására ez a zenei zuhatag kiválóan 
alkalmas.

*$» *#• *vt/» #*•

H Í R E K .
Meghívó. Az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz 

tartozó erdészeti altisztek segélyegyesületük alapja 
javára 1904. év február hó 1-én Perecsenyben, az 
állami iskola helységeiben zártkörű tánczvigalmat ren
deznek, melyre kívül czimzett urat és b. családját 
tisztelettel meghívja a rendezőség. Kezdete este 7 
érakor. Belépődíj személyenként 2 korona, családjegy 
5 korona. Felülfizetések Köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. E meghívó kívánatra elő
mutatandó.

A szénatolvaj bünhödése A rákospalota-uj- 
falusi vasúti vágányok mellett egy férfi összeroncsolt 
holttestére akadtak. A rendőrség megállapította, hogy 
az illető Haskó József 21 éves napszámos, akit a 
vonat gázolt halálra. A holttest mellett több széndarab 
hevert. Ebből azt következtetik, hogy a Haskó egy 
szenes-vonatra ugrott fel, hogy szenet lopjon, de le
zuhant s a kerekek alá került amelyek halálra gázolták.

Egy család pusztulása. Kunián községben, 
mint Nagy-Becskerekről jelentik, borzasztó szerencsét
lenség pusztította el Velkovics Milán földmivest és 
három gyermekét. Velkovics feleségével és három 
gyermekével szekéren Nagy-Becskerek felé tartott, 
hogy a görögkeleti ünnepeket apósánál töltse. Út
közben Velkovics pipára gyújtott és az égő gyufát 
véletlenül a szekérben lévő szalmára dobta. Nehány 
pillanat múlva lángban állott az egész szekér. A 
lovak a tüztől magborosodva rohatak az országúton 
tova. Egy hirtelen hajtásnál Velkovics kiesett a kocsi
ból és holtan terült el a földön. Az asszony kétség- 
beesésében megragadta a gyeplőt, hogy megállítsa a 
lovakat. Ám ezek egy mértföldjelző kőnek rohantak, 
mire a kocsi felfordult és a benne ülőket az égő 
szalma alá temette. Az asszonynak, súlyos égési sebek
től borítva, sikerült ugyan magát kiszabadítania, de 
már nem volt annyi ereje, hogy gyerekein segítsen. 
Egy órával későbben a vásárról hazatérő emberek az 
asszonyt eszméletlen állapotban találták meg. A három 
gyermek félig porrá égett. Velkovicsnét a kórházba 
szállították és a kihallgatásnál jzt állította, hogy a 
szerencsétlenséget férje vigyázatlansága okozta.

Baleset egy vadászaton. Pankovics Antal 
porubai görög katolikus lelkészt, mint lőcsei tudó
sítónk Írja, baleset érte a minap a mikor vaddisznóra 
vadászott. Megsebesített egy vadkant, de nem terítette 
le, a mire a vadkan megtámadta a lelkészt és több 
helyen fölhasitotta a lábát. Szerencsére megjelentek a 
lelkész vadásztársai s agyonlőtték a vadkant. A lel
kész sebei súlyosak.

A nagyváros rejtelmeiből. Seidl Johanna, 
egy dúsgazdag berlini asztalos leánya pár hónappal 
ezelőtt egy fatalemberrel eltűnt szülei lakásáról. Azóta 
semmi hirt sem kaptak róla hozzátartozói. A napok- 
aan egy berlini mérnök járt Budapesten s egy rossz- 
hirü házban felismerte az eltűnt fiatal leányt. Felfede
zéséről azonnal értesítette szüleit, akik Budapestre 
érkeztek s a rendőrség igénybevételével hozzájutottak 
halottnak hitt leányukhoz. A szerencsétlen teremtés
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elmondta, hogy egy leánykereskedő hálójába jutott, 
az csábította el s hozta Budapestre. A rendőrség a 
leánykereskedő ellen megindította az eljárást.

A varázstyuk. Nyolcszáz koronáját siratja 
Szabadkán egy Kocsmár Józsefné nevű asszony. A 
babonás hitű asszonytól nyolcszáz koronát kicsalt 
Tumbácz Mihályné olyan ürügy alatt, hogy van neki 
egy varázstyukja, amely a pénzét megkétszerezi. Kocs
mámé végre rájött a csalásra és följelentette a szél
hámos asszonyt. Tumbácznét letartóztatták.

Öngyilkos őrmester. Pozsonyból írják: Foga- 
rassy huszárőrmester az ezredirodában agyonlőtte 
magát. Az öngyilkosság okául azt említik, hogy Foga- 
rassy tiz nappal ezelőtt egy hónapi szobafogságot 
kapott, mert egy jelentéktelen összeggel nem tudott 
elszámolni. Mind a mellett SzMveszter éjjélen kinyar
galt a Pozsony mellett fekvő Somorja községbe, a hol 
a korcsmában két tüzérrel összeveszett és mindkettőt 
súlyosan megsebesítette. A somorjai korcsmában jelen
volt többi katona följelentette az esetet és Fogarassy 
a büntetéstől való félelmében követte el végzetes 
tettét. Fogarassy, ki családos ember, zupás volt és 
tizennyolc évig szolgált a hadseregnél.

Tisztek töm eges párbaja. A Pirnában állo
másozó tüzérezred tisztjei között tömeges párbaj folyik. 
Egy Krohn nevű főhadnagy rájött arra, hogy felesége 
megcsalta és több tiszttel szerelmi viszonyt folytatott. 
Krohn eddig hét tiszttársával vívott párbajt és vala
mennyiben ellenfele megsebesült, az egyik megsebesült 
tiszt haldoklik. A megcsalt férj Weber titkos tanácsos
nak, a sonnensteini szanatórium igazgatójának leányát 
vette feleségül; két év előtt nősült meg és két gyer
meke van.

Testvérgyilkosság. Resiczabányáról Írják: Zsian 
György és Szilviusz ferencfalvi lakosok, testvérek 
összevesztek Toszmonariu Györgygyel. A Zsiantest- 
vérek botokkal támadták meg ellenfelüket, aki egy 
kocsi alá menekült. A testvérek ott is ütötték, de 
Zsian Szilviusz véletlenségből saját bátyjára ütött olyan 
erővel, hogy az egy negyedóra múlva meghalt.

Kindi főhadnagy szerencsétlensége. A mi
nap véletlen szerencsétlenség áldozata lett Kindi Szig- 
bert 82 gyalogezredbeli főhadnagy. A katonatiszt 
haláláról most a következőket jelentik Besztercéről: 
Kindi Sigbert főhadnagy századparancsnok céllövő
gyakorlatot végeztetett a legénységgel. Egyik katoná
nak rosszul működött a fegyvere, a főhadnagy el
vette tőle, megvizsgálta és úgy találta, hogy a célzó 
légy nagyon fényes, s igy zavarja az irányzást. Szaka
szát figyelmeztette, hogy a fegyvert zárják le, de ön
maga úgy látszik elfeledte ezt az óvóintézkedést meg
tenni. A puska fölébe hajolva, be akarta kormozni 
egy gyújtószállal a fényes célzó-legyet, a fegyver azon
ban elsült és a golyó a szerencsétlen tiszt jobb szemébe 
fúródott, agyában szétrobbant és rögtön megölte. A 
gyászos eset hire mély részvétet keltett a városban. 
A főhadnagyot öreg édesanyja és arája, Schiffbáumer 
Olga gyászolja. A leggyöngédebb szerelem fűzte össze 
az ifjú, párt, a jövő hónapra volt kitűzve esküvőjük. 
Óriás részvéttel és nagy katonai pompával temették el 
a szerencsétlen főhadnagyot.

Felrobbant parton. Bécsből írják: A Heu- 
markton levő kaszárnya közelében egy Novak Ferenc 
uevü munkás patronokat keresgélt. Egy bécsi lapban 
közölt regényfolytatásban ugyanis azt olvasta, hogy

azon a helyen egy patron van elásva, amelyben ezer
koronás bankjegy van. Sokáig keresgélt, mígnem öt 
patront talált és azokat hazavitte lakására. Otthon addig 
piszkálta az egyik patront, mig az felrobbant. Dinamit- 
tal vagy ekrazittal lehetett megtöltve a patron, mert 
az explozió oly heves volt, hogy szobája falait szét
vetette és a munkásnak is letépte a karjait. A szegény 
ember haldokolt már, amikor segítség érkezett.

A havasi legelők tanulmányozása. Tallián 
Béla földmivelésügyi minister megbízta Pirkner János 
állategészségügyi fölfelügyelőt, hogy a havasi legelők 
okszerű hasznalátáról, a havasi tejgazdaságokról alkal
mas kézikönyvet írjon. Mint ismeretes, ezt a megbízatást 
megelőzte Pirknernek Svájczban való tanulmányútja, 
a hol módja volt olyan tapasztalatokat szerezni, melyek 
a hazai havasok gazdasági kihasználásának kérdésénél 
hasznosan értékesíthetők.

Szerkesztői üzenetek.
Veres András urnák. Hossznfalu. Tauber Libor tisz

telt kartársunk és hívünk cime: lncevölgy. u. p. Szkiczó, Bars 
megye. Horváth Nándor urnák, Abrudfalva. Az erdőlegényekre 
és segéderdőőrökre a pótlékról szóló törvény nem terjed ki, 
mert ezek javadalmazása nem képez állandó járandóságot, ha
nem csak szegődménydijat. Lehet, hogy a földmivelésügyi minis
ter ur saját hatáskörében ezeknek a javadalmazást is némileg 
javítani fogja; ha ez hamarosnn meg nem történik, lapunk nem 
fogja elmulasztani az érdekükben való felszóllalást Tokodi 
Joáchim urnák, Mélykút, Gondolkozni fogunk arról, hogy mi
kép segíthessünk a dolgon. Szilvási Gyula urnák. Zimbró. 
Szerezze meg a Bedő Albert által szerkesztett »Erdőőr« cimü 
tankönyvet, melynek ára 6 korona s árusítja az Országos Erdé
szeti Egyesület (Budapest, V. Alkotmány utca 6). Ennek a könyv
nek szorgalmas tanulása és eddigi igazán sokoldalú gyakorlata 
mellett bátran neki mehet az októberben tartandó szakvizsgá
nak Kárpa István urnák. Árok. Igazsága van. Ön a legrégibb 
s legbuzgóbb előzetőinknek egyike. Ha az összes kartársak 
hasonlóan cselekednének, már eddig nagy dolgokra lettünk 
volna képesek. Sajnos, a legtöbbje még sötétségben botorkál s 
inkább áldoz idegen istenek oltárán. Üdvözlet! Miklós Miklós 
urnák. Dés. Az állami kezelésbe vett erdők altisztjeinek bajai
val legközelebb bőven fogunk foglalkozni. S. G. Gémes kút
nak nem a szivattyúsat, hanem azt hívjuk, a mely a paraszt 
portákon és tanyákon általános. Asztalos Károly urnák Nadrág. 
A szebeni kinevezések már megtörténtek s hallomás szerint 
csak hat idegen pályázó lett kinevezve. Az okmányok késedel
mes visszaküldését legközelebb szóvá fogjuk tenni.

A kiadóhivatal postája.
Bálint Gábor urnák, Zenta. Szilágyi P. Márton urnák, 

Bélés. A hiányzó 14-ik számot pótlólag újból elküldtük. Utóbbi
nak előfizetése május 15-ig van rendezve. Patrik János urnák, 
Majthén. A beküldött 3 koronával nem egy negyedévre, hanem 
41/2 hónapra van előfizetve. Gulerán Zahariás urnák, Zsidó
vár. Igen a múlt év végéig ki van egyenlítve Máyer András 
urnák. Kis-Demetet. Igen. február végéig van kifizetve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r, Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

,1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás véteiné 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Január 31. 18. szám.

Két uj szakiskola.
(folyta'ás és vége.)

tervbe vett ötödik erdőőri szakiskolára 
nézve megmondta ugyan már véle
ményét a Magyar Erdész tisztelt cikke- 

zője s ebben a véleményében annyi keserű igaz
ság rejlik, hogy azért méltán megérdemli a szak
iskolások teljes elismerését.

Elvitathatlan és számtalan példával bebizo
nyítható igazság az, hogy a szakiskolákból ki
kerülő ifjak egyszerűen szélnek lesznek eresztve 
s azzal, hogy az iskolában szerzett tudásuknak 
az életben gyakorlati hasznát is vehessék s 
annak révén megélhetésüket is biztosíthassák, 
alig törődik valaki. A szakiskolát végzett ifjak 
legnagyobb része visszakerül a szülői házhoz s 
innen próbálgat azután valamely állást szerezni, 
a melynél megszerezhesse az erdőőri szakvizsga 
letehetéséhez megkívánt kilenc hónapos gyakor
latot s a melyen azután esetleg tovább is meg
maradhasson és jövőjét megalapíthassa. Figye
lemmel kisér minden pályázatot s a mint egy 
szemébe ötlik, nosza, rajta! fut a bélyeges boltba, 
orvoshoz, községházára összeszerezni a szük
séges okmányokat, viszi bizonyítványainak máso
latait hitelesítés végett a közjegyzőhöz, elkölt itt 
is ott is egy csomó pénzt, a mely a rend
szerint szegény sorsú szülők verejtékkel szerzett

keresetéből ered, azután vár heteken, hónapokon 
keresztül a válaszra, a mely a legtöbb esetben 
az, hogy a kért állomás más pályázóval tölte
tett be. Addig, mig ez a kérése oda jár, uj 
pályázati hirdetés ötlik szemébe s az előbbi 
okmányszerzés megismétlődik, a vége pedig a 
másodiknak, harmadiknak és még Isten tudja 
hányadiknak ugyanaz, a mi az elsőjé volt. Ez 
pedig nem nagyítás, hanem szomorú való. Olyan 
panaszos leveleket is kaptunk derék, törekvő 
ifjaktól, a melyekben 30—40 meddő pályázásról 
tesznek említést s a szakiskola sikeres bevégzése 
után éveken át nem tudnak bármily olyan alá
rendelt állást is szerezni, a melyben a gyakor
lati időt eltölthessék.

A szülők zúgolódnak, szemrehányással ille
tik a szegény ifjút, a falu népe gúnyolja, hogy 
nem tanult jól s ezért nem tud álláshoz jutni, 
a mi azután gyakran földönfutóvá, csavargóvá 
teszi az elkeseredett szakiskolást.

Az ilyneneknél tehát az állam azzal, hogy 
őket két éven át saját költségén neveltette, nem 
jótékouyságot gyakorolt, hanem inkább vesze
delembe döntötte őket s megtévesztette jövő
jük megalapításában.

Az erdőtisztek és az erdőbirtokosok leg
nagyobb része nincs bizalommal a szakiskolát 
végzettekhez s lehetőleg kerülik azok alkalma
zását. Ennek a különös jelenségnek az okairól 
ismételten jelentek meg tanulmányok nem csak 
a mi szerény lapunk, de a Magyar Erdész tisz
telt laptársunk hasábjain is, nem akarván azon-
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bán ismétlésekbe bocsátkozni, most ezzel a 
kérdéssel nem foglalkozunk bővebben, csak azt 
az egyet konstatáljuk, hogy ha vannak hibáik a 
szakiskolásoknak, akkor magát a szakiskolai rend
szert és nevelési módot kellene kárhoztatni, mert 
ezeket a hibákat a növendék aligha viszi magá
val otthonról a szakiskolába, ha pedig igen, 
akkor ott kellene azokat kiküszöböl, mi és még 
csirájukban elfojtani.

Mindenesetre egyik legfőbb teendője az 
lenne a szakiskoláknak, hogy a belőlük kikerülő 
s arra érdemeseknek talált növendékeket a hazai 
erdőgazdaságoknál elhelyezni igyekezzenek s 
vessenek gondot azokra az iskolából kikerülésük 
után is; kisérjék; figyelemmel munkálkodásukat, 
kérjenek be viselkedésükre vonatkozólag adatokat 
s ezeket tanulmányozva szerezzenek tapasz
talatokat a nevelés irányára nézve. Hónapokkal 
az évfolyam vége előtt tudassák a lapok utján, 
hogy hány jól képzett ifjú fog az intézetből 
kikerülni s hívják fel ezekre az erdőhatóságok 
és erdőbirtokosok figyelmét. Legyenek meg
győződve arról, hogy nem akad hazánkban olyan 
lap, a mely ilyen felhívásaik közlését megtagadná. 
Eleivel talán nehezen fog menni az elhelyezés, 
de lassacskán hozzászoknak az erdőbirtokosok 
s látva azt, hogy ilyen módon valóban jól kép
zett személyzethez juthatnak, idővel már maguk 
fogják felkeresni a szakiskolákat s kérni őket, 
hogy részükre végzett növendékeket adjanak.

Addig, mig a szakiskolások jövője ilyen 
vagy más megfelelő módon biztosítva nem lesz,

nem csak könnyelműség, de valósággal bűn lenne 
még gondolni is a szakiskolák szaporítására.

A mi már most a vadászati szakiskolát 
illeti, készséggel elismerjük, hogy erre valóban 
nagy szükségünk lenne, mert saját honi szak
vadászunk vajmi kevés van, de félni lehet — és 
pedig méltán — attól, hogy ha az állam vagy 
bárki más ilyen iskolát fel is állít, az ebből ki
kerülő növendékek osztozni fognak az erdőőri 
szakiskolások sorsában.

Ismeretes dolog ugyanis, hogy szakszerűen 
berendezett vadászterületeik, a melyeknél szak: 
képzett vadászokra és vadőrökre szükség van, 
kizárólag csak arisztokratáinknak és más nagy
urainknak vannak, ezek nagy részénél pedig még 
mindig a régi divat járja: kedvelni az idegent 
és megvetni a honit. Jól tudjuk például, hogy 
jobb kocsist, jobb lovászt hiába keresünk a föld
kerekségén a magyarnál, de azért nagy uraink 
mégis csak angol, német, vagy más nációból 
kerítik maguknak ezeket busás pénzen, mert 
hát igy követeli ezt a nagyúri mód. így leszünk 
a vadászati szakiskolát végzett ifjainkkal is: alá
rendelt vadőri és kerülői állásokra talán ezek 
közül is fognak itt-ott egypárt — talán inkább 
csak a hazafiságuk fittogtatására — alkalmazni, 
de a főjáger, a fővadász azért mégis majd csak 
a német és a cseh marad. A vége pedig az 
egésznek az lesz, hogy egy csapat derék ifjú 
haszontalanul tölt el két évet a vadászati szak
iskolában, a melyet más téren hasznosabban 
tölthetett volna el. Nem is azért nincsenek nálunk

T Á R C Z  a .

A cseri-tói farkas-hajtás.
Irta: Magaslaki. (A >V. L.« után.) 

silingelő szánok siklanak tova a keményre 
fagyott havon s a szánokon bundákba burkolt 
alakok hajlandoznak jobbra balra, már t. i. 

amint a szán egy-egy keményre fagyott hanton neki- 
neki lódul. A csengó'k csilingelősén kívül még csak 
a lovak patáinak kattogása hangzik, mely felveri a 
hajnali szürkületbe burkolt nagy rónaságot. De néha- 
néha az utolsó szánból egy-egy az árgyilusát a komisz 
utjának«-féle kifakadás hallatszik, amin aztán a többi 
szánokon ülő vadászkollegák suttyomban jókat nevetnek.

A régi vadász, a jó öreg Pali t ácsi átkozódik 
ott, szidja a göröngyös utat. De hát úgy keli az öreg
nek, mert télen alig tud a köszvénytől mozogni és 
mégis vállalkovott a mai vadászatra. De hát erősen

feltüzelte az öreget a hir, hogy ma fogják meghajtani 
a »Cseri-tót« az ott tanyázó farkasok miatt.

A hajnali köd Iassan-lassan felszáll, de kis idő 
múlva ismét elborítja az egész síkságot. Alig van 
reményünk arra, hogy ma szép napos időben vadász
hassunk. De igy is megkapó a téli reggel szépsége, 
amint mindig jobban világosodván a fantasztikus alakú 
hóval, zúzmarával fedett fák mindinkább határozott 
alakot öltenek.

Most már a kocsisok nem törődnek az úttal, 
hanem neki vágnak a hófehér síkságnak, egyenesen a 
»Cserebogár « csárda felé, a hol a többi vadásztársak
kal s a hajtok seregével kell találkozni. Alig hogy 
befordulunk az úsztató mellett, rögtön megpillantjuk 
a négy-öt szánból álló vadászkaravánt, amint sebes 
vágtatva igyekeznek felénk, illetőleg a találkozási 
hely felé.

Minálunk a két első szánon hevesvérű fiatal 
vadászpajtások ülnek s rögtön kész a tervük, hogy 
megtréfálják a másik kompániát.
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pályázók a vadőri és vadász állásokra, mert 
nem akadna elég ügyes ifjú, ki a szakképzett
séget szívesen elsajátítaná, hanem inkább azért 
mert az ilyen állások javadalmazásai többnyire 
a nevetségesig silánynak s nem biztosítják a 
megélhetést.

Mindenesetre jól fontolóra kell venni a 
dolgot az államhatalomnak, mielőtt a tervbe vett 
két uj szakiskolát felállítaná s biztosítékot kell 
keresnie arra nézve, hogy az iskolák növendékei 
azután megfelelő elhelyezést is nyerjenek, mert 
ha nem így lesz, akkor az iskolákkal nem épí
teni, hanem rontani fog.

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

Költehető egyébként még az is, hogy még a 
közönséges fokhagymának citromsavas vagy 
ecetes és még inkább ennek ecetsavas (C 2, 

H 4, 0  2) eró's kivonata is ugyanazt eredményezi, 
mint az »asa foetida« gyantája, azonban nagy maró 
hatása miatt legalábbis 90% vízzel hígítandó, mert 
habár a növényzetre nem ártalmas, de frissen jőve a 
test belszervezetébe, könnyen előidézheti az egészség 
megháboritását.

A szarvas egyébként nagyon kiváncsi természetű 
vad és ennek a tulajdonságának számos áldozatául is 
eshet; a zene, a kürt hangja közeire csalja öt, de a

veszélyt rendkívül éles hallása és finom szagoló 
képessége révén rendszerint észreveszi s azt elkerüli.

A bika — midőn a sűrűben gyorsan halad — 
agancsait hátára fekteti.

A szarvasra ebek, hajtők előtt lesből a szokott 
váltókon és a bőgés ideje alatt cserkészve a cserkész 
ösvényekről gyalog s a bakácsoló utakról szekéren 
szokás vadászni. A régi embertelen francia »parforce« 
vadászási mód már divatját múlta; legalább nálunk a 
»vörös frakkok« már csak a lombtárban vannak.

Szarvasra a hajtást mindenkor igen lassú ütem
ben és csendben, a fák halk kopogtatásával kell esz
közölni s ekként neki az előre szökéshez időt engedni, 
mert szokása a lármával szemben iramodni s lármás 
hajtásnál rendszerint kikerülve a vadászok arcvonalát 
vagy egyenesen visszatör a hajtókra, avagy oldalvást 
tör ki. Ezekre az eshetőségekre mindenkor számítva: 
tanácsos a hajtők közé is néhány puskást beosztani, 
kik egyúttal a hajtókát és a hajtásokat is vezetik és 
szabályozzák, de célszerű a szárnyakat is fedezni egy- 
egy puskással, kik a hajtókkal, — de azokat mégis 
kissé megelőzve folyton közelednek a vadászok 
arcvonala felé.

A szarvascsapatot rendszerint egy tapasztalt, szem
füles tehén, az ugynevezet »vezértehén« vezeti.

Bögés idején híresek a szarvasviadalok, melyeket 
a Jsiigésre gyülekező háremnépség birhatásáért és a 
monarcha absolut jogaiért az öregebb bikák topor- 
zékolva, mellső lábaikkal a földet kapálva és magasan 
s messzire maguk mögé hányva, vérben forgó szemei
ket egymásra meregetve, tüzet okádó dühös lehelletü- 
ket egymásra fújva s összeölelkezve vívnak meg egy
mással az agancsok összeverése által okozott száraz 
suhángszerü csattogásoknak közepette, nem kis örö
mükre s néha-néha előnyükre is a minden egyes kínál
kozó alkalommal könyörületes szivü tehenek körül 
séffenkedő fiatalabb és a páros viadalokat még gyáván

Minálunk a két első szánon hevesvérű fiatal 
vadászpajtások ölnek s rögtön kész a tervük, hogy 
megtréfálják a másik kompániát.

Félre hajtatnak a domb mögé s amint amazok 
gyanútlanul elakarnak siklani mellettünk, a szánokból 
előkerülnek a már előre elkészített hólabdák s meg
kezdődik a bombázás. A meglepett társaság első 
pillanatban kapkod fűhöz fához, aztán neki vágnak a 
hómezőnek. Mi igyekezünk elibéjük vágni, de azok 
sem hagyják ám magukat s igy vidám kurjongatások 
s csengők csilingelőse mellett rohanunk be pár perez 
múlva a csárda udvarára.

A hajtők egy része már itt van, a többiek meg 
gyülekeznek.

A vadásztársaság tagjai csaknem mindnyájan isme
rik egymást s igy vig pohárcsengés közt gyorsan 
telik el az idő, mig mindenki megérkezik.

No de már itt van az indulás ideje tehát induljunk.
A hajtők már előbb elmentek, mi meg ismét fel

helyezkedünk a szánokra. Most már azonban rendesen 
siklunk tova s egymásközt is lassan beszélgetünk. A 
szánok csengőit meg levették, hogy azzal se zavarják 
a »bestiák« nyugalmát.

Körülöttünk a csillogó hómező terül el, csak 
előttünk mintegy kilóméternyire sötétlik a »cseritói 
nádas« susogó, zizegő rejtelmeivel. Ott tanyáznak a 
farkasok s innen járnak ki rabolni, mikor bekalandoz
zák a vidéket . . . S bizony már tetemes károkat 
okoztak a környékbeli falvak lakóinak. Innen kell 
nekünk még ma őket kiűzni s puska végre kapni.

A nádashoz közeledve, a szánok megálltak, mi 
leszálltunk és gyalog mentünk tovább. Majd a hely
színére érkezve, a vadászatvezető mindenkinek kijelölte 
az állását s mintán már a hajtők is helyen voltak, a 
hajtás a kürtszóra megindult.

A végtelen rónaságnak nagy csendje borul reánk. 
Csak néha-néha rezzen át a sivitó szélroham a nádas 
közt. Meg-megmozgatja a nádszálak bokrétáit s valami 
sajátságos zizegő, susogó dallamot csal ki az ezernyi
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kerülő bikáknak, mely viadaloknak azután feltételnül 
vagy a futás, vagy a halál, de nem is éppen egészen 
ritkán a kettős kimenetelű halál is szokott a vége 
lenni, a mikor tudniillik az agancsok ágai annyira 
összebogozódnak, hogy azok egymástól szét nem vál
hatván, mindkét viaskodó fél az éhenhalás marta
lékává esik.

Úgy a dámvad, mint az őz tejmészete és szokása 
is nagyban s igen sokban megegyezik a szarvaséval.

A dámvad nyári meze vörösbarna, fehér foltokkal, 
téli meze pedig feketés barna.

Az őzbak rendesen a kecskével, a sutával, és 
pedig azzal él társasán, a melyet legutoljára borított 
meg s a világos barnavörös és fehéren pettyezett kis 
őzgidák már pár napos korukban virgoncán követik 
a reájuk még a szarvastehénnél is nagyobb gondot 
fordító anyjukat, mely az üldözéseke lől a szarvastehén
nél is ügyesebb cselugrásokkal, cselvetésekkel igyek
szik menteni borjúit; bohókás ugrásaival, bukdácso
lásaival, elfekvéseivel gyakran megtéveszti még az 
üldöző ebeket is.

A fiatal őzek négy hónapon át szopnak s ezek 
bakjai már fél éves korukban kezdenek agancsra szert 
tenni, mely agancsok azonban az első években csak 
nyárs alakúak és ezért ezeket a fiatal őzbakokat 
»nyársas«-nak is szokás nevezni, de a későbbi évek
ben a nyárs már villa alakban két ágra válik és akkor 
már az őzbakok »villás« nevet nyernek s a további 
években már 3 ágú (hatos) agancsra tesznek szert, de 
a »kapitális« baknak agancsai is csak ritkaságképen 
ágaznak tovább.

Az őzek — ha fiatalon kerülnek fogságba — 
nagyon megszelídülnek, pár év múlva azonban ismét 
visszanézik eredeti vadságukat s legyen természetes 
szabadságuk bármilyen csekély mértékben is kor
látozva, ezt egyáltalán nem tűrik, indulatosak, maka
csok lesznek, elcsenevésznek s végre elpusztulnak.

meg ezernyi nádszálak közül, aztán ez is nyomtalanul 
elenyészik.

Végig tekintek a nagy rónaságon, de szemeim 
alig találnak egy-egy akadályra. Csak itt-ott meredezik 
az égnek egy-egy kutgém, mint a nyári szebb napok
nak néma tanúi.

Lábaim allatt elkotortam a havat s most dideregve 
forgolódom a fagyos zsombékon.

Már szinte türelmetlenkedem, hogy semmiféle 
hangokat sem hallok. Vájjon hol lehetnek már azok 
a hajtők?

De a nádrengetegben csakhamar felhangzik az 
első kopócsaholás.

— Ahá! már nyomon vannak a kutyák!
Ez az a pillanat, a mikor a vadász vére hevesebb 

mozgásba jön. Feszülten figyel a legcsekélyebb neszre 
s a kopók csaholásából igyekszik kitalálni a menekülő 
vad útirányát.

Hej, csak felém jönnének!

A tápot illetőleg az őzek a szarvasoknál és a dám
vadaknál is sokkal válogtósabbak; különösen kedve
lik a fák rügyeit, azoknak egészen apró hajtásait; a 
fagyöngyöf; táplálkozásukkal, szokásaikkal és járásaik
kal azonban korán sem csinálnak olyan érzékeny 
károkat, mint a szarvasok, vagy esetleg a dámvadak is.

A dámvadak hazánkban inkább csak zárt vada
sokban gondoztatnak, de az őz mindenfelé eléggé 
eltejedt és ennek vadászási módja nagyon megegyezik 
a szarvaséval; az üzekedési időszakban a bak a csal- 
sipra beugrik.

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy mekkora 
területen milyen szarva-, dám- és őzvad állomány 
kezelhető?

Erre a kérdésre — katasztrális hold mennyiséget 
megállapítva — határozott feleletet adni nem lehet; 
belejátszik a kérdésbe sok mellékkörülmény. Olvastam 
már, hogy egy-egy szarvas részére szükséges 10 hektár, 
dámvadnak kell 7'5 és őznek 5 hektárnyi terület. Erre 
én azt mondom, hogy ilyen területeken az állatok 
foglyoknak érzik magukat és hamar degenerálódnak, 
de igenis elhiszem, hogy 1000 hektáron diszelni fog 
100 szarvas, 750 hektáron 100 dámvad s 500 hektáron 
ugyanannyi őz is. Szóval úgy vagyunk ezt a kérdést 
illetőleg, hogy ezeknek a nemes vadaknak nagy ki
futóra van szükségük s hogy minél kiterjedtebb a 
vadas — feltéve, hogy a L. feltételei egyéb tekintet
ben is megvannak — azok annál jobban diszienek 
és egyes-egyes egyednek aránylag véve annál kisebb 
területre van szüksége s megfordítva.

Könnyebben eldönthető kérdést képez talán ennél 
az egyedek kor és ivar szerint való arányának meg
állapítása.

Ha minőségre nézve jó az állomány, akkor — 
ha csak keresztülvihető — szarvasnál 100 darabnál 
számítsunk erős vadászható bikát tizet, dámvadnál^tizen- 
hármat és őznél erős (6-os) bakot tizenhatot; gyengébb

A vezérkopót követik a többiek s csakhamar 
egész konczert keletkezik a nádrengetegben. Egy 
darabig határozott irányt követnek a kutyák, de csak
hamar szétszóródnak s rá nemsokára eldördül az első 
lövés, aztán a tö b b i........

Amint a hajtásból kivehettem, a nádasból kitörni 
akaró farkasokat visszaüzték. A hajtők közeledtével, 
a vékony sodronyokra kötözött csengők csilingelését 
is lehet hallani, amint a nádszálak közt megcsendül
nek. Egy-egy hajtónak a kiabálása is felhangzik:

- Fussatok utána, ott szalad a sebzett farkas! 
Üsd, vágd, csak a fejét!

A kutyák most határozottan felém hajtanak; 
vékonyan, vastagon csaholva, legalább 3—4 kutya 
szorítja felém a vadat. Közbe-közbe lövések dördül
nek el minden oldalról . . . Pár perez múlva hallom 
előttem is zörögni a nádat s egy keskeny nyíláson 
megpillantva az első bestiát, beléje durrantok . . . 
Nagyot ugrik, aztán elorditja magát és elterül a havon- 
A többiek meg szétugranak s csakhamar hallom is a
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bikát szarvasnál 15, lapátosnál 12, őznél csapost és 
villást 15 darabot; tehenet szarvasnál 40, dámvadnál 
44 és őznél 42 darabot, borjut pedig szarvasnál 35, 
dámvadnál 31 és őznél 28 darabot.

A dámvad egyedeknek kor és ivar szerint történt 
arány — megállapításánál tekintettel voltam arra, hogy 
a dámvad — tudomásom szerint — csakis zárt 
vadasokban gondoztatik; nyilt vadasokban ugyanazt 
az arányt vélem helyesebbnek, melyet a szarvasoknál 
állítottam fel. Egyébként pedig a dámvaddal, mint a 
tulajdonképeni vadászati sport tárgyát nem képező 
vaddal nem óhajtok tüzetesebben foglalkozni, de annyit 
ezen a helyen is megjegyezni kívánok a dámvad felől, 
hogy ez az őzvaddal — főleg kisebb területen — nem 
fér össze s ezért szokás ettől elkülönítetten kezelni, 
gondozni és élelmezni.

Az a sokat vitatott kérdés is ma már túlhaladott 
álláspontnak tekintendő, hogy vájjon a nyilt vadasok
ban előforduló szarvasok és őzek is táplálandók-e 
télen át, szükséges, célszerű és gyakorlati becsű el
járás-e ez, vagy pedig nem ?

Igenis, ezek a vadak is táplálandók télen át és 
egyébként is kellő gondozásban, óvásban és védelem
ben részesitendők, de okszerűen. A szarvas kitűnő 
szénabeli tápszükségének évad mennyiségét 2-75—3-00, 
az őz hasonló tápszükségletének mennyiségét pedig 
1 -75—2'00 métermázsára tehetjük.

Egy métermázsa szénát azonban 33 klgr. mag
takarmány pótol, ezt pedig pótolja: 66 klgr. nyárfa, 
82 83 klgr. körisfa, fehér gyertyánfa, hársfa és tölgyfa( 
továbbá 74 klgr. jávorfa vagy 90 klgr. égerfa, avagy 
ugyanannyi mogyoróbokor lombtakarmány, természete
sen külön-külön értvén mindezeket.

(Folytatása következik.)

*f* f f*  f f*  ff/* f f *  f f *  f f *  f f *  f f *  f f *  f f *  «f* ef*

A mi halottaink.
Emlékezzünk meg halottainkról! Azok, kik teljes 

odaadással szentelték életüket erdészeti vagy vadászati 
szakmájuknak s hivatásukban buzgólkodni igyekeztek- 
érdemesek arra, hogy haló poraikban megemlékezzünk 
róluk s megörökítsük emléküket lapunk hasábjain. A 
halálnak úgy látszik bő aratása volt a közel múlt idő, 
ben sorainkban, mert most egyszerre három halál
esetről is veszünk hirt. Halottaink a következők:

Dobes István. Erdészeti altiszt a máramaros- 
szigeti m. kir. állami erdőhivatal kerületében. Az erdő
őri szakiskolát 1896 évben végezte Liptó-Ujvárt. Halálát 
a szolgálatának buzgó teljesítésében kapott sorvadás 
okozta. Élete virágában, 28 éves korában hunyt el 
múlt évi december hó 24-én szomorú karácsony estét 
okozva szerető hitvesének és kicsiny gyermekének.

Közli: Aczberger Imre m. kir. erdőőr.
Dezső István. Erdészeti altiszt az osztrák állam

vasutak erdeinél Károlyfalván, Krassó-Szörény vár
megyében. 1902 évben Vadászerdőn végezte az erdő
őri szakiskolát. Rövid, de buzgó szolgálat után vélet
len baleset oltotta ki ifjú életét. Folyó hó 19-én két 
más társával az úgynevezett Zevoj nevű völgyben 
vadorzók után nyomozott, mely alkalommal egy mere
délyen megsiklott, miközben fegyvere elsült s bal 
kezébe 9 darab nyúlsörét fúródott. így megsebesülve 
három órányit kellett gyalogolnia, mig magános lakását 
elérte, mely hosszú idő alatt sérült keze annyira meg
dagadt, hogy csak 2 szem sörétet sikerült abból el
távolítani. 48 órai kínos szenvedésétől megváltotta a 
könyörületlen halál. Szerencsétlen ifjú kartársunk a 
húsvéti üunepeken szándékozott oltárhoz vezetni szive 
választottját.

Közi: Kerekes Gusztáv, erdőőr.

szomszédaim lövéseit. De nem látom őket s nem 
tudom, hogy milyen lehet az eredmény.

De ezzel vége is van a hajtásnak s már a hajtok 
közel vannak. A kopók meg messze kinn a síkságon 
üldözik a két-három farkast, melyek a nádból kitörtek.

Egy hajtó felveszi az általam elejtett farkast s 
meg indulunk a gyülekező helyre. Mikor oda érünk, 
a vadászok közül már sokan ott vannak. S már messzi
ről hallom Pali bácsi érczes hangját, a mint szidja a 
k . . . i jegyzősegédet.

— Furkósbot való a hátára és penna a kezibe, 
nem puska az olyan embernek a ki még a más 
kutyáját sem tudja tiszteletben tartani!

Barátom, ha máskor farkas-vadászatra megy, 
hát tegyen fel harminczhárom okulárét, meg egy 
gukkert, de akkor is szaladjon oda a vadhoz, a mit 
meg akar lőni és nézze meg jól, hogy miféle náczió 
s csak aztán durrantson bele.

Lassan-lassan megértettem, hogy a heveskedő

fiatal vadász a Pali bácsi szürkésszörü kopóját lőtte 
meg farkas helyett. . . ,

Mikor mindnyájan együtt voltunk, összeszámí
tottuk az eredményt. Esett: 3 farkas, 2 róka, 1 kopó 
és egy darócz. Ezt ugyanis a gazdája a nádszélire 
dobta, mivel melege volt s a rövidlátó doktor meg 
egy lelapult farkasnak nézte és pocsékká lőtte . . .

Óvatosan viszszük már a farkasokat a szánok
hoz, nehogy a lovak megbokrosodjanak.

Nem is történt semmi baj, felhelyezkedünk szépen 
s vígan siklunk végig a fehér hómezőn.

Az utánunk következő szánban azonban mind
nyájan fiatal emberek ülnek, a kik az eredményes 
vadászat örömére jól beszedegettek a jóféle papra- 
morgóból és egyre biztatják a kocsisukat, hogy kerül
jön el bennünket. Persze vissza akarják fizetni a dél
előtti hóbombázást.

Addig-addig okoskodnak, hogy nagyon közel 
találnak hajtatni a mi szánunkhoz és a lovak meg- 
érezik a saroglyába rakott farkas szagát. Természetesen
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Klement János. Erdészeti altiszt Abauj-Torna 
vármegye Szin községében. Lapunk és mozgalmunk 
buzgó híve. Meghalt folyó hó 20-án. Özvegyet és négy 
árvát hagyott hátra uyugdij és minden egyéb segit- 
vagy támasz nélkül, kik most a legnagyobb ínségnek 
néznek eléje s embertársaik könyörületére vannak 
utalva. A férj és atya hosszú szolgálatának jutalma: 
koldusbot a hátragagyott családnak.

Közli: Polják Antal kerületi erdó'őr.
Adjon a könyörületes ég halotlainknak csendes 

pihenést s az ó'ket siratóknak vigasztalást!

JH asznos tu d n iv a ló k .
Erdötenyésztés. Erdei magvak. A kőris és 

akáczmag szedése még mindig tart, úgyszintén folyta
tandó az erdei-, fekete- és luczfenyö-tobozoknak gyűj
tése és pergetése. Az égermag még most is halászható 
és vagy azonnal elvetendő, vagy az elvetésig zsákok
ban a víz alatt megőrzendő. Kezdjük el a veres fenyő 
tobozainak szedését. A napos magpergetők legkésőbb 
e hó végéig üzembe hozandók. Folytassuk a csirázta- 
tási próbákat. A teleltetés alatt levő tölgy- és bükkmak- 
kot gondosan lapátoljuk és óvjuk a korai csírázástól. 
A talajt készítsük elő a vetéshez és a csemetekertek
ben nyessük a lombfasuhángokat. A csemetekertekben 
ássuk fel az üres ágyakat. Tartsuk készen erdőműve
lési szerszámainkat.

Erdöhasználat. A síksági, az elő- és közép" 
hegységi erdőkben a favágást folytassuk. Ellenben a 
vetövágásokban és különösen az áradásos ligeli erdők
ben és a mocsaras, vizenyős területeken álló éger- és 
nyirfaerdökben a vágások lehetőleg még e hóban be- 
fejezendök és az utóbbiakból a fa okvetlenül ki is 
szállítandó. Az epületfadöntés befejezendő. A cserké. 
reg erdőkben a puhafa kivágása és a ritkitások foly- 
tatandók. A botoló- és nyesö-üzemben kezelt erdőknél

megbokrosodnak és repítik torony iránt a szánt. A 
többi szánok meg elakarják ó'ket fogni s a mint ott 
rohannak össze-vissza, egyik a másik után fordul fel 
Csak úgy repülnek vadászok, puskák,' bundák, üvegek’ 
ülések, farkasok; de szerencsére nem történt semmj 
baj. A lovak lassan-lassan lecsendesednek, vissza
rakunk mindent a feltámogatott szánokba és folytat
juk az utat.

Nemsokára elérünk azután a »Cserebogár« udva
rára, ahol jó vadászebéddel várnak bennünket. A fiatal
ságnak itt ugyancsak nagy kedve kerekedett és vigan 
járta a csárdás szép lányaival a tánczot.

Még késő este is csak úgy rengett a »Csere- 
bogár« a mulató vadászkompánia lármás jókedvétől.

a vágások megkezdendök. Az elákészitö vágásokból a 
fa kiszállítása befejezendő. Az épületfát, a fürészrön- 
köket, valamint a szénitésre szánt tűzifát rendeltetési 
helyeikre szálittassuk. Tegyük meg az előkészületeket 
a tutajozáshoz. Készítsük elő az usztatókat és az uszta- 
táshoz szükséges fát. Vizsgáljuk meg a partmüveket 
és szerezzük be az esetleges javításokra szükséges 
rőzsekötegeket. Biztosítsuk az alámosott partokat. Fu
varoztassuk az erdei utak kavicsolásához szükséges 
kőanyagot.

Erdővédelem. A moha alatt található hernyók 
és bábok pusztítása czéljábol kedvező időben a hó
mentes be nem fagyott talajra hajtsuk ki a disznókat. 
Fenyvesekben döntsünk fogofákat a korán rajzó szu- 
félék fogására. Minél szárazabb, enyhébb az időjárás, 
utóbbi intézkedés annál fokozottabb mérvben eszköz- 
lendó. Tartós hideg mellett a falopások ellen az őri
zet fokozandó.

K Ü L Ö N F É L É K .
Felemelt város. Az amerikaiak eddig csak a 

házaknak máshelyre való áthelyezésével, esetleg fele
melésével tűntek ki, most nagyobb fába vágták a fej
széjüket : egy egész várost akarnak felemelni maga
sabb talajra, mindenestül. Az amerikai Texasban levő 
Galveston várost, amely az ott lejátszódott óriási ár- 
viz-katasztrófáról lett szomorúan híressé, nemsokára 
felfogják emelni. Még pedig nemcsak az utcákat töl
tik fel, hanem a házak alatt levő talajt is. A tölté
sek, amelyek eddig fennállottak, elegendőknek bizo
nyultak a város megvédelmezésére de csak addig mig 
az orkán nem jött. Akkor a vízállás a hivatalos je
lentések szerint tizenöt láb magas volt. Az uj tervek 
szerint a város talaját a folyam felől eső részében 
úgy fogják felemelni, hogy az 17—20 láb magasan 
legyen a tenger színe felett. Ennek a tervnek a vég
rehajtása kétségtelenül olyan nagyszabású technikai 
munka lesz, amely a maga nemében páratlanul áll.

Az északi sark lakói. A föld legészakibb la
kói, a kikről még tudomásunk van, az a néhány esz
kimó. a kik lakóhelyül a York-fok és Smith-Sund kö
zötti barátságtalan területet választotta. A törzs egész
ben is csak százötven lélek, a kik elszórtan a partvi
déken laknak. Ezeket az eszkimókat 1818-ban John 
Köss fedezte föl. Följebb északra sem a keleti, sem 
pedig a nyugati részén Grönlandnak nem akadtak több 
eszkimóra. Ellenben kissé délre a Melvilleöböltöl ismét 
lakókra találtak, a kik a dán Upernivill kolónia köré
be tartoztak s eléggé müveitek voltak s nem tartották 
magukat eszkimóknak. A York-foki eszkimóknak 
semmi összeköttetésük nincs a Dán-Grönland lakóival1 
ha meg is történik, hogy egyes medvevadászatok al
kalmával a Melville-öbölben találkoznak. A világnak 
ez a legészakibb néptörzse igen kicsi s hármas, négyes 
s legföiebb huszas csoportokban lakik. Astrup néhány 
évvel ezelőtt kétszázötvenre becsülte számukat, de 
egyúttal azt is észrevette, hogy a törzs kihalóban van. 
A From legutolsó északi útja alkalmával már mind
össze csak tiz lakóhelyet talált. Peary is ezeknek az 
eszkimóknak sűrűn vette hasznát. A Fram találkozá
sát ez észáki eszkimókkal érdekesen irta meg egyik 
résztvevő. E szerint 1890 márciusában, tehát a FTam
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első téli szállása idején egy Kolotengva nevű eszkimó 
látogatta meg a Fram-ot. Kolotengva, elbeszélése sze
rint, a Pimsszigeten hócipő nyomokra bukkant, melyet 
követve, a fehérek expedíciójára talált. Kolotengva 
kifogta kutyáit s néhány napig megpihent a Fram-on. 
Kolotengva előkelő, nyugodt ur benyomását tette, a 
kinek nem lehet egykönnyen imponálni. Az első, a 
mit tett, az volt, hogy ruhát váltott. Ebédet. Kolo
tengva is késsel és villával evett, noha bizonyos, hogy 
ő is, mint a többi eszkimó, otthon az ujjával nyúlt a 
tálba. Ebéd után dobolással és énekkel mulattatta 
környezetét. A mikor megtudták Kolotengvától, hogy 
hol van Vindvard, két vezetőt küldtek oda az eszki
móval. Néhány nap múlva szerencsésen visszavezette 
Kolotengva a Framra a rábízott expedíciót. Az esz
kimó még rövid ideig a Fram födélzetén maradt s le
galább is olyan jól szórakozott, mint az expedieió 
résztvevői. Sok dolog érdekelte a födélzeten, de leg
kivált egy táncoló kinai képe, a mely mindig harsogó 
nevetésre késztette. Miután hócipőjét ismét rendbe 
hozta, fölfegyverkezett és hazafelé indult. Távozása 
előtt fünekfának elpanaszkodott, hogy a hajón rossz a 
koszt s hogy végképpen éhen ne haljon, távozása előtt 
még egy jó adag medvesonkát fogyasztott el. A mint 
kolotengva viszatert s elbeszélte övéinek az idegenek
nél tett tapasztalatait, valóságos népvándorlás indult 
meg a Framra. Asszonyostól, gyerekestől jöttek az 
eszkimók, hogy lássák a fehérek hajóját. A födélze
ten azzal mulattak Nansen emberei, hogy megmuto
gatták az eszkimóknak a különféle dolgokat. Legjobban 
a karabélyos katonák tetszettek. Az eszkimóknak 
mindössze csak egy-két kováspuskájuk volt, de ehhez 
nem volt puskaporuk. Kár volna nekik modern fegy
vert adni, mert elfelejtenék az egyszerű állat-fogó 
módszerüket s ha elfogyna a puskaporuk, a legnagyobb 
zavarban volnának. Ök kőből vagy csontból készíte
nek golyót. Egyik eszkimó mutatott is egy csontgo
lyót, a melylyel már hét iramszarvast lőtt le s mind
annyiszor ismét megtalálta a gyilkos golyót. A gyer
mekek igen kedvesek voltak, a mit a Fram-nak egy 
Aheó nevű vezetője is megerősít, a ki annyira ke
gyetlen volt, hogy egy apától karabélyért gyermekét 
kérte cserébe. A kisértés nagy volt. Megindító volt 
a gyereket figyelni, a ki tudta, hogy mi történik. Az 
apa azonban ellenállt a kisértésnek s ölébe kapva 
gyermekét, igy szolt: — Mégse adom! — Megindító 
az eszkimók szeretete a gyermekeikhez. Rövid időkö
zökben orrukat egymáshoz dörzsölik, a mi, mint ná
lunk-a csók, úgy náluk ez a szeretet jele.

*$• *?/• *?/• *?/• *#• *$• *9/* *>#•

h í r e k .
Ritka állatok Magyarországon. József Ágost 

királyi herceg a minap máramarosmegyei erdejében 
egy gyönyörű hiuzt ló'tt. A körülbelül egy méter 
hosszú, vörösbarna pettyes szó'rü ragadozó állatot a 
Lendl-féle intézetnek adta át preparálás végett. A hiuz 
leteritése már azért is érdekes vadászati esemény, mert 
ez a Közép-Európában jóformán teljesen kiirtott állat 
már Felsó'-Magyarország és Erdély hegyei között is 
ritka. Ugyancsak a Lendl-féle intézethez került a mi
nap egy sirály (Larus cachinnans Pali), a melyet a 
Tisza mellett ló'ttek és a melyről szintén kiderült, hogy 
egészen uj faj a magyar faunában. A Lendl-féle inté
zet az oda került állatok közül több pókról, nyolc 
fajta madárról és egy emlős állatról állapította meg, 
hogy a magyar faunában valamennyi eddig egészen 
uj faj. Az emlős állat a húsz centiméter hosszú, far

katlan vakond, (Spalax typus hungaricus), a melynek 
egyik rokonfaja a harmincöt centiméter hosszú Spalax 
gigantea, a Kaspitenger nyugati partján található s a 
legnagyobb emlős állat azok közül, a melyeknek a lá
tószerve teljesen hiányzik.

Tizenegy év múltán. Pécsről jelentik: Tizen
egy évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság büntette derült 
ki a gyilkos őnfeljeléntése folytán. A baranyamegyel 
Szarasz községben 1893 julius havában a községi er
dőben felakasztva találták Schvarc Teréz 18 éves 
leányt. Az elöljáróság öngyilkosságot állapított meg és 
rendőri hullavizsgálat mellőzésével temették el. Most 
11 év után a váci fegyintézetben fogva levő Till Ádám 
csavargó a pécsi királyi ügyészséghez irt levelében 
tette maga ellen azt a feljelentést, hogy ő a mondott 
időben Schvarc Terézt megölte és azután a leánynál 
lévő kötéllel, melyet az az összeszedett gallyak 
összekötésére használt, egy fára felakasztotta. A vizs
gálat folyik.

Gyilkossság a nászuton. Svájcban letartóz
tatták Braunstein münkheni orvost és írót, a ki fele
ségét a nászuton megyilkolta. Mint Münkhenböl je
lentik, a gyilkosságnak rémregénybe illő részletei van
nak. Braunstein hirdetés utján, ismerkedett meg a fe
leségével, a kinek százötvenezer márka hozománya 
volt. A múlt év októberében menyasszonyával együtt 
megjelent Münkhenben s a Miksa-uton előkelő lakást 
bérelt neki. A lakást azután menyasszonya bútorozta 
be. November végén Halléban történt az esküvő s a 
fiatal pár Svájcba utazott nászúira. Már december
20-án Braunstein mély gyászba öltözve visszatért Münk- 
henbe és elmondotta, hogy felesége a nászuton hirte
len elhunyt. Azután gyorsan eladta feleségének bútorát 
és Nervibe utazott. Ott újra hirdetést tett közzé, a 
melyben ismét feleséget keresett Braunstein tagadja a 
gyilkosságot s nehéz is lesz rábizonyítani, mert a 
holttestet azonnal elégettette. Az ügyészség Bransteint 
azzal vádolja, hogy a feleségét megmérgezte. Köln
ből jelentik, hogy a Braunsteint, a mikor Kölnben az 
egyetemre járt, lopás miatt hosszabb börtönbüntetésre 
ítélték.

Tigris és oroszlán. Vénus, a berlini Busch- 
cirkusz királytigris hölgye ezidőszerint azzal dicseked
hetik, hogy az egész világ természettudósainak érdeklő
dése feléje fordul. Vénusszal az történt, hogy meg
szédült egyik szenegáli oroszlánkollegája kitartó udvar
lásától s egy gyönge pillanatban eldőlt a sorsa. Éz 
a szokatlan oroszlán-tigris vonzalom, mint mondani 
szokták, nem maradt következmények nélkül. Néhány 
nap óta Vénus egy kisdedet'beaézget, amely se nem 
tigris, se nem oroszlán, hanem valami a kettő között. 
Tulajdonképpen harmadmagával látta meg a napvilágot 
ez a kis közlemény, de két testvére egy csepp szabad 
levegőt sem szíhatott s csak spirrtuszban elégítheti ki 
immár a tudósvilág kíváncsiságát. Ez a cirkuszbeli 
esemény különben nem egyetlen a maga nemében, 
ámbár néhány évvel ezelőtt erősen kételkedtek a lehető
ségében. Ezt a kételkedést alaposan lerontotta aztán 
egy Milán nevű oroszlán és Betty az ő tigrispárja s 
ebből a kereszteződésből négy ivadék származott, 
amelyek szépen kifejlődtek, s ezidőszerint a Hagen- 
beck-állatkertben láthatók. Azóta is előfordult már 
több ilyen párosodás, de az ivadékok vagy egy percig 
sem éltek, vagy csak nagyon rövig ideig. A legújabb 
esetben azonban van remény megint arra, hogy a 
tudósvilág egy elevei^tigris-oroszlán-kereszteződést 
figyelhet meg tartósan.
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A lámpagyujtó halála. Paksról Írják: Szörnyű 
módon lett vége Garai János paksi lámpagyujtogató- 
nak. Minap este hat óra tájban, a mint az egyik 
magasan lévő lámpát meg akarta gyújtani s a végből 
a lámpán fölmászott, megtántorodott és hanyattesett 
le a magasból a közvezetre. A szrencsétlennek a feje 
annyira összetörött, hogy agyveleje a kövezetre locs- 
csant Garai nagyon szerette a szeszesitalt és azt hiszik, 
hogy balesetét is ez okozta.

Golyótálló páncél. Bécsből jelentik: Loibl A.
J. uj golyótállé páncélt talált föl. A páncél teljesen 
fölfogja a merőlegesen lecsapódó löveg erejét. A pán
célt "közvetetten egy üveglap elé állították és nagyon 
közelből lőttek rá Az üveglap a páncél mögött sér
tetlen maradt. Más kísérletnél egy jelenlevő egyén 
kezét a páncélra tette. A páncélra tett lövéseket csak 
mint gyönge rázkódásokat érezte. A páncélhoz ütődő 
golyók különös elváltozást szenvedtek. Az acélburok 
teljesen szóttépődött, az ólom pedig apró darabokra 
mállott. A páncél 2% kilogram súly mellett 400 mé
terről még teljes biztosságot nyuji. Anyaga könnyen 
előállítható és olcsó. Tettek lővéspróbát 60 fokos el
hajlással is, s az eredmény ugyanolyan kedvező volt, 
mint a merőlegesen lecsapódó lövéseknél.

A falu Herkulese. Isaszeg községben Prém 
Pál volt a legerősebb és legduhajabb legény. Pár hete 
került csak ki a katonaságtól s még nem félejtette 
el, hogy valamikor évekkel ezelőtt összeveszett Kru- 
stinszky Pál kincstári erdőőrrel. Rá is üzent az er
dőőrre, hogy tartja vele a haragot s vigyázzon magára, 
mert fölkantározta már számára a Szent Mihály lovát. 
Hétfőn este nagyot mulattak a legények Isaszagen, a 
mulatság végén annak rendje és módja szerint össze
verekedtek s Prém Pál egy pár kemény koponyát be 
is vert szerencsésen. Este kilenc órakor a koresmáros 
kijelentette a mulatozóknak, hogy több italt nem ad 
nekik, a mire más korcsmába igyekeztek, hátha ott 
még kapnak egy kis inni valót. A sötét utcán talál
kozott Prém Pál régi ellenségével, Krustinszky Pállal, 
a kire már messziről rászólt:

— Ki vagy, hé?
— Én vagyok! felelte az erdőőr.
— No, akkor lőjj le azt a mindenedet, mert ha 

nem, meghalsz! kiáltotta Prém Pál és a kezében lévő 
lőcsöt, a melylyel csak az imént vívott diadalmas 
csatát, megforgatva a feje körül, Krustinszky felé 
ment.

Az erdőőr erre lekapta a puskáját, megtöltöfte s 
a mikor a falu Herkulese odaért hozzá, rálőtt. Prém 
Pál jajszó nélkül, holtan esett össze. Krustinszky Pál 
a péceli csendőrségnél jelentkezett, a hol nyomban 
letartóztatták. Másnap Isaszegre ment Rudolf Béla, a 
gödöllői járásbíróság vizsgalóbirája s a pestvidéki tör
vényszéki orvossal és Schön Gyula dr. gödöllői orvossal 
fölboncoltatta Prém Pál holttestét. Az orvosok megál
lapították, hogy a lövés négy-öt méter távolból érte 
Prémet és baltüdejét egészen szétlőtte. A puska sörétre 
volt töltve. Minthogy a csendőrök által kikérdezett 
szemtanuk megerősítették Krustinszky vallomását, a 
vizsgálóbíró szabadon bocsátottá az erdőőrt, a kit 
felesége és kilenc gyemeke vart haza,

Veszedelm es kaland. Különös eset hó'se volt 
egy Wolhuter nevű tranzváli erdőőr. Ő maga hihetetlen
nek látszó történetét igy mondja el egy angol vadász
lapban: »Naplemente után egy órával végig lovagoltam 
egy erdei ösvényen. Egyszerre ugatni kezdett a kutyám 
A másik pillanatban egy oroszlánt vettem észre köz
vetlen közélemben. Lovamat a leggyorsabban az ellen

kező' irányban fordítottam és talán ennek köszön
hetem, hogy az oroszlán, bár nagyot ugrott, nem 
tudott elfogni. Lecsúsztam a nyeregbó'l és akkor leír
hatatlan rémületemre egy másik oroszlánt vettem észre, 
a mely szintén ugrásra készült. A ló elrohant, az első' 
oroszlán pedig utána Iramodott. Mielőtt megmocczan- 
hattam volna, a másik oroszlán, a mely nyilván engem' 
tartott a könnyebben megszerezhető' prédának, meg
ragadott a jobb vállamon, úgy hogy arczom fölfelé 
nézett, lábaim és testem pedig az állat hasa alá került. 
Azután lassacskán elballagott velem. Livingstone út
leírásában olvastam arról az esetről, a mikor egy 
oroszlán elragadta a híres utazót. Arról az apátiáról és 
fájd álmatlanságról azonban, melyet Liwingstone emle
get, mitsem éreztem. Szörnyen szenvedtem, testileg is, 
lelkileg is Semmiféle módot nem láttam a menekülésre. 
Az oroszlán körülbelül kétszáz yardnyi távolságra el- 
czipelt. A mikor egy terebélyes fa alá értünk a hol az 
állat megállapodott egy pillanatra, eszembe jutott, hogy 
övemben, a bal csípőm mögött, kés van. Kirántottam 
a kést és balkezemmel kétszer egymásután az orosz
lán mellébe döftem abban az irányban, a hol a szivét 
sejtettem. Az oroszlán azonnal eleresztett, mire min
den erőmmel a torkába döftem. A megsebzett állat 
visszahallagott, majd két-három yarnyi távolságban 
megállóit és rám morogott. Nagynehezen föltápász- 
kodtam és mivel valamikor olvastam az emberi hang
nak a vadállatokba való hatásáról, minden képzelhető 
szidalommal halmoztam el az oroszlánt. Attól tartottam, 
hogy ismét elragad, de nem igy történt. Az oroszlán 
megfordult és morogva bár, visszavonult. A mozgás 
egyre halkult, végre egészen megszűnt. Megmene
kültem. V. L.

Végzetes örökség. Nagy szomorúságot hozott 
az örökség a torontálmegyei Báloron egy birtokos
családra. Murgu Péter ottani birtokos ugyanis nem
régiben ötvenezer koronát örökölt. A szép örökségen 
való örömében nagy dáridót csapott, miközben jó
kedvében lövöldözni kezdett revolverével. Kissé kapa
tos volt s mámoros fővel egyszer csak úgy fordította 
a revolvert, hogy a golyó a szivébe fúródott s Murgu 
szó nélkül halva esett össze.

Szerkesztői üzenetek.
Mészáros Tamás urnák, N. Szőllős. Pécsváradon két 

előfizetőnk van, és pedig Jungmann Pál és Józsa D. József. 
Bognoczky József urnák, Tőkés. Köszönjük a buzgó fárada- 
zást és az uj előfizetőt szívből üdvözöljük. Bizon a kincstári 
kartársak most, hogy a fizetési pótlékot is megkapták, jobban 
jrártolhatnák lapunkat, melyet nagyobb pártolás mellett olcsóbb 
is tenni kilővitenl is lehetne. Sajnos, az ébredés nagyon lassan 
halad.

A kiadóhivatal postája.
Vancsura Antal urnák, Kiil-Doromlás. A meg nem ér

kezett 12-ik számot újból postára tét ük. Simon Imre urnák, 
Bárd-Szeraszló. A 15 és 16 számot utánküldtük. Csodálkozunk, 
hogy nem kapta meg; lehet azért, mert az Olajhegy címzés 
elmaradt. Laczkó János urnák, Bőszénfa. A folyó év végéig 
szóló 8 K. beérkeztét nyilván az u alványon nem kívánta nyug
tázni, ezért marad: el. Most ezt készséggel pótoljuk. Geocze 
Félix urnák, Hrussó. A 6 korona beérkedze t. Lehn János 
urnák, Vokány. A beküldött 8 koronával a folyó év végéig van 
előfizetve. Ördög Ferencz urnák. Aranyág Az utalványlap csak 
elnézésből lett csatolva. Előfizetése március végéig van rendezve.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész évre . ....................... 8 kor. — fii.
Fél é v r e ....................... ....  . 4 kor. — fii.
Negyed évre............................2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r,
1

Megjelenik minden vasárnap. J

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó' jp 
Podhradszky Emil. I

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Február 7. 19. szám.

Hát ezek valóban elszomorító állapotok s 
itt lenne az ideje okaik kipuhatolásának s a 
helyzet javitásásra alkalmas eszközök és módok 
keresésének.

Szakvadászok képzése.
vadászat úgy is mint sport, úgy is, 
mint ipari üzletág hazánkban csak a 
legújabb időben kezdett nagyobb lendü

letet venni s a szakszerűen berendezett és gondo
zott vadászterületek még most is szinte fehér 
holló számba mennek és a meglevő ilyenek is 
még csak csecsemő korukat élik. Ebben a tekin
tetben csakugyan még fölötte hátul vagyunk a 
civilsációban s ezen a téren más európai államok 
nagyon megelőztek minket, dacára annak, hogy 
sem éghajlati, sem terep viszonyaik nem olyan 
kedvezőek, mint a milyenek nálunk vannak. A 
hazánkhoz arányitva kicsiny Csehország sok
szorosan nagyobb bevételeket mutat fel vadjai 
elárusitásából, mint mi s alig van benne olyan 
terület, melynek ne lenne szakszerűen berende
zett és kezelt vadászerülete. Szakképzett vadászai 
fölös számmal vannak s nem csak hogy a honi 
szükségletet teljesen fedezik, de mint kiválóan 
alkalmas anyag keresettek más országokban is, 
kivált pedig nálunk, hol a vadászterületek szak
szerű vezetése, ott, a hol van ilyen, jóformán 
mind cseh s itt-ott elvétve német kezekben van. 
Így van ez az uralkodóház uradalmaiban, de 
úgy van számos magyar főur birtokán is. Olyan 
hely, hol magyar szakvadász vinné a főszerepet, 
alig található.

Legújabban az Országos Vadászati Véd
egylet a földtnivelésügyi m. kir. Ministerium fel
hívására foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi
kép lehetne a szakszerű vadászok és vadőrök 
képzésének kérdését legcélszerűbben megoldani 
s tanulmányozásának eredménye — mint azt 
lapunk 17-ik számában közöltük — az volt, 
hogy javaslatba hozta egy vadászati szakiskolá
nak a felállítását, sőt ennek helyét is kijelölte, 
még pedig Gödöllőn, abból a szempontból 
indulva ki, hogy a gödöllői és környékbeli korona
uradalmi mintaszerűen berendezett vadászterü
letek bő alkalmat nyújtanának a növendékeknek 
gyakorlati téren való kiképzésére is.

A szakiskola szükségességére és felállítására 
vonatkozó véleményünket részben már lapunk 
múlt számában elmondtuk ugyan, de a dolog 
fontosságánál és a kérdés nagy horderejénél 
fogva szükségét érezzük annak, hogy még pót
lólag egyet-inást elmondjunk.

A mi a szakiskola elhelyezésének kérdését 
illeti,, el kell ismernünk, hogy Gödöllőnél alkal
masabb helyet alig lehetne találni, báz az igények
nek ez sem felel meg minden tekintetben, mert 
környékén nincsenek például havasi vadászterü
letek s igy az ezek kezeléséhez szükséges gyakor
lati tanulmányokat nem lehetne elsajátítani. Olyan
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helyünk azonban az egész országban alig van, 
hol egyaránt lenne sik és hegyi vadászterület s 
igy a kétféle tapasztalatok szerzésének kérdése 
alig lenne máskép megoldható, mint hogy a 
szakiskola két évfolyama két különböző helyen, 
és pedig az egyik síkságon, a másik pedig 
hegyvidéken helyeztetnék el, hogy igy a növen
dékeknek itt is, ott is módjuk legyen gyakorlati 
tapasztalatokat szerezni.

Nehéz kérdést fog képezni a megfelelő szak
képzett tanférfiak felkutatása, már tudniillik az 
olyanoké, kik készek lennének a nem éppen 
rózsákkal párnázott tanári állást elfoglalni. Nehéz 
dolog lesz ez annál inkább, mert a vádászat nem 
olyan tudomány, a melyet akadémikusán lehetne 
tárgyalni, hanem olyan, a melynél a tapasztalás 
többet ér minden elméletnél, mert ha valamely 
téren, úgy a vadászatnál az elmélet egymagá
ban feltétlenül megölője a lényegnek. Igazán, 
ugyanis úgy elméletileg, mint gyakolatilag kép
zett s arra, hogy tudását oktatatásszerüen másokba 
is átplántálni képes legyen, bizon kevés szak
vadászunk van s azok is, a kik ezeknek a 
követelményeknek ha nem is teljesen, de legalább 
részben megfelelni képesek lennének, talán ki
vétel nélkül olyan polgári állásban és kedvező 
helyzetben vannak, a melyet nem szívesen és 
alig cserélnének fel a tövises és szerényen 
javadalmazott tanári állással.

Mert még maga a vadászati szaktudás sem 
elegendő képesítés a tervbe vett szakiskola tanári 
állásainak betöltésére, hanem szükséges, hogy 
ahhoz a pedagógiai képzettség is társuljon,

tudvalévő dolog lévén, hogy tanítani sokkal 
nehezebb, mintsem tanulni.

Eltekintve azonban mindezektől a nehéz
ségektől, van még egy, mely nagy mértékben 
megnehezíti a szakavatott vadászok képzését s 
ez a megfelelő szakkönyvek hiánya.

Vadászati szakirodalmunk még egészen fiatal, 
úgyszólván még a bölcsőben ring s a mi müvek 
ezen a téren eddig megjelentek, alig elégségesek 
a szükséges szakismeret elméleti részének el
sajátítására, annál kevésbbé, mert nagy résüzk 
nehézkesen, akadémukus irálylyal van meg
szerkesztve s nem nyújt könnyű áttekintést. Ezen 
kívül egyes vadászati szakíróink csak a vadászat 
egyes ágazataival foglalkoztak egy-egy kötetben 
s igy annak, ki ezek nyomán akarná az elmé
idet elsajátítani, egész kis könyvtárt kellene 
összevásárolnia s áttanulmányoznia, a mi nem 
csak felette költséges, de egyúttal időrabló és 
még mindig problematikus értékű vállalkozás 
lenne. Tanulási vezérfonalul talán Lakatos Károly- 
nak »A vadászmesterség« cimü, múlt évben 
megjelent nagyszabású müve lenne elfogadható, 
de még ez sem teljesen az, mely az igényeket 
minden tekintetben kielégíthetné.

Örvendetes eseményszámba vehetjük azon
ban, hogy a vadászati szakirodalmunk rohamosan 
kezd fejlődni s tapasztalt és Diána istenasszony 
szolgálatában megőszült szakavatott vadászaink 
egymással mintegy nemes versenyre kelve s 
talán egyik a másik példáján felbuzdulva sorba 
közkincscsé iparkodnak tenni mély tudásukat és

1̂ .
V/ T A R C Z  A.

László, a kis nyúlvadász.
®-»zt mondja Berzsenyi Dániel koszorús költőnk 

egyik versében, hogy:
»Csak sast nemzenek a sasok,
Nem szül gyáva nyulat Nübia párduca!«

A költő ezen mondásának igazságát a legnagyobb 
készséggel aláírom, mert arról a legközelebb múlt 
napok egyikén magam is meggyőződtem s nem áll
hatom meg, hogy a párját ritkító eseményt, mely erre 
a meggyőződésre vezetettt, le ne Írjam.

Január 22-ént történt az eset Felső-Tárkány köz
ségben, a mely napon egy ici-pici kis emberke lett 
vadászszá felavatva. A kis újdonsült vadász nem más, 
mint a most éppen 9 éves Gesztes László, Gesztes 
Lajos érseki uradalmi erdőmester ur kis fia, ki —- a 
mint azt ezen a napon megmutatta — nem csak a

tanulásban vívja ki magának a méltán megérdemelt 
dicséretet, hanem mint vadász is bebizonyította rend
kívüli ügyességét, bátor fellépését, kicsiny testének 
szívós és ruganyos voltát.

A mondott napon ugyanis hajtóvadászatot tar
tottunk nyulakra a közel fekvő fiatalos erdőben s az 
erdőmester ur megengedte kis fiának, hogy azon 
nem csak mint néző, hanem mint puskás vadász is 
részt vegyen, természetesen a gondos atya felügye
lete alatt.

Elképzelhető a gyermek öröme, mikor az ő kis 
kétcsövű vadászfegyverével és vadásztáskájával fel
szerelve a felnőtt vadászok csoportja közé sorakoz
hatott! Látható volt kicsiny arcán az öröm és a boldog
ság sugárzása, bár akkor még alig mert gondolni a 
vadászaton elért fényes eredményre.

Az első hajtás megkezdődött s a kis vadász 
kezében a töltött fegyverrel teljes nyngalommal áÜ 
helyén, figyel és türelmesen vár Alig tellik el pár 
perc, hát legnagyobb meglepetésünkre elsőnek éppen
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gazdag tapasztalataikat. így követi most nyomon 
Lakatos Károlyt Vihar Győző, lapunk tisztelt 
olvasói előtt is jól ismert kitűnő vadászati szak
írónk, kinek nagy müve, a: »Vadászati Szak
ismeretek Gyüjteménye« már a legközelebb s a 
sorsnak különös kedvezése folytán éppen lapunk 
kiadásában fog megjelenni.

Ennek a műnek a tartalma annyira gazdag 
s úgy felöleli a vadászat, vadtenyésztés, vadóvás 
stb. minden ágát, mint a hogy ezt még egy 
másik mü sem tette s valóban alkalmas lesz 
arra, hogy tanulmányozása által a vadászati 
szakmára készülők mind ama ismereteket el
sajátítsák, a melyekre mint hivatásos vadászok
nak szükségük leend.

A műnek bővebb ismertetését és mélta
tását egyébként akkorára hagyjuk, mikor annak 
első füzetei napivilágot fognak látni, a mi minden 
valószínűség szerint a közeledő húsvéti ünnepe
ken fog megtörténni, most csak lapunk tisztelt 
olvasóinak figyelmét előlegesen akartuk a vadá
szati szakirodalmunk egén jelentkező uj fényes 
üstökösre felhívni.

Vadászgazdaságunk folytonos fejlődése mel
lett mindenesetre előnyös lesz az erdészeti személy
zetre is, ha a vadászati szaktudományokat el
sajátítani törekszik, mert abból kára nem, de 
haszna mindenesetre lehet.

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

különféle tápanyagok táperejére nézve egyéb
ként a »Vadászati Zsebnaptár* a következő 
kimutatást tartalmazza:

a réti széna tartalmaz 59-2 %
a fekete éger f f 82 6 „
a tölgy f f 82 „
a mogyoró f f 80-3 „
a fehér gyertyánfa f f 79-9 „
a jávorfa f f 79-4 „
a nyírfa f f 78-6 „
a körisfa f f 77-1 „
a nyárfa f f 76-7 „
a hársfa f f 76-2 „
a vad berkenye f f 76-2 „
az ákácfa f f 761 „
a kecskefüz f f 75-0 „
a szilfa f f 73-2 „
az erdei bikk f f 72-7 „

szerves tápanyagot.
És ebből a táblázatból nyilvánvaló, hogy a lomb- 

takarmánynemüek egytől-egyig nagyban felülmúlják 
még a legnagyobb minőségű széna tápértékét is, ezen 
kívül pedig a lombtakarmány figyelmet érdemel még 
dús tanin, csersav tartalma, könnyű hozzáférhetősége, 
kezelésének egyszerűsége és olcsósága miatt is, mely 
tulajdonságainál fogva a lombtakarmány különösen 
alkalmas téli vadtáplálék, e mellett pedig ettől nem 
kap hasmenést úgy, mint a húsosabb, a nedvdúsabb

a kis László fegyvere durran s a lövésre egy szegény 
tapsifüles tűzben esik össze. A sűrűben tőle alig 30 
lépésnyire előre törtető nyulat szerencsés s ügyes kézzel 
leterítette. A »brávo!« kiáltásra, melyet az erdőmester 
ur hallatott, nyomban tisztában voltunk mindnyájan, 
hogy a legelső nyúl a kis vadász fegyverétől esett el.

A hajtás befejezte után mindenki sietett a sze
rencsés kis vadászt üdvözölni, kit a meglepetés és az 
örömteljes izgalom alig engedett szóhoz jutni.

Következik a második hajtás; szóll a puska és — 
László urfi meglövi a második nyulat is! Az öröm 
nőttön nő s a meglepetést most már inkább a felnőtt 
vadászok arcain lehet látni, kivált azokén, akik még 
eddig lövés nélkül álltak helyeiken.

A vadászat tovább folyt egészen délutáni 3 óráig 
s a kis László hősiesen állta nem csak a hideget, de 
a járás-kelés fáradalmait is.

A nap eredménye nem volt valami nagy, csupán 
csak 12 darab nyúl esett, melyek közül egymaga a 
kis László hármat hozott terítékre.

A vadászat befejezése után nagy diadallal tér
tünk haza, az erdőmester ur házához, hol azután az 
ünnepélyes felavatás vette kezdetét. Könnyebb elkép
zelni, mint leírni azt a hatást, mit ez a szokásos 
ceremónia mindnyájunkra tett, nem csak a felavatandó 
kicsiny vadászra, de még az öreg, edzett vadászokra is.

A vadászok és hajtok csoportja közt, az általa 
lelőtt három nyúl előtt állt a kis vadász s azután az 
egyikre keresztbe téve kicsiny puskáját, ő maga is rá- 
feküdött, nyugodtan várva a bekövetkezendőket.

A vadászavatást a kis vadász édesatyja, az erdő
mester ur végezte. A szokásos három vesszőcsapás 
mindegyikét igen szép beszéd és intelem kisérte s 
szavai hallatára önkénytelenül is örömkönnyek lopóztak 
mindnyájunk szemébe. A felavatási szertartás után a 
közel állók felkapták a most már igazi vadászszá 
lett kis emberkét s hangosan éltetve hordták körül. 
Hogy pedig a szép ünnepély emléke még maradan
dóbb legyen, a kis vadász édesatyja még a hajtókát 
is megboroztatta, a mi után véget ért a szép ünnepély.
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takarmányféléktől, milyen például a burgonya, a répa
féle stb. A hasmenés pedig, ha nagyobb mérveket 
ölt, — gyakran igen végzetes kimenetelű szokott lenni 
a nemes vadra, miután az a téli zord időjárás és 
egyéb káros behatások folytán elerőtlenedve, nem 
képes a bajjal megküzdeni.

A sarju szénát itt csak annyiban említem meg, a 
mennyiben én ezt határozottan silány, rossz, sőt káros 
hatású tápnak tekintem.

Minden vadasnál különös gond fordittassék arra, 
hogy a vadaknak, minden Időszakban, úgy minőrég, 
mint mennyiség tekintetében megfelelő táplálék álljon 
rendelkezésükre; ez által nem csak az állomány mennyi
sége és minősége biztosittatik, de egyúttal a vadak
nak illetéktelen helyekre való kiváltási szenvedélyük s 
megszokott kárositási hajlamuk is korlátozva van.

Ezt a délt elérjük az által, ha a vadas területeken 
a vadak részére megfelelő táp termesztéséről gondos
kodunk akként, hogy azok minden időszokban hozzá 
férhessenek valamely idényszerü táphogg s nehoz pocsé
kolást vihessenek véghez ezekben, célszerű több helyen 
egyes-egyes táblákat kezelni és ezeket csak a szük
séghez mértten egyes részekben tenni hozzáférhetőkké; 
törekedjünk továbbá a termények változatosságára és 
ezen felül télire összegyűjtve is szerezzünk be eleséget 
kellő változatban, hogy a téli időjárás szigorához 
képest mindenkor elegengő álljon rendelkezésünkre.

A lombtakarmány tápértéke annál nagyobb, mi
nél előbb gondoskodunk annak összegyűjtéséről, leg
jobb tehát annak gyűjtését már a tavasz kezdetén s 
illetve folyamán, a mikor a természet már eléggé elő
haladt, megkezdni. Az egybegyüjtőtt takarmányt szük
séges lassan, vagyis árnyékos helyen jó kiszikkasztani 
és száraz, szellős helyeken csomagokba kötözve kezelni. 
Ha a tavasz folyamán nem tehettünk szert kellő mennyi
ségű lombozatra, akkor a gyűjtést még a nyáron át 
is folytathatjuk és illetve folytatnunk kell is.

Hogy egyébféle s általában véve a takarmány
készlet hogyan kezelendő és értékesítendő, ezt a 
nyulak téli takarmányozásáról szólva már más helyen 
elmondtam s mivel az eljárás egyező, azt itt külön is 
ismertetni fölösleges, de ezzel az alkalommal ki kell 
emelnem azt, hogy a szarvas, különösen azonban a 
túifinyás őz csak akkor keresi fel még a kifogás
talanul kezelt, minden mellék iz nélkül való egész
séges takarmányt is, ha az eléggé változatos és 
zamatos is.

A zamatosság fokozása céljából Lakatos Károly 
»A v a d á sz m e s te rs é g  könyve« cimü, rendkívül 
tanulságos nagy müvében Holfeld főerdőmester vezér
eszméi alapján ajánlja a takarmánynak következő 
mennyiségben és arányban való keverését: fővad 
részére naponkint és darabonkint: különféle szemes 
eleségből 045 kilogramot és szárított törkölyből 0.25 
kilogramot; lóheréből vagy jó hegyi szénából 1 klgr., 
Holfeld-fél vadetető porból 0.03 klgr. és lombtakar
mányból egy kévét, mely 1 méter széles átmérő
vel bírjon;

Őzvad részére szinte naponkint s darabonkint : 
a különféle szemes eleségből 0-20 klg. malátacsira, 
buzakorpa és szárított törkölyből 040 klg. Holfeld- 
féle porból 0-02 klg. és lombtakarmányból 040 kévét.

Őzekkel egyáltalán nem ajánl anya vagy sarju 
szénát és burgonyái etetni, ellenben nagyon ajánlja a 
vadgesztenyét felaprózva, a sós vízben áztatott szemes 
eleséget s a mennyiben az etető helyek közelében 
erre a célra egyes vágásokat kijelölni nem lehetne, 
luc,- jegenye,- erdeifenyőfák vagy nyárfák ledöntö- 
getését.

A mesterséges etetést akkor leghelyesebb meg
kezdeni, mikor már az élet, a természet kialvó félben 
van, hogy a vad hozzá szokjék a takarmányhoz, mire 
annak fogyasztási szüksége előáll, tehát már novem
ber hónapban s folytatni kell azt, mig csak a vad

Rövidre szabott közleményemet alig fejezhetném 
be méltóbban, mint hogy meghajolva a kis vadász 
bámulatos kitartása és rendkívüli ügyessége előtt, 
szivem mélyéből kívánjam, hogy őt az Isten nagyra 
növelje és sokáig éltesse s örömére legyen kedves 
szüleinek, kik már eddig is ilyen derék fiút tudtak 
képezni belőle!

A mai elpuhult korban, mikor a testi fejlődés 
rovására csak megemészthetlen tudományokkal sanyar
gatják már zsenge korukban a gyermekeket, jól esik 
látni az olyan nevelési rendszert, hol a szellemi fej
lesztés a testi edzéssel párhuzamosan halad s ha minden 
szülő követné az erdőmester urék példáját, nem kellene 
félnünk a jövő nemzedék elsatnyulásától! Bíró László.

A révi cseppköbarlang.
andl Károly, vasúti pályafölvigyázó uj cseppkő
barlangot födözött föl Rév, biharmegyei község 

hatarában; olyan cseppkőbarlangot, a milyennel még

egy ország sem dicsekedhetik. A pazar természet, 
mintha minden szépségét ebbe a nagy kőcsarnokba 
akarta volna mozaikszerüleg összerakni.

A barlangba lépve, egy tágas előcsarnokba ju
tunk, melyből két főút ágazik széjjel. Az egyik száraz 
ut, a másik vizes. A száraz ut a Kálvária-hegy-hez 
visz, melynek ormán három keresztre feszitett ember
alak látható. A középső kereszt tövéből kristályvizü 
forrás tör elő, mely csörgedezve folyik alá a dombról. 
Egy körülbelül két méter széles és hat méter magas 
folyáson végighaladva, különböző színekben pompázó 
templomba érünk; a bejárás egyik oldalán egy orosz
lán, a másik oldalán pedig egy sárkány fekszik. A 
templom hátsó részében egy gyémántfényü cseppkö
vekből alakult oltár áll, jobboldalán pedig az orgona. 
A csarnok menyezetéről óriás csillár lóg alá. A tem
plom két oldalán szinte szimetrikusnak látszó négy
négy fehér cseppkőoszlop tartja a menyezetet. A ol
tár mögött egy nagy függöny elzárja előlünk az utat. 
Egy másik kerek csarnokban, mely körülbelül húsz.
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fogyasztja, és pedig jól benyulólag a tavaszba s tekin
tet nélkül arra, vájjon nyujt-e már maga az anyater
mészet is elég tápot vagy nem, mert a takarmánynemü 
hirtelen változtatása emésztési zavarokat s káros 
utókövetkezményeket, gyakrabban még elhullásokat is 
szokott maga után vonni.

Az adagmennyiség mindenkor a szükséglet és 
a tényleges fogyasztás arányában szolgáltassák ki s 
illetőleg pótoltassák.

Az etetők e tavadas kevésbé járt, nyugalmas, szél
től és hófúvásoktól védett, csendes, lehetőleg vizmenti 
és téli vágásra szánt különféle fajú fákat magában 
foglaló, azonban még a rendes táplálkozásra alkal
mas fiatalabb ültetésektől s vágások által is lekérgez- 
hető uj erdőállaboktól távolabb eső olyan helyeken 
rendezzük be, hová a szükséges tápmennyiség minél 
kevesebb akadályokkal elfuvarozható.

Helyes, ha a takarmány-félszerek s illetve tartók 
kint vannak a vadasterületen az etetők köveiében s 
ha a takarmány a tavaszi, a nyári és a kora őszi jobb 
időjárás alkalmával szállittatik ide. A takarmánykészlet 
azonban zárt, szellős és száraz épületekben raktáro
zandó s gyakori szellőztetés és forgatás mellett 
való gondozás által eleje veendő megpenészesedésé- 
nek, megdohosodásának, megromlásának.

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
Hogyan és mikor trágyázzunk kukorica alá.

A kukorica sikeres termesztésének egyik legfőbb 
tényezője a jó mély őszi szántás, de ezenkívül a trágyá
zást is meghálálja. Közönségesen a tavaszi gabona

vetés végezte után szoktak eléje trágyázni, mert akkor 
a gazda legjobban ráér. Mivel pedig ekkor úgyis le
gázolnák, mellőzik az őszi szántást, a mi pedig öreg 
hiba, mert a tengeri a nem trágyázott őszi szántásban 
sokkal biztosabb termést ád, mint a trágyázott tavaszi 
szántásban.

Ha tarlóföldet trágyázunk, tényleg legjobb köz
vetlen a tavaszi (egyúttal) vetőszántás alá trágyázni, 
mert akkor legalább a trágya azon frissiben a földbe 
kerül. Csakhogy aztán amit ma kihordtunk, azt holnap 
le is szántsuk, mert egy jó tavaszi szél és csak a 
szalma marad a trágyából, a többi a levegőbe megy. 
De a mély őszi szántást jobb télen letrágyázni meg
lehetősen szalmás trágyával, akkor, a midőn a föld jó 
fagyos. Ekkor a kerék nem vágja el a szántást s ha 
itt-ott van is kocsinyom, kiengedés után az mogpor- 
hanyul. A trágyát azonban már a szekérről szét kell 
hányni és azt — mielőtt összefagyna — egyenletesen 
azonnal széteregetni, hogy a szalmás trágya mindenütt 
egyformán borítsa a földet. A hó és az esőzés a 
földbe mossa a trágyalevelet. Felül marad a szalma és 
ez alatt még tavaszi szárazság esetén is nyirkos, por- 
hanyós marad a föld egész a vetőszántásig, a midőn 
az eke az elkorhadt földbe nyomódott szalmát teljesen 
leforgatja. Az igy trágyázott föld adja a legjobb ter
méseket. Tessék megpróbálni! Öreg gazda.

KÜLÖNFÉLÉK.
Hideg helyek. Friss legényeknek, a kik sze

retik a hideget, egy angol folyóirat nyomán egy pár 
olyan helyet ajánlhatunk a figyelmükbe, a hol nem 
kell hőségtől tartaniok. A föld leghidegebb helyei, 
eddigi följegyzések szerint, a következők: Merkojanszk 
tartomány Kelet-Szibériában, a hol ismételen előfor
dult, hogy —69‘8 fokra sülyedt le a fagypont alá a 
hőmérő higanya. — A Matocskui tengerszoros part

méter magas, földgömbhöz hasonló cseppkőképződ
mény áll. A glóbusz annyira hasonlít a föld alakjá
hoz, hogy a világrészeket teljesen föllehet ismerni rajta.

A révi tündérpalota fölfedezésének története a 
következő: Handl Károlynak már évekkel ezelőtt föi- 
tünt, hogy a hegyoldalából fakadó forrás nyílása a 
kelleténél sokkal nagyobb. A nagy üreg, a melyből a 
víz előtör, izgatta kíváncsiságát és képzelődését. Handl 
már egyszer régebben megkísérelte a bemenetelt, de 
az előtörő nagymennyiségű viz megakadályozta. A 
lelkes kutatót azonban nem csüggesztette el az első 
kísérlet eredménytelensége Czárán Gyula geológussal 
lecsapolták a belső nagy medence vizét. Két napi 
fáradságos munka után már szárazlábbal juthattak be 
nemcsak az előcsarnokba, a hol nagy tó volt, hanem 
jóval tovább, mintegy 30—40 méternyire, miközben 
kellemes meglepetéssel látták, hogy a barlang nem 
szükül össze, sőt ellenkezőleg kifejlődik, s hogy a 
falak sem kopárok, hanem föggő és alákuszó csepp- 
kőkészitményekkel vannak borítva. Több fölfelé nyúló

nagy mellékágban, a hol folyóvíz nem jár, gyönyörű 
sztalagmitokat is taláitak.

A lecsapolás hatása azonban megszűnt mintegy 
negyven méternyire, mert kötorlasz állta utjokat, a 
barlang egész szélességét elfogva s a belső vizet föl- 
duzzasztva. Hozzáláttak tehát a belső medencének a 
lecsapolásához is, de bár robbantással is dolgoztak: 
még sem sikerült azt egészen szárazzá tenni s térd ígérő 
vizben kellett átgázolniok. Létra segítségével a túlsó- 
parti sziklafalon fölmásztak, azután egy sziklatodon 
s egy mély medencén keresztül mentek s a barlang 
belső folyosójába jutottak. Jobbra, balra színes csepp- 
kőboritotta falak, melyek között nesztelenül folytatja 
útját a barlangi patak. Az itt szemlélhető gyönyörű
ségek látására valami különös érzés fogja el az embert. 
Ez a maga ünnepies csöndjével, stilszerü cseppkőbur
kolatával — Czárán geológus szerint — páratlan ér
dekes tünemény. Harminc métert előre haladva, ismét 
szélesebb csatornákká tágul ki a barlang. Az előbbre- 
haladás és továbbkutatás itt már egyáltalában csak
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ján a legnagyobb meleg - j -  15 fok, a legnagyobb hideg 
70 fok. Az igaz, hogy ilyen, teljes hetven fokos 

hideg az utolsó harminc esztendó'ben csak egyszer 
volt. De valami nagy melegtől ott soha se kell félni. 
A korcsolyapálya ott nyitva lehet — nyáron is annyi
szor, mint minálunk télen.

A kadétgyerekek tréfája. Az angol parla
mentben unos-untalan szóvá teszik a briít hadsereg 
tisztjeinek vaskos tréfáit, a melyeket rendszerint az 
idősebb tiszt követ el fiatal bajtársaival. Különösen az 
előléptetéskor rendezett mulatság szokott ilyen tréfá
val végződni, úgy hogy az ünnepelt a tréfából kapott 
ütleg miatt sokszor hetekig nyomta az ágyat. Ma már 
azonban alig van müveit állam, a hol a tisztek eme 
durva szokásnak hódolnak. Minálunk, a régi csapat
iskolában divatozott e kissé fogasabb tréfa. De ez se 
volt annyira durva, inkább vaskos gyermekcsiny. A 
legdurvább volt köztük a halálos Ítélet kihirdetése. 
Az éretlen tréfát valamelyik ujonan belépett növendéken 
követték el s rendszerint az volt az áldozat, a kire a 
legidősebb növendék valamiért görbe szemmel nézett. 
A mit sem sejtőt este a folyosón fegyveres patról 
fogta el s az alatt az ürügy alatt, hogy főbenjáró bűnt 
követett el, a haditörvényszék elé állította. Elsötétített 
szobában székelt a haditörvényszék. Az elnök falócán 
ült, a mely elé pokrócot terítettek. A hátteret lepedők
ből rögtönzött függöny takarta el a belépő előtt. Az 
elnök körül fegyveres növendékek sora állott, mind
egyik nyakig fegyverben, hogy a félhomályt még 
komorabbá tegyék. A törvényszék elé hurcolt növen
déket az elnökkel szemközt a pokróc végére állították. 
Az elnök tudtára adta a vádlottnak, mivel vádolják s 
fölolvasta az erre vonatkozó hadicikkelyt is, a mely
nek értelmében természetesen halálra Ítélte. Az ítéletet 
a borzadozó delikvensen azonnal végre is hajtották. 
Harsány vezérszóra négy növendék megtöltötte fegy
verét persze, csak üres töltéssel, a melynek csak a 
gyutacsát lehetett elsütni, s újabb kommandóra meg
dördült a négy puska, a mire a függöny mögött álló 
négy markos gyerek megrántotta a pokróc, végét, 
hogy a halálra Ítélt bajtárs hatalmas zuhanással hanyatt 
esett. Száz vitéz hadfi között kilencvenkilenc szentül 
hitte, hogy agyonlőtték- Soknak még órák múltával is 
kellett bizonyítani, hogy nem szállt el belőle a lélek.

csolnakon volt lehetséges. Handl, a ki egész szen
vedéllyel kutatta a barlangot s különben is bátor és 
ügyes mászó, kiséletet tett a Styx végighajózására.

A fölfedezők 1903 december 29-én tovább foly
tatták kutatásukat a barlangban, a melynek eredmé
nyeként a következőket mondják el: Valami nehezen 
eljutottunk az eddig járható részig, a hol egy göm
bölyű teremben tó zárta el előlünk a szabadjárást. 
Egy hosszú keresztbe fektetett gerendán át eljutot
tunk a tó másik oldalára, a hol egy magas sziklafal 
emelkedik. Létra segítségével keresztül másztunk a 
sziklafalon s ismét egy gyönyörű terembe jutottunk. 
Ezt a termet a másiktól egy óriási cseppkőből álló s 
kényelmesen körüljárható földgömb választja el. Ezek 
a termek, melyekből egy pár hosszabb vagy rövidebb 
kiágazás nyúlik, föl vannak ékesítve a legkülönbözőbb 
alakú cseppkövekkel. Itt kezdődik ránk nézve a terra- 
inkognita.

A cseppkövek a révi barlangban nem csupán 
fehérszinüek, hanem színesek, mint a gyémánt, majd

Boxoló kénguru. Sok mindenféle csodás mutat
ványra tanították meg eddig az állatot; már nem újság 
a szerpentintáncos macska, a sakkozó kutya, sőt még 
a futballozó fóka sem, de a londoni Iron-cirkusz leg
újabb érdekessége, a boxoló kénguru valóban meg
érdemli, hogy megbámulják. Ez a kérges talpú fiahordó 
oly ügyességgel gyomrozza meg ellenfelét, hogy ember 
legyen, a ki vele el tudjon bánni. Bárkivel kiáll és 
hatalmas ugrásokkal kerülgeti ellenfelét, mig beadhatja 
az érintéseket nem éppen a leggyöngédebb módon. 
Üres óráiban alkalmasint már vívni is tanul.

Tigrisfogás. Egy osztrák ariszokrata, ki nemrég 
tért vissza Indiából, igen érdekesen írja le, hogyan 
fogják ott a tigriseket. Legegyszerűbb és Indiában 
általánosán használatos eszköze ennek a gályákkal 
befedett verem, melybe a csalétekkel odacsalt állat 
beleesik. Mihelyest valamely kerületben hírül adják, 
hogy tigris közeledik, nagy rémület vesz erőt a lakos
ságon, mert tudják, hogy a tigris nem válogatós és 
az emberhúst is nagyon szereti. Mialatt mindenki elő
készületeket tesz, hogy a maga és hozzátartozói bizton
ságát megvédelmezze, néhány bátor férfi hozzálát, 
hogy az ostromállapotnak mielőbb véget vessen. Azon 
igyekeznek, hogy élve fogják meg a bestiát, a mi 
ugyan nagy fáradságba kerül, de érdemes vele foglal
kozni, mert az eleven tigrisekért igen nagy árakat 
fizetnek. E czélra tiz láb kerületű, egészen meredek 
falu vermet ásnak, melyet galylyakkal födnek be. A 
verem közepén kecskét kötnek a gallyak fölé, mely
nek keserves mekegése a királyi állatot csakhamar 
odacsalja. A tigris lassan, óvatosan sompolyogva 
közeledik, de aztán egy csapással ráveti magát a 
prédára; mire betörnek alatta az ágak és áldozatával 
együtt a verem fenekére esik. A »vadászok«, a mikor 
a tigrist igy biztosították maguknak, aznap nem törőd
nek többé vele és»csak másnap térnek vissza, a mikor 
előttük áll a feladat nehezebb része, hogy a tigrist 
elevenen kihúzzák a veremből, a nélkül, hogy bárki
ben is kárt tehetne. A benszülöttek, kik nagyon jól 
ismerik a tigris természetét, ezt igen egyszerű módon 
hajtják végre. Erős kötelekből font hálót bocsátanak 
le a verembe, melyre a tigris azonnal rárohan és mi
alatt fogaival és karmaival dühösen megdolgozza, any- 
nyíra belesodorja magát a kötelekbe, hogy végre

mint a kristály, a mely millió sugárban veri vissza 
a fényt. Ily különleges cseppkövek sem az aggteleki, 
sem pedig a külföldi leghíresebb cseppkőbarlangok
ban sincsenek A mesés szépségű földalatti tündér- 
palotát még nem mutathatjuk be teljes pompájában, 
de már is annyit mondhatunk róla, hogy ez lesz a 
Magyarország természeti ritkaságainak egyik koronája.

Ad o má k .
Ki volt a legboldogabb ember?

— Adám.
—Miért?
— Mert nem volt neki sem anyósa, sem házibarátja.

Sajnálatraméltó.
— Ugyvan édesem. Törökországban némelyik basának 

ötvennél több felesége van . . .
— Oh ..  Oh . . .  Oh . . . !
— Mit sopánkodol ?
— Hát .eszembe jutott, milyen szegény basa lenne belőled.
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mozdulni se tud. Ekkor a vadászok egyike leszáll, a 
magával tehetetlen állat lábait erős kötelekkel meg
kötözi és fejére kámzsát húz, hogy ne haraphasson. 
A tigrist ebben az állapotban kihúzzák a veremből és 
erős ketreczbe teszik, a köteleket pedig, a melyekkel 
megkötözték, kívülről elvagdalják. Az oroszlánt is, tartóz
kodási helyén, veremben fogják, ugyanilyen módon, 
azzal a különbséggel, hogy itt a ketreczet is előre 
belehelyezik a verembe, úgy, hogy az oroszlán egye
nesen a ketreczbe esik, melynek teteje önmüködőleg 
becsapódik. Elefántot is fognak veremben és mielőtt 
kivezetik belőle, éheztetéssel megszeliditik.

*1* «sj* *|* *!» «■>!»*$•»!»A?*

H Í R E K .
Agyontaposta a feleségéi. Mehalán borzasztó 

gyilkosság történt. Egy Jefta Márton nevű kézműves 
részegen vetődött haza s mikor a felesége szemre
hányásokkal fogadta, a földre teperte a szerencsétlen 
asszonyt s nehéz csizmáival addi taposodott rajta, a 
mig az asszony szörnyethalt. Két órával később talál
ták meg a szörnyen megcsonkított holttestet, melynek 
valamennyi bordája össze volt törve. A gyilkos mel
lette aludt; mikor elfogták, semmire sem emlékezett.

Az orvvadász büntette. Valeaboul, krassó- 
szörénymegyei község határában, mint lapunknak 
jelentik, Bősz Hedvig erdőőrét, Hancsu Jánost átlőtt 
mellel találták meg az erdő sűrűjében. A holttest 
mellett ott feküdt az erdőőr puskája és táskája. A 
csendőrség a nyomokon indulva, kézrekeritette a 
gyilkost Zsurku Demeter odavaló paraszt személyé
ben, a kit az erdőr orvvadászaton ért s föl akart jelen
teni s a ki ezért heves szóváltás után Hancsut agyon
lőtte. A szerencsétlen embernek harminc évi hű szol
gálatáért éppen aznap akarta átnyújtani a főszolgabíró 
a földmivelésügyi miniszter elismerő oklevelét és száz 
korona pénzjutalmat.

Szerencsétlenség az iskolában. Hajdú-Bö
szörményből Írják: Végzetes szerencsétlenség történt 
a napokban a hajdú-böszörményi református leányis
kolában. Az iskolától távol lakó gyermekek szokás 
szerint bennmaradtak délben az iskolában. Egyikük, 
Tulipán Mária 1. osztályos kis leány az udvaron el
esett és vizes ruháját a tanteremben lévő kályha mel- 
teti száritgatta. A kis leány ruhája lángot fogott s a 
kis leány égő ruhában szaladt az udarra, miáltal az 
még csak jobban égett, úgy hogy mire a többi leányok 
ésfa szolga felesége, kik a sivalkodásra előszaladtak és 
eloltották az égő kis leány ruháját, annyira összeégett, 
hogy pár nap múlva meghalt.

A vadorzás ellen. A magyar kir. pénzügy- 
miniszter rendeletben utasította a csendőrséget, pénz
ügyőröket s rendőrhatóságokat, hogy a szemmel lát
hatólag vadászatra menő vagy vadászatról érkező 
egyéntől a vadászjegy felmutatását követeljék. Azok
tól a vadászoktól, a kiknek vadászjegyük nincs, vala
mint azoktól, kik a vad jogos megszerzését igazolni 
nem tudják (kiváncsiak vagyunk, mivel igazolhatják. 
Szerk.) a vadászzsákmány mindenkor elkobzandó s 
ellenük a jövedéki kihágási eljárás is megindítandó.

Új puskapor. A »Times«-ben Hope, angol 
ezredes kijelenti, hogy tizedfél esztendei munka árán 
sikerült egy újfajta puskaport feltalálnia, a mely vala
mennyi régibb puskapornál különb hatású s a melyet 
»velocite« névre keresztelt el. A »ve!ocite« minden

más puskapornál nagyobb sebességgel veti ki a löve
déket s készítési módja igen egyszerű és hamaros, 
holott a többi fajtá érendszerint bonyolódott és huza
mosabb időt igénylő. Hope ezredes találmánya nagy 
érdeklődést keltett Angliában s az angol hadügyminister 
már meg is kezdette vele a kísérletezést.

Pálinkamérgezés. Megdöbbentő hirt jelentenek 
Lúgosról. E szerint Krassó-Szörény vármegye alispánjá
hoz Obrezsa, Marga és Glunbok községekből az a 
jelentés érkezik, hogy több pálinkafőző üstjének belse
jét ólommal vonatta be, hogy igy az égetésnél nagyobb 
hőfokot és gyorsabb égetést érjenek el s ennek követ
keztében a pálinka ólomtartalmat kapott s az ólmos, 
mérges ital mintegy száz embert mérgezett meg, kik 
közül többen meg is haltak. A karánsebesi főszolga
bíró szigorú vizsgálatot folytat.

Az olasz haditengerészet botránya. A pana
mából nem fogy ki a világ. A római sajtóban és parla
menti körökben most nagy izgalmat okoznak azok a 
visszaélések, amelyeket az olasz haditengerészet
ről lepleztek le. A dolgot egy római újság pattan- 
totta ki, amely közzétette egy élelmezési szállítónak 
az élelmiszer-biztosokhoz intézett bizalmas körlevelét. 
Ebből a körlevélbl kitűnt, hogy a szállítók a biztosok 
megvesztegetésével állandóan az előírásnál csekélyebb 
értékű árut szállítottak s igy a kincstárt rendszeresen 
megkárosították. Megállapították továbbá, hogy a ve
lencei tengerészeti arzenál hihetetlenül elhanyagolt 
állapotban van. így például a napokban a kormány 
rendeletére az Evidenc nevű hadihajónak Északameri- 
kába kellett volna indulnia, hogy a St.-Louisban 
rendezendő világkiállításra szánt tárgyakat elszállítsa. 
A hajó azonban annyira el volt hanyagolva, hogy 
még a kazánjába Is egerek fészkelték be magukat. 
De a személyzet hanyagsága miatt egyéb hiányai is 
voltak a hajónak, amelyet igy most nem lehetett el
küldeni Amerikába. A velencei tengerészeti arzenál 
főigazgatóját, Farina ellentengernagyot a hanyag ellen
őrzés miatt már fel is függesztették állásától. A köz
vélemény a legerélyesebb vizsgálatot követeli.

Titokzatos gyilkosság. Bugyi pestmegyei köz
ségben különös bűneset foglalkoztatja a lakosságot és 
a hatóságokat is. Cser Mátyás huszonhat esztendős 
legényember január 22-én, mint rendesen, zsákolt szecs
kát szállított a fővárosba; vele ment az anyja is. A 
szecskát eladták, de a vevő az árát nem adhatta meg, 
másnapra jgérte, azért Cserné a fővárosban maradt 
éjjelre, fia pedig hazahajtott az üres szekérrel. Nyolc 
óra tájban érkezett haza s akkor egy házbeli öreg
asszonynak azt beszélte, hogy egy ember fölült a 
szekerére, beszélt vele, kérdezte tőle, hogyan adta el 
a szecskát és egyszerre csak egy baltával fejbevágta: 
Akkorát szólt az ütés a fejemen, mint egy ágyú! 
beszélte Cser Mátyás és elmondta, hogy lehanyatlott 
a kocsiban jómagával tehetetlenül, de azért érezte, 
hogy támadója kikutatja zsebeit. Cser Mátyásnál mind
össze 42 fillér volt, de azt sem vette el tőle, az órája, 
ruhája is megmaradt. Az utitárs azután megindította a 
lovakat és azok mentek a maguk utján Bugyiba. A 
falu alatt a friss levegőn teljesen eszére tért Cser 
Mátyás, mint mondta, s leszállva a kocsiról, úgy jött 
gyalogosan lovai mellett haza. Az öregasszonyt meg
kérte, hogy mossa meg a sebes fejét; ez meg is 
történt. Azt is említette Cser Mátyás, hogy nem hurcol- 
kodik a dologgal a bírósághoz, úgy is rösteli, hogy 
csúffá tették. Másnap reggel fölkelt a sérült ember és 
kérte hozzátartozóit hogy hívjanak orvost. A községj
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orvos el is jött, megvizsgálta sebét és megállapította, 
hogy a feje be van törve. Lefektette a sebesültet és 
miután sebét veszedelmesnek találta, jelentést tett az 
esetről a hatóságnak. Az ócsai járásbíróság' vizsgáló
bírója, Madár Imre dr. a csendó'rségtó'l értesült a dolog
ról és kiment Bugyira. Kihallgatta a sérültet, a ki 
ugyan minden kérdésre megfelelt, de vallomásában 
gyakran ellenmondásokba keveredett. Egyébként is úgy 
látszott, hogy nem tökéletes az emlékező' tehetsége. 
A vizsgálóbíró kérdéseire, hogy kik a szomszédjai, 
mind olyanokat nevezett meg, a kik régebben évek 
előtt voltak szomszédjai, a mostani szomszédjai sehogy 
sem jutottak eszébe; a csendőrőrmestert, a kit soha 
sem látott, István bácsinak nevezte s más e féle furcsa
ságot is mondott. E mellett elbeszélte, hogy hogyan 
támadták meg. Több ismerőse nevét is fölemlítette, 
ezeket azonnal szembesítették vele, de akkor meg azt 
mondta mindegyikre, hogy nem az volt. Egy legény
társára egy ízben rávallott, de az kétségtelenül be 
tudta igazolni az alibijét és később erre is azt mondta 
a beteg ember, hogy nem ez volt, a ki leütötte. Ismé
telte a vizsgálóbíró előtt is azt, hogy egy rövid nyelű 
baltával ütötték fejbe. Egy hét múlva, 29-én, agyhártya- 
gyuladásban meghalt és Madár Imre dr. vizsgálóbíró 
Andreánszky Jenő dr. törvényszéki és Szilárd Bertalan 
dr. járásorvossal fölboncoltatta a holttestét. A boncolás
nak meglepő eredménye volt. A boncoló-orvosok meg
állapították, hogy Cser Mátyás fején lőtt seb van, meg 
is találták a formátlanná lapult ólomgolyót az agy
velejében; mert a golyó a jobboldali agyféltekét csak
nem egészen hosszában átjárta és csontdarabot, hajat 
vitt magával az agyvelőbe. Csodálatos, hogy ilyen 
súlyos agyú sérüléssel Cser Mátyás látszólag egészen 
jól érezte magát és csak napok múlva, mikor agyvele
jében gyuladás támadt, fordult rosszra az állapota. Az 
orvosok véleménye szerint hosszú csövű fegyverrel, 
puskával, nagyobb távolból lőtték hátulról fejbe Cser 
Mátyást. A csendőrség most ezen az alapon nyomozza 
Cser Mátyás gyilkosát.

Milliomos m osogató lány. Történnek még 
mesebeli dolgok a világon. Badenben meghalt a na
pokban egy Vogelsang nevű öreg kisasszony, aki a sors 
különös kedvezéséből milliomos lett, holott valamikor 
csak kisegitőleány volt egy vedégfogadó konyháján 
Fiatalkorában történt, hogy beállt Vogelsang fogadós 
szolgálatába, aki a „Zum König von Ungarn“-nak volt 
a tulajdonosa. A fogadósnak nem volt gyermeke s 
gyakran mondotta, hogy boldog volna, ha olyan gyer
meke volna, mint a kis Kristborgerláuy (igy hívták 
akkor a most elhalt hölgyet). Mikor aztán meghalt a 
felesége, gyors elhatározással örökbefogadta a leányt. 
S a kis kisegítő kukta-leány a konyhából a gazda úri 
lakásába költözött át. Nyolc-kilenc évvel ezelőtt meg
halt a jóltevője, amit annyira a lelkére vett, hogy 
teljesen visszavonult, azóta csak két unokatestvérevei 
érintkezett, noha egyszerre milliomos hölgy lett belőle. 
Őt hónappal ezelőtt Badenbe költözött, ahol őrangyala 
lett a szegényeknek.

Huszárok zendülése. A három esztendejüket 
leszolgált pozsonyi huszárokat kedden reggel egy Lederer 
nevű harmadéves huszár folyton izgatta a társait, 
hogy ne takarítsanak ünnepnap istállót, hiszen mar 
rég otthon kellene lenniök. Tiz huszár nyomban ott
hagyta az istállót s átment a szemközt levő kocsmába 
ahol iszonyú sok rumot ittak meg. Lerészegedtek s a 
kocsmáros feleségére támadtak, mikor már több rumot 
nem akart nekik adni. Éppen ekkor lépett be a kocs
mába Borsich őrmester s ráparancsolt a részeg kato

nákra, hogy azonnal menjenek vissza a kaszárnyába. 
A huszárok erre vén zupásnak csúfolták az őrmestert. 
Borsich dühében kardot rántott, de vesztére, mert az 
egész csapat, melynél nem i-s volt oldalfegyver, neki
rontott, a földre teperte és saját kardjával ütlegelte. 
A század második őrmestere. Benkó, aki a nagy 
ribillió hallatára átsietett a kocsmába, hogy kartársá
nak segítségére legyen, hasonló bánásmódban része
sült. Miután a garázdálkodó részeg huszárokkal se- 
hogysem lehetett boldogulni és a többi huszárok nem 
voltak hajlandók a renitensekkel szembeszállni, sót az 
engedelmességet egyenesén megtagadták, — nem 
maradt egyéb hátra, mint a közelfekvő vadászlaktanyá
ból egy erős őrjáratot segítségül hívni. Az őrjárat 
vezetője- egy fiafal hadnagy, azon volt, hogy a lázadó 
huszárokat lehetőleg jó szóval észre térítse, de vállal
kozása kudarcot vallott, mert a dühöngök őt is meg
rohanták, a földre tepertők és állítólag a testén táncolni 
kezdtek, mire persze a künnálló őrjárat fegyveres erő
vel kiszabadította a hadnagyot a dühöngök kezeiből 
és az egész társaságot a kaszárnyába kisérte. Ebben 
a küzdelemben, melynek a véletlenül arra sétáló hon
védkerületi parancsnok, Benedek altábornagy is szem- 
taunja volt, két huszár súlyosan megsérült. Ezeket a 
kórházba kellett szállítani. Borsich őrmester sérülései 
nem súlyosak, mert többnyire lapos vágásokat kapott, 
azonkívül még nyolc huszár szenvedett enyhébb sérü
léseket.

Sajátságos véletlen adta elő magát Alsó- 
Ausztriában, egy fáczánvadászat alkalmával. Az egyik 
puskás ugyanis egy fáczánkakast megsörétezett, mely 
aztán iv-alakban egy közeli répaföldre esett le. A 
szomszéd puskás a kutyáját apportirozásra küldve, az 
eb nagy sietséggel rohant a fáczánkakas felé, mely 
újból lábra kapott s futással akart menekülni. E közben 
azonban a veszettül rohanó ebbel szemben egy a 
fáczánkakas által felriasztett mezei uyul jött teljes 
vagtatásban, s ezek (a nyúl és a vizsla) oly erősen ütköz
tek egymásba, hogy a vizsla jobbra' a nyúl pedig 
balra terült el a földön. Az eb csakhamar magához 
jött és bár sántítva, elcsípte a kakast és apportírozta. 
De a nyúl élettelenül ott maradt a helyszínen, mert a 
heves karambolban nyakcsigolyáját törte. V. L.

Szerkesztői üzenetek.
Bálint János urnák, Szen'es. Arról, hogy a sóvári pályá

zatok el lettek-e már intézve, nincsjtudomásunk. A két elmaradt 
lapot a maival együtt küldjük. Huszka Pál urnák. Alattyán. Az 
illető Was Kovács József erdőőr. Lakása Szőztető puszta, u. p. 
Devecser Veszprém megye. Ezt külön levelező lapon is már 
megírtuk s itt csak arra az esetre közöljük, ha azt nem kapta 
volna meg. Váncsa Mihály urnák, Sepsi Szt. György. Igaz
sága van, a vasutak mentén nagyon sok olyan most parlagon 
heverő és semmi hasznot nem nyújtó terület van, melyet a 
nemes füzek tenyésztésére előnyösen fel lehetne használni. Ha 
vidékükön vannak ilyen területek, a telepítés költségei és a vár
ható haszon hozzávetőleges kisziámitásával tegyen javaslatot az 
illető vasút igazgatóságához, melynek székhelyét az állomáson 
megtudhatja.

A kiadóhivatal postája.
Flóra István urnák. Belényes. A beszüntetés idejét fel

jegyeztük. Addig még 8 korona jár. Debreceni Zsigmond 
urnák, O. Pécska. Előfizetése a folyó év végéig van rendezve a 
beküldött 8 koronával. Lukács Sándor urnák, Páty. Előfizetése 
múlt évi szeptember végén járt le. Rothlánder György urnák, 
Szonta. Előfizetése március végéig van rendezve. Tóth András 
urnák. Osztroluka. Junius végéig előfizetve. Szecsödy György 
urnák, Zánka. Előfizetése március végén fog lejárni.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r, Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

Ar
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Február 14. 20. szám.

Erdőpásztor, erdőkerülő és erdőszolga.
panaszok, hogy az erdészeti altiszti sze- 
mélyzetet nagyon sokan az őt nagy- 
fontosságú közgazdasági ténykedése 

folyán méltán megillető megbecsülésben nem 
részesítik, hanem egyenesen ócsárolják, gyaláz- 
zák és lenézik, nem hogy szünőfélben lennének, 
hanem ellenkezőleg folyton szaporodnak. Ebben 
az elbánásban pedig nem csak a műveletlen 
köznép, hanem a magukat az intelligenciához 
tartozóknak vélő egyes úriemberek is részesítik, 
természetesen csak az olyanok, kik éppen ezzel 
árulják el legjobban, hogy nem érdemesek 
intelligenseknek neveztetni. Mert az intelligencia 
éppen abban nyilvánul, hogy éppen úgy meg
becsül mást, mint a hogy magát mások által 
megbecsültetni kívánja. A valóban müveit ember 
ugyanis mindenkivel szemben előzékeny, barát
ságos, a társadalmi érintkezésben udvarias és 
nem hogy mást megalázni iparkodna, hanem 
ellenkezőleg még nagyobb megtiszteltetésben is 
szereti részesíteni embertársát, mint a milyen 
talán a valóságban migilletné. De nem csak az 
úgynevezett intelligens, de minden okos ember 
is mindig azt tartja szem előtt, hogy aki mást 
megbecsül, maga magát becsüli meg. A dolog 
pedig abban találja magyarázatát, hogy az ilyen

emberek nem elég értelmesek arra, hogy vala
kinek a társadalmi állását, egyéniségének becsét 
kellően mérlegelni és ehhez képest megfelelően 
meg is becsülni tudnák.

Nehogy pedig bárki is azt higyje, hogy 
mikor ezeket Írjuk, rémképeket látunk, vagy 
hogy az igazi tényállást elferdítve valótlan dol
gokat tárunk a nyilvánosság elé, vagy végül 
hogy szándékunk lenne akár magunknak illeték
telen jogokat az erdészeti vagy vadászati altiszti 
személyzet részére követelni, avagy pedig őket 
ilyenek követelésére buzdítani. Mindezek annyira 
távol állanak tőlünk, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Ellenkezőleg éppen lapunk volt mindig az, mely 
szerénységre, a felsőbb hatóságok iránt való 
tiszteletre és engedelmességre intette olvasóit s 
óvá intette őket az emberi társadalomba egyéb
ként is már nagyon befészkelődött és szinte 
kóros álapottá fajult nagyzási hóborttól s tenni 
fogjuk ezt a jövőben is, mert az emberek leg
főbb erényének a szerénységet tartjuk.

Ennek a szigorú elvünknek ellenére azon
ban még sem térhetünk ki az elől, hogy az 
erdészeti vagy vadászati altiszti állás ellen egye
sek által elkövetett túlkapásokat szóvá ne tegyük 
s ha azokat egyenesen nem is ostorozzuk, leg
alább az ilyen túlkapókat vagy kiemeljük tudat
lanságuk vagy téves felfogásaik homályából, 
vagy pedig a jobb tudásuk ellenére elkövetett 
hencegésüket kissé lehütsük.

Az alkalmat ezeknek a soroknak meg
írására egy hozzánk érkezett panaszos levél
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szolgáltatta, mely panaszát egyebek közt a követ
kezőkben terjeszti elénk:

»A múlt hó 31-én egy csupa intelligens 
emberekből álló társaság a mi báli meghívásunk
ból kiindulva heves vitát folytatott. A vita tárgyát 
a mi báli meghívónkban használt »erdőaltisztek« 
szócska képezte; mert szerintük mi azt nem 
jogosan, hanem csak nagyzási hóbortból hasz
náltuk s midőn ezt a véleményt valaki az ott 
lévők közül nem állhatván közbeszólt, meg
kezdődött a heves vita, melynek végeredménye 
mégis csak az lett, hogy erdőpásztornál, erdő
kerülőnél és erdőszolgánál egyéb nincs, tehát 
erdőaltiszt egyáltalában nem létezik. Megjegy
zem, hogy a társaság állami tanítókból és jó
módú iparosokból állt.«

Ennyit közöl velünk a dolog lényegére 
nézve lapunk egyik tisztelt barátja s közléséért 
köszönetünket nyilvánítjuk neki, mert ez által 
módot és alkalmat nyújtott nekünk arra, hogy 
az illető intelligens (?) urak ilyen fonák fel
fogásának a jövőre nézve útját álljuk s őket 
nagy tévedésük felől felvilágosítsuk.

Ezt nagyon könnyen megtehetnők egy
szerűen magára az erdőtörvényre hivatkozva, 
mely elkülönítve egymástól említi az erdőőröket 
és erdőszolgákat s mig ez előbbieknél megfelelő 
szakképzettséget, tudniillik az erdőőri szakvizsga 
letételét követeli, addig az utóbbiaknál csak a 
szabályszerű életkort és fedhetlen előéletet köti 
ki feltételül s még csak az irás és olvasás vagy 
a hivatalos magyar nyelv tudását sem kívánja

meg tőlük, tehát nyivánvalóan olyan szerepkört 
szánt nekik, a mely távol áll minden szellemi 
foglalkozástól, mig ellenben beosztja ezt az 
erdőőröknek. Tehát maga az erdőtörvény széles 
határvonalat szab a kétféle osztály között s 
megdönti a vitatkozó tudós uraknak azt az 
állítását, hogy csak erdőpásztorok, erdőszolgák 
és erdőkerülők léteznek. Az erdőőr éppen a 
tisztviselő és szolga közé van sorozva, vala
mint a káplár, führer, • őrsmester a tiszt és a 
közember közé s valamint hogy ezek altisztek, 
azonképen ezt a jelzést az erdőőröktől sem 
lehet és nem szabad elvitatni.

Hogy azonban a vitatkozó uraknak semmi 
kétségük sem maradjon fenn az erdőőrök altiszti 
minőségére nézve, álljon itt néhány idézett abból 
a szabályrendeletből, melyet a m. kir. ministerium 
az állami alkalmazottak részére kiszotgállatandó 
pótlékok tárgyában a múlt év végén kibocsátott. 
Ebben a szabályrendeletben egyebek közt ezt 
találjuk:

»E. Az állami altiszteknél és szolgáknál.
10 §.

. . . valamint az állami erdészetnél az állami 
kezelésbe vett községi erdőknél és az erdó'ó'ri szak
iskoláknál alkalmazott főerdó'ó'röknek és famesterek
nek stb.

n  §•
c. , . . . az állami erdészetnél, az állami kezelés

be vett községi erdó'knél és az erdőó'ri szakiskoláknál 
alkalmazott erdó'ó'röknél és faraktáró'röknél, — Buda
pesten és a magyar korona országain kívül alkalma
zott szolgák stb...........«

>;< T A R . C Z  A. elc

Pavelka, a tudományos.
A Budapesti Napló után.

velka doktor ur arra ébredt föl éjféltájban, 
hogy valaki a mellén ül. Vagy talán a macska 
bár az nem lehet olyan rettenetes nehéz, hogy 

majd megfulladt alatta. Felült, gyertyát gyújtott, nagyo
kat sóhajtott s miután hiába nézett körül, hogy hol 
lehet az, aki a mellére telepedett, letörülgette az arcá
ról a verejtéket az inge ujjával és azt mondta az 
idó'közben szintén fölébredt asszonynak:

— Nekem befellegzett. Barátocskám, nekem már 
lőttek. Doktor vagyok, nem ámíthatom magamat, mint 
más ember. S a többi doktor se tehet bolonddá, mert 
a szemükbe kacagok. Hogy kétszer kettő négy, az 
bizonyos. Ugy-e? Nohát még ennél sokkal bizonyosabb 
az, hogy szívbajos vagyok. Minden szimptoma passzol.

- ^ 1
Megáll a szívverés. Tudod miért. Mert a szivattyúban 
rossz a dugasz. Nem képes szertelökni a vért. Szor- 
tyog, mint a mi úgynevezett tűzoltóinknak a szivattyúja, 
nem működik az illendő precizitással. S az ember el- 
fulad, ha idejében meg nem indul újra a masina 
benne, hát kapkod, kapkod levegő után s azután meg
gebed. S a masina napról-napra kopik. Eszi a beteg
ség s egyszer csak végem lesz. Talán itt melletted 
vagy valahol künn a községekben, ahol gyógyítani 
akarok s meghalok magam. Ez zikher. Barátocskám, 
jól teszed, ha elkészülsz arra, hogy egyezer csak 
hirtelen, amikor legkevésbé várod, egyedül maradsz. 
Úgy ám. Egyik pillanatban még kacag az ember ezzel 
a betegséggel s a másikban hanyattvágja magát s még 
rúg egyet-kettőt és vége neki.

Az asszony visszafeküdt a párnára s csak annyit 
dunnyogott oda az urának:

— Nono.
Pavelka ur erre méregbe jött.
— Mi az a: nono? Az orvos mondja neked ezt,
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Tehát ez a ministeri rendelet is mindenütt 
elkülöníti az erdőőröket a szolgáktól s igy maga 
a ministerium sem sorozza őket a szolgák, ha
nem az altisztek közé, már pedig ha az illető 
intelligens uraknak igazságuk lenne, azt az igaz
ságot ezekben az elősorolt rendelkezésekben is 
bizonyosan megtalálnék.

Figyelmeztetésül az illető uraknak álljanak 
itt a Szentirás szavai, melyeket legalább a taní
tóknak ismerniük kellene: > Adjátok meg a
császárnak, a mi a császáré és a mi az Istené, 
az Istennek.« szóval adjuk meg mindenkinek 
azt, a mi őt méltán és jogosan megilleti!

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

Btetőhely különben több is berendezhető; a 
széna és szalmanemü tápot adjuk a vadaknak 
is közönséges juhjászlokból, a gabona és a 

gyümölcsnemü összeaprogatott takarmányt pedig ugyan
ilyen sózó-féle vályúkból, melyek fenyőgaly, szalma 
vagy náddal bevont fedelű alkotmány alatt helyez
hetők el kisebb-nagyobb alakban, kevesebb vagy 
több számban.

Az etetők környékét hintsük föl jó vastagon 
homokkal, épütsünk oda bármily igénytelen kunyhót 
les helynek, hogy a vadat mindenkor megfigyelhessük, 
ellenőrizhessük, összeszámlálhassuk és a honnan eset

leg a csenevész, a sérült, beteg s a fölösleges számú 
egyedek időről-időre le is lőhetők.

Egészen apró, födött takarmányjáslazk fölállításá
nak különösen nagy és tartós havazások, kérges hó
állás esetén s ott, hol nagy a vadnak a járása, van 
értelme de sőt ilyen alkalmakkor és helyen nagyon 
gyakorlatias: ha még egyes széna kötegek egyik
másik terebélyesebb fa védelme allat, ennek tövéhez 
lenyúló egyes ágaihoz erősittetnek, természetesen a 
kívánalomhoz mért magasságban.

A fő etető helyeken elkerülhetlenül szükséges 
nyalatok, sózok felállításáról is gondoskodni. Erre a 
célra elégséges, ha például az etető vályúkba helye
zünk el egy-egy darab kősót; de egyébként a nyála
tokat úgy szokás, készíteni, hogy 10 20 négyzet- 
méter, esetleg még nagyobb térséget is eltisztitunk, 
azt jó mélyen fölsaraboljuk és gazdagon meghintjük 
homlokkal, hogy a csapásokból a keresettség, a láto
gatottság legott szembeszökjék, azután ennek a tér
ségnek közepén, körülbelül 1 négyzetméter területen 
a földet 0-5 méter mélyen kihánjuk s a hányást szét 
teregetjük, az ür oldalfalait pedig ellátjuk egészen ép 
tölgyfa kerettel és a keret közepét azután kissé kúpos 
alakban ki- és föltöltjük, minden kavicstól, fahulladék
tól s egyéb piszoktól és szeméttől finom, apró lyukú 
rostán át megtisztított, de egyébként erős tapadási 
képességgel biró agyag és ennek '/4-ed rész arányá
ban őrlött só keverékével, mely keverékhez ha még 
ánizsmagot, vagy némelyek szerint viola gyökeret is 
keverünk, akkor nagyban fokozzuk a nyalató kere
settségét.

A nyalatok körül leshelyek is berendezhetők, 
melyek a sikert még kedvezőtlen szél esetén is bizto
sítani hivatvák, ha azok magasan, fákon készíttetnek 
el, a honnan — miként a cserkészösvényekről is — 
a téli takarmányozáshoz való előkészületek alkalmi 
idejében a vén szarvas,- valamint a vén dámsuták, de

nem az urad. Az orvos, aki ha idegen ember volna 
a férjed, hát félrehivna a másik szobába s lelkiime- 
retesen azt mondaná neked: — Nagyságos asszonyom, 
legyen elkészülve a legrosszabbra is. Kedves férje 
igen rossz bőrben van s nincs kizárva, hogy hamarabb 
veszi magához az Ur, mint ahogy gondolnók. Ezt 
mondanám.

— Én meg venném a seprőt s addig ütném azt 
a szamár fejedet . . .

— Ütnéd? Hát minek ütnéd? Azzal nem lenne 
jobban az urad. Barátocskám, a tudományt nem lehet 
seprővel elnémítani. A tudománynak ilyen esetekben 
kötelessége az igazmondás. Végre is az illető esetleg 
még nem végrendelkezett vagy rosszul végrendel
kezett. Teszem fel, érvényben van még egy olyan 
testamentum, ami kitagadja a fiát, akivel haragban volt. 
Meg nem semmisítette, mert hát gondolta: minek? 
Van még rá idő. Az emberek olyan ostobák, hogy 
mindig azt hiszik, hogy van még idejük. Vagy teszem 
fel, valami színésznőnek testált el holmit, akivel pedig

már nincs viszonya. Minden megtörténhetik. Azért 
kötelessége az orvosnak, hogy a hozzátartozókat lelki- 
ismeretesen értesítse a eshetőségekről. És idejében, 
mint ahogy én idejeben megmondom neked, hogy 
készülj el arra, hogy egyszer csak az öreg Pavelka 
itthagy

Az asszony felkönyökölt s mérgesen kiabált rá 
az emberre.

-  Te Pavelka, éjszaka van. Hagyj engem aludni 
a szamárságaiddal. Amit az isten rendel, hát az be
teljesedik s a te tudományod fakovát se ér azzal szem
ben. Hát hagyd te csak papolni a papot.

— Mit ért az emberi szervezethez a pap? Mint 
orvos mondom. . . .

Most már felült az asszony az ágyban s az ura 
szemei közé nézve, elhallgattatta azt egy intéssel és 
ő beszélt.

— Hát mint orvos se igen beszélj. Én tudom, 
hogy micsoda orvos vagy. Ha nem lenne gazdaságunk 
is, már mint az én gazdaságom, ha nem tartanék
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az őzbakakok, a fölösleges, a meddő' vagy csenevész 
ó'zsuták és kivételképen mindezek fölös borjai is jól 
leló'hetó'k.

Ez az időtáj november hónapja lévén s igy a 
dámvadak nászideje: ezzel az alkalommal a hónap 
közepéig a dámbikák is lőhetők.

Egyébként pedig a szarvasok Iakzija már régen 
véget ért, azok visszavonultak megszokott csendes 
otthonukba s az erdőségek mélyében rejtőzködnek s 
a dámvadakon kívül már csakis az őzek hódolnak még 
az erdőségek csendesebb sűrűiben szerelmi kaland
jaiknak, melyek befejeztével leütvén agancsaikat, azok
nak szorgalmas fölkutatása a napi teendők közé tar
tozik, mert a már minden pillanatban beállható hava
zás azokat szemeink elől föltalálhatlanul eltakarhatja.

Beköszöntvén a tél: a fővad csapatokba verődve 
keresi föl az erdőségek sűrűiben, völgyeiben, kat- 
lanaiben a védőhelyeket s ilyen helyeken húzza meg 
magát az őzvad is a vágások rejtekeiben, mely helyek
ről azután nem is mozdulhatnak ki, a mig csak a 
télutó derültebb napjainak melegebb sugarai nem csal
ják ki őket kissé fölmelegedni a nyíltabb tisztásokon, 
hová még a tél kezdetén elrúgott őzborjuk, valamint 
a bak nélkül csatangoló meddő őzsuták is már szíve
sen kiváltanak, ha csak a rendkívüli nagy és állandó 
hideg ezeket is nem szorítja a csoportba verődésre, a 
mi nem éppen ritka látvány.

De a mint a napok hosszabbodni kezdenek' 
jóllehet a fővad még nem hágy föl a társas élettel 
pedig már a bikák is el-elvetik fejük ékességét, az őz 
már csak a fiatal vágásokban érzi jól magát s bakja 
már erősen dörsöli uj agancsait a vastagabb ágakba 
és a mint a déli szelek lágy fuvalmai fölolvasztják a 
föld fagyát, a fővad is már hűtlen lesz téli szállásá
hoz, elhagyja az erdőségek katlanait, szakadékait s 
törtet fölfelé lehetőleg a magasabb helyekre, úgy hogy 
a kikelet hava őt már fent érje a hegytetőkön, honnan

baromfit s nem bérelnék is földeket, már mint én, s 
ha a fiam nem törné magát a munkával, hát akár 
éhen is pusztulnánk a te tudományod mellett. Ami 
nincs. Mert nem sokat tudsz s most is inkább az lehet 
a bajod, hogy megterhelted a gyomrodat. Mondom, 
mindig mondom, hogy esténkint igyál egy kis tejet s 
ne tömd magad tele hússal. Az a bajod. S ne higyjél 
magadnak többet, mint amennyit az emberek hisznek 
neked. Tudod jól, hogy a te tudományodban senki 
se bízik. Ha valami urféle beteg, hát más orvost hív
nak. S ha kimondják, hogy: Pavelka, hát mosolyog
nak is hozzá. S rosszul is mondtam az előbb, hogy 
ne papolj. Inkább papolj, csak ne doktorkodjál A te 
szimptomáid . . .

Pavelka ur alig jutott szóhoz:
— De kérlek.
— Én kérlek, hogy hagyjál nekem békét. S ha 

rosszul érzed magad, hívjál orvost. Orvost, tudod ? 
Olyat, aki ért a dolgát.

— Az nekem hazudik, nekem duplán hazudik.,

csakis ennek a hónapnak állandóbb meleg napjai 
szorítják ismét vissza a borjazó teheneket a csendes 
völgyek hűvösebb árnyékaiba, a honnan azután az 
esthajnali szürkületben táp keresés végett ki-kiváltanak 
a csendes és elhagyott nyugalmas rétekre és az erdei 
tisztások zöld pázsitjaira, a mig csak a kasza pengése 
őket innen urja vissza nem szorítja, de most már 
apró ivadékaikkal együtt a magasabb fekvésű helyekre, 
gondosan kerülve mindenfelé a legelésző juhnyájakat 
s őt az ilyenek csapásait is, ellenben előszeretettel 
keresvén föl a szarvasmarha csordát és ennek legelő
helyeit, nem egyszer ezzel társaságban kanyaritván 
hosszúra kinyújtott nyelveikkel a harmattól sulyosodó 
puha fűben.

Az áprilisi fakadó természet messze terjedő illat
árja azután szerteszéjjel csábítja a szarvas, a dám és 
az őzvadat, ez mindenfelé mohón kap az uj hajtásokon, 
mi az okszerűtlen takarmányozás mellett azután bizon 
sokszor a vad romlását s pusztulását erdményezi és 
illuzóriussá teszi a téli gondozást, mert a zord tél 
alatt elgyengült egyedek a tápnak átmenet nélkül való 
hirtelen változtatása következményeit nem bírják el
viselni, mit ellensúlyozandó: csak folytassuk a téli 
takarmányozási étrendet, a mig csak a szarvas is új
ból fel nem rak. És éppen ebből az indokból az őszi 
vetésekre is csak nagy óvatossággal bocsátható az egy
előre még érzékeny vad a szeszélyes tavaszi időjárás 
kezdetén, de a tavaszi zabtálbák már mind bevetendők, 
sőt a bekerített őszi zabtáblák április hó második 
felében már meg is nyithatók és annak végéig ezek 
legeltethetők is, de a hó végével a kerítések ismét 
rendbe hozandók s a vad ezentúl már egyelőre nem 
bocsátható a vetéstáblákra.

Az őzbakra a törvény április elsejével már meg
engedi a vadászatot s igy ennek erősebb egyedei les
ből és cserkészve már lőhetők.

A szarvastehén májusban hozta világra borjujá t

Én azonban őszinte vagyok magammal szemben 
Csak nem leszek olyan ostoba, hogy áltassam magam.

Olyan nem, csakhogy egyébképpen vagy 
ostoba. Ha másban nem tudod megtaláni a beteg
séget, hát félreismered magadban is. És még valami 
bolondot csinálsz s én nem akarok özvegyasszony 
lenni, tudod? Ha már igy van. ha te vagy az uram, 
hát maradj is az, amig az isten adja. Csak ne kúráld 
magad: ha beteg vagy, menj doktorhoz. Hivass tanárt, 
ne sajnáld a pénzt. Vagy menj le Pestre . . .

— Értsd meg, hogy nekem nem mondják meg, 
hogy mi a bajom, lehazudják a betegségemet csupa 
kollégiálitásból.

— Ne mond meg, hogy ki vagy. Vegyülj a többi 
ember közé valamelyik klinikán. Nincs az orrodra Írva, 
hogy te vagy Pavelka, a tudományos . . . Csakugyan 
nincs. Sőt inkább valami egyéb van az orrodra Írva. 
Hanem az már mindegy. Hát eredj Pestre s aztán 
gyere vissza s aztán hagyj nekem békét a szívbajoddal 
Érted?
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s azt az erdők sűrűiben magánosán becézgeti, a dám- 
suták azonban ekkor még igen nehezen ugranak és 
folyton a sűrűket bújják, hol majdan ők is leteendik 
édes terhüket, az őzsuták ellenben már ide-oda bolyong
nak ugrándozó gidáikkai az erdőségek szélein elterülő 
gyenge vetésekben, hol az üde, harmatos tápban 
estétől egész reggelig dusálkodhatnak.

Lassankint már a takarmánynak való falombozat 
is eléri fejlődése és tápértéke legmagasabb fokát, te
hát ez — a mint a dámsuták is megküzdtek anyai 
bajukkal - szorgalmasan gyűjtendő, de egyúttal június 
végén már a bekerített zabtáblák is újból felújítandók- 
A táplálkozási veszélyek már megszűntek és most már 
felújítandók a nyalatok is s kezdetét veheti az uj 
nemzedék felbecslése, mely alapját képezi a folyó év
ben lelövés alá kerülő állománynak és hogy ezt, vala
mint a be és ki váltó idegen egyedeket is helyhez 
köthessük s állandósíthassuk, vadász müfogásként 
ájánlhatom a beváltás helyeitől a sózókig egyes arra 
alkalmas fatörzsek és fák kéregrepedéssei kámfor dara
bokkal ismételten megtűzdelni, hogy júliusban úgy az 
agancsár, mint a dámvad nyársasoknak lesből vagy 
cserkészve történhető szórványos, — nemkülönben 
hogy a majdan üzekedő őzbakoknak csalsip segélyé
vel való rendszeres és általánosan divattá vált le- 
lövéséhez legyen biztos állományunk, bár az agancsár 
még nagyon kímélendő, mert jóllehet fejdiszét már 
ez is felrakta ugyan, de annak pompáját még a bog 
elrejti a szem elől, melynek lehántása, valamint az 
alkalmatlankodó rovarok s különösen a bögölyök kín
zásaitól való menekülés végett gyakran fölkeresi a 
magánosán álló kisebb erdőrészeket is, honnan este
tájt ki-kivált a herés földekre, a vetéstáblákra, hol 
járásaivaf és heverészésével is megkezdi a károsításokat.

(Folytatása következik.)
i

____________ _______________________ i
Pavelka bután bámult az asszonyra s egyszerre 

csak földerült az arca.
- Az ám. Nem kell neki tudni, hogy ki vagyok.

A tanárnak. Csakugyan lemegyek.
Halogatta azonban az utat. Előbb még minden

féle szimptomákat megállapított s csakugyan lesoványo
dott, kettőbe görnyedt abban a gondban, hogy most 
már egész bizonyosan megromlott a szivében a gépe
zet. Egyszer, a mikor szemben, a községháza udvarán 
gyakorlatot tartottak a tűzoltók, a kapuból hallgatta a 
szivattyút s mikor az asszony is kijött a házból, titok
zatosan súgta neki: Éppen igy szortyog a szivem.
Éppen igy . . .

Az asszony már nem állhatta ki tovább ezt az 
állapotot s másnap maga kergette föl a kocsira az 
urát. Az ülés alatt volt a pakkja, a tárcájába pénzt 
tett s elkísérte az állomásig s addig vissza se ment a 
faluba, mig meg nem győződött arról, hogy az emberé
vel továbment a vonat Budapest felé. A doktor 
pedig szerencsésen eljutott ebbe a rengeteg városba,

JHasznos tu d n iv a ló k .
A téli takarmányozásról. A kinek sok szénája 

van, az csak az etetési rendet kell hogy meghatározza 
és azt pontosan betartva, az állatokat tisztogatva, jói 
gondozva, eredményesen teletethet, jó karban tart
hatja állatait. Van azonban eset, hogy kevés és rossz 
minőségű is a takarmány, amikor csak nagy gonddal 
és jól előkészített takarmánynyal érhetünk czélt. A 
téli takarmányok: a széna, sarju, luczerna, lóhere, 
bükköny, mohár, egyáltalán, a szénafélék, a tengeri
szár, szalma és polyvafélék, gabonafélék, répa, tők, 
stb. és az olaj-pogácsák. Ha kevés és rossz a szénánk, 
hogy az állatok le ne romoljanak, hogy a tehén jól 
tejeljen, borjúját jól nevelje, hogy a növendékmarha 
szépen fejlődjön és hogy az ökör is jó karban legyen, 
erőt gyűjtsön a tavaszi nehéz munkára, pótolni kell a 
szénahiányt erőtakkarmányokkal, a milyenek pl. a 
répa, a gabonafélék korpája és az olajpogácsák. A 
takarmányok helyes teletetésétől igen sok függ és lát
hatjuk akárhányszor, hogy egyik gazdának kevés a 
takarmánya, nagyobb részben szalmával teleltet és 
állatai mégis szépek, mig a másik gazdánál még az 
ökrök alatt is széna van és állatai gyengék, piszkosak. 
A jó beosztás, a jó tisztogatás az első feltétele a 
téli takarmányozásnak, mert azt is láttam már, hogy 
az ökrök egész télen szénát és répát ettek és a 
tavaszi szántás vége fele már csak szalmával éltek, 
pedig a jó gazda inkább megfordítva tenné, etetne 
télen szalmát, polyvát és tavaszi szántás alatt szénát, 
zabot. Gondunk legyen a téli takarmányozás egész 
ideje alatt, hogy a marhák előtt mindennap legyen só,

beszállásolta magát egy kis szállóban s másnap csak 
úgy, ahogy volt, a kötésformára csomózott nyakkendő
vel a nyakán, ócska, dióbarna, lenyúzott zsebü kabát
jában, a kezében szorongatva a sipkáját, szép csendesen 
várt a sorára egy rémségesen goromba tanárnak a 
klinikáján. A többi szegény ember között, sunyi 
mosolygás alá rejtve a mélységes tudományt. Valami 
vidéki szatócsnak látszott, vagy regálebérlőnek, de 
igen-igen gyámoltalan embernek, akire szánalommal 
néztek a betegek. Csak azt nem értették meg, hogy 
mit vigyorog. Pavelka ur mulatott azon, hogy micsoda 
tévedésben tartja ő itt a népeket. Mi lenne, ha hirtelen 
kiegyesednék, fölágaskodnék kissé, hogy elnézzen az 
emberek feje fölött, s azt mondani, hogy: Pavelka 
vagyok . . . %

Azonban egy fiatalember megfogta a karját s 
húzta maga után.

No, jöjjön, öregem.
Valami orvosnövendék volt és a következő perc

ben Pavelka doktor ur már benn volt a másik szobá-
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mit azok tetszésük szerint nyalhatnak. S hogy ne 
szomjazzanak, mindennap 2-szer meg kell itatni az 
állatot télen is.

K Ü L Ö N F É L É K .
A féllábu házaspár. Az amerikai lapokban né

hány hónappal ezelőtt hirdetés jelent meg, amelyben 
egy fiatalember, aki körülbelül egy évvel ezelőtt el
vesztette jobblábát, menyasszonyt keres, de csak 
olyanoknak fogadja el a ajánlkozását. akiknek szin
tén hiányzik a jobblábuk. Egy newyorki lap munka
társa felkereste a féllábu embert s megkérdezte, hogy 
mi indította a különös hirdetés közzétételére, s hogy 
volt-e a hirdetésnek eredménye. A féllábu fiatalember, 
aki igen jómódú családból származik és biztos kere
sete van, kijelentette, hogy nagyon érzékeny termé
szetű ember s ,nem akarta, hogy felesége sajnálja 
testi hibájáért. Érzet minden ajánlatot elutasított, ame
lyet teljesen ép leányoktól kapott, bár sokan kijelen
tették ezek közül, hogy nem törődnek nyomorék voltá
val és élete végéig szeretettel ápolják. Kapott sok 
ajánlatot olyan nőktől is akiknek más testi hibájuk 
volt. Az egyiknek amputálták a kezét, a másik fél- 
szemü volt, sőt akadt olyan is akinek hiányzott az 
orra. Ezeket az ajánlatokat is visszautasította. Négy 
ajánlkozó volt csak, akinek szintén a jobblába hiány
zott. Kettő bevallotta, hogy már öregebb negyven
évesnél, és igy csak két számbavehető pályázó maradt. 
Ezek közül egyről kiderült, hogy szerecsen, s igy 
csak egy maradt meg, aki fiatal, csinos és egészséges 
volt, csak éppen a jobblába hiányzott. Ezt az utolsót 
feleségül is vette és bemutatta az újságírónak is 
azzal, hogy házassága eddig boldog. Mind a kettőjük
nek hiányzik a jobblába s nem vethetnek egymás
nak semmit a szemére.

Mesterséges tél. a saint lousi világkiállifás 
látogatói számára érdekes meglepetést készítenek elő. 
Forró nyári napon módjukban lesz a tél összes gyö
nyörűségeit élvezni. Akit eltikkasztanak a nap izzó 
sugarai, az egyszerűen a kiállítás északi pavillonjába 
megy, ahol fölfrissülhet a hó és jég légkörében. Kí

sérleteket is végignézhet a vendég a pavillonban. Be 
fogják ott például mutatni, hogyan lehet egy jégtöm
bön, a nélkül, hogy az olvadásnak indulna, vizet for
ralni. A higanyt pedig oly keményre fagyasztják hogy 
szöget lehet vele beverni. A legérdekesebb azonban 
a mesterséges hóvihar. Az egész kiállításnak ezt a 
szenzációját a levegő cseppfolyósitásával fogják nyél
beütni. Ha az északi pavillon tervezett produkciói be
válnak, úgy az északi és déli sark kutatói, mielőtt 
expedíciójukat megkezdenék, bizonyára megnézik a 
saint-louisi kiállítást előtanulmány szempontjából, hogy 
hozzászokjanak a hideg régióhoz. A pavillonban ugyanis, 
amely a kiállítás területének a legelőnyösebb fekvésű 
részén lesz, a sarkvidék összes klimatikus sajátságait 
egybefoglalják. Az északi fény teljes pompájába fog ott 
ragyogni, jegesmedvék fognak a havon botorkálni, 
természetesen kellő őrizet alatt és eszkimók fogják a 
publikumnak szemlélhetóvé tenni életmódjuukat szo
kásaikat. Mindent összehord a rendezőség a pavil
lonban, ami az illúzió teljességéhez hozzátartozik. A 
programra szerint minden félórában hóvihar lesz. Erre 
a célra külön személyzetet tartanak, amely a lehűtött 
atmoszférába kellő mennyiségű cseppfolyós levegőt 
bocsát. Abban a pillanatban, mikor a cseppfolyósított 
levegő összetalálkozik a pavillon hideg légkörével, hó 
keletkezik. A havat aztán, hogy a téli kép annál 
mozgalmasabb legyen, mesterségesen előidézett orkán 
fogja a hómezőkön vágigsöpörni.

A koreai császár őse. Koreáról nagyon sok szó 
esik mostanság. Ma már mindenki tudja azt is, hogy 
a hajnali C3önd országában a Ni-dinasztia uralkodik 
immáron vagy hétszáz esztendő óta. E dicsőséges 
dinasztia keletkezéséről, első őséről a következő le
genda járja Koreában. Valamikor réges-régen történt, 
hogy a Jalu folyón túl fekvő ország (a Jalu folyó északi 
Kina és Korea határa) királyának egy rabszolganője a 
folyó partján sétált. Egyszerre sürü felhő ereszkedett 
le eléje és mikor a felhő megint fölszállt egy ember
fej nagyságú tojás maradt a földön és a tojásból — 
egy kis gyermpje kelt ki. A rabszolganő a gyermeket 
elvitte uralwz, r'a királyhoz és elmondván a csodát, 
odaadta netít A király azonban, a ki rossz természetű 
ember lehetett, nem hitte el a történetet, dühbe gurult, 
a rabszolganőt bezáratta, a gyermeket pedig a disz-

ban. Csupaszra beretvált arcú egy szál ember volt a 
tanár s körülötte nagy csomó fatalember. Talán har
minc is. Erre nem volt elkészülve, zavarba jött s a 
tanárnak másodszor is rá kellett szólam': üljön le!

Hát mi a baj? Hogy hívják?
— A szivem . . . Kriszt Gábor.

Úgy? A szive? Mivel foglalkozik?
— Egygyel-mással. Gazdálkodó vagyok meg van 

egy kis üzletem is.
- Mit röhög?

— Pavelka ur tudniillik megint titokzatosan 
mosolygott, hirtelen abbahagyta azonban.

— Semmi, kérem.
A tanár rászorította a fülét a mellére, kopog

tatta a hátát, újra hallgatózott s bosszankodva mérte 
végig néhányszor az örszegubbaszkodott emberkét-

- A szive? Hogy magának szívbaja van? Ki 
mondta?

— A háziorvosom.
— Úgy? — Ki az a szamár?

A beteg fölkapta a fejét.
— Hát nincs?

Semmi baja sincs. A szivének legalább is 
semmi. Ki az az ökör, aki igy elbolonditotta?

Pavelka ur felállott. A tanár újra kérdezte.
— Ki az orvosa? Hova való ember maga?
Pavelka urnák boldogság ömlött el az arcán és

azt se titkolta, hogy meg van sértve, egy kicsit 
húzódozott a felelettől, de aztán csak kinyögte:

— Gabaróci ember vagyok. Pavelka Áron az 
orvosom. Nagytudományu ember az, kérem, meg
botlik az ezerpengó's paripa is . . . Hát ő is botolhat. . .

A tanár vállat vont, egy fiatalember azonban 
mintha hallott volna már valamit arról a bizonyos 
Pavelkáról, felvilágosítással szolgált a tanárnak.

— Az, kérem, országos szamár. Hire van azon 
a vidéken.
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nóknak dobatta, hogy falják föl. A disznók azonban, 
a kik a csodát jobban tudták méltányolni, nemcsak, 
hogy föl nem falták a kisdedet, hanem még táplálták 
is, olyan gyöngédséggel bánva vele, a milyenre egy 
disznó csak képes. Ezt látván a király is, észbe kapott, 
nem bántotta többé a gyermeket: fölnevelte és fiá
nak tekintette. Az ifjú azoban oly délceg volt és oly 
nemes, hogy a nép jobban kedvelte őt, mint a feje
delmet. A királyban erre föltámadt a féltékenység és 
meg akarta öletni az ifjút. Az ifjú menekült egye
nesen a folyó felé. Ott egy nyilat hajított a vízbe, a 
mire a halak milliói úsztak elő és oly sürü tömegben 
lepték el a folyó medrét, hogy a legény, mint egy 
hídon, átmehetett rajtuk a túlsó partra, a hol a koreaiak, 
mint afféle értelmes nép, haladéktalanul megválasz
tották királynak és Kelet Világosságának tisztelték.

ból és toliakból készült, a nyirfajdkakashoz hasonló 
madár-bákukat eró'sit meg. A hajtó aztán járva-kelve 
minden oldalon felzavarja a fajdokat, melyek előszere
tettel s csapatosan szállnak fel a madárbábukkal meg
rakott fára, melyeken társaikat vélik. Az ernyőben ülő 
orosz parasztpuskás aztán sörétes fegyverével oda 
gyújt, a hol a legtöbb fájd van s igy sokszor meg
esik, hogy egy lövésre 10—12drb hull holtan alá. Egy 
kis idő múltán a hajtó újból zavarja őket, s a fel
zavart csapatok újból oda szállnak, a hol a nyirfajd- 
bábuk vannak. Ily módon, némelykor szinte hihetetlen 
nagy zsákmányra tesz szert egy-egy parasztpuskás.

(V. L.)

*$• *?/• *?/• *®» *®* *®* *®* *®»

A kőszén. Az ember nem is gondolná, hogy a 
durva, fekete kőszénből mi mindent lehet gyártani. 
Egy német kémikus kimutatta, hogy kőszénből olyan 
termékeket lehet kapni, a melyeket eddig csak virág
ból és gyümölcsből készítettek. A legfinomabb illatokat 
és zamatokat szolgáltaja a kőszén. A szénkátrányból 
ananász, sárgadinnye, földieper, alma, málna, körte őszi
barakk zamatját tudják kivonni, és alkalmazzák a cukrá
szatban és a szeszgyártásban, különösen likőr készí
tésénél. A kőszénből továbbá a legpompásabb illa
tokat állíthatják elő; orgonavirág, vadrózsa, heliotrop, 
gyöngyvirág illata kerül ki, sőt még mesterséges pézs
mát is lehet belőle készíteni. Kissé bonyodalmas az 
eljárás, melylyel a kőszén ily csodálatos módon átala
kul, de való, hogy minden kiválasztott anyag kellemes 
és jóízű.

Halászó menyét. Érdekes megfigyelést tett egy 
alsó-ausztriai vadász, a kinek birtokán egy kisebb ki
terjedésű tó van, mely tele van kárászokkal. Ugyanis 
a tónak lágy és vizmosta partszélén már huzamosabb 
időn át észlelt ismeretlen csapákat. Eleinte azt hitte, 
hogy vizi-palkány jár-kel ott, végre aztán bebizo
nyosodott, hogy csak egy menyétnek nyomai. Kiváncsi 
lévén, hogy tulajdonképpen mit kereshet a menyét a 
tó partján, egy reggel, egy bokor mögé meghúzódva, 
lesbe állt. Nemsokára megjelent egy kis menyét s 
belement a sekélyebb vízbe, a honnan azonban csak
hamar visszatért. Rövid ihő múlva azonban újból neki
vágott a víznek s körülbelül egy három czentiméter 
hosszú kis hallal tért vissza s azt a parton elfogyasztva, 
odább állott. A vadász másnap is rálesett s a menyé
tet abban a pillanatban lőtte agyon, mikor egy 4 cm. 
hosszú halacskával éppen tovább akart állani. V. L.

Hogyan vadásznak Oroszországban a nyír
fajdra? Tudvalevőleg a kemény tél beállta előtt 
Oroszország belsejéből töméntelen sok siket-, nyir- 
és hófajdot és császármadarat szállítanak fagyasztott 
állapotban Nyugat-Európába. Érdekes, hogy mikép 
ejti el az orosz őszszel, ezt a töméntelen vadat, mely 
bizony nem uri-sport, hanem tisztán és kizárólag üzlet, 
a melyet persze csakis az orosz parasztok kultiválnak. 
Tekintetbe véve a jó árt, a hogy egy ilyen szárnyas 
(darabonkint 60 80 kopek) elkel, elképzelhető, hogy 
a parasztpuskás október hó végétöl kezdve a nagy 
hó és kemény tél beálltáig nap-nap mellett kint ül az 
erdőben, hogy halomra lője zsákmányát s azután társá
val, a ki a hajtó szerepét játsza, megoszsza. A vadá
szat, főleg a nyírfajdra, következőkép történik. A pa
rasztpuskás ugyanis oly helyeken, a hol sok a nyír
fajd, egy erre a czélra alkalmas fán jól elrejtett ernyő
ben ül, a fa tetejében pedig, az ágakon, fekete posztó

H Í R E K .
Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 

meghívót vettük: Meghívó. A sóvari m. kir. erdő
hivatal kerületében alkalmazott erdészeti altisztek egy- 
része 1904. évi február hó 14.-ikén Bóváron a Kriszt
inán féle vendéglőben a „Sóvári m, kir. erdőhivatali 
kerület altiszti személyzetét segélyező egyesület" javára 
Tánczmulatságot rendez, melyre az alulirott rendező
ség tisztelettel meghívja. A mulatság kezdete: este 8 
óra. Belépti-dij: személyenkint 2 korona, családjegy 
3 korona. Felülfizetéseket a jótékony czélra köszönettel 
fogad a táncmulatság rendezősége.

Bálint gazda pénze. Nagy Bálint lajosmizsei 
gazdaembernek pénze is volt meg szép felesége is 
azonban egyiken sem volt, áldás. Az asszony ugyanis 
egy kissé kikapós volt s Bálint gazga portájáról meg
szöktette egy csinos bakagyerek, Ez még magában 
véve nem lett volna nagy baj, de az asszony még 
ráadásul megszöktette Bálint uram pénzét. Ezt a nagy 
tragédiát maga jelentette be nagy bubánatában Bálint 
gazda a főkapitányságnak a következő táviratban:

Egy 32-es baka pénzemet és feleségemet, Kiss 
Erzsébetet megszöktette. Kérem pénzemet és felesé
gemet hazatoloncolni. Nagy Bálint.!

A főkapitányságon eleinte jót nevettek Bálint 
gazda táviratán, de mégis komolyan fogják fel a dol
got s most azon tanakodnak, hogy mit venne szíve
sebben Nagy Bálint uram, hogyha az asszony kerülne 
meg pénz nélkül, vagy a pénz asszony nélkül; mert 
erre a két esetre Bálint gazda nem adott táviratában 
utasitiást a főkapitányságnak.

Emberhalál tréfából. Régi rossz tréfa az, 
hogy a jó pajtások kirántják az ember alól a széket, 
hogy aztán kinevethessék őt. Ez a tréfa, mint Nagy- 
Becskerekről Írják, halálát okozta egy embernek. 
Jezvin községben ünnepi lakoma volt a nagyvendéglő
ben. Nikies Simon birtokos fölállt s tósztot mondott. 
A mint azután le akart ülni, Raduleszku György nevű 
barátja, kirántotta alóla a széket és Nikics a földre 
bukott. A szerencsétlen embernek eltörött a nyak- 
szirtje s rögtön meghalt. Raduleszku maga jelentke
zett a csendőrségen.

Árvíz Máramarosmegyében. Máramarosme- 
gyéből vizáradás hire érkezik. A huszti főszolgabíró 
jelentése szerint a Lipcse községbe vivő hidat vala
mint a rosztoka-nagyági hidat is a jégzajlás és a vizár 
mindenestől elsodorta. A dolhai járásban a szuha- 
barankai utat szintén elmosta az árviz, úgy hogy a 
közlekedés szünetel. Máramaros-Sziget mellett a Tisza 
és Iza veszedelmesen árad; az Izánál Bakó István
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főmérnök a kirendelt katonasággal végzi a partvédel
met. Eddig sikerült a töltés megerősítésével a Ban- 
zsalgó városrészt, a hol háromezer ember lakik, az 
elöntéstől megmenteni. Az eső folyton esik. A Tisza 
és az Iza mellett elterülő községeket nagy veszedelem 
fenyegeti. A veszedelmet növeli az is, hogy a nagy 
hidegben a folyók befagytak és a havasokon meg
indult hóolvadás a jég fölé hozza a vizet, valamint 
az is, hogy a jégtáblák nem bírnak mindenütt egyen
lően megbomlani és ez által a viz könnyen átcsap 
a partokon. Más esztendőkben március végén szokott 
a vizáradás mutatkozni, de a néhány hét óta várat
lanul beállott enyhe idő siettette és egyszersmind 
fokozta a bajt. Tartani lehet tőle, hogy a Tarac, 
Talabor, Visó es Mára vize és a patakok szintén ki
áradnak. A Sopurka vize Gyertyánligetnél óráról-órára 
árad. Az óvóintézkedéseket a hatóság mindenütt meg
tette a baj elhárítására, a kirendelt katonaság az egész 
megyében, de különösen Máramaros-Szigeten nagy szol
gálatokat tesz.

Halál tánc közben. Liptó-Ujvárról Írják: A 
kincstári erdészeti altisztek párnapelőtt táncmulatságot 
rendeztek, a melyen szomorú esemény történt. Bárdos 
Konrád erdész-altiszt egy szép asszonynyal táncolt a 
teremben, a mikor hirtelen elszédült és összeesett. 
Többen siettek segítségére, igy édes anyja is, a szeren
csétlen ember azonban néhány perc múlva meghalt. 
Régi szívbaja ölte meg. Halálát özvegye és öt kis
korú gyermeke gyászolja.

Rablógyilkosság a budai hegyekben. A
váci fegyház igazgatósága egy rabnak borzalmas vallo
másáról értesítette abudapesti főkapitányságot. E szerint 
a fegyházban elzárt Herzog Károly Kálmán minap 
kihallgatásra jelentkezett a fölügyelőnel s megvallotta, 
hogy azon a bűnén kívül, a mely miatt a fegyházba 
csukták, eddig föl nem derített rablógyilkosság is ter
heli a lelkét. Barátját, Lichtenstein Vilmost ölte meg 
és rabolta ki a Hármashegyen, a kit azzal az ámítás
sal csalt ki a hegy rejlett erdejébe, hogy nemrég 
vagyont érő ékszert ásott ott el s el akar érte menni. 
Bunkóval ütötte agyon Lichtensteint, a holttestét azután 
petróleummal leöntötte, meggyujtotta s a megmaradt 
testrészeket elásta. A halott pénzét és ruháját meg
tartotta magának. Herzog azt állítja, hogy noha két 
évvel ezelőtt követte el a gonosztettet, ma is pon
tosan meg tudja jelölni a helyet, a hová a holttestet 
ásta. A rendőrség megindította a nyomozást,

Szerencsétlenség az állatkertben. A pilseni 
állatkertben szörnyű szerencsétlenség érte Nejedle An
tal huszonhároméves állatszeliditőt. Az oroszlánketrec 
előtti térségen foglalatoskodott Nejedle, mikor egy
szerre csak ráugrott az oroszlán, karon ragadta és 
rettentő módon szétdarabolta. A szerencsétlen segély
kiáltásaira odasietett az egész személyzet és kiszaba
dították az oroszlán karmai közül Nejedlét, aki most 
élet és halál között lebeg.

Életunt testvérek. Nagyváradról jelentik, hogy 
Dombi Lászlónak, egy nagyváradi mulatóhely tulaj
donosának tizennyolc éves leánya megmérgezte magát, 
de az orvosi segítség megmentette az életét. Fél órá
val később Dombinak tizenöt esztendős Sándor nevű 
fia atyjának háza előtt az utcán agyonlőtte magát. A 
testvér-pár életuntságának oka ismeretlen.

Öngyilkos leányok. Kolozsvári tudósítónk 
jelenti, hogy ott két leány lett öngyilkossá. Az egyik 
Farkas Anna, Bornemisza Elemér báró nevelőnője, a 
ki szerelmi bánatában mellbe lőtte magát. A másik

Sábert Róza, "a kerületi betegsegitőpénztár tisztviselő- 
nője, a ki a gőzfürdőben fölvágta az ereit és mérget 
ivott. Azt hiszik, hogy anyagi zavar kergette a halálba.

Rablógyilkosság az adorjáni csárdában.
Szegedről táviratozzák: Az Ó-Kanizsa mellett levő 
adorjáni csárdában három ismeretlen vándorlólegény 
meggyilkolta a múlt éjjel Pilisi és Barsai sertéskeres
kedőket és kirabolták őket. A gonosztevők a szegedi 
határ felé távoztak. Most üldözik őket.

Kilenc m enyasszony vő legén ye . Nyireő 
László apróhirdetést tett közzé Ritkaság 23123 címmel, 
a melyben gazdag házasulandó fiatalembernek mutatja 
be magát s kijelenti, hogy postamesternők ajánlatai 
elsőbbségben részesülnek. A hirdetésre tömérdek 
levelet kapott, különösen vidéki postamesternőktől. A 
rendőrség a házkutatás alkalmával ötven darab ilyen 
levelet foglalt le a csalónál. Az ajánlatok vétele után 
a csaló leutazott a vidéki postamesternőkhöz s mindenütt 
formálisan jegyet váltott s egyszerre igen sokfelé 
szerepelt, mint vőlegény. A rendőrség megállapította, 
h°gy égy időben kilenc postamesternőnek volt a vő
legénye. A vőlegénység címén bejáratos lett a posta- 
hivatalokba s mindenütt talált alkalmat hamis posta- 
utalvány gyártására, a melyet rendszeresen lebélyeg
zett és olvashatatlan aláírással látott el. Az igy föl
szerelt utalványt azután a maga nevére címezve be
csempészte a postazsákba. Mivel pedig a postahiva
taloktól továbbított utalványokat csak három hónap 
múlva vizsgálják felül, nem is jöhettek rá előbb a 
csalásra. A répcelaki postamesternő mellől kétezer
négyszáz koronát utalványozott magának a csaló. A 
tömérdek csalás után visszajött Budapestre, de nem 
érezte magát biztosságban s a múlt év decemberét 
Amerikában töltötte. Január elején tért vissza Buda
pestre s itt újra csalásból élt. Nagybátyja nevében, a 
ki egyik vidéki város esperese levelet irt egy plébá
nosnak s pénzt kért tőle. A plébános tudakozódott a 
pénzt kérő levél hitelességéről és ez a levél juttatta a 
rendőrség kezébe a furfangos csalót.

Szerkesztői üzenetek.
V. A. urnák. Hosszufalu. A lap támogatására beküldött 

4 koronát köszönettel vettük. A levélben Írottakra nézve meg 
találja a választ lapunk mai számában. R. G. urnák, Molnos. 
A beküldött borítéknak legközelebb hasznát vesszük. Ismeret
len kérből egy számos panaszt tartalazó hosszú közleményt 
kaptunk. Kérjük a beküldőt, hogy magát megnevezni szíves
kedjék, mert csak igy bocsátkozhatunk bele a dolog tárgyalásába.

A kiadóhivatal postája.
Pillér Mihály urnák. Kisdád. Előfizetése megjuitásánál 

becses nevét átvezettük az uj nyilvántartásba, a régiből pedig 
feledékenységből nem törültük; ezért járt a lap egy ideig két 
példányban. ViztI József urnák. Kisbár. 4 korona beérkezett. 
Vojnarovszky János urnák, Mocsár. Szeptember végéig van 
előfizetve. Pásk László urnák. Józsikatelep. A 4 knronát 
készséggel nyugtázzuk. Kassa Mátyás urnák. Herencsvölgy. 
A 4 koronát vettük s ezzel junius végéig fizetett elő. Székely 
Ferencz urnák, Vámos-Gálfalva. A 6-ik számot utólag meg
küldtük. Lakásváltoztatását nem tudatta. Kurcsa János urnák. 
Koltha. Április végéig. Lapunk minden pályázatot közzé tesz, 
mely tudomására jut. Spangl Imre urnák. Szergény. A 4 koro
nát köszönettel vettük. Varga Ferencz urnák, Lankócz. Már
cius végéig. Az Évkönyvre kapott néhány előfizetés átszámí
tására nézve legközelebb teszünk intézkedést.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen

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



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
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r, Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

,1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Február 21. 21. szám.

Háború a békében.
a távol keleten, a Csendes Óceán 
n megdördültek az oroszok és ja- 
)k ágyúi s a fehér és a sárga nép 

kihulló vére pirosra festi a tenger zöldes vizét: 
pusztítja egymást a két ellenség a fölött való 
vitájában, hogy melyik kaparintsa magához egy 
gyönge harmadiknak a vagyonát. Dörögnek az 
ágyunk és a golyószóró gépek záporeső gyanánt 
ontják magukból a halált szóró magot, gyászt, 
siralmat okozva az otthon minden hirt aggoda
lommal leső szülőknek, feleségeknek, gyerme
keknek. Ezen nem csodálkozik senki, mert a 
népeknek az uralomért való versengése szinte 
olyan régi, mint maga a világ; háború volt min
dig és lesz ezután is, bár miként óhajtják is az 
örök békét a béke apostolai.

Hazánk fölött — eltekintve a dúló politikai 
viszálykodástól — a béke angyala tartja kiter
jesztve szárnyait s mi megnyugvással és azzal 
a tudattal hajtjuk le álomra fejünket, hogy éle
tünk biztonságban van s nem fenyegeti azt 
semmi veszedelem. Pedig nyugalmunk nem egé
szen indokolt. A békében is megdördülnek a 
fegyverek s gonosz emberek keze ártatlan em
berek vérét ontja. Majd kincsszomjas haramiák 
gyilkolnak, hogy a más vagyonát prédává ejt

hessék, majd megszólal a vadorzók puskája, 
gogy elpalástolja a szinte semmi értéket sem 
képviselő zsákmány megszerzését célzó bűnös 
üzelmeiket.

Két lövés dördült el most, az általános 
béke napjaiban a fejérmegyei sárkeszi határban 
s egy nagy számú család borult le zokogva 
Bozsoki József erdőőr véres hullájára, kinek az
ért kellett életét vesztenie, mert hűségesen tel
jesítette hivatásszerű kötelességét s megvédeni 
igyekezett kenyéradója jogos tulajdonát.

A rókák bőrére, a nyulak húsára fájt a 
foga két elvetemedett gazembernek s hogy az 
egyikért kapott pár koronáért egyszer-kétszer 
bepálinkázhassanak, a másikból egy ebédet vagy 
vacsorát készíthessenek: azért kellett elpusztulnia 
egy derék ember életének. Hogy két utszéli 
csavargó magának egy pár órai élvezetet szerez
hessen, azért kell most egy bánatos özvegynek 
siránkozó árváival együtt éveken át nyomorognia.

Az igazságszolgáltatás nem alszik ugyan 
s meg fogja torolni a maga nemében nem pá
ratlan és magában álló gaztettet s annak elkö
vetői megbünhődnek a földi igazságszolgáltatás 
törvényei szerint, de vájjon lesz-e ennek vala
melyes látható haszna? A két nyomorult gyilkos 
ugyan megbünhődik, pár évre megmenekül tőlük 
a társadalom, de vájjon elriasztja-e ezek bünhő- 
dése a többi vadorzót s megszünik-e az erdőőrök. 
vadászok, vadőrök életveszedelme? Dehogy 
szűnik! Még csak csökkenni sem fog, hiszen 
igazolja ezt a mindennapi tapasztalás.
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Arról, hogy évente hány ártatlan ember
életet oltanak ki a vadorzók hazánkban, biztos 
számadatokkal talán még az országos statistikai 
hivatal sem tudna pontos adatokkal szolgálni, 
annyi azonban bizonyos, hogy ha az összes ál
dozatokat összeszámlálnák, megborzadnia kellene 
az embereknek azok rendkívüli nagy számától.

Keressük a lélektani okát ennek a rákfené
nek, mely ott rágódik társadalmunk testén, de 
hiába, kielégítő megokolására a bajnak sehogy 
sem vagyunk képesek ráakadni.

Lehetne a dolgot megmagyarázni a köznép 
szegénységével és nyomorúságával, a mely arra 
kényszeríti, hogy magának még meg nem en
gedett és törvény által is tiltott módokon és 
utakon egy kis ennivalót vagy pár fillért szerze- 
zen, ezt a magyarázatot azonban alig lehet el
fogadni, mert hiszen tapasztalás szerint az orv
vadászoknak csak a kisebbik része kerül ki a sze
gényebb sorsú emberek sorából, mig a nagyobb 
rész rendesen a jobb, — sőt néha az egészen 
jó módúak közül kerül ki, de egyébként is ha 
már az Ínség vezérelné az embereket a jogtalan 
cselekedetek elkövetésénél, akkor erre inkább 
kevésbé veszélyes teret választanának maguknak, 
mert hiszen a vadorrzó sztnte mindig játszik az 
életével s azzal elég gyakran fizeti meg gonosz 
szenvedélyét.

Inkább lehetne talán elfogadnunk a vador- 
zás indító okául a vadászás szenvedélyét, mely 
némely ember egész valóját hatalmába keríti s 
ha kielégítést sokáig nem nyer, utóvégre is ele

mentáris erővel tör ki és ragadja magával áldo
zatát töskön-bokron, veszedelmeken keresztül.

Akármint van is a dolog, tagadhatlan, hogy 
az orvvadászat olyan rákfenéje a tázsadalomnak, 
a melynek kiirtásáról bármily, még a legszigorúbb 
rendszabályok alkalmazásával utóvégre is gon
doskodnia kell az államhatalomnak. Ha a fenn
álló törvények szigora elégtelen, vasy ha azok 
végrehajtása lanyha, ám szigorítani kell a tör
vényeket s azokat azután minden kímélés nélkül 
végrehajtani.

A mi korunk a humarizmus kora s még a 
legnagyobb bűn elkövetelésénél is szeretünk ke
resni olyan lélektani okokat, a melyek behatása 
foiytán a bűnt elkövető nem cselekedhetett más
kép, mint a hogy cselekedett. Ha a gyilkos rabló 
vagy vadorzó szegénysége miatt nem tud ma
gának védő ügyvédet állítani, maga az állam- 
hatalom rendel ilyet részére s ennek feladata 
azután lehetőleg fehérre mosni a szerencsent s 
kihúzni a hínárból a gonosztevőt. Készséggel 
elismerjük, hogy a humanizmus, az emberbaráti 
szeretet nagyon szép dolog, de más kérdés, hogy 
megérdemli-e annak maga irányában való alkal
mazását az, ki elég gonosz volt önszivéből ki
tépni a felebaráti szeretetnek még a csiráját is és 
minden lelkifurdalás nélkül kioltani embertársa 
életét s nyomorba kergetni egy egész ártatlan 
családot csak azért, hogy ez által esetleg pár 
napi elzárástól vagy pár korona pénzbírságtól 
meneküljön

A kicsiny bűnök szülik a nagyokat s igy

TAIL C Z ->£

Vidrák után.
— »A természet® után. —

Kebruár kemény napjainak nyomorúságát érezzük- 
»Az' élet fogva van s megdemedett.» Álmát 
aluszsza a növényi élet s a természet álmához 

nincs fogható. A mi álmunk tele van működéssel: a 
szív ver, a keblünk piheg, képzeletünk csapong. A 
természet álma a halál mozdulatlansága, melyből szinte 
képtelenségnek tetszik a fölébredés.

Kétségbeejtő e mozdulatlanság. Belénk evődött 
már a tudomány rideg sarktétele: A mozgás élet, a 
mozdulatlanság halál. Talán azért annyira leverő a 
tájék téli képe.

Könnyű addig szivedbe lopni a hangulatot, mig 
szél dúdolja a lombtalan erdőben halk siralmait; mig 
a hajlós gályák milliói sóhajtoznak, zűgnak-búgnak

körülötted, mint valami ezersipu orgona; hiszen a 
mozgás az élet jele s igy elhagyatva nem érezheted 
magad a legsivárabb kietlenség közepette sem; de 
barangolj egymagádban az erdő úttalan utjain, mikor 
elfogja a friss hó lépteid neszét, mikor nem zizeg a 
bokor, nem búg a fák sudara. nem játszik körötted a 
szél és kiséreteties homály borong mindenfelé, amerre 
csak fordítod tekinteted: bizony érezni fogod a moz
dulatlanság leverő, kétségbeejtő voltát, bárhogy küz- 
denél is ellene.

** *
Csendes akonyat teríti szét takargató leplét Sarok

erdőre. Nem támadt akkora szellő sem, mint amekko
rát a nagy pávaszem szárnyalippenése kelt. A nap le
bukott az ég peremén s nesztelenül, lopva vonszolta 
maga után szétfoszlott biborpalástját.

Lassú átmenettel, az erőszakosság minden árnya
lata nélkül vége úgy tetszett, hogy az est beállt, pe
dig sötét se volt. Nincs az éjszakának az a sötét fe
kete lepedője, melylyel elnyomhatná a fehér hó vilá-
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ha az utóbbiakat akarjuk kiirtani, első sorban az 
előbbiek apasztására kell törekednünk s ezt csak 
akkor lehet elérni, ha a nagy bűnöket könnyen 
szülő kicsinyeket drákói szigorral megtorolva, az 
azok elkövetésére hajlandósággal bírókat a vét
kezéstől visszariasztjuk. Ha nem országos, hanem 
csak bizonyos vidékre szoruló a baj, ám szigorí
tani kell a törvényeket ennek a területére s nem 
szabad visszariadni a megtorlás legrettenetesebbje, 
még a statárium alkalmazásától sem.

Alkalmas lenne a vadorzásnak ha nem is 
végleges megszüntetésére, de legalább jó rész
ben való apasztására a védő személyzet fegy
verhasználati jogának a kiterjesztése is, mert a 
most érvényben lévő szabályok ennek jogait 
olyan szűk korlátok közé szorítják, hogy a szol
gálati fegyver inkább csak fényüzési cikknek, 
mintsem védelmi eszköznek tekinthető s vise
lésének mindaddig, mig a fatolvajok és vad
orzók üldözésére és támadására nem használ
ható, gyakorlati értéke alig van.

Bármi módon, nem csak kérjük, de követel
jük a gyilkosok ellen való védelmet!

gosságot árasztó erejét. Csökkentheti, de el nem nyom
hatja soha.

Este volt s én egymagám jártam az erdő széles 
fasorának kissé megtaposott cserkészútját. Hamar a 
végére értem, hol kanyargós partok között siklott tova 
a vastag jég alatt a vémélyi Duna leapadt vize.

Megálltam a parton kémlelve a nyomokat, csa
pákat. Egyet sem fedeztem fel. A legcsekélyebb nesz 
sem hallatszott. Mélységes csend borult körém, mintha 
megállt volna az idő, hogy lélekzetet vegyen; mintha 
hallanék ilyenkor a perczeknek az örökkévalóság 
óczeánjába való csöppenését.

Hogy szabaduljak a rámnehezedő roppant ma
gány önsúlyától, megindultam a viz folyása mentén 
lefelé. Ellaposodott a part. A finom homok is össze- 
fagyot csontkeményre, fölötte vékony hóréteg fogta fel 
lépteim neszét. Itt már tele volt csapákkal a part. 
Vidra járt e helyen és pedig nem is valami régen. 
Bizonyára keresett és talált is már valami léket lejebb 
s javában űzi rablókalandját. Kutassunk.

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

Bbben az időtájban már az őzvad is csak a 
hűvösebb és a fiatalabb erdőrészletekben érzi 
jól magát, de mind sűrűbben keresi föl már 

ez is a nagyobb kukoricatáblák árnyékait hová lassacs
kán egészen ki is szokik, azonban ennek dacára is 
szép, csendes, meleg napokon július vége felé már 
délelőtt 10 órától délutáni 5 óráig a bak beugrik a 
csalsipra, esős, szeles és hűvösebb időjárással azonban 
nem kaphatni cső elé: ilyenkor nem üzekedik.

Az őzek üzekedéséró'I lévén szó, a mikor is a 
bakok a suta hangjának utánzásával olyan könnyen 
cső elé kaphatók, nagyon melegen ajánlom ezen a 
helyen a lelövésekben való mértéktartást, mert a bakok 
szertelen pusztítása az állományra végzetes lehet. Az 
őzek közt ellenben nem éppen ritkaság az »üz-düh«- 
ben szenvedő bak. az ilyen azután — ugyancsak az 
állomány érdekében — feltétlenül puska elé csslandó 
és leteritendő. Az ilyen — határozottan betegszámba 
veendő — egyedeknek ismertető sajátsága: a mértéket 
nem ismeerő üzekedési hajlam, űzési mánia, mely 
rendellenes ténykedésével nem csak a sutákat meríti 
ki, teszi tönkre, lökdösi össze-vissza, sőt agyon is, 
de hasonló kíméletlen elbánásban részesíti a nálánál 
gyengébb bakokat is és igy a suták megtermékenyítése 
nagyon hiányos lehet.

A dámvad is üldözi az őzeket, ezek tehát, 
mint már említettem is - nem együvé való vadak, 
ha csak nem igen nagy a közös terület. Különösen

Be kell kerülnöm az erdőbe, a fák közé, mert 
sürü csepőtés állja el utamat. A fák roskadoznak a 
szép tehertől, mely gályáikra rakódott, mint a pehely. 
Mintha csak oda volna lehelve — s tán elég is volna 
a lehellet, hogy rám hulljon a szemfényvesztő munka 
mesteri alkotása. Megérintettem véletlenül egy husán
got, attól menten ellepett halk zizegés közt a fehér 
csillagok ezre. Most valamivel kevésbbé rikítók a nagy 
fehérség közepette, mert ruhámat belepte a hó.

Meg kell állanom. A túlsó oldalon egészen bele- 
hajlik a vízbe, illetve belefagyott egy fűzfa. Ott talán 
van nyitott hely melybe lemerülhet a vidra. Nem is 
csalódom, csak az a kérdés, használja-e a kedvező 
helyet valami buksifejü bandita. Hallgatódzom jó ideig, 
de bizony hasztalan. Mehetünk tovább!

A félhold sarlója ekközben egyre tovább siklik 
az égnek mérhetetlen tengerében, mint valami magá
nyos sajka s halvány, sápadt fénynyel szórja tele a 
környéket. A fák galyszövedéke közt mintha repülne, 
rohanna, mintha minden kis buvócskát meg akarna
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zárt vadasokban kerülni kell ennek a kétféle vadnak 
együttes kezelését.

Az őzek első ízben való üzekedési időszakában 
állapítandó meg a fővad rendes váltója és annak meg 
szokott tartózkodási helye s most már telhető pontos
sággal jegyzékbe veendő a vad létszáma kor és ivar 
szerint s különösen számon tartandók a borjak nél
kül csatangoló meddő suták is melyek szükség esetén 
ennek dacára is az első évben kíméletben részesitendők, 
mert a következő évben még vethetnek borjut.

Fentebb említést tettem volt a zárt vadasról is; 
erre nézve ez alkalommal nem tartom szükségesnek 
többet előadni, mint hogy az legyen elég tágas, jól zárt, 
változatos terepü, a vad ismert igényeinek mindenekben 
megfelelő hü utánzata a szabad vadasoknak; lehet 
ezekhez beugrókat is készíteni és ilyen helyeken — a 
könnyen bekövetkező elkorcsosodás meggátlása céljá
ból időközönkint szükséges uj tenyészanyag beszerzése 
által a vérfelfrissitésről is gondoskodni,

A mi pedig a vadaknak zárt vadasokban való 
takarmányozását illeti, ebben a tekintetben is ugyan
azok az elvek és szabályok követendők, mint a melye
ket követendőknek jeleztem a nyílt vadasok kezelésé
nél. A vad itt sem igényel sem több, sem különb 
tápot, mint a nyilt vadasokban, de mivel a vad a zárt 
vadasokban ezek kisebb és igy talán nem is olyan 
változatos voltánál fogva aligha képes rendes táp
szükségletét feltalálni, igen természetes, hogy ezek 
bőségesebb mesterséges táplálására nagyobb s állandó 
gond fordítandó egész éven át. Zárt vadasokban annyi 
megfelelő és változatos mesterséges táppal látandó el 
állandóan a vad, a mennyit ez csak pocsékolás nél
kül elfogyaszthat.

Sózok is éppen úgy állitandók fel s gondozan- 
dók a zárt vadasokban is, mint a nyilt vadas területeken.

Augusztus első felében az őz még erősen hódol 
fajfentartási ösztönének; a szarvas és dámvad a hizási

idényben van, húsúk ekkor legizletesebb s legélvez
hetőbb, de az okszerű vadász még mindig csak a 
gyengébb bikákra les és cserkész s szép eredmény 
érhető el az erdőszéleken megállapított forgókon, hol 
a vad most igen szívesen vált ki a rétekre, a vetésekre 
s innen ismét vissza, most már inkább csak az erdő
ségek széleibe. Egyúttal elérkezett azonban a vadas
kertek eme célra kezelt szántóinak is repcével és 
bokros rozszsal való bevetésének nemkülönben a 
lombtakarmány gyűjtése befejezésének az időszaka is. 
Most teendők meg a nagyobb vadászatokhoz is a 
szükséges előleges intézkedések is; elkészítendő a 
vadászati üzemterv; tudni kell s jegyzékben kell lenni 
annak, hogy mennyi és miféle vad lőhető még le a 
tulajdonképeni vadászati idényben, hogy ez merre jár 
s hol van rendes tartózkodási helye.

Természetes, hogy arra csak nagy ügyszeretet, 
lelkiismeretesség, pontosság, kitartó szorgalom s a csapa 
és a nyomismében való kellő jártasság képesíti még 
a hivatásos szakvadászt is.

Végezetül elérkezik a vadászok aratási ideje. Az 
őzbak még a pagonyok sűrűiben sutája nélkül igen 
jól érzi magát; az átélt szerelmi izgalmak után még 
egyelőre csak pihenni vágyik és csak magánosán 
váltogat ki a tápban még eléggé gazdag tisztásokra, 
hol az éj leple alatt eltelvén, reggelenkint vissza
vonul az erdőség ama sűrűibe, hol már a suta is 
vágyakozik az unott magány után a páros életre 
melyet a bak sem nélkülözhet már soká, közös el
határozással követvén a szarvasok és dámvadak jó 
példáit, melyek már jóval korábban szakítván a remetés- 
kedő élettel, javában falkába verődve barangolják az 
erdőségek mélyebb sűrűit, a hol az agancsárok hűvö
sebb időjárással, előbb, melegebb napokban pedig 
később és pedig az előbbi esetben inkább a védettebb 
völgyekben, utóbbi esetben pedig a magasabb fek
vésű helyeken megkezdik agancsaik összeverését, majd

világítani a bokrok és tölgyfákon. Talán bizony titkokat 
hajhász! Nem talál semmit. Most nincs itt madár, nincs 
fészek, mely fölött szárnyát kiterjesztve ülne egy kis 
világ oltalmazója, védője; ami madár akad most, be
húzódik az ember közelébe, ott védettebb helyeket 
talál esti pihenőnek.

Sürü, czimeres náddal benőtt helyhez érek, mely 
egy darabon lefelé húzódik a parton. Abból szöszmö- 
télő halk nesz üti meg a fülemet, mely majd elhal, 
majd erősbödik.

Odalopódzom a közvetlen közeibe s tanakodom 
magamban, hogy vájjon mi lehet a nesz okozója. 
Hirtelen nagyot zördül a nád, majd kigyószerü vo
nalban hajladozik, törik, ropog s azután megint csak 
halk szöszmötölés hallatszik, mintha a jég hátán fut
kosna valami.

Nem látok semmit, de már elárulta a vidra ott
létét az erős lihegés, egy-eg*y sípoló füttyentés. Jobb 
helyet keresek magamnak, ahonnan a jégre is szabad 
kilátás nyílik.

Meglepődtem.
A nádkarély szélén két vidra ficzánkolt, játszott 

egymással. Nekem úgy tetszett, mintha csak most 
leltek volna egymásra.

A hó ugyanis nem árulta el ugrándozásuk nyo
mát; érintetlenül simult szét a fülelete, ami pedig 
hosszabb együttlétük után lehetetlen lett volna.

Küzdött bennem a vadász vére a megfigyelővel, 
de nem sokáig.

Hamar diadalmaskodott a megfigyelő. Az egyik 
vidra szörnyen tüzeskedett, de a másik kitért mindig 
előle. Mintha csak bolondította volna.

Csodálatos forgolódás, tovairamodás, kergetődzés 
volt ez.

Magamnak is utánuk kellett sietnem, ha meg nem 
akartam bánni, hogy engedtem a megfigyelés iránti 
vágyamnak. Túlságosan nem is kellett óvatoakodnom. 
Nem láttak, nem hallottak azok most semmit. Siet
ségemben nekiütődtem egy fának, melyről zizegve 
szakadt rám a fehér hótömeg. Tűrtem, hogy rám zu-
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pedig a pokoli bőgést is, a mely időre a cserkész 
ösvényeknek és a barkácsoló utaknak jókarban kell 
lenniök, hogy az évről évre rendszerint fölkeresett 
rigyetési helyeken a cserkészés és a barkácsolás már 
szeptember hónapban is kellő sikerhez juttathassa a 
vadjai érdekében olyan nagy áldozatokat hozott tulaj
donost, bár a szarvas legerősebb bőgési ideje október 
hó első fele s a napnak esthajnali óráitól reggelig 
terjedőleg, kivételképen azonban nappal is hallhatni 
szarvasbőgést. A bika egyébként a nappalt inkább a 
pihenésnek szenteli és erre az időszakra a dagonyákba 
s az erdőségek fiatalabb sűrűibe vonul félre erőt 
gyűjtendő a nap leáldozása utánra reá váró újabb 
tevékenységhez, a mikor is az erdőségek évszázadokat 
számláló koronás tölgyeit is megrázó bőgésére ponto
san összegyülekeznek a sihederektől lépten-nyomon 
kisért és kisértett háremhölgyek, hogy a még eddig 
foganatlan maradt érintésből ismételve kivehessék végre 
is sikeres részüket attól a földuzzadt nyakú, maga 
körül kiállhatlan bűzt terjesztő és élvezhetlen husu 
erdőkirálytól, mely kielégithetlennek látszó nemi ösztö
nének hódolva megveti még a tápot is, mig csak meg
fogyatkozott testi erővel, lesoványodva, kimerülve s 
dicsőségunottan félrevonulásra nem kényszerül, át
engedve helyét és szerepét a kitartó buzgósággal 
folyton csak sóvárgó fivatalabb bikáknak, a mikor is 
ezek a veszély elhárultával fiatal tűzzel, heteken át 
folyton fokozódó szenvedélytől ösztökélve hatalmukba 
ejtik az egész erdőséget s még áldázabb bőgéssel 
hirdetik uralkodásuk kezdetét a már vagy teljesen 
magánosán, vagy legföllebb csak néhányad magával 
bolyongó és a szerelmi légyottra hívogató lárma iránt 
már teljesen közömbösen viselkedő, rokkant öregebb 
bikáknak.

jH a szn o s  tu d n iv a ló k .
Gyümölcsfáink csekély termést hozamának 

oka. Földmivelósi kormányunk évek óta megtesz 
mindent, hogy az ország gyümölcsfa állományát, meg- 
szaporitsa s annyi gyümölcsfa van ma már az országban 
tényleg kiültetve, hogy csak azok termését kell fokozni 
és biztosítani hogy gyümölcstermelésünk jövedelmezővé 
váljék. Ezt azonban eddig szokásos trágyázási eljá
rásunkkal elérni nem fogjuk, mert e tekintétben szo
kásos eljárásunk nincs, amennyiben gyümölcsfáinkat 
trágyázni nem szoktuk, pedig semmiből azok sem pro
dukálhatnak semmit, s ha egyszer kiélték azt a talajt, 
a melybe bele vannak ültetve, többé gyümölcsöt te
remni nem fognak. Nem trágyázza pedig a mi gazda
közönségünk a gyümölcsfákat azért, mert composzt 
készítéssel nem szeret foglalkozni, az istállótrágyát 
pedig sajnálja a gyümölcsöstől, de legtöbnyire nem is 
réndelkezik elengedő mennyiséggel. Külföldön is ez az 
oka annak, hogy a gyümölcsösök trágyázására mindég 
kiterjedtebben kezdik a műtrágyákat használni, a mely 
eljárás igen czélszerünek s valóban hasznosnak bizo
nyult. A külföldi tapasztalatok szsrint legcélszerűbb 
a műtrágyát a gyümölcsös egész talájára kiszórni, 
aláásni s a talajon valamely kerti növényt vagy bur
gonyát termeszteni. Az ilyen közöttes termelésnek az 
előnye, hogy a talaj eke, kapa vagy ásó segélyével 
ismételten meglazittatik, az esővíz napsugár, fagy 
jobban behatol, mire a fák valósággal felujulnak s 
rendkívül bőtermésnek indulnak. Ezen esetben termé
szetesen egész erősen kell trágyázni, hogy a közöttes 
növény mellett a fáknak is elengedő tápláló anyag

dúljon a fehérség. Meg sem moczczantam helyemen, 
de azért odapislogtam a játszó vidrákra, hogy vájjon 
fölfedeztek-e. Azok bizony észre sem vették ezt a 
kis neszt.

Kissé hosszadalmasnak találtam a sok bolondo
zást s már azon voltam, hogy czélba veszem az egyi
ket, mikor váratlanul egy harmadik vidra is szemembe 
tűnt. Lopva közeledett a part mentén, hogy közelükbe 
férhessen.

Leeresztettem a fegyvert. Mi fog most történni? 
Mindkettő felkapja fejét s bámul a jött-mentre. A 
szeladon dühre gerjed. Vicsorgatja a fogát. A játszi, 
enyelgő kedv elhagyja s féltékeny harag lopódzik 
szivébe.

Az ostromolt, mintha neki semmi köze se volna 
az egész dologhoz, szépen féireáll az útból s csak 
lopva pislant visaza a küzdő porondra.

Azok már akkor egymásnak rontottak, Harapták, 
tépték egymást. Csúnya módra összehenteregték a

havat. Sokszor úgy össze voltak gabalyodva, hogy alig 
vehettem ki összefonódó testüket.

A sápadt hold bámulva nézte a féltékenység 
harczát a csendes éjszakában.

Az egyik vidra, — hogy a jött, — ment volt-e vagy 
a másik, nem tudom, — minden áron menekülni akart, 
de a másik újra megcsípte s tépázta erősen. Nekem 
is bele kellett szólnom a vitába, ha hasznát akatam 
látni ácsorgásomnak.

Közéjük lőttem. Az egyik menten beadta derekát, 
de a másik keveset kaphatott a lövésből mert mene
külni igyekezett. A második lövésemre azonban az is 
elterült a havon.

A lövés perczében nagyot locscsant a viz azon 
a helyen, hol az útból félreállt vidra szemlélte a harcz 
kimenetelét. Eltűnt a jég alatt. Én sietve mentem 
utána a parton, hogy az első léknél észrevehessem, 
de hiába. Nem akadt szemem elé semerre sem.

Csalódottan vetettem vállamra puskámat, hogy 
a két elejtett vidrát a partra szállítsam. Rámentem a
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jusson, a mit egyedül istállótrágya alkalmazásával el
érni nem lehet:

A gyümölcsfák műtrágyázásával különösen Né
metországban értek el rendkívül kedvező eredményeket. 
Legutóbb Vagner közölte erre vonatkozólag kísérleti 
eredményeit. 11 éves meggy-fáit trágyázta 2800 grámin 
kainittal 1212 gramm szuperfoszfáttal és 665 gramm 
salétrommal. A trágyázott fák teremtek darabonként 
7 30 kg. megygyet, a trágyázatlanokkal szemben, melyek 
2,9 kgot teremtek. 22 éves renet-almafáit trágyázta 
500 gramm klórkáliummal 1030 gramm szuperfoszfáttal 
és 900 gramm kainittal: a trágyázottak termésátlaga 
volt 1262 kg. alma, a nem trágyázottaké 843 kg. 
Kasseli reuet-allmáfáit trágyázta 1050 gramm klorka- 
liummal 2285 gramm szuperfoszfáttal és 1365 gramm 
chilisalétrommal. A trágyázott fák adtak darabonként 
5050 kg. almát, a nem trágyázottak 1365 kgot.

Ez adatok tehát kézzel foghatóvá teszik, hogy 
a műtrágyák segélyével egyszerűen, olcsón óriási módon 
lehet a gyümölcsfák termését fokozni, a mi nagyon 
is indokolttá tenné, hogy gyümölcsöseinkben a mü- 
trágyaféléket eddiginél kiterjedtebben alkalmazzuk.

K Ü L Ö N F É L É K .
Az automobil sebessége. Sebesség dolgában 

a gyorsvonat is mögötte marad a legmodernebb járó- 
münek, az automobilnak. A rémes eredményű páris- 
madridi automobilverseny páris-madridi szakaszát, mely 
552 kilométer hosszú, Gábriel 5 óra 13 perc 31 másod
perc alatt futotta be, vagyis óránkint átlagosan 105 
kilométer utat tett meg. Az útközben eló'forduló 
nehezebb szakaszokat azonban kétségtelenül ennél 
lassabb tempóban kellett megtenni, úgy, hogy viszont 
elfordultak helyek, a hol Gábriel 140—150 kilo
méter óránkinti álagos sebességgel haladt, ez pedig 
másodpercenkint 40—42 méternek felel meg. Hogy ez

jégre és zsineggel összekötöttem a két vetélytársat s 
kivontattam őket a partra s ott tovább fel a széles 
fasorig, hol várakoznia kellett rám a kocsinak abban 
az esetben, ha lövés lesz hallható.

Korán érkeztem egy kicsit, azért ott hagyva zsák
mányomat, tovább cserkésztem felfelé, de annyi aka
dály került utamba, hogy tanácsosabbnak láttam vissza
fordulni.

Egy darabig még elmerülhettem a téli táj szem
léletébe, azután sebesen jövő szán közeledése akasz
tott meg.

Jó későre járt az idő. Eddig csöppet sem éreztem 
az álmosságot, de most meleg bundámba takarózva, 
mindenképen elnyomni igyekezett. Hasztalan küzdtem 
ellene, pedig oly szép volt az ég, oly szép a föld, hisz 
ezernyi-ezer csillag ragyogott, tündöklött az égi nagy 
mezőn, a hó sziporkázott a szelíd holhfényben.

S mégis.
Nem csoda, hisz éjfél volt, egy kedves nap ntolsó 

perczei . . .

micsoda óriási sebesség, legjobban fölfogjuk akkor, 
ha tudjuk, hogy a gyalogos 1*3—1 "7, a galoppozó ló 
4—5, a közepes sebességű tengeri hajó 9 — 10, a gyors
vonat 25—30, a kitűnő vesenyló 25—26, a posta
galamb 30 és a leghevesebb vihar 39 métert halad 
másodpercenkint. A páris-bordeauxi luxusvonat hét 
óra alatt teszi meg az utat, pedig ez nem megy a 
hegyeken keresztül, mint az automobil.

Egy csónakon a föld körül. A durbán-i ki
kötőbe (ennek a városnak a nevét a dél-afrikai háború 
alkalmával megtanulta a világ) nehány nap előtt egy 
csónak érkezett, a csónakban három ember. Egy heti 
tartózkodásra szálltak ki. A három ur: Boss kapitány, 
egy Mr. Luxton nevű amerikánus és Dix ur, a kanadai 
parlament tagja elmondották, hogy csónakjukon a 
világ körülutazasára indultak. A vakmerő vállalkozás 
oka természetesen: fogadás, a fogadás summája 30.000 
korona. A három bátor ember 1901 május 21-én indult 
el Baucouver-ből, Brit-Kanadából. Ezóta a csónak 
egész szélességében áthatolt a Csöndes-tengeren, volt 
már Sidneyben, Melbourneban és Uj-Zeelandból ment 
Dél-Afrikába. DélAfrikából Dél-Amerikába megy, onnan 
Angliába és Angliából az Atlanti óceánon is áthaladva 
oda, a honnan elindult. Észak-Amerikába. A csónak 
egy indiánus-ladik, úgynevezett Tilikum: egy hatalmas 
cédrusfa kivájt törzse. Úgy látszik, fölösleges volt a 
gőzhajót föltalálni.

Óriási fák. A változatosságokban kifogyhatatlan 
természet a növényvilágban sem fösvénykedik a hatal
mas termet adományozásával. Eddig azt tartották, hogy 
a Kaliforniában tenyésző Sepuoia Gigantea a leghatal
masabb fa, de most ettől elvitatják a tudósok az első
ség dicsőségét és azt állítják, hogy a legtekintélyesebb 
faóriások az ausztráliai járatlan őserdőkben vannak. 
Ez a fa az Eukalyptusz, Miiller báró természettudós 
mérései szerint 100 méteres egyenletes törzszsel dicsek
szik, a mely fölött még 55 métert ad a lombozat. 
Ezzel szemben a leghatalmasabb Washington-óriások 
Kaliforniában alig 92 méteresek a földtől a csúcsig. — 
Az Eukalyptusz aránylag vékony törzsű, sudár fa, 
nyolc felnőtt ember kiterjesztett karral körüléri. Az 
őserdők e mamutjai Melkurne közelében százszámra 
állanak. Érdekes, hogy levélzetük, mint a legtöbb 
ausztráliai fáé, élével áll lefelé, tehát alig vet árnyékot 
a földre. Ennek az a magyarázata, hogy az egész 
kontinens esőben szegény, a nap pedig tűrhetetlen 
forrón küldi alá sugarait. Ha most már lapjukkal fordul
nának a nap felé, gyorsan elpazarolnák a talajból fel
szívott vizet és egy-egy melegebb nyáron egész erdő
ségek száradnának ki. A természet hát okos, előre
látó gazdának bizonyul itt is. — E fák életkorát meg
határozni igen tanulságos lehetne a tudósra nézve, de 
még az idevágó következtetések útját is bevágja az a 
körülmény, hogy évgyűrűket megkülönböztetni nem 
lehet az Eukalyptuszon. De Müller báró biztosra veszi, 
hogy ezek a hatalmas fák sok-sok évszázadot éltek át 
a föld múltjából.

*1® *?/• tűi* *#• *$• *sf/* *?/•

H Í R E K .
Felkérjük azokat a tisztelt olvasóinkat, kik elő

fizetéseik megújításáról még eddig nem gondoskodtak, 
kivált pedig azokat, kik még a múlt évről is hátralék
ban vannak, hogy lehetőleg legrövidebb idő alatt úgy 
hátralékaikat kiegyenlíteni, mint nemkülönben előfize
téseiket is megújítani szíveskedjenek. Azoknál, kiknek
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hátraléka egy negyedéven túl terjed és ezt a folyó hó 
végéig nem rendezik, kénytelenek leszünk a lap további 
küldését beszüntetni s követelésünket postai megbízás
sal beszedni.

Az o rszág  leg ö reg eb b  m ezőőre. R.-Sömjén, 
vasmegyei község el mondhatja, hogy szolgálatában 
van a mezőőrök nesztora, Varga György, a ki a köz
ség szolgálatában ötvenhárom esztendőt töltött és még 
ma is védi a határt. Az öreg mezőőrnek aranyjubileumot 
rendez a község és Tallián íöldmivelésügyi miniszter 
díszes, az öreg mezőőr hűségét és odaadó szolgálatát 
dicsérő rámás oklevelet küldött az üunepeltnek s meg
szerezte azt egy kis pénzjutalommal is. A mezőőr ju
bileumán a vármegye és gazdasági egyesület képviselői 
is ott lesznek.

A p o zso n y i h u szá ro k  bün te tése . Február 
másodikan néhány öreg huszár zavargást támasztott 
Pozsonyban. A helyőrségi biréság Ítéletét minap hir
dették ki a zavargó huszároknak. A kihirdetés Frigyes 
főherceg hadtestparancsnok rendeletére ünnepi forma
sággal történt a kaszárnya udvarán, ahol díszruhában 
megjelent az egész tisztikar és legénység. Kraft Rezső 
fődadnagy-hadbiró olvasta föl az Ítéletet, amely szerint 
Lederer Ignác közhuszárt, mint fölbujtót, zendülés 
büntette és fegyelmi kihágás miatt négy évi és kileno 
hónapi börtönre, Vitéz Péter közhuszárt négy évi és 
hat hónapi börtönre, Etmar Ferencet négy évi, Varga 
Dezsőt egy évi, Veres Jánost tiz hónapi, Lalak Istvánt 
tizenegy hónapi, Német Adrás őrsvezetőt lefokozással 
egybekötött tiz hónapi, Szijgyártó Ferencet, Laadi 
Imrét, Csakony Ferencet, Lasani Istvánt tiz-tiz hónapi, 
Benkő Ferenc őrmestert két hónapi börtönre és Kovács 
Éliás közhuszárt két hónapi fogházra Ítélte.

B altim ore  p usz tu lása . Olyan óriási tűzvész, 
mely február 7.-én vasárnap Bajtimore város nagy 
részét elpusztította, nem igen fordult elő az utolsó 
szász esztendőben. Az egész város lángokban állt s 
minden mentő kísérlet teljesen hiábavaló. A katasz
trófa keletkezésének okát még nem tudják; állítólag 
egyszerre több gázgyárban robbanás történt s ez okozta 
a tűzvészt. Washingtonból és Annapolisból külön vo
natokon szállítottak katonaságot az égő városba. Egy 
newyorki távirat szerint a képviselőházban iuditványozni 
fogják, hogy a baltimorei égetteknek egymillió dollárt 
adjanak segítségül. Délután a tűz még mindig tartott, 
140 hoidnyi területen leégtek az épületek. Az utcákat 
sok helyütt tiz láb magas romhalmaz borítja. Kato
nai őrizetet rendeltek ki. Washingtonból utászok ér
keztek nagymennyiségű lőgyapottal, hogy robbantások
kal szigeteljék el a tüzet. A kikötőben lévő hajók 
közül több száz tengerre indult, hogy megmeneküljenek 
a lángoktól. A kárt 2 — 300 millió dohára becsülik.

Baltimore az Unió egyik legnagyobb és legszebb 
városa. Az Írországból Amerikába vándorolt Baltmore 
bárók alapították 1749-ben és tőlük kapta nevét a 
város, amely ma félmillió lakost számlál.

G yilkos v ad o rzó k . Vakmerő gyilkosságot kö
vetett el világos nappal két elvetemült ember a fejér
vármegyei Sárkeszi határában. Bezsoki József uradalmi 
erdőőr minap délután kőrútjára indult, miközben az 
erdő szélén nyúlnak és rókának fölállított tőröket talált. 
Körülnézett s a közeli bozótban két fegyveres embert 
vett észre. Igazolásra szólította őket, de a vadorzók 
futásnak eredtek és csakhamar eltűntek egy kunyhó 
mögött. Bozsoki erdőőr utánuk ment s mikor a kunyhó 
közelébe ért, a hová ezek szinte elcsalták, mintegy 
húsz lépésnyi távolságból a két ember egyszerre rá

lőtt az erdőőrre. Mind a két lövés talált s a szeren
csétlen ember holtan terült el a földön. A gyilkosok 
erre menekülni akartak, de a közelben dolgozó mun
kások a lövések zajára elősiettek, s hosszú hajsza 
után elfogták őket. Az egyik vadorzó Boros Mihály 
székesfejérvári rovott múltú napszámos, a másik Szabó 
István sárszentmihályi földmivés. Még az nap Tömöry 
József vizsgálóbíró Hercz Oszkár dr. törvényszéki or
vossal a helyszínére meut s kihallgatta a gyilkosokat, 
a kik beismerték tettüket A boncolás megállapította, 
hogy az egyik lövés a szerencsétlen embert halántékon, 
a másik a szivén találta. Mind a két lövés föltétien 
halálos volt. Az erdőőr nagy családot hagyott hátra. 
A vadorzókat beszállították a székesfejérvári ügyész
ség fogházába.

T öm eges m érgezés p ap rikával. A somogy- 
megyei Kölesd községben vásár volt az ó'szszel s a 
közeli környék népe ott vásárolta össze, a mire télire 
szüksége van. Néhány tolnai ember paprikát árult a 
vásáron, különösen kölesdi és a medinai embereknek. Ez 
a paprika nagy bajnak vált az okozójává. Szekszárd- 
ról azt írják ugyanis, hogy mind a két faluban, de a 
környéken is többen megbetegedtek tőle, Kölesden 
egy beteg a minap meghalt, egy másik pedig oly 
rosszul van, hogy aligha épül föl. Az eset tudomására 
jutott a hatóságnak, a gyönki járásbíróság vizsgálatot 
indított s kiderült, hogy a tömeges megbetegedés oka 
az a paprika, a mit a tolnai emberek a kölesdi vásáron 
árultak. A járásbíróság a paprikából mintát küldött föl 
Budapestre kémiai vizsgálat végett. Kétségtelen, hogy 
a paprikába akár hamisítás utján, akár véletlenül mérges 
anyag került, mert a betegeken az ólommérgezésre 
emlékeztető jeleket észleltek az orvosok.

C saládi d rám a. Véres eset hire jön Szinérváraljá- 
ról. Egy ottani gazdaember, a kilencven esztendős 
Gózsa Lupuc-összeveszett a menyével. Dulakodás köz
ben az asszony fölkapta a keze ügyébe eső kést és 
hasba szúrta vele az aggastyánt, a ki erre baltával le
ütötte az asszonyt. Mire a hatóság emberei meg
érkeztek, az asszony már meghalt, Gózsa Lupuc is a 
végét járta, de még ki tudták hallgatni.

A rágalom  á ld o za ta . Faluhelyen hamarabb 
terjed a gyilkos pletyka, mint a kis házak szalma
födelén a tűz. S miként egy óvatlan pillanatban egy 
piciny lángból pusztulás lesz, úgy lesz olykor a pletyká
ból szörnyű rágalom, okozója végzetes tragédiáknak. 
Ilyen eset hírét hozza most egy brassói távirat. A 
megyebeli Csernátfalu község állami iskolájában Wal- 
lanka Maiid volt a tanítónő. A fiatal, szép leánynak 
akadtak irigyei, a kik pletykáztak rá, pedig semmivel 
sem szolgáltatott okot arra, hogy bántsák. Ám a pletyka 
terjedt s mire az első háztól eljutott az utolsóig, már 
olyan öldöklő rágalommá nőtte ki magát, mely egy 
csöpp tisztességet sem hagyott a szegény leányon. 
Hogy a híreket ki terjesztette, nem tudják. Wallanka 
Matild, úgy látszik, semmiről sem tudott. A minap 
azonban bálban volt s ott, úgy látszik, eljutott az ő 
füleihez is mindaz a sok rossz, a mit róla hireszteltek. 
A rágalom, a mely ellen nem tudott védekezni, halálos 
keserűséggel töltötte el. Kétségbeesésében öngyilkos
ságra szánta el magát s a mint a bálból hazatért, egy 
revolverlövéssel véget vetett életének. A boldogtalan 
leány holttestét Brassóba vitték, hol másnap temették 
el nagy részvéttel.

H am isíto tt c igare tta . Érdekes fölfedezést tett 
a rendőrség Kőbányán: olyan műhelynek jutott a 
nyomára, a hol féléve gyártották már a hamisított
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Princesas-cigarettakészletébe ebből a portékából, a 
melynek az igazi Princesas-hoz képest való értéke 
kitűnik abból, hogy száz darabját egy korona húsz 
fillérért vesztegette a gyártója, a pincér pedig a meg
szokott ött fillérért adott túl darabján. Két ügyes 
detektív leplezte le a hamisítást. A zamatjáról tsmerték 
meg a cigarettában a silány utánzatot, a mely úgy 
szemre teljesen hasonló volt a valódival, még a viz- 
nyomaj is rajta volt a hüvelyén. A detektívek elvittek 
két darabot a hamisított cigarettából a dohánygyárba, 
a hol alapos megvizsgálás után kostatálták, hogy a 

•detektiveknek jó szimatjuk volt, a eigaretta csakugyan 
hamisítás. A rendőrség erre tovább nyomozott s csak
hamar végére járt a dolognak. A két detektív a kő
bányai Központi-szállóban talált rá a hamisítóra, a ki 
Müller Józsefnek mondottta magát s féléve lakott a 
szállóban. Megtalálták a szobájában a hamisított gépet 
is a melylyel százezer darabot tudott gyártani naponta. 
Százezernél több cigarettahüvelyre is akadiak a detek
tívek. Elvitték a csalót a X. kerületi kapitányságra, a 
hol kiderült, hogy a cigaretta-hamisítónak Krausz József 
a valódi neve, ismert tolvaj és csaló, a kit a rendőr
ség már rég kitiltott a főváros területéről. A tiltott 
visszatérés miatt huszouöt napi elzárásra Ítélték s a 
hamisítás dolgában az ügyét áttették a pénzügyi 
hatóságra.

A ki k e rtjé t szereti, szép  v irág o k a t és k i
tű n ő  k o n y h ak erti te rm én y ek e t akar, az fedezze 
magszükségletét Mauthner Ödön cs. és kir. udvari 
magkereskedésében Budapesten, Rottenbiller-utcza 33. 
A czég idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kí
vánatra mindenkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az 
általánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon kívül, 
még a különösen érdekes és meglepő konyhakerti- és 
virágujdonságoknak egész sorozatát is tartalmazza.

Szerelm i d rám a. Szegszárdról Írják: Schok 
Győző szegszárdi bádogoslegény féltékenységből egy 
tőrrel szivenszuta kedvesét. Jan Erzsébetet, aki rögtön 
meghalt. Schok aztán önmagát is megszurta, de sebe 
nem életveszélyes.

T ito k za to s  gy ilkosság . A prágai rendőrséget 
egy felette rejtélyes gilkosság tartja izgalomban. A város
tól nem messze levő mezőn ugyanis vértócsában halva 
találtak egy tizenegyéves leányt akinek testén tizennégy 
késszurást találtak, azonfelül a nyaka is át volt metszve. 
A leányt, ki korához képest rendkívül fejlettt, de némi
leg gyengeeszü volt, atyja, egy törvényszéki írnok a 
napokban egy elmegyógyitó intézetbe akarta elhelyezni. 
A leány azonban nehány nap előtt nyomtalanul eltűnt 
hazulról és senki sem tudta hová lett. Úgy a gyilkos, 
mint a gyilkosság oka mindezideig ismeretlen, de a cseh 
antisemita lapok máris nagyban hangoztatják a rituális 
gyilkosságról szóló meséket. A Cseh cimü katholikus 
közlönyt a rendőrség felekezet elleni izgatásért elko
bozta, egyben pedig kétszáz koronát tűzött ki a titok
zatos gyilkos kézrekeritésére.

A rany lakoda lom  és válás. Egy különös és 
érthetetlenségében igazi amerikai hirt közöl egy new- 
yorki távirat. Arról van szó, hogy Truck Kristian louis- 
villei milliomos közvetlen az aranylakodalma után váló
pert indított felesége ellen. Erősen megzavarja az eset 
pszichológiáját az a körülmény, hogy Truck ur már 
öt évvel ezelőtt elhatározta, hogy válik de előbb meg 
akarta ünnepelni házasságának ötvenedik évfordulóját, 
hogy miféle körülmények bírhatták erre a különös 
elhatározásra, az majdnem kiszámíthatatlan. Ideges hó
bort nem lehet a milliomos elhatározása, erről kezes

kedik az ötévi várakozási idő. Legfeljebb babonára 
vagy régi közös megállapodásra gondolhatunk. De 
különben az eset oly messze történt s a milliomosok 
oly kiszámíthatatlanok, hogy a krónikás legjobban 
teszi ha az esetet egyszerűen elkönyveli a kuriózumok 
rovatában.

M egöltek  egy  huszárt. A katona és a más
fajta katona közt szokásos csoufolódó vetélkedés 
halálos végű verekedésnek volt az oka Budapesten a 
Hungária-uton. Az 59. számú ház előtt összeszólal
kozott Marokkai Lajos közhuszár és Kis Józsel tüzér, 
hogy ki a külömb legény köztük. A huszár fogyott ki 
először a csípő szóból s arcul ütötte a tüzért. A tüzér 
meg a tettlegességgel nem bírta s hogy nagyon ki 
ne kapjon, az ultima rációhoz nyúlt: civil embereket 
kért meg segítésre hozzá mindjárt hatot. A hat polgár 
azután annyira megharagudott a huszárra, hogy vala
mennyien kést rántottak s a kardját használó tüzérrel 
élükön rárontottak a huszárra. A túlnyomó eltenféllel 
való verekedésből a huszár került ki vesztesképpen: 
vagy harminc sebből vérezve, eszméletlenül összeesett 
az utón. Ekkor már rendőrök jöttek a verekedés helyére 
s beszállították a huszárt a katonai kórházba. Mire be
értek Marokkai Lajossal a kórházba, az erős fiatal 
legény meghalt. A rendőrség elfogta a hat bicskázó 
embert: Törők Józsefet, Dufek Gyulát, Varga Antalt, 
Suplic Gyulát, Turcer Károlyt, Epstein Rezsőt. A tüzért 
a katonai hatóság vonja felelősségre.

T rag éd ia  a m űkedvelő i e lő ad áso n . Fény 
községben minap műkedvelői előadás volt Játék köz
ben az egyik szereplő Irsai Zoltán szerepe szerint rá
lőtt játszótársára, Fischer földbirtokos Margit nevű 
leányára. A szerencsétlen leány halva rogyott Össze. 
Kiderült, hogy a revolverben golyó volt. Irsai, a kit 
letartóztattak, azt vallotta, hogy nem tudta, hogy a 
fegyver meg volt töltve. A vizsgálatot megindították.

S zerkesztő i üzenetek .
H. J. urnák, Sz. Kövesd. Szives sorait vettük s halyesel- 

jük azt a tervét, hogy egyenest a ministeriumhoz szándékozik 
fordulni. A lapot szíveskedjék csak tovább is elfogadni, ha 
annak olvasásában kedvét leli. Mi minden hátsó gondolat nél
kül nagyon szívesen küldjük tovább is. Nem szolgálhatna néha 
valámi érdekes cikkel? Csizmás Száva urnák, Tancz. A vad
őri vizságra előkészülhet a »Vadőr« cimü tankönyvből Árusítja 
Grill Károly udvari könyvkereskedése (Budapest. IV. Dorottya 
utca 4). Gáspár János urnák, Zalatna. Köszönet a buzgól- 
kodásért. Hát bizon szomorú dolog, hogy az erdészeti és vadá
szati altisztek annyira közömbösek a saját érdekeiket szolgáló 
lapunk iránt, pedig azt a csekély áldozatot, a menayibe párto
lása kerül, mindegyik meghozhatná. Üdvözlet!

A k iad ó h iv a ta l p o s tá ja .
Oláh Ferencz urnák. Meziád. A beküldött 4 koronát az 

Ön és Szabó András kartárs nevére bejegyeztük. Lengyel 
Albert urnák, A. Rákos A beküldött 8 koronából 4 koronát 
hirdetési díjra számoltunk el s igy lapja előfizetésének lejárta 
múlt évi junius 30 Stadler Lórincz urnák, L. Várkony. 4 kor. 
előfizetést köszönettel vettük. Racskó János urnák. Jópatak. 
Előfizetése múl: évi október végéig van rendezve a beküldött 
4 koronával. Arról bogy miiyen naptárt óhajt, nem ir semmit. 
Veinziller „György urnák, N. Rőcze. Augusztus 15-ig van 
előfizetve. Örvendünk buzgóságának. Finna Sámuel urnák, 
Bács-Csébe. Igen, Junius végéig van előfizetve. Bombola Pál 
urnák, B. Monostorszeg. Előfizetése augusztus végével fog 
lejárni.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

r,
1

Megjelenik minden vasárnap. J

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó \p 
Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. F eb ru á r 28. 22. szám .

Az „erdőőr“ kérdéséhez.
■Mg^Sizonyosan élénk emlékezetében van még 
WBsSr lapunk tisztelt olvasóinak az a cikkely, 

mely azzal foglalkozott, hogy inegdöntse 
egy úri társaságnak azt az állítását, hogy 
erdőőr és erdészeti altiszt tulajdonképen nem 
létezik.

Erre a kérdésre nézve az életből merített 
saját elfogulatlan tapasztalataimnak óhajtok rövid j 
pár sorban kifejezést adni, midőn azonban ezt 
teszem, már most előre is kérem a tisztelt kar
társakat, ne törjenek ezért reám mindjárt doron
gokkal. hanem a helyett vitassuk tárgyilagosan, 
nem volt-e némi igazsága annak a társaság
nak, amely azt állította, hogy erdőaltiszt nem 
létezik.

Én nem állítom ugyan egy szóval sem, 
hogy erdőaltiszt nem létezhetik, sőt abbeli véle
ményemnek adok kifejezést, hogy általánosság
ban minden felesketett erdőőr altiszt: az erdő- 
kincstártól lefelé a legutolsó gyalogbéíesig, a 
mennyiben sem erdőszolgai, sem erdőpásztori 
eskü tudtommal nem létezik, az erdőőri eskü- 
bizonyitvány pedig — fájdalom — tulajdonosának, 
legyen az különben bármilyen képzettségű avagy 
nem képzett ember, erdőaltiszti minőségét egy
aránt igazolja.

Igaz ugyan, hogy a ministeri rendeletek 
(de ez nem törvény) erdőaltisztekről és szolgák
ról tesznek említést, de ezek az erdészeti személy
zetnek csak kicsiny, parányi csoportjaira vonat
koznak, a mi az általánosságban alig tesz 
számot. Az erdőbirtokosok pedig munkakép
telenekké vált cselédeiket, szobainasaikat erdő
altisztekké, sőt a közigazgatási bizottságok előtt 
nem ritkán erdőtisztekké is föleskettetik. Ismerek 
bányauradalmat is, a melynél az erdőőri teen
dőket rokkant bányamunkások teljesitik mint 
felesketett erdőaltisztek, a bányaüzemnél kiérde
melt nyugdijuk pótlása fejében.

Hol kezdődik tehát tulajdonképen az erdő
altiszti rang? Mert arról még nem győződtem  
meg, hogy ez bizonyos kvalifikációhoz volna 
kötve, már pedig addig, mig a törvény egy 
kalap alá csapja a különböző képzettségű erdé
szeti személyzet összességét, addig nem számít
hatunk társadalmi állásra, addig az iskolai kék- 

! zettség alapján osztályozott müveit világ eiött 
csőszök maradunk.

Mi ugyan agyon dicsérjük és magasztaljuk 
egymást s elfedvén kezeinkkel szemeinket, hogy 
ne lássuk egymás meztelenségét, azt hisszük, 
hogy igy más sem látja meg azt nálunk. Ne a 
holt betűk, a ministeri rendeletek után kap
kodjunk bizonyítékok keresése végett, hanem 
lépjük át a kincstári és az állami erdőhivatalok 
küszöbét s nézzünk szét az egész országban: 
látunk-e valahol erdőszolgát? Már pedig ott, a 
hol harangozó nincs, a kántor szokott harangozni,
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de különben nem is megy az újságszámba nálunk 
sem, hogy az erdőőri szakvizsgázott személy
zet szolgai munkát végez. Igaz, hogy vannak 
ugyan egyes erdőgazdaságoknál előmunkások, 
munkavezetők, az ilyeneknek alkalmazása azon
ban nem mindig és mindenütt menti meg a 
szakvizsgázott erdőőröket a szolgai teendők vég
zésétől, kévehányástól, zsákolástól, ha ezt a 
kenyéradó uraság véleménye szerint a mező- 
gazdaság érdekei úgy kívánják.

Azt fogja talán erre valaki mondani, hogy 
ezek nem altisztek, mert szolgai munkát végez
nek? Vagy talán a szolga és altiszt egy személy
ben is lehet? Már pedig ha szolga nincs, akkor 
altiszt sem létezhetik s igy nem sorozható a 
szolga és tisztviselő közé, mint a káplár, szakasz
vezető és őrmester a tiszt és közember közé. 
A kincstári, állami és néhány nagy magán erdő
uradalom kivételvei pedig országszerte ilynemű 
viszonyokkal találkozunk.

Az illető tanító uraknak valószínűleg vol
tak valamelyes okai, midőn kifejezett véleményük 
igazát vitatták, mielőtt tehát pálcát törnénk felet
tük s végleg elítélnénk kifejezéseikért, vitassuk 
meg a felvetett kérdést s világítsuk azt meg 
minden oldalról s keressünk megfelelő bizo
nyítékokat arra nézve, hogy az erdőaltiszti rang 
a maga valóságában mint ilyen s általánosság
ban valóban létezik-e.

Ennek a kérdésnek a felvetése alkalmából 
elérkezettnek látom figyelmeztetni a tisztelt kar
társakat arra, hogy itt az ideje komolyan foglal

kozni a dologgal. Itt az ideje, hogy válaszfal 
emeltessék a különböző képzettségű erdészeti 
személyzet elkülönítésére, illetve az erdőőrizeti 
szolgálatnak a műszakitól és a szolgaitól való 
elkülönítésére.

Ki legyen tehát az erdőaltiszt?
Szerény véleményem szerint az, ki az erdő

őri szakiskolát az > Általános erdészeti ismeretek
b ő l  »jó« sikerű osztályzattal hagyta el s három 
évi műszaki segédszolgálat után egy magasabb 
színvonalon álló erdészeti szakvizsgát kiállott.

És ki legyen az erdőőr?
Az legyen erdőőr, ki az erdőőri szakvizs

gát letette, 24 éves, feddhetlen életű.
Szükségesnek vélem még azt is, hogy az 

erdőtörvény arra vonatkozólag is intézkedjék, 
hogy a végzett erdőőri szakiskolások meg
felelő alkalmaztatást nyerjenek s hogy már 20 
éves korban erdőőri esküre bocsátassanak.

Itt önkénytelenül is felmerül és előtérbe 
lép az a kérdés, hogy a szakiskolások sérelmei 
orvoslást nyernének-e abban az esetben, ha az 
erdőőri szakvizsgákat beszüntetnék. Lássuk ezt 
a kérdést is közelebbről.

Erdős vidékeken, mint például nálunk, Nóg- 
rád vármegyében a birtokosok Írni és olvasni 
tudó gyalogbéreseket tartanak, kikkel letétetik az 
erdőőri esküt is, hogy a mezőrendőri és az 
erdőtörvénynek eleget tenni látszassanak. Az 
ilyenek természetesen valamennyien elemi isko
lákat végzettek és a törekvő cselédeknek leg- 
kifogástalanabb elemei s mint ilyenek, 90 száza-

í r ^TÁRCZA. -zc

Egy hadihajó felrobbanása.
őst, hogy végig a kietlen szibériai lapályon 
tüzszemü, prüsszögő vonatok a halál véres 
aratására hordják az élő, lelkes áldozatokat, 

nincs izgatóbb témája Európának, mint a napkeleti 
borzalmas színjáték.

A mai háború villámgyors alakulásaival és rette
netes pusztításával a legbátrabb szivét is megdobog
tatja. Egyetlen puskalövés, ha tömött sorokat ér, 8 10
ember halálát, vagy nyomorékká tételét jelenti, egyetlen 
robbanó ágyúgolyó, vagy torpedó pedig százakat ölhet 
meg. A cél mindig az : minél ijesztőbb és helyrehoz- 
hatatlanabb csorbát ütni az ellenfél hadi erején. A leg
ritkább esetek közé tartoznak azok, mikor a robbanó 
anyag, vagy a kilőtt golyó magában a támadó sereg

ben tesz kárt, de abban a túlfeszített izgatottságban, 
a mivel a harc jár, ilyesmi is megtörténhetik, mint ez 
a most folyó háborúban olyan kérlelhetetlenül bizo
nyosodott be az orosz Jeniszei hajón. Ennek a hajó
nak a pusztulásáról és az azt megelőző port-arturi 
eseményekről a következőket jelenti Csifuból egy 
londoni újság tudósítója: A 8-ról 9-re virradó éjszaka 
után, a mely oly végzetes volt az orosz hajórajra, 
mintha álomba merült volna egész Port-Artur. Csak 
fent, 200—300 méter magasan a tenger fölött, az 
ütegeknél és a citadelláknál lézengtek sápadt tüzér
tisztek. Dél felé, hogy egy újabb támadást is vissza
vertek az erődök (és szerencsésen odalba lőttek egy 
orosz hadihajót is), egy kis nyugalom költözött a 
szivekbe. Az L. alakú hadikitötőben, a bejárat előtt 
némán horgonyoztak a páncélosok. A belső kikötőben 
nagyobb volt az élénkség. A megsérült páncélosokból 
szivattyúzták a réseken betóduló tengervizet. Maga a 
város ezalatt teljesen elnéptelenedett. Az éjszakai heves 
ágyúzás és a szétpattanó bombák kivertek mindenkit
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lékuk az erdőőri szakvizsgát is leteszi, de mi
vel sokan vagyunk szakvizsgázottak, ők is csak 
gyéren jutnak erdőőri álláshoz, miután azonban 
igényeik felette szerények, megmaradnak továbbra 
is gyalogbéresnek. Ilyen körülmények közt ha a 
szakvizsga intézményét be is szüntetnék, az előbb 
szerzett jogok épségben tartása elvénél fogva 
az edőbirtokosok még egy emberöltőn át ezek
ből fedezhetnék szükségletüket, ezt az időt pedig 
várakozásban kikoplalni alig lennénk képesek. 
Az erdőőri elem tehát marad a jövőre is az, a 
mi ma s ennek folytán nem fogjuk elérhetni 
azt, hogy az általánosságban valóban hiányos 
képzettségünk mellett különös kiváltságokban 
részesüljünk a szakiskolát nem végzettekkel szem
ben. A törvény ilynemű módosításával a nem 
szakiskolások érdekei sem szenvednének csorbát.

Egyébként azt hiszem, hogy egyelőre nem 
az erdőőri szakvizsgán és az erdőőri szolgálati 
rendszeren, hanem a javadalmazáson kellene 
változtatni, mert ez különösen a járásiak nagy 
részénél annyira silány, hogy megmenti ugyan 
őket az éhenhalástól, de a tisztességes megél
hetéshez vajmi kevés. Ezen keseregjünk tehát 
és nem az altiszti cim elvesztésén, mert az 
még úgyis bebizonyításra szorul, hogy ez való
ban létezik-e? . , ,K a p i n y a  Ant a l

végzett erdőőri szakiskolás.

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

^-U Jikor az öreg szarvasok összemérik ágas-bogas 
agancsaikat s megkezdik a pokol lármát, akkor a zárt 
vadasok szántótábláinak vetetlenül hagyott részei már 
téli rozszsal bevetendó'k és október 10-től kezdődőleg 
ott — hol azt az állomány megengedi, vagy az eset
leg talán meg is követeli — a szarvas tehenek, a dám- 
és az ó'z sufák lövése is már megkezdhető', egyúttal 
azonban már az augusztusi vetéstáblák is fölszabaditan- 
dók, a tölgy-, a bik- makk és a vadgesztenye pedig 
szorgalmasan gyűjtendő s a már meglévő' készlet át
lapátolandó.

A mi a lelövést illeti, elől a vadaknak ivar 
és kor szerint — egy általánosan követhető arány
számát tüntettem föl s én ennek az arányszámnak a 
betartását merem ajánlani.

Ha -tudjuk az évi szaporulatot, — mit pedig 
okvetlenül kell tudnunk—  s ha kellően tájékozva 
vagyunk az év közben előfordult változásról, a miről 
jegyzékünk mindenkor felvilágosítást ad, akkor tudjuk 
azt is, hogy hány kapitális, hány gyengébb bika, lapátos, 
nyársas, villás, tehén, suta és egyéb növendék vad 
hozható terítékre. Erről is pontos jegyzéket kell vezetni 
s ha állományunkat biztosítani, azt mennyiség és 
minőség tekntetében fentartani s illetve fejleszteni is 
akarjuk, akkor üzemtervet kell készítenünk, mely azután 
szigorúan be is tartandó.

A vadaknak a két és a négy lábú tollas és szőr
més, valamint a tollatlan és szőrme nélkül való ellen
ségei ellen való védelmezéséró'I ezen a helyen nem

az ágyból és a lakosság, ingó vagyonával futva mene
kült Port-Arturból Dalni felé. A rommá lőtt belső 
városból nehézkes társzekerek döcögtek észak felé. A 
következő nap kisebb összetűzésekkel telt el. 11-én 
kora hajnalban azt jelentették az orosz hadvezetőségnek, 
hogy a hadihajóktól fedezett japán szállitóhajók 2090 
emberrel a fedélzetükön megpróbálják Dalni mellett 
a parthoz jutást. Ez a Dalni Port-Arturtól 50 kilo
méterre északra fekszik a Shau-tungi félszigeten. Dalni, 
a jövő nagyrahivatott városa, az utolsó két esztendő 
alatt épült. Mintha a földből nőttek volna ki a rubelek 
hivó szavára, úgy sorakoztak benne egymás mellé a 
raktárak, elevátorok, mólók. Witte volt pénzügyminister 
álma volt az, hogy itt, a Csendes óceán elcsarnokában 
egy kelet-ázsiai Szanfranciszkó emeltessék. Képzel
hetni, milyen konsternációt keltett az orosz hadvezető
ségben a csapatszállító japán hajók közeledésének 
hire. A Jeniszei akna-rakó hajó azonnal parancsot 
kapott, hogy siessen Dalniba és helyezze a kikötőt 
védelmi állapotba. Ez a 3000 tonnás jármű nagyobb

orosz hadihajók kíséretében 11-én napkelte előtt teljes 
gőzerővel futott be Dalni-ba s nyomban megkezdte a 
tengeralatti robbantó-aknáknak elhelyezését, illetve a 
régebbi aknák kicserélését. Ez a művelet akképen 
megy végbe, hogy a megvédendő öböl fenekére meg
felelő helyeken nitroglicerines szelencéket sülyesztenek 
alá, melyekből villámos áramvezető kábelek vezetnek 
föl az aknahajó fedélzetére. Mikor az elsülyesztett 
szelence elérte a tengerfeneket, a róla fölnyuló réz
huzalok végeit gőzbárkák viszik ki a part egy bizonyos 
helyére, a hol villámos telepet és egy billentyűt iktat
nak a vezetékbe, mely egy ujjnyomásra fölrobbantja 
a tenger fenekére sülyesztett szelencéket és a robban
tást Dalni-nál úgy végzik az oroszok, hogy az öböl 
fenekére lesülyesztett dinamitos kesszonok drótjai az 
öbölpart egy titkos, sziklába vájt, földalatti vermében 
egyesülnek külön-külön billentyű-gombokban. Hogy 
ez a hely hol van, azt csupán a vezérkar tisztjei és 
nehány mekánikus tudják. Maga a sziklaverem volta
képp egy nagy sötét kamara, melynek egy tükrökkel
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kívánok különösen megemlékezni; ennek egy külön 
cikksorozatot szenteltem, de mint ebbe a kertbe tartozó 
követelményt fölemlítem: hogy nagy és magas hó
állással szükséges annak az etetők környékéről, de az 
etetőkhöz és a nyálatokhoz vezető szokott váltókról 
is a havat ellapátoltatni, hogy a vad ezeket a helye
ket annál bizonyosabban s nagyobb biztossággal is 
felkereshesse.

Mind a három rendű vad sorában különféle 
betegségek is szoktak pusztítani, de a mennyiben ezek 
nem a hiányos és a helytelen táplálkozásból származ
nak, nem áll módunkban azok ellen vadjainkat meg
védelmezni. Éppen igy nem védelmezhetjük meg őket 
még a »bőgölyök« kínzó támadásai ellen sem, holott 
nyáron át tömegesebb föllépés esetén még ezek is 
nagyon számottevő ellenséget képeznek, mert nem 
csak az ellenük védekezni képtelen szegény vadak 
csuháját szurkálják át száz és ezer helyen, de még 
orrüregeikbe is befészkelik magukat, mindenütt ott 
hagyván petéiket, melyek ugyanott ki is kelnek s ha 
a vadak nem képesek azokat kellő időben kipuszti- 
tani, akkor ennek az inváziónak áldozatául is esnek.

Végül még megjegyezni kívánom, hogy a fenn
álló bírósági gyakorlat alapján szarvasok által okozott 
károk esetén kártérítési igénynek egyáltalában helye
van, mert a törvény is tesz erről említést.

* **
A közlőitek előrebocsátása után áttérek egy más, 

de az előzményekkel szoros összefüggésben levő 
tárgyra, melynek ezen a heljen telyesen érintetlenül 
való hagyása cikksorozatomat fogyatékossá tehetné, 
ez pedig a nyom és a c sapa - i sme ,  végül pedig, 
hogy a tárgy keretébe tartozó kérdések egész lánco
lata főbb vonásaiban érintve s ismertetve legyen, meg
emlékezni kívánok még: a seb  j e l z é s e k r ő l ,  a
k i z s i g e r e l é s r ő l  és a vadak  s z á l l í t á s á r ó l  is.

Mindezeket a dolgokat azonban tüzetesebben

tárgyalni nagyon bajos föladat lenne, mert egy rész
ről úgyszólván egy kimerithetlen, végtelen tárgyba 
fogna az ember s gyakorlat híján mégis minden 
érdeklődő ismerete csak fogyatékos maradna, de más
részről csakis a hosszabb megfigyelés és gyakorlat 
teheti az embert ezekben a tekintetekben mesterré és 
gyakorlat utján megtudni azt, a mit kell s a mit 
valaki akar, nem is olyan mesterség, mint a holt betűk 
tömkelegéből.

Ezért tehát tárgyam ismertetésénél szorítkozom 
az irányitó, az alapvető tényekre, melyek a tudni- 
vágyónak a gyakorlati élet sikereihez a szükséges tám
pontot megadják.

A nyom- és csapaismét nem hagyhatom érin
tetlenül, mert ismertetvén a szakvadász teendőit és 
föladatait, ezeknek az — emez ismeretek híján — a 
legtöbb esetben bizon csak nagyon hézagosán fogna 
megfelelhetni, mert soha sem fogná alaposan meg
becsülhetni vadállományát, soha sem fogná a meg
kívánt biztossággal megállapíthatni vadjainak rendes 
járását s azoknak mindenkori szokott tartózkodási 
helyeit, biztosra soha nem vádászhatna, rendezett 
vadászatai legtöbb esetben kifogásolhatók lennének, a 
vadvédelem is hiányos lenne, mert a kártevő ször
nyetegek éppen ott húzzák meg magukat iegtöbb- 
nyire. a hol a vad van s mi a fő: törzsállománya úgy 
menyiség, mint minőség tekintetében az esélyek hullám
zásának lenne kiszolgáltatva.

Mindezeket az óriási hátrányokat szomorú követ
kezményeikkel együtt elhárítandó: a hivatásos, a szak
vadásztól megkövetelhető a nyom és csapa ismében 
való kellő gyakorlati jártasság.

De a hivatásos, a szakvadásznak a tovább emlí
tett ismeretek is csak előnyére és nagyobb használ
hatóságára válnak s ugyanezeknek az ismereteknek 
kárát más vad- és vadászat kedvelők sem vallhatják 
soha sem.

és lencsékkel fegyverezett nyílása a dalni-i öbölre néz. 
Az optikai műszereken át az öböl fölforditott képe 
egy nagy fehér faernyőre vetitődik, a mely ernyőn az 
öböl minden pontjának, tehát a dinamitos szelencék 
helyeinek is egy-egy pont feiel meg. fia már most az 
ellenfél hajója az öböl vizére merészkedik, annak 
tovauszó képe a sötétkamara ernyőjen is megjelen, 
akárcsak a fényképész kamarájának tejüvegjén. A 
sziklaszobában rejtezkedő mekanikus kezébe van le
téve most a támadó hajó sorsa, a rajta levők élete, 
vagy halála . . .  A hajó képe lassan vonul tova az 
ernyőn, az aláaknázott pontok irányában . . . most 
egy gomb fölé é r! A tavaszi ég kéken mosolyogva 
tükröződik az öböl vizében, rá bizalommal, a közelgő 
győzelemtől piruló arccal mosolyognak vissza a barna 
katonaarcok, de egyetlen nyomás az illető villámos 
billentyűn és Íme a sík víztükör halálos örvényt és 
vizoszlopot szül az alant fölrobbanó akna erejétől. 
Egy perc múlva a büszke hajó eltűnt, csak egy pár 
csonka holttest úszik itt-ott a tengeren . . ,

Ezt a sorsot szánták az oroszok a vakmerő japán 
flottának, de az iszonyú végzet először is ő rajtuk 
próbálta ki az aknák erejét. A Jeniszei ugyanis kiadta 
a mekanikusoknak a parancsot, hogy a régebbi aknákat 
sorban robbantsák föl, hogy azokat újakkal lehessen 
kicserélni. Így is volt. Egy darabig pontosan folytak 
a munkálatok, de ekkor egy hibás ujjnyomás — és a 
Jeniszei alatt megnyílt a pokol rettenetes torka . . .  A 
fenékről toronymagas vizoszlop szökött a magasba, 
ketté ropantva a hajó acéltestét — és száz lélek egy 
pillanat alatt elröpült abba a mási hazába, a hol nincs 
dinamit és ekrazit, nem parancsol az atyuska és nem 
vívnak egymással véres tusákat az emberek.
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Ezek után reá térek a nyom és a csapa ismére.
Nyom alatt értünk minden elképzelhető tünetet, 

n y o m o t ;  igy a többek közt a hangot és a csapát 
is, miből a vad jelenlétére vagy annak jelenvoltára 
lehet következtetni, csapa alatt pedig a vad lábszár 
végein levő csülköknek a talajban visszahagyott le
nyomatát, mely ha csak egy vadnak egyszeri járásától 
ered, akkor »csapa«, ha pedig több vadtól, vagy bár 
csak egy vadtól is, de annak többszöri járásától ered, 
akkor »csapás«-nak neveztetik.

A láb visszahagyott nyomai lehetnek régiek vagy 
újak s visszamaradhattak azok egészséges vagy beteg 
egyedek. bandukoló, siető vagy ugró lépései után, 
melyek azután a talaj és az időjárási viszonyok be
folyása alatt felismerhetőbbek, avagy kevésbé felis
merhetők.

Mindenféle láb lenyomat leghüebb tükre a porhó 
és éppen ezért egyetlenegy hivatásos vadásznak sem 
szabad a porhavas időjárás kedvező alkalmát elszalasz
tania; neki idejét ilyenkor vadjainak nyomozásával kell 
eltöltenie; az ilyen időjárás nem csak a legjobb iskola, 
de a legjobb tájékoztató is mindenekben, mit a vadász
nak okvetlenül tudnia kell.

A szarvas,- a dám és az őzvad csülök lenyomatai
hoz nagyon hasonlítanak : a növendék marha, a kecske> 
a juh, de még legjobban a sertés láblenyomatai.

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
G yakorla ti barom fi ten y ész tés  czimen uj 

könyvet irt Partlray Géza az országos Báromfitenyész- 
tési Egyesület igazgatója. A könyv részletesen foglal
kozik a haszontyuk, pulyka-, gyöngytyuk-, kacsa- és 
ludtenyésztéssel. Részletesen ismerteti mind azon fajtá
kat irás és képben, melyek a tenyésztésben a leg
nagyobb hasznot adják. Parthay több ideig volt kül
földi tanulmány úton, ezen könyvében összegezte kül
földi tapasztalatait igy a „Gyakorlati Baromfiteyésztés “ 
nemcsak a legjobb baromfitenyésztési munka, hanem 
nélkülözhetetlen segédeszköze, nemcsak a szaktnnyész- 
tőnek, hanem minden baromfi tartó gazdasszouynak is5 
mert ebből megtanulhatja, hogy és mikép lehet a 
baromfiakat sikeresen és haszonnal tenyészteni. A 
müvet 73 csinos kép teszi érdekessé; ára 3 korona. 
Megrendelhető ezen összegek előleges beküldése mellett 
a Szárnyasaink kiadóhivatalában Budapesten Rotten- 
biller-utcza 30. szám.

Egy uj, m agyar k e rté sze ti kézikönyv  t 
„M ühle ta n á c sa d ó ja  a  k e rtm iv e lésb en “ az ép
most megjelent legújabb magyar kertészeti kézikönyv, 
az addig megjelent magyar kertészeti kézköuyveknek 
tán a legjobbika. Mindent, mit a kertgazdának és a

kertésznek egyaránt és mindenekelőtt tudnia kellene, 
mindezt tartalmazza oly röviden s oly könnyen meg- 
érthetően, hogy ritkán lett még kertészeti kézikönyv 
ily módon Írva, melyből minden laikus sokat és 
könnyedén tanulhat. Ezen könyv 162 oldal tartalommal 
J/8 alakban s igen csinos kivitelben jelent meg; de 
elárusítva nem lesz, csakis Mühle Vimos temesvári 
czég vevőinek minden egyes megrendeléséhez lesz 
ingyen mellékelve.

KÜLÖNFÉLÉK.
A m adagaszkári ő sá lla t. A mi vénülő föld

golyónk külső arculata jó pár ezer évvel ezelőtt nem 
azokat az öblöket, szigeteket és tengerszorosokat 
mutatta, mint a melyeket a mai kontinensek part
vonalai rárajzolnak. Réges- régen tenger volt ott az 
ur. a hol ma öt világrész áll és viszont szárazföld 
tárta ki hegyvölgyes kebelét a termékenységnek ott, 
a hol most az Óceán habjai csókolgatják a vérszinü 
klárist. Azt hihetnők, hogy az elmerült kontinensek 
meséje csak — mese, de ime, a hol hiányzott a köz
vetetten bizonyíték, ott az állat- és növénytan sietett 
a geológusok segítségére. Az állat- ás növénytan vezet 
rá bennünket kétségtelen bizonyossággal arra például, 
hogy Ausztrália, Celebeszszel, Uj-Guinéával és Lom- 
bok-szigetével egy óriási déli kontinenst alkotott valaha, 
a melynek semmi köze se volt Kelet-Azsia újabb 
szülött földségeivel, például Bornesval, a Fülöpszigetek- 
kel, Szumátrával, és a Malakka-félszigettel. Ehhez 
hasonló földrajzi érdekességgel állanak szemben a 
tudósok Madagászkár szigeténél is, a melyről Keclus 
egy föltünést keltő könyvében merészen azt állította, 
hogy az koránt sem Afrika keleti partjának egy ős
korbeli Ararát-hegye, maradványa egy özönvíz alá 
került hatalmas földrésznek. A francia protektorátus 
alatt levő hatalmas sziget, mely közel kétszer akkora, 
mint Magyarország egy egészen sajátos külön világot 
tüntet föl állatban és növényzetben. Egy, a föld ködös 
múltjában exisztált, de már likvidált világot, melynek, 
úgy látszik, ez a darab föld az utolsó mentsvára a 
a falánk Óceán közepén. Hogy ez a régi kontinens 
csakugyan létezett, arra most újabb, érdekes bizonyí
tékot kaptunk egy uj, macska-féle állat fölfedezésével, 
a mely eddig ismeretlenül élt déli Madagaszkár járat
lan őserdőiben. Ez az ősállat, mely sehol másutt, még 
a szomszédos Afrikában sem ismeretes, és a mely a 
tudományban a fossza nevet kapta, Koponyája és foga
zata a mai macska-félék ősének bizonyítja. Lomha 
teste, rövid lábai, erős szálú bajusza van, duzzadt 
pofazacskója, mely első látásra fölfedi ragadozó voltát. 
Gömölyü kis feje, nagy füle és szeme van, teste szőrös 
farokban végződik. Csupasz talpait öt visszahúzható 
köröm fegyverezi. Koponyáját rövid, kissé fölborzolt 
szőr földi, hasát világosbarna, többi részeit pedig 
csíkozott sötét-bara prém. Az állat maga 80, farka 65 
centiméter hosszú. Madagaszkárnak ez a barlanglakó 
morózus remetéje fékezhetetlen vadságával tűnik ki. 
Telfoir, madagaszkári természettudós, a ki élete vesze
delme árán nyomult a belföld mocsarai és vad hegyei 
közé, néhányat foglyul ejtett ez állatok közül. Ö azt 
állítja, hogy a fosszához hasonló vérengző állatot még 
nem látott. Ez a hunyorgató szemű, ártalmatlan álarcáju 
állat pusztító vágyban túltesz a tigrisen. A lomha 
kinézésű állat mozgékonysága rendkívüli. Csupa erő, 
csupa izom. A szabadban lefolyó társas élete ma még
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titok, de azt már tudják róla, hogy zsákmányát kisebb 
állatok, kígyók és madarak adják. Nagy ritkán be
merészkedik a fossza a bennszülöttek faluiba is, hogy 
látogatást tegyen a baromfiak közt. Oltalom az efféle 
vizitek ellenében alig van, mert kerítés nem lehet elég 
magas, sövény elég sűrű, hogy fossza uram vágyainak 
határt szabjon. Ha az ember váratlanul meglepi és 
sarokba szorítja ezt az érdekes állatot, akkor vak
merőén szembeszáll és hegyes karmaival veszedelmes 
sebeket vág. A meglepetések esetei azonban a legrit
kábbak, mert a fossza rendivül óvatosan és meg
szokott vadászterületén túl csak az éj leple alatt 
merészkedik.

A h áb o rú  kö ltsége. Tudvalévő dolog, hogy a 
háborúhoz három dolog szükséges; pénz. pénz és pénz. 
És pedig — háromszor is sok pénz. Ebben a rovat
ban közöltünk néhány adatot arról, mennyibe kerül 
egy tengeri csata. Egy párisi lapban most Jules Roche 
közöl érdekes számítást arról, mennyibe kerül a Japán- 
országgal folyó háború az oroszoknak. A porosz-német 
háború idején egy-egy francia katona napi költsége 
tiz frank volt, az orosz-török háborúban egy-egy orosz 
katona ugyanennyibe került a cárnak. Ma már ennyi 
pénz egy katona ellátására, fölszerelésére szállítására 
háborúban nem elég. A költség legalább is a másfél- 
szeresére emelkedett. A hadiköltség annál nagyobb, 
mennél nagyobb a különbség egy hadsereg békelét
száma és hadiáliománya között. Oroszországban ez a 
különbség igen nagy. A cárnak a most folyó háború
ban legalább is 300.000 emberre van szüksége Man
dzsúriában. Ennek a seregnek napi költsége legalább 
is ötödfélmillió korona : a mi nem is sok, mert Fran
ciaországnak például 1871 január havában a háború 
naponkint tiz millió koronájába került. Nagyon meg- 
eshetik, hogy Oroszországnak is lesz ekkora a napi 
számlája és ez a drága mulatság a franciákat ugyan
csak közelről érdekli, mert a Matin kimutatása szerint 
tizenegy milliárd frank francia pénz van Oroszország
ban elhelyezve, már pedig a drága háború éppenséggel 
nem javítja meg a muszka adós fizetőképességét. A 
francia tőkések kára az orosz papírok értékének csök
kenésével már is kitesz egy félmilliárd frankot. A há
borúban már idáig elpusztult három nagy hadihajóval 
Oroszországnag nyolcvan millió koronája veszett el. 
Nagyon érthető, ha a cárak nincs valami virágos kedve.

A siva tag  á ld o za ta i. Arizonából, a honnan 
rendesen vidám histórikat hoz a hir, most ugyancsak 
szomorú dolgot jelentenek. Deadmans várostól vagy 
száz kilométernyire a Nevada sivatagban egy vasút
tervező társaság mérnökei harminc ember holttestére 
akadtak. Ezek a szerencsétlenek vasúti munkások vol
tak, a kik Kaliforniába indultak, de — a halálba ér
keztek. Elindulásuk előtt figyelmeztették őket vállal
kozásuk veszedelmes voltára, mert a sivatag, a melyen 
át kellett kelniük teljesen vad és viztelen: de az elszánt 
emberek mégis nekivágtak az útnak. Az életükkel ad
ták meg a bátorságuk árát. A szomjúság irtózatosan 
gyötörte őket, mert ittak egy forrás vizéből a melyről 
tudták, mert megmondták már nekik, hogy — mérges. 
A ki ebből a gyilkos vízből iszik, megtébolyodik és ret
tenetes szenvedés után meghal. A boldogtalanok mégis 
ittak belőle: valamennyinék a holtestét ott találták 
meg az átkozott forrás körül. Borzalom fogja el az em
bert, ha arra gondol, mit művelhetett ez a harminc 
elcsigázott, kétségbeesett, megháborodott elméjű em- 
her az utolsó órákban ott a halott, vad sivatag közepén, 
mig a lélek el nem szállt szegény, meggyötört tes
tükből.

Két h im nusz. Legsűrűbben most minden nem
zeti dal között két himnuszt énekelnek: az oroszt meg 
a japánt. Érdekes hogy az egyik majdnem a legfiata
labb, a másik talán a legrégibb ilyen dal a világon. 
Az orosz himnusz még egészen friss keletű, modern 
kompozíció, nagyon szép, de nemrégiben egy kis er
kölcsi baleset érte: egy orosz zenetudós kisütötte róla, 
hogy — plágium. A japán himnusz, a Kimigaye nagyon 
egyszerű, a milyen hosszú a múltja, olyan rövid ő 
maga. Énnyi az egész:

Ki mi ga-yo
Wa chi yo ni
Ya ki yo ni
Sa za-re i-shi no
I wa oto marite
Ko ke no neu sue ma de.

A mi prózai fordításban ezt jelenti: Tartson a 
mi uralkodónk kormányzása ezer észtendeig és még 
ezer esztendővel azon túl, hogy minden föld sziklává 
lett és vastag moba borítja a világot. — Ezt a dalt 
évszázadok óta éneklik Japánországban, de hivatalos 
himnusz csak akkor lett, mikor az ország modern be
rendezkedése megtörtént.

Az ö tszázad ik  go lyó . Ezt az ötszázadik golyót 
lenne jó valahogy viaszból csinálni, mert ez az öt
századik golyó az, a mely a csatában öl. Statisztikát 
csináltak róla, hogy micsoda arány van a háborúban 
kiló'tt golyók és az elesettek száma között. Az ered
mény az, hogy ötszáz golyóra esik egy halott. Érdekes, 
hogy az öldöklő' szerszámok tökéletesedésével az arány 
mind kedvezó'bbre válik, vagyis mindig több golyóra 
esik egy halott. Ennek az első pillanatra meglepő 
dolognak a magyarázata az, hogy a tökéletesebb pus
kákkal nagyabb távolságról lövöldöznek egymásra a 
katonák a célzási idő pedig sokkal rövidebb, mint voli 
ezelőtt. Az uj golyó is emberségesebb, a seb, a mit 
üt, inkább gyógyítható, a sebesültek közül most arány
talanul több épül föl, mint régente. Érdekes a nagy 
háborúk és nagy csaták áldozatairól szóló következő 
statisztika. A krimi háborúban a francia seregnek el
esett 31 százaléka, az angol seregnek 22 ’/2 százaléka.
A porosz-francia háborúban a francia sereg veszte
sége emberéletben 20 százalék volt. A dél-afrikai - 
háborúban 448.435 angol katona közül meghalt 22.047, 
tehát körülbelül 5 százalék, a 75.000 búr katonából 
4400, tehát 6 ’/2 százalék. Ez a statisztika csak a halot
takról szól és nem a sebesültekről. A nagyobb veszte
séget emberéletben mindig a legyőzött fél szenvedi, 
a mi természetes is, mert a menekülő katona már nem 
igen lő vissza! a futó sereget halomra lövi üldöző 
ellene. Szedánnál a 123.000 főnyi francia sereg veszte
sége hallottakban és sebesültekben harmincegy százalék 
volt, a 190.000 főnyi németé csak hat százalék. A 
lipcsei csatában Napóleon hadseregének harmichat 
százaléka esett el, a szövetségesek seregeinek, a mely 
másfélszer akkora volt: tizenhat százaléka. A legret
tenetesebb csata a gittisburg-i volt, az észak-amerikai 
polgárháborúban, a melyben a harcoló felek negyven 
százaléka tehát majdan fele vérzett el.

*#• *#• *#• *#•

H Í R E K .
F eleséggyilkon  o rv o s  Bukarestből jelentik: 

Körülbelül egy évvel ezelőtt dr. Jacobsohn orvos nőül 
vett Plojesztiben egy bukaresti fiatal leányt és házas
sága után két hónappal két bukarest biztosítóintézet
nél 50.000 frankra biztosította a felesége életét. Nem-

*>!* p®» #$•
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sokára ezután a fiatal asszony betegeskedni kezdett 
és házassága nyolcadik hónapjában meghalt. Már 
kezdettó'l fogva feltűnő volt, hogy Jacobsohn, aki szo
rult anyagi viszonyok közt élt és neje 20.000 franknyi 
hozományán adósságai rendezésére fordította, annyira 
sietett a felesége életének biztosításával és évi 3000 
franknyi biztosítási dij fizetésére kötelezte magát, ami 
az ő anyagi viszonyai mellett szinte elképzelhetetlen 
volt. Az is gyanús volt, hogy Jakobsohn nem hivott 
maga mellé más orvost is a felesége gyógykezelésére 
és minden lehetőt elkövetett, hogy az asszonyt minden 
előzetes orvosi vizsgálat nélkül eltemettethesse. Az 
elhunyt fiatal asszony családja közölte a gyanú-oko
kat a bírósággal s a megindított vizsgálat, valamint 
az exhumálás eredménye annyira megerősítette a gyanú 
alaposságát, hogy Jacobsohnt tegnapelőtt letartóztatták 
és több óráig tartott kihallgatás után vizsgálat fog
ságba helyezték.

Királyválasztás Kussicson. Hogy milyen föl
fordulást okoz az exlexes adómentesség és az ujon- 
cozás elmaradása a köznép széles rétegeiben és kü
lönösen az egykori katoni határőrvidék szerb lakossága 
körében, melynek fantáziáját ezenfelül a balkáni ro
kon-néptörzsek mozgolódása is izgatja, — arra nézve 
temesvári levelezőnk ma érdekes uj adattal szolgál. 
Tegnap Kussics községben a szerb szociálisták nagy 
népgyülést tartottak, melyen a nép kívánalmait ha- 
tárnzati javaslat alakjában proklamálták. Az első pont 
úgy szól, hogy ezentúl minden három évben a nép 
maga választja a királyt községenkint való leszavazás 
utján. És most a végvidéken szentül meg van győ
ződve a köznép arról, hogy még az idei őszön meglesz 
az első királyválasztás.

Vitriollal leöntött család. Teschner Bernát 
honti kereskedő házában állandó volt a családi viszály, 
a melyet a rokonság is szított. Teschner elhatározta, 
hogy bosszút áll a családi békesség megrontóin. Egy 
üveg vitriollal átment apósához, Kohn Sámuelhez, s 
úgy őt, min feleségét leöntötte. Onnan átsietett só
goraihoz és Kohn Károlyt, azután Schmidt Lipótot és 
ennek feleségét öntötte végig az égető méreggel. 
Ekkor már annyira őrjöngött, hogy a mikor hazaért, 
rátámadt feleségére s két kis gyermekére, a kiket 
szinten leöntött a vitriollal. A nyolc áldozat közül kü
lönösen gyermekei és felesége sérültek meg súlyosan, 
kik valószínűleg szemük világát vesztik. Teschner 
Bernát maga is iszonyú égési sebeket szenvedett s 
bevitték az ipolysági kórházba.

Veszedelmes ut. Paksról írják: Minap a pest
megyei oldalról Paksra, rgy csolnak igyekezett át, mely 
túl volt terhelve rőzsével, még nyolc ember, férfi és 
asszony is volt a csolnakban. A csolnak már közel 
járt a paksi parthoz, mikor veszedelmes forgóba került, 
mire sülyedni kezdett. Az emberek látva a veszedel
met, a vizbe ugráltak, de a forgó miatt nem tudtak 
kiúszni. A parton állók közül többen c^olnakba ültek 
és sikerült is valamennyiöket megmenteni. A mentés
nél kitűnt Galambos István.

A hordóban utazó medve. Moszkvából Írják: 
A múlt hét egyik éjszakáján a vysni volotsoki állo
máson ismeretlen egyén egy nagy hordót adott fel, 
amely Moszkvába volt czimezve. Útközben riadva 
vette észre a kalauz hogy a csomagok között mozog 
valami. Azt hitte, hogy tolvaj bujt a vasúti kocsiba, 
hogy megdézsmálja a küldeményeket. Azért hirtelen 
bezárta a csomagkocsit, hogy a tolvaj meg ne szök- 
hessék, ő maga pedig egy másik kocsiba ment. Idő

közben 'dolgozni kezdtek a szomszédos kocsiban, 
ahová a kalauz bezárta a tolvajnak vélt mozgó vala
mit. Csomagok repültek, súlyos léptek zaja hallatszott, 
recsegett, ropogott, úgy hogy borzalom volt hallgatni. 
Végre a vonat berobogott a kulizkajai állomásra. A 
kalauz nyomban fölverte az egész vonatszemélyzetet, 
az állomásfőnököt, az utasokat s a pályaudvaron lévő 
csendőröket, akik valamennyien a rejtélyes kocsi elé 
mentek s meggyőződtek a kalauz állításainak igazságá
ról. Nemsokára óvatosan felnyitották a kocsi ajtaját, 
irtózatos bömbölés hallatszott e pilanatban s ugyan
akkor egy hatalmas medve jelent meg a megrémült 
emberek előtt s csak pár másodpercz hija volt, hogy 
közéjük nem ugrott, de egyik hivatalnok megőrizvén 
lélekjelenlétét, újra rázárta az ajtót. Nem maradt más 
hátra, magukkal vitték a veszélyes utast, s a közbe
eső állomáson nem adták ki a csomagokat. Végre 
Moszkvába érkeztek, hol állatszeliditők segítségével 
megfékezték a veszélyes fenevadat. Ahogy a kocsit 
megvizsgálták, kitűnt, hogy a medve a hordó fenekét 
kiütötte, azután mindent, ami elébe került, összetépett. 
A medvét egy orosz milliomos küldte moszkvai barát
jának, aki, ahogy a történteket meghallotta, jót neve
tett s hajlandó volt az összes károkat megtéríteni. A 
milliomost egyébként a vasúttársaság följelentette. *

(V. L-)

A kártékony ragadozó állatok irtása. Tállián 
földmivelésügyi miniszter valamennyi kincstári erdő
hatóságnak a következő körrendeletét adta ki: A kincs
tári vadászterületek hasznos vadállományának óvása 
és szaporodása érdekében szükségesnek találom, hogy 
a kincstár részére fentartott, a személyzetnek kihasí
tott és a bérbeadásra szánt, de még bérbe nem adott 
vadászterületeken a ragadozó vadak irtását a rendel
kezésre álló eszközök felhasználásával az erdészeti 
személyzet a legerélyesebben foganatosítsa. Evégből 
utasítom, hogy a hidegebb időjárás tartama alatt a 
ragadozó vadak irtását, a mérgezési eljárásról szóló 
utasítás szigorú betartása mellett mérgezés utján is 
eszközöltesse, erre a célra szükséges mérget és csalét
ket kincstári költségen szereztesse be. A jelen rendelet 
vételétől kezdve az alábbi megnevezett ragadozók lő- 
dlját az 1898. évben megállapított dijakkal szemben a 
következő összegekben állapítom meg: Medve 30 
korona, hiuz 40, farkas 40, vadmacska 30, róka 30, 
uyuszt 20, uyest, 20 korona. Megjegyzi rendeletében 
a miniszter, hogy ezek a lő, illetve elejtési dijak a 
kincstári költségen beszerzett méreggel elejtett vadak
ért is kifizetendők.

Gyilkos merénylet egy eljárásbiró ellen.
Maros-Hlyén Farkas Sándor aljárásbiró ellen Pehel 
Iritnie guraszádai oláh paraszt gyilkos merényletet 
követett el mivel a biró a tárgyaláson igazságtalan 
követelésével a parasztot elutasította. Mikor a biró a 
hivatalból hazaigyekezett, Pehel rátámadt, hosszú kony
hakést rántott elő csizmájából és feléje szúrt. Farkas 
félreugrott, mire a paraszt a második szúrásra emelte 
kezét a gyomor irányában. A megtámadott biró meg
ragadta Pehel kezét, a kés a vastag téli kabátot át
metszette és kissé a testet is megsértette, az  utcán 
járó-kelők a dühöngő parasztot lelegyverezték és a 
csendőrség a dévai ügyészségnek adta át.

A tékozló fiú. Nagybecskereki levelezőnk Írja 
a következő esetet. Gligor János párdányi birtokos 
fiát az apja alig győzte pénzzel. Az apa, hogy sza
baduljon tőle, a múlt hónap végén megházasitotta, 
abban bizakodván, hogy az asszony talán megjavítja.
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Néhány hétig meg is becsülte magát a fiú az asszony 
mellett, de azután megint elkezdett dorbézolni s né
hány hónap alatt elverte a felesége vagyonát is. Mikor 
az asszony pénze elfogyott, újra az atyját kezdte zsa
rolni aki egy darabig pénzelte is, de végre megsokalta 
a dolgot s kiutasította őt házából. Minap megint az 
atyjához ment pénzért, de ez, mikor látta fia jöve
telét, bereteszelte az ajtót. A fiú azonban kiemelte 
sarkából az ajtót s revolvert szegezve atyjára, pénzt 
követelt tőle. Mikor az apa elutasitolta, a fiú agyon
lőtte apját. Azután átkutatta a házát, összeszedte a 
a pénzt a mit talált s elment mulatni a korcsmába. 
Ott fogták el a csöndőrök.

Beleugrott a vasolvasztóba. A krompachi 
nagy vasgyár tragikus esemény színhelye volt a minap. 
Abban a vérvörös fényben úszó helyiségben, a hol a 
vasércet olvasztják, egy muukásember leszámolt az 
élettel. Izgató drámákban és regényekben sokféle meg
oldását találjuk annok a problémának, hogy miképpen 
bünteti a férj a házasságtörő asszonyt. Az az egy
szerű munkás, a kinek szomorú történetéről kapunk 
hirt, eredeti módon oldotta meg a problémát. Elha
tározta, hogy azzal bünteti meg hűtlen feleségét, hogy 
őzvegygyé teszi, megöli magát s ezzel nyomorúságba 
dönti az asszonyt. Javában folyt a munka. A kohóban 
már megolvadt az érc. Egyszerre ott termett Lendl 
Károly munkás s mielőtt megakadályozhatták volna, 
beleugrott a kemencébe. A tüzes láva elnyelte s egy 
pillanat alatt porrá égette.

A gyújtogató örült. A félkegyelmű Milosják 
Ádám konszkai parasztsuhanc, mint már megírtuk, a 
múlt őszszel Benedekfalvát egymásután négy Ízben 
felgyújtotta A vizsgálóbíró előtt tett vallomásából és 
az orvosi megfigyelésből kitűnt, hogy a gyújtogató nem 
lehet ép elméjű s tettét vallási mániában követte el. 
A gyújtogató ugyanis azt vallotta, hogy az első három 
tűzesettel a luteránusokat akarta kiirtani, a negyedik 
gyújtogatással pedig, a mennyiben saját gazdája paj
táját hamvasztotta el, az Istennek akart áldozni. A 
rózsahegyi törvényszék a gyújtogató ellen megszün
tette az eljárást azzal a megokolással, hogy Milosják 
őrült. A vármegye alispánja a közönség sürgetésére 
hosszas utánjárással kieszközölte a gyujtogatónak az 
angyalföldi elmegyőgyitó-intézetbe való fölvételét. A 
lakosság nagy örömére a múlt hónap 8-án szállították 
el a gyujtogatót. Most, mint liptószentmiklósi tudó
sítónk jelenti, az angyalföldi intézet igazgatósága arról 
értesíti a vármegyét, hogy Milosjakon az elmezavar 
semmi tünete nem észlelhető s mint épelméjüt a vár
megye rendelkezésére bocsátja. Kérdés, vájjon a gyuj
togatót újra törvényszék elé állitják-e; mivel, ha sza
badon bocsátják, a lakosság agyonütéssel fenyegeti.

Vadorzók merénylete. A vadorzók garázdál
kodása csak csak nem akar szűnni, sőt vakmerőségük 
és gonoszságuk folyton fokozódik. Mint részvéttel 
értesülünk, Györy Mikóls kartársunkat és lapunk buzgó 
hívét Perjámos torontálmegyei község határán három 
vadorzó megló'dó'zte. Szerencsétlen kartársunk testének 
különböző részeibe 7 szem nullás sörét fúródott, még 
pedig oly mélyen, hogy kiszedésük eddig még nem 
sikerült. Az egyik vadorzót, kit a sérült felismert, a 
csendőrség letartóztatta, ez azon-ban erősen tagad. A 
másik kettő kézrekeritésére a legszélesebb körű nyomo
zást folytatja a csendőrség s remélhető, hogy ezek 
is hurokra kerülnek.

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni, 
Mauthner-féle magvakat vesznek. Idei főárjegyzé
két, mely 226 oldalra terjed, Mauthner Ödön cs. és

kir. udvari magkereskedése Budapesten Rottenbiller- 
utca 33. sz., mindenkinek kívánatra ingyen, készséggel 
megküldi.

Magvak árjegyzéke. Lapunk mai számához 
mellékeljük Faragó Béla zalaegerszegi jóhirü mag
kereskedő legújabb árjegyzékét s ajánljuk azt tisztelt 
olvasóink figyelmébe.

Egy kis statistika.
Lapunk egyes tisztelt olvasói zokon veszik, hogy 

néha az előfizetési dijak pontosabb beküldésére kér
jük azokat, kik erre rászolgáltak. Azt hisszük, hogy 
ha az alábbi kimutatást figyelmükre méltatják, elismerik,' 
hogy kérésünk nagyon is indokolt s hogy ha a viszo
nyok nem fognak hamarosan változni, kénytelenek 
leszünk vagy beszüntetni a lap további kiadását, vagy 
pedig azt kevesebb költséggel járó kisebb határok 
közé szorítani. Nyilvántartásunkban ugyanis a követ
kező lejáratokat talaláljuk, melyek alapján az összes 
hátralék a folyó hó végéig számítva összesen 946 
korona 32 fillért tesz ki:

1901 december 1 17 k. 34 f.
1902 január 1 16 k. 67 f.

március 1 15 k. 34 f.
11 junius 1 13 k. 34 f.
11 augusztus 1 12 k. — f.
11 szeptember 1 11 k. 34 f.

október 4 42 k. 68 f.
november 1 10 k. — f.
december 21 196 k. 14 f.

1893 január 5 43 k. 35 f.
február 4 32 k. — f.
március 7 51 k. 38 f.

11 április 3 20 k. 01 f.
11 május 1 6 k. f.

iunius 24 128 k. 16 f.
11 julius 2 9 k. 34 f.
11 augusztus 3 12 k. — f.
11 szeptember 18 60 k. 12 f.

október 4 20 k. 68 f.
november 9 18 k. — f.
december 151 202 k. 34 f.

11 január 27 18 k. 09 f.
Azt hisszük, hogy ehhez a kimutatáshoz nem 

kell kommentár, csak azt jegyezzük meg, hogy nekünk 
azoknak a lapoknak az árát is meg kellett fizetnünk, 
melyeket az itt feltüntetett hátralékosok elfogadni 
szívesek voltak.

Szerkesztői üzenetek.
Klein Péter urnák, Tatárárok. A vizsla idomiásáról 

szóló könyvet megrendelheti a szerzőnél : Fónagy József urnái. 
Címe: Budapest V. Károly körút. 5. A mii ára 6 korona. A 
címét helyesbítettük. Prágai József urnák, Vledény. A tárgya
láson, melyre a fa vevőjét is beidéztetheti, joga van kérni úgy 
a tettes, mint a vevő megesketését s ha később kiderítené, hogy 
valamelyik hamisan esküdött, megtehe t ellene a bűnvádi fel
jelentést.

A kiadóhivatal postája.
Czettele Frigyes urnák, Felsőbánya. Előfizetése junius 

végéig van rendezve. Imre József urnák, Szabéd. Előfizetése 
március végével fog lejárni. Tolnay Ferencz urnák, Oszró. A 
megye hibás jelzése tévedésből került a cimszalagra. Most már 
helyesen megy.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész évre . ....................... 8 kor. — fii.
Fél évre  ............................4 kor. — fii.
Negyed évre . . . . . . .  2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
rásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

f .
Megjelenik minden vasárnap.

1

í
?Id írFelelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jr  

Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Márczius 6. 23. szám.

Kincstáriak öröme.
kincstári erdőknél alkalmazott erdészeti 
altisztek az idén vigabb farsangot értek,
mjn{ az ejgzg években, mert éppen a 

mulatságok derekán vették a hirt, hogy az, a 
mit olyan epedve vártak, a fizetésük javítása 
nem marad többé üres ábránd, hanem ime testet 
öltött. Igaz ugyan, hogy már a múlt 1903 évre 
is megkapták az ő személyi pótlékaikat, kiki 
rangfokozata és az ebben eltöltött szolgálati ide
jének arányában, ezen kívül pedig azok, kiknek 
nem volt természetben lakásuk, még 60 korona 
külön lakbérpótlékbari is részesültek, de ezek a 
pótlékok egyelőre csak mint előlegek lettek 
kiosztva s ha az országgyűlésnek eszébe jutott 
volna a fizetési pótlékokra vonatkozólag a magas 
kormány által benyújtott törvényjavaslatot vissza
utasítani, bizon szépen vissza kellett volna fizet- 
getni az annyira várt és megkapott pótlékokat.

Hála Istennek, hogy nem igy történt. Az 
országgyűlésen pártkülömbség és minden hosz- 
szabb vita nélkül elfogadták azt a javaslatot, 
mely hivatva volt az állami tisztviselők, altisztek 
és szolgák helyzetén ha nem is teljesen, de 
legalább részben addig is segíteni, a mikorra az 
általános fizetésrendezésre vonatkozó javaslat 
elkészül, a törvényhozás által törvénynyé emelve 
s Őfelsége által szentesítve lesz.

Nem mondjuk azt, hogy ezzel a pótlékka- 
már most az állami alkalmazottak elérték volna 
a jólét netovábbját és hogy köztük a meg
elégedettség általános lenne, sőt akadnak számol 
san, a kik zúgolódnak s elégedetlenek; ilyenek 
kivált azok, kik fizetés dolgában egyelőre csak 
ott maradtak, a hol voltak s most esetleg az 
egy fokkal alattuk álló rangbeliekkel egyenlő 
fizetést húznak, a dolog tehát náluk olybbá 
tűnik fel, mintha emelkedés helyett visszaestek 
volna. Ilyen furcsa helyzetbe jutott például a 
Il-od osztályú erdőőrök legnagyobb része, akik 
benne maradtak a 700 koronás törzsfizetésben, 
a melybe a Ill-ad osztályú kartársaik vala
mennyien, még a legújabban kinevezettek is ki
vétel nélkül előléptek.

A dolog pedig nagyon természetes, mert 
mint mindenütt, úgy itt is bizonyos szétosztás!- 
módozatot meg kellett állapítani s ennél leg
alkalmasabbnak mutatkozott a szolgálati időnek 
mérlegelése. Azok tehát, akik a pótlékok mos
tani utalványozásánál visszaesni látszanak, ne 
búsuljanak, hanem nyugodjanak meg sorsukban, 
mert rövid időn belül, már tudniillik kiki szol
gálati idejéhez mértten el fogják érni a maga
sabb fizetési fokozatot. Az ilyen nagyobb szabású 
reformokat egyébként soha sem lehetséges min
denkinek teljes megelégedésére keresztülvinni, 
hanem mindig akadtak és akadni fognak olyanok 
akik azt hiszik, hogy meg lettek rövidítve.

Nagy megnyugtatásukra szolgálhat az állam
erdészet alkalmazottjainak az, hogy mellékillet-
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ményeik, mint a milyenek az illetménytüzifa, 
földjárandóság és egyenruha átalány, továbbra 
is meghagyattak, mert ha ezektől elestek volna, 
akkor a pótlékok engedélyezése nem hogy javí
totta, hanem nagy mértékben megrontotta volna 
helyzetüket.

Meg lehetnek elégedve az uj sorsukkal ki
vált azok a kincstári erdészeti altisztek, kiknek 
még élénken emlékezetükben van az egy év
tized előtti állapot, mikor még a IV-ed osztályú 
erdőőr vagy faraktárőr törzsfizetése 200 forint, 
lakpénze pedig ennek tiz százaléka, vagyis 20 
forint volt. Milyen haladás rövid 10 év alatt! 
Ma az ugyanilyen rangfokozatban levőknek a 
törzsfizetése 700 korona, a lakpénz pedig az 
ilyen cimü pótlékkal együtt 160 korona, a kettő 
együtt véve tehát 860 korona, e szerint a régi 
440 koronával szemben javadalmazásuk kicsi 
híján száz százalékkal fokozódott, vagyis majd
nem egyszerannyira emelkedett.

Az általános örömben csak az erdőlegények 
és a segéderdőőrök nem osztozhatnak, mert 
ezekről, mint akik sem az altisztek, sem a szol
gák sorába nem tartoznak, a törvény nem 
gondoskodott, hanem meghagyta őket eddigi 
javadalmazásaik élvezetében, azt hisszük azon 
bán, hogy az ő helyzetük javítása is csak rövid 
időnek a kérdése s a mennyiben erre törvény
hozási intézkedés nem szükséges, a földmivelés- 
ügyi m. kir minister ur atyai jóndulata módot 
fog keresni és találni arra, hogy az ő helyzetük 
is az altisztekéhez arányitva bizonyos mérték

ben meg legyen javítva. Erre okvetlenül szük
ség is van, mert mostani javadalmazásuk való
ban nem elégséges a tisztisséges megélhetésre 
és ruházkodásra s az olyanok, kiknek szülőik 
nem lehetnek segítségükre, rendszerint már pályá
juk kezdetén eladósodni kénytelenek, a mi azután 
kihat egész életükre.

Örömükre szolgálhat egyébként legalább 
azoknak az erdőlegényeknek és segéderdőőrök- 
nek, kik már a törvényszerű életkort elérték, az 
a körülmény, hogy most, midőn az engedélye
zett pótlék fizetés jellegével bir, az idősebb 
altisztek közül számosán olyanok, kiket eddig 
attól a nyugdíj csekély volta visszariasztott, 
tömegessen nyugalomba fognak vonulni, helyet 
adván ilyen módon a fiatal, tetterős és tett
vágyó erőknek. Mert sokan vannak ám az erdé
szeti altisztek között olyanok, kiknek már a 
könnyebb szolgálat is terhűkre volt s azt csak 
egészségük és életük kockáztatásával végez
hették, akiknek az élet viharaiban és a terhes 
szolgálatban megrokkant testük már pihenésre 
vágyott, de azért kénytelenek voltak önmagukat 
s elüljáróikat is szolgálatképességükkel ámítani, 
mert az a nyugdíj, mely eddigi fizetésük után 
megillette volna, a megélhetést semmikép sem 
biztosította.

Nem hallgathatjuk égyan el, hogy tisztvise
lőink, altisztjeink és szolgáink javadalmazása 
még ez után a javítás után is mögötte van 
annak a javadalmazásnak, a melyet más államok 
hasonló munkásai élveznek, de azért a mieink

w TAR C Z A. ->[cJ il
Farkaskaland.

jEt Irta: Huszár János. — A V. és Á. után.

z 1892-ik év Sylvester estéjére a szomszédos 
Cs. községbe voltam hivatalos egy vig családi körbe, 
elbúcsúzni az ó-esztendó'től és köszönteni az újévet.

A déli Kárpátok alján fekvő' kisközségből fiatal 
feleségemmel az esti szürkületben indultam el szánkón, 
magammal vive azonban második feleségemet pus
kámat — is, ellátva magamat megfelelő töltényekkel.

Úgy 20 fokos hideg lehetett, mikor elindultunk 
s habár bundába burkolva, lábunk alá még téglát is 
melegítettünk, majdnem megdermedve érkeztünk meg 
az alig egy óra járásnyira fekvő Cs. községbe.

Holdtölte volt éppen s daczára a nagy hidegnek,

az út egyike volt a legélvezetesebbeknek, a hold 
világa a levegőben ugráló, csillagalaku, különféle szint 
játszó zúzmarákat megaranyozta halvány sárga fényé
vel s a fenyvesektől körülvett táj úgy nézett ki, mint 
egy nagy karácsonyfa az ő apró gyertyácskáival, az 
angyalok zenéjét pedig pótolta a csikorgó hó, melyet 
vígan szelt a sebes hegyi lovaktói vontatott szánkó.

Útközben, majdnem Cs, község mellett, az út 
melletti árokban, a hó tetején egy farkashoz hasonló 
állat volt elterülve, mi annyira zavarba hozott, hogy 
leszállva a szánkóról, megnéztem, hogy tényleg nem-e 
farkas, melyet valaki megsebzett és éppen itt érte el 
végórája. Konstatáltam azonban, hogy egy hatalmas, 
a farkashoz rendkívül hasonló szőrű falusi komondor 
volt melyet bizonyosan valaki a vadásztársaság tagjai 
közül ejtett el, mint nyulászó kóbor-ebet,

Beérve a községbe, a lehető legjobb és leg
vidámabb hangulatban töltöttük el a Sylvester éj
szakáját, azonban nekem hivatalos ügyeim elintézése 
végett reggel 8 órára haza kellett mennem. Úgy éjfél
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egyelőre is hálával lehetnek eltelve mindnyájunk 
közös anyja, szeretett hazánk irányában, mely 
erejéhez képest mégis jutalmazza hü fiai munká
ját s ha tehetué, bizonyosan megtenné ezt na
gyobb mértékben is, de hiába az anyai szere
tetnek is megvannak a határai.

Zárjuk sorainkat azzal a példabeszéddel, 
hogy: »aki kevéssel meg nem elégszik, sokra 
nem érdemes.«

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

marha, a kecske és a juh csapája azonban 
nem igen jöhet tekintetbe, mert csak föl- 
tételezhetőleg, csak kivételképen fordulnak 

elő ott, hol vadat nyomozunk, csapájuk ilyen helyen 
ekkor sem folytonos; ezek az állatok inkább nyílt, 
tisztásabb terepeken, járt utakon és rendszerint nagyobb 
csapatokban, csordákban járnak, az egyes-egyes csapák 
leginkább csapásból vezetnek ki s oda is vezetnek 
vissza és ha az egyes-egyes lenyomatok s lépések egy 
darabig alkalmasak is a vadász megtévesztésére, az 
pontosabb megvizsgálás és a közreható ismertető körül
mények latbavetésével csakhamar tájékozva leend a 
valóság iránt.

Ellenben a sertés csapája ezúttal elhalgatott sok 
körülménynél fogva alkalmas huzamosabb időn át 
tévedésben tartani még az ügyesebb nyom- és csapa 
ismerőt is, még pedig annál is inkább, mert a mig

vad marha, vad kecske — legalább nálunk — egy
általán nincsen, vad juh pedig — tudomásom 
szerint — csakis egy uradalomban kezeltetik, addig a 
vad sertés nagyobb erdőségeinkben mindenfelé meg
lehetősen elterjedt és mivel ez ott is megfordul, hol szar
vas, dám és őzvad után kell gyakrabban nyomoznunk.

Korlátozandó tehát az alkalmi tévedéseket, tud
nunk kell hogy a sertés csülök lenyomata vagy mind 
a négy, vagy legalább is az egyik mellső és az ellen
kező oldalú hátsó láb után rendesen feltűnően szét
terpesztett, mit nem mondhatni sem a szarvas, sem a 
dámvad, sem az őz csapájáról; továbbá a sertés álcsülkei 
magasabban és szétállóban helyezvék el, mint a meg
nevezett többi vadaké és e mellett emezekénél neve
zetesen hajlékonyabbak is és ebből következőleg a 
sertés álcsülkei mindenkor messzebbre, jobban szét
helyezve és a talajba is mélyebbre hatólag hagynak 
vissza maguk után nyomokat, mint a többi vad ál
csülkei, továbbá: a sertés bokái feltűnően hosszúak s 
elől igen hegyesek; a sertés bandukolás közben orrá
val gyakran fölturja a földet, igy utánna gyakori túrások 
is láthatók; ügető lépései nagyon egyenletesek és 
egyenes irányúak, ugró lépései ritkák, rövidek s rend
szerint csak akadály előttiek és emésztete is, melyet 
szintén gyakran visszahágy, lényegesen különbözik 
amazokétól, stb. Ezek a főbb különbségek.

A szarvas, a dámvad és az őz csülök lenyomatai 
közt a fő különbség első sorban is a nagyságban 
nyilvánul, jelentkezik továbbá a különbség a lenyomatok 
mélységének vizsgálatánál, nemkülönben a lépések 
hosszúságának megfigyelésénél is; ezek arányban van
nak a vad testsúlyával és annak nagyságával.

E mellett nevezetesen még a dámvad csülök
lenyomata keskenyebb és hegyesebb is a szarvasénál, 
ellenben szélesebb és erőteljesebb, mint az őzé.

Tény azonban, hogy a gyenge szarvas, a szarvas 
borjú csapája összetéveszthető az erősebb dámvad

után 2 órakor kiadtam kocsisomnak a rendeletet a 
befogásra.

Feleségem és a társaság hölgytagjai, úgy az est 
folyamán, mint az elindulás előtt, többször hangoz
tatták, hogy jobb volna ott hálni, mert félni lehet éj
nek idején a farkasoktól, melyek most csapatosan 
szoktak járni, engem azonban nem tudtak visszatar
tani s igy feleségem is — bár félve — velem jött.

Legnagyobb meglepetésemre azonban, midőn 
bundámba jól beburkolózva, kiértem a szobából, azt 
tapasztaltam, hogy a hó egy hirtelen kerekedett déli 
szél következtében olvadni kezdett és a házról a viz 
csepeg, mint a székely földön mondani szokás: az 
eszterhéj csepegett.

Attól nem féltem, hogy szánkóval nem lehet 
hazamenni, meri akkora volt a hó, hogy két 24 órás 
olvadás sem lett volna képes elseperni azt, felesége
met azonban — midőn a gyönyörű holdvilágnál meg
látta, hogy olvadás van — az a balsejtelem fogta el, 
hogy most még veszedelmesebb elindulni, mert a

farkasok ilyenkor még sűrűbben járnak, én azonban 
hajthatatlan maradtam s kedves társaságunktól búcsút 
véve, útnak indultunk.

A mint a községtől körülbelül egy kilométerre 
haladtunk, a gyönyörű holdvilágnál, benn a mezőben, 
előttünk mintegy 1000 lépésnyire két mozgó állati 
alákot láttam s mivel előző este a meglőtt kutya ép 
abban az irányban volt, mindjárt tisztában voltam a 
helyzettel, hogy a kutyát a farkasok feltalálták és most 
javában lakmároznak rajia. Igen, de ha én feleségem
nek megtalálom mondani, hogy: nézd, drágám, a far
kasok éppen most lakmároznak azon a kutyán melyi
ket az este láttunk: el lehettem készülve arra, hogy 
rögtön ráparancsol a kocsisra, hogy azonnal térjen 
vissza s én elesem attól az élvezettől, hogy farkast 
lőhessek. Mint a villám, czikázott át agyamon egy 
mentő gondolat; feleségem halálos ellensége volt a 
rókáknak s mikor már közel értünk a mozgó alakok 
felé, úgy, hogy mozgásuk kivehető volt, a következő 
módon csaptam be: »nézd, drágám, két szemtelen róka
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csapájával a gyengébb dámvad csapája pedig az erő
teljesebb őzével.

A szarvasokat tekintve: a bika csülök lenyomatai 
elölről inkább kerekdedek és oldalt kifelé hajlók s e 
mellett nagyon határozottak, de lépései már tört irányú
ak; a tehén csülöklenyomatai pedig elölről tekinve 
inkább hosszúkás, tojásdad alakúak, oldalkihajlást nem 
tüntetnek fel, ritkábban határozottak s ellenkezőleg 
gyakrabban megcsuszamlást árulnak el, lépései pedig 
mindig egyenes irányúak.

A bika testalkotásából kifolyólag, mint a vemhes 
tehén hátsó lábaival szélesebben lépvén, ennek hátsó 
lábnyomatai a mellsők mellé esnek, vagyis a bika 
»keresztez«, ellenben a tehén csakis előrehaladott 
vemhes állapotában szokott keresztezni és minél 
erősebb a bika, annál erősebbek is annak keresztezés]' 
nyomai, annál hosszabbak lépései és mélyebbek csülök 
lenyomatai is, sőt az erős bika hátsó láblenyomatai 
oldalvást még hátrább is maradnak az elsőbbeknél és 
álcsülkének lenyomatai is igen vastagok s mélyek.

Az erős bika bokáival a talajt kissé előre, csül
keivel pedig kevéssé visszafelé tolja és igy a nyom 
belsejében egy kis talajdomborulat keletkezik.

Ha a bika hátsó lábnyomatai megelőzik a mellső
két, vagyis ha a bika »túlsiet«, akkor az »gyenge«, 
de ha azok a mellsők mellé esnek, vagyis ha »hozzá 
lép«, akkor a bika »jó«, ha pedig oldalvást maradnak 
mögötte, vagyis mikor »hátramarad«, akkor a bika 
»erős«.

A csapában észlelhető kis hosszú talajemelkedési 
vonal a bika csülök csúcsainak szoros záródásából 
származik.

A »hármas bokalenyomat« szintén bikára vall és 
ez úgy jön létre, hogy a bika hátsó lábaival akként 
lép a mellsők nyomaiba, mintha csak három bokája 
volna: egyik boka lenyomat beleolvad a többibe. De 
arra is van eset, hogy a hátsó láb nyomai egészen

bele olvadnak a mellsőkébe, mi által csak nagyobbak
nak látszanak, mint a mekkorák valóban; ezt a tünetet 
»csalás«-nak nevezzük, mi csakis a gyengébb bikák 
szokása.

Ha a csapában metszett fűszálakat fedezünk fel: 
akkor azok bika nyomai, mert a bikák csülökélei közé 
szorult fűszálak a láb felemelése pillanatában elvágód
nak s eme nyomokat nevezik »zöld csapának.«

Ha a visszaváltásnál az erdőség szélén vissza — 
s azután köralakban ismét az erdő felé is, illetőleg 
abba be is vezető csapát fedeztünk fel, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy a nyom bikának a csapája, mert 
ez a nyomjel, vagyis az úgynevezett »csalicsel« minden
kor csak bikától ered.

A bika mindig előre és igy lépései közé, a tehén 
ellenben mindenkor hátrafelé és igy a hátsó láb
nyomai közé vizel.

A bika emésztete, vagyis hullatéka tavasszal 
összepréselt s mindkét oldalán lapított, de egyébként 
egymással összefüggésben lévő nagyobb, ellenben a 
suta hullatéka ekkor egymástól különálló apróbb 
bogyókból áll; nyáron a bika hullatéka hosszudad, 
egymással összefüggésben lévő és nyálkás bélváladék
kal is egymáshoz tapasztott kemény, a tehéné pedig 
vagy csak az egyik, vagy esetleg mindkét oldalról is 
kis csapocskákkal egymáshoz fűzött bogyókat for
mál; az őszi hullaték mindkét ivarunál nagyon hasonló 
egymáshoz: nyálkával bevont és összefüggő, de a 
bikáé általában véve tömörebb, keményebb, rövidebb 
s terjedelmesebb alakú, ellenben a tehéné lazább és 
tojásdad alakú; télen a bika hullatéka nem bogyó 
alakú, hanem lapított, kerekded alakú, a több rész kis 
csapocskákkal egymáshoz erősített akként, hogy az 
egyik résznek kúpos alakú állománya a másik rész 
homorú vájadékába illik; a tehén egy darabból álló 
téli hullatéka jellegtelen.

Általában véve az erős szarvas hullatéka kerek

elfogott egy drága nyulacskát s éppen most akarnak 
osztozkodni rajta«, mire feleségem teljes vadászszen- 
vedélylyel biztatott, hogy majd ha egy irányba jövünk 
velük, csak lőjjem őket rögtön. Mindkét csőbe patront 
tettem, 9—9 szem postát, vagy a mint mondani szok
ták: szatymást s midőn a farkasoktól mintegy 80 — 90 
lépésre lehettünk a kocsisnak vállára tettem a kezemet, 
mi vadásznyelven nálam azt jelentette, hogy azonnal 
meg kell állani. Úgy a hogy a szánkóban balfelül 
ültem, balra a mezőbe belőttem, úgy czélozva, hogy 
ha lehet, mindkét farkas ott maradjon, mert a lövés 
pillanatában a két farkas éppen osztozkodni akart a 
kutyán, egyik elül, másik pedig hátul fogta a kutyát, 
hátsó lábukat megvetve, szét akarták szakítani és a 
két farkasfej nem volt távolabb 25 cm.-nél egymástól.

A lövés eldördülte után egyik azonnal össze
esett, a másik pedig megfordulva, ellenkező irányban 
mint feje volt, szaladni kezdett, a balcsőből utána 
lőttem, de a lövésem czélt tévesztett. Én nagyn meg
örültem a lövésnek és rögtön megígértem feleségem

nek, hogy ez a rókabőr is az övé lesz, egy lábzsák 
elkészithetéséhez. Most azonban ki is kell hozni a 
rókát, de ki hozza ki más, mint én, feleségem azon
ban minden körülmények között a kocsist akarta be
küldeni, de én ekkor is kifogtam rajta, azt mondva, 
hogy szeretném tudni a távolságot, hány lépésre lő
hettem, mibe belenyugodott és én vőlegénykorombeli 
fényes lakkczipőmben és fekete frakknadrágban ki
léptem félméteres olvadó hóban, holdvilágos éjszakán 
a szánkótól balra, be a mező felé 95 lépést s mikor 
czélomnál voltam, még hörgőit az óriási nagy him- 
farkas, melyet leteritettem, egy golyót tettem a fegy
verembe s főbe lőve, megadtam neki a kegyelem
lövést, nehogy magához térve, szalon-nadrágomat el
szakítsa.

Most már nem sokat törődtem feleségem félel
mével, nyomozni kezdettem, hogy a második lövésemre 
találtam-e, fájdalommal konstatáltam, hogy nem, a farkas 
felett lőttem el, de találtam mindkét farkast az első 
lövéssel, mert a mint tovább mentem a nyomon, hatal-
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ded s az összekötő csapocskák itt igerí rövidek, a 
gyengébb szarvasok hullatékai pedig hosszúkásak és 
itt a csapocskák is hosszabbak.

Az üzekedési időben a bika hullatéka nem nyál
kás, hanem jellegtelen, a tehéné ellenben nyálkával 
bevont makk alakú bogyóösszetétel.

Ha a sűrűkben ágtöretekre akadunk — feltéve, 
hogy azok vadtól származnak — akkor ezek csak 
bikától, illetve annak agancsaitól jöttek létre és a 
vadászok ezt a tünetet »lombjelnek« nevezik.

(Folytatása következik.)

Tánczvigalom Perecsenyben.
Múlt hó 1-ént tartották meg az ungvári főerdő- 

hivatalhoz tartozó erdész altisztek szokásos évi táncz- 
mulatságukat, melynek tiszta jövedelme az erdész 
altisztek segélyező egyesületének javára szolgál. — A 
segélyegyesület a felvidék erdős vidékein szétszórtan 
és elszigetlen lakó tagjaival már is érezteti jótékony
ságát anyagi vészek és csapások idején s talán épen 
e humánus czél lebilincselő hatása szerezi meg évről- 
évre azt az anyagi és erkölcsi sikert, mely az idén is 
fényesen igazolva lett. — Az esteli vonatok felülről, 
s majd Ungvár felől számos szép lányt s mulatni 
vágyó fiatalságot hoztak Perecsenybe. A vadászati 
tropheákkal és Ízléses transparenttel szépen feldíszített 
tánczteremben 8 óra után rá húzta Lányi Lajos az 
igazi talp alá valót, melyre a fiatalság nem várt sok 
biztatást, de alaposan hozzá látott a lelket vidító, szerel
met orzó csárdáshoz. — A négyeseket 36 pár tánczolta; 
sajnos, a többi párt a terem rzük volta, pihenésre 
kárhoztatta, miközben csak természetes, hogy mindenek 
hő vágygyal elmélkedtek azon a boldog jövőn, mikor 
Perecsenynek, felvidékünk eme nevezetes, gyorsan fel- 
lendüllő gyárvároskájának már hatalmas és a lelkes 
közönséget befogadni képes tánczterme lesz. — Az

asszonyok soraiban ott voltak: Dr. Guláczy Árpádné, 
özv. Rózsayné. Szabó Zoltánné, Brestyánszky Endréné, 
Mihalovics Jenőné, Prém Ferenczné, özv. Dolinay 
Dezsőné, Deák Vinczéné, Méhely Gyuláné, Reőthy 
Szilárdné, Huszár Józsefné, Petenykó Istvánná, Fürst 
Mihályné, Zeirszky Andrásné, Szuhyné, Novák Jánosné, 
Dudek Ferenczné, Horny Gusztávné, Gajdos Isvánné, 
Szabados Vinczéné, Kaffke Sándorné, Beszterczey 
Mihályné, Petrecky Mihályné, Heczke Istvánné, Havasy 
Ulésné, Sztrileszky Jánosné, Svenda Lászlóné, Szuszla 
Péterné, Miskolczy Jánosné, Szentpétery Istvánné, Homa 
Józsefné stb. — Leányok: Gulácsy Ida és Anette, 
Ribiczey Miczi, Bristyánszky Ilonka, Kenessey Irén, 
Kenessey Mariska, Prém Erzsiké, Balsay Irén, M. Papp 
Etelka, Tóth Ilona, Deák Emma, Mihalovics Zsenike, 
Réday Hermin és Emma, Balázs Eszti, Szuhy Margit, 
Hűmen Eleién, Dudek Bella, Kaffke Olga, Petreczky 
Olga, Beszterczey Emma, Szabados Anna, Erdélyi Ida, 
Obetkó Bella, Szuhár Mariska, Rotharides Irén stb.

A mulatság anyagi sikeréhez hozzá járultak s a 
bevétel belépő jegyek után: 271 K., felülfizetések után: 
65 K., jegymegváltás után 336 K., összesen 672 K., 
mely összegből a kiadások leütésével mintegy 450 
K tiszta bevétel jut a segélyegyesület javára. — Felül
fizettek: Rohn Severin 18 K., Gulácsy Árpád, Takács 
Miklós és Svenda József 5—5 K., Kovássy Elemér, 
Laczy Antal és Szabó Zoltán 4 4 K., Sutka Pál 3 L., 
Miskolczy János, Rochlitz Nándor és Tahy Endre 
2—2 K., Bónis Kálmán, Dobrovolszky N., Gajottó 
Károly, Horváth Alajos, id. Kárpa István, ifj Kárpa 
István, Méhely Gyula, Svenda Józef és Zsurek ferencz 
1—1 K. Jegyeiket megváltották: Dr. Bantlin Ágoston 
és V. Gy. 50—50 K. Elvert Pál, Jüllich Adolf, Langer 
Bodog, Rónay Antal, Reizmann Hermán, Reich Jakab, 
Sziber István és gróf Török József és neje 10—10 K., 
Laukó Sándor 6 K., Ajtay János, Ackermann Adolf, 
Firczák Gyula püspök, Horovitz Ede, Klaudiny Kál
mán, Ladányi Frigyes, Araun Mór és Zachár Jakab 
5—5 K., Bruderman Izrael, Homicskó Aladár, Dr. 
Kerekes István, Kelen Gyula, Székely Simon, Dr. 
Bosnyák Béla és Böszörmény Antal 4 - 4  K., Bánóczy 
Béla, Burdács János, Fidy Béla, Kustán Péter, Lőrinczy 
Jenő, Rezy Vilmos, Sziklay Lajos és Wittich Lajos 
3 -3 K., Artrekovics József, Ászalay Gyula, Böszörményi

más vérsugarakat láttam a patyolatszinü havon, most 
tehát biztos voltam abban, hogy mindkét farkast főbe 
találtam. Nyugodtan mentem vissza zsákmányomhoz, 
hogy kivigyem a szánkóhoz, azonban az igazat meg
vallva, a nagy hóban nem bírtam; azt hazudtam tehát 
feleségemnek, hogy mindkét róka elesett s egyedül 
nem bírom, küldje be a kocsist, hogy vigye ki őket, 
igy húztuk ki ketten a szánkóhoz a nagy himfarkast, 
melyet, midőn feleségem meglátott, rögtön jajgatni 
kezdett, hogy menjünk innen, mert a farkasok marta
léka leszünk. Belátva én is, hogy asszonynyal nem 
szabad ily dologban tréfálni, az ordast a szánkóba fel
dobattam a kocsissal s megjegyezve magamnak a 
helyet, a honnan (lőttem, gyors ügetésben hazahaj
tattam, hol kijelentettem az asszonynak, hogy én a 
szánkóval visszatérek a másik farkasért, mert az nem 
vihette messze a fejlövést, mit ő csak azzal a fel
tétellel engedett meg, ha a szomszédomban lakó erdész 
barátomat felkeltem s együtt megyünk vissza a meg
sebzett farkas üldözésére.

Az én kedves erdész barátomat — ki a beköszön
tött újév deczember havában elhalt — s ki nemrég 
hajthatta volt le mámoros fejét nyugalomra, alig tud
tam életre ébreszteni, elmondottam neki kalandomat, 
mire nagyot nevetett és a másik oldalára fordult 
elévégré is fel kell ébresztenem, mert mint fiatal házas
ember, nem kötheték ki feleségemmel az első eszten
dőben vadászat miatt, kimentem az udvarra és a 
farkast hátamra véve, bevittem barátomhoz és rádob
tam. Mintha puskából lőttek volna bele, úgy felugrott, 
rögtön öltözködni kezdett s nem kérdezve semmit, 5 
perez múlva már fegyvere is kezében volt s mi elin
dultunk a legnagyobb gyorsasággal Cs. község felé. 
Úutközben elmondottam neki az egész históriát s úgy 
ő, mint én, abban a hvtározott meggyőződésben vol
tunk, hogy a megsebzett farkassal térünk haza. Midőn 
a helyinére megérkeztünk, leszállottunk a szánkóról 
és nyomomon bemenve, megmutattam neki, hol feküdt 
a kutya, hová lőttem és hol kezdett vérezni a sebzett 
farkas. Beleállottunk a nyomába és reggel 7 óráig
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Dániel, Boross Zsigmond, Bergida Bernát, Oásparlk 
Pál, Orosz Zsigmond, Haderdány András, Huszár 
József, Homa Pál, Jákim István, Jakubovics Ignácz, 
özv. Korláth Oyuláné, Kálay Mihály, Hanyuk Elek, 
Matusovits Károly, Petenykó László, Polányi Lajos, 
Podhradszky Emil (Szászsebes) Petik Bazil, Rotharidesz 
Bertalan, Riczkó Géza, Bozsay Rezső', Riderman Markusz, 
Syefried Károly, Schlosser István, Sziics Lajos és Takács 
Miklós 2—2 K. Az erdészeti altisztek ez utón hálás 
köszönetét mondanak mindazoknak, kik akár köz
vetve, akár pedig közvetlenül jótékonysági czéljukban 
ó'ket ezúttal is támogatták.

JHasznos tu d n iv a ló k .
Almozás vágott szalmával. Angliában az is

tállókban vágott szalmával szoktak almozni, még pedig 
úgy, hogy a szalmát szecskavágóval 13 cm. hosszúra 
vágják el. Ezáltal cca 35%-ot lehet megtakarítani 
hosszú szalmával szemben, úgy, hogy ha a hosszúból 
egy állatra 4 kg.-ot számítunk, a vágottból elég 2'5 
kg. De más előnyei is vannak ennek. Az ilyen alom 
az istállóban jobban fölszivja a nedvességet, tehát jobb 
trágyát ad és kevesebb trágyaanyag vész el. Az ilyen 
trágya a telepen könnyebben és olcsóbban kezelhető, 
könnyebben és gyorsabban rakható alá s a borona 
munkája is könnyebb lesz az ilyen földön, mert a bo
rona fogai ezt a rövid szárú trágyát nem szedik föl 
nagy csomókban a fogaikkal. (Dér Deutsche Landwirt.)

A fejőstehenek farkcsóválása ellen. Sok- 
alkalmatlanságot. okoz, ha a tehén fejés közben a far
kát ide-odacsóválja, jobbra-balra csapkod vele. Ez ellen 
a következő egyszerű eljárás segíthet: egy közönséges 
kötelet végeinél összecsomózunk és sulylyal látjuk el, 
s aztán a fejő ezt a kötelet úgy teszi a fejendő tehén 
farára, hogy azt a kiálló csipőcsőntak tartsák; a súly 
meghúzva tartja a kötelet és ezáltal a fark ide-oda- 
csóválását megakadályozza. (American Agriculturist.)

egyebet nem csináltunk, mindig a nyomában mentünk, 
ekkor azonban a félméteres hóban, mely már lágy is 
volt az olvadástól, annyira kimerültünk, hogy kép
telenek voltunk tovább menni, kijöttünk az útra és 
visszaülve a szánkóba, busán ugyan, de azzal a tudattal, 
hogy a farkas úgy is elpusztul, haza szánkóztunk.

A megsebbzett farkas a lövés után ugyanis három 
nagy kört csinált a szán körül, mely körbe belevette 
az utat is, ekkor mintegy 300 lépést egyenesen ment, 
akkor ismét kétszer akkora köröket csinált, mint az 
elsó'k voltak s ezt ismételte több Ízben, vér azonban 
a nyomában kisebb-nagyobb mértékben mindenhol volt.

Újév napján 11 óra lehetett, midó'n jelentették 
nekem, hogy a községben egy farkast hordoznak és 
gabonát gyűjtenek vele. — Olyan helyeken ugyanis, 
hol birkákat tartanak, a gazdák, ha farkast ló'nek vagy 
vernek agyon, azoknak, kik megló'tték vagy agyon
verték a farkast, szívesen adnak gabonát, ki egy, ki 
két liternyit, só't a tehetó'sebbek egy kis vékát is. — 
Kimentem megtekinteni s megállapítottam, hogy ez

K Ü L Ö N F É L É K .
Japán katonák katekizmusa. A japán tisztek 

egész katekizmust állítottak össze, amelylyel a legény
ségben ébren tartják a bátorságot és föltétien enge
delmességet. Bizonyos kérdéseket nap-nap után meg
ismételnek a katonák előtt azok meg nyomban meg
adják a stereotip feleletet. így azután napirenden van 
a japán hadseregben az ilyen páibeszéd:

— Ki az uratok?
— A császár.
— Mi a katonai szellem ?
— Engedelmesség és önfeláldozás.
—- Miben áll a föltétien bátorság?
— Előrerohanni minden vészen át.
— Honnan való a vér, amely zászlóitokat pi

rosra festi?
— A katonáé az, aki a harcban lobogtatta a 

zászlót.
— És ha meghal, mi marad neki?
— Dicsőség.
Az orosz katona. A japán hadseregről, a japán 

katonáról már nagyon sokat Írtak, de annál kevesebbet 
az orosz katonáról, a ki pedig megérdemli, hogy róla 
is szó essék. A paraszti sorból kikerülő orosz katona, 
igaz, nem valami intelligens anyag, hanem igénytelen
ségével, engedelmességével és fáradtságot nem is
merő természetével igen jó katona. Harcos erénye és 
edzett volta azonban nem annyira a tiszt kitűnő kép
zésének, mint inkább annak tulajdonítható, hogy már 
szegény muzsik korában is olyan megpróbáltatáson 
megy át, a mely katona-sorában csak javára válik. 
Tálán az egész világon nincs aparasztnak olyan
nyomorult élete, mint a fehér cár birodalmában seny 
védő muzsiké. Iván Ivánovics, mint a hogyan tréfásan 
nevezik az orosz katonát, a hadseregben elég jól érzi 
magát, mert nem bántja a földesur, az izpranik, az 
adószedő és az atyuska sok más és mindig kellemet
lenkedő embere. Az általános hadkötelezettség ideje 
az orosz gyerek huszonegyedik esztendeje. Ha bevált, 
egyfolytában négy évig szolgálja a cárt. Az erős és 
intelligensebb legényt a tüzérséghez sorozzák, a nagy

az a megsebbzett farkas, melyet én Ió'ttem, egy szem 
szatyma volt a fejében. A kik hordozták, eló'adták, 
hogy a szomszédos T. közönségben egy kertben ülve 
látták meg és mintha aludnék, odamentek s mivel 
nem mozdult, agyonverték, ez egy nó'stényfarkas volt, 
mi természetes is, mert ilyen idó'ben párzanak.

Lesznek sokan, kik azt hiszik, hogy ez vadász
mese, de ez megtörtént dolog, mi azon a vidéken is 
köztudomású; tényleg ritkán jut vadász életében ily 
lövéshez, de hogy minél gyakrabban juthassanak ehhez, 
tiszta szívből kívánom.

♦5* **?■>

A d o m á k .
A jó szomszéd. A :  Jakab szomszéd, az Isten áldja meg, 

segítsen már ki azzal az egypár forinttal.
B: Kendnek nem adok már, úgyse todja megfüzetni, amit 

eddig adtam. Akkor gyüjjön kend majd, ha pénze lesz
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darab ember lovas katona lesz, a zömök, izmos suhanc- 
ból válik a legnagyobb fáradalmat is elbíró gyalogos. 
Bevonulása után az újoncot meleg ruhába, nehéz 
csizmába bujtatják s a birodalom valamelyik másik 
végén lévő helyőrségbe transzferálják. Régi orosz 
politika ugyanis az, hogy a lakosság és a katonaság 
ne valami nagyon szeresse egymást. A kis orosz és a 
lengyel Szent-Pétervárra kerüi, a kaspi ezredek Kron- 
stadtba. a belső kormányzóságok regrutái pedig Lengyel- 
országba és Finnországba. A helyőrség paranacsnoka 
az újoncot nem sorozza be azonnal az ezredébe. Apró 
csoportokba osztva, nyolc hétig tart a kiképzés, a 
melynek eltelte után esküt tesz a cárnak, s attól a 
pillanattól fogva alá van vetve a drákói szigoruságu 
haditörvényeknek. A lovas-katona reggel négy, a gyalo
gos pedig öt órakor kel föl. Tisztogatás után az első 
parancs imára szólít s ezután költheti el fekete kenyér
ből és teából álló reggelijét. Délig gyakorlatot végez. 
Ebéd után két órai pihenő van. Délután hattól hét 
óráig írni és olvasni tanítják Iván Ivánovicsot, a ki 
ebből a hasznos tudományból vajmi keveset tud. Hét 
óra után vacsoráinak s kilenc órakor lefeküdhetik a 
katona. A muszka katona a menázsi miatt nem pauasz- 
kodhatik. Igaz, hogy húst keveset lát, annál több főze
léket, de ez elég is néki. A zsoldja nagyon kicsiny és 
mégis Iván Ivánovics a világ legmegelégedettebb kato
nája. Csak egy dologtól fázik: az áprilistól augusztusig 
tartó nagy hadgyakorlattól, a mikor hihetetlen utakat 
kell neki fárasztó, erőszakolt menetben megtenni. A 
gyöngék százával maradnak el az utón és sok szelíd 
muzsik-gyereknek törik meg a kék szeme s hunyja le 
örök álomra, a nélkül, hogy Volga-menti faluját még 
egyszer láthatta volna.

Megoperólt leopárd. Érdekes operációnak volt 
a színhelye e napoban a párisi Bortock-hipodróm. Egy 
leopárdot operáltak a lábára kapót sebe miatt. Egy 
jaguár-párnak a marakodásába avatkozott bele Cora, 
a hipodrom leopárdja amiért aztán a himjaguár ala
posan beleharapott a lábába. A szegény Cora sebe 
annyira elmérgesedett, hogy meg kellett operálni. 
Érzéketlenné nem akarták tenni, mert nem tudták, 
milyen adagra van ehhez szüksége egy leopárdnak. 
Pányvát kerítettek hát a beteg állat nyakába, fél
oldalt fordították, a ketrec ajtajához vonszolták és 
két-két lábát nem minden fáradtság nélkül megkötözték 
erős kötelekkel. Erre a ketrec elé lépett Dromard 
állatorvos és segéde s miközben két szolga az állat 
fejét fogta, a sebész aetherrel el akarta kábítani 
páciensét. A föladat nem volt könnyű, mert a leopárd 
ide oda kapta a fejét és mindenáron fogai közé szerette 
volna kaparitani az orvos kezét. Végre aztán kötelek 
segélyével a száját is ártalmatlanná tették. Az orvos 
ekkor megmosta a sebet, majd aetherrel narkotizálta 
az állatot. Az első vágásnál azonban hirtelen meg
mozdult Cora, még pedig oly hatalmasan, hogy újból 
meg kellett kötözni. Dramard ezután fölvágta a sebet. 
Az operáció egy óráig tartott és mire az orvos be
varrta a sebet, csak úgy csurgott róla a verejték. Cora, 
mikor a köteleket levették róla, vidám üvöltéssel 
talpra ugrott. Dramard véleménye szerint a seb három 
hét alatt teljesen begyógyul.

A világ legnagyobb városai. Egy angol tanár 
a múlt évi statisztikai adatokból egy kimutatást állított 
össze a világ legnagyobb városairól. E szerint egy 
milliónál több lakossal biró város tizenhét van a föld 
kerekségén. Első helyen áll London 6,582.000 lakos
sal, aztán jönnek Newyork 3,652.000, Páris 3,518.000, 
Vucsang-Hangjang-Hankou. Ez tulajdonkép három

kínai város, de közigazgatásilag egyet alkot. Ennek 
harminc év eló'tt 8 millió lakója volt, de a taeping- 
lázadás leapasztotta, úgy hogy ma 3,200.000 lakója 
van, Berlin 2,151000, Peking 1,680.000, Kanton 1,900.000, 
Tokió Japán fővárosa, 1,821.000, Bécs 1,600.000, Fiia
déiba 1,105.000, Csikágó 1,099.000, Hangoson 1,020.000, 
s végre Szingan, Sziangtan, Sziangjang, Fancsöng, 
Csangcson és Szucson kínai városok egy-egy millió 
lakossal. A 17 város közül tehát Kínában van kilenc. 
Félmilliónál több lakóval biró város van huszonegy. 
Ezek a következó'k: Szent-Pétervár 978.000 lakossal, 
Tiencsin 950.000. Kalkutta 810.686, Konstantinápoly 
873.563, Bombay 821.784, Csingtu, Kínában 800.000, 
Moszkva 798.742, Glasgow (külvárosaival együtt) 
772.640, Hamburg (Altonával 734.625, Budepest 723.500, 
Manchester 703.479, Liverpool 697.000, Fucsov 636.C00, 
Banbog, Sziám fó'városa 600.000, Boszton 598.000, Bir
mingham 570.000 Buenosz-Ayresz 554.713, Nápoly 
530.872, Rio Janeiro 500.000, Csanking 500.000, Nan- 
king 500.000. Általában a lakosság e nagy városokban 
az utóbbi tíz évben nagyon megszaporodott; Buda
pestnek 1893-ban még csak 503.000 lakosa volt.

*§° *§• *§* *f* *§* *f* *§* *¥* *§* *§* *§* *§* *§*

H Í R E K .
Egy sóakna veszedelme. Máramarosszigetről 

írják : A Maramarosszigethez kövei fekvő Akna-Szlatina 
bánya-helyen, hol napok óta aggódnak a Kunegunda- 
sóaknába önzölő viz pusztításai miatt s a főbánya- 
hivatal vezetősége mindent elkövetett a veszedelem 
elhárítására, most kezdenek a legkomolyabban aggódni. 
A száz év óta műveletben levő Kunegunda-akna 
ugyanis, melynek üregébe a Pável-sósfürdőbe, az úgy
nevezett Szlatina-Füredre vezető országút alatt is el
terül, pár hét óta gyanús repedéseket tüntet fel. Körül
belül egy hét előtt Szabó Sándor alispán és Bakó 
István az állami építészeti hivatal főnöke is kimentek 
a helyszínre, hogy a gyanús repedéseket megszem
léljék, a főmérnök nem találta éppenséggel megnyug
tatónak a helyzetet. A bányából folytonosan szivat
tyúzzák a vizet, de a baj nem enyészik, az ország
úton pedig olyan süppedések mutatkoznak, hogy kény
telenek egy időre a rendes közutat elzárni és a köz
lekedést másfelé terelni, nehogy a netaláni hánya
beszakadásnál még nagyobb szerencsétlenség is tör
ténjék. Azzal az eshetőséggel a szakférfiak már szá
mot vetettek, hogy a közel jövőben a Kunegunda 
nagy aknát mind sűrűbben lepi el a Tissza folyóból 
beszivárgó viz, most azok a tünetek teszik legko
molyabbá a veszedelmet, melyek az országúti gyanús, 
mindikább fokozódó süppedések halaladásából Triagát 
az egész bányaközséget fenyegetik. Ezen bajok elhá
rítása a közigazgatási hatóság gondját is képezi, mely 
a bánya fölött lakó nép biztonságára ügyelni tartozik 
s erre nézve minden tőle telhetőt elkövet. A meg
figyeléseket napról-napra folytatják. A felmerült óvó
intézkedések a környék lakosságának aggodalmát még 
fokozzák.

Dráma a tengeren. A Cirkvenica hajón, amely 
minap Lussinipiccoloból Fiume felé tartott, tragikus 
jelenet játszódott le. Genuiszi Ágoston, az osztrák 
pénzügyminisztérium számellenőre Bergossero közelé
ben a hajó fedélzetéről feleségének szemláttára a 
háborgó tengerbe ugrott és nyomtalanul eltűnt. A 
kapitány nyomban megállittatta a hajót, mentőcsolna- 
kot bocsátott le, de hosszas kutatás után sem sikerült 
az öngyilkost kimenteni. Genuizziné sirógörcsöket
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kapott és az utasok csak nagynehezen akadályoz
hatták meg abban, hogy a tengerbe vesse magát. A 
Cirkvenica néhány órai késéssel érkezett Fiúméba. 
Az öngyilkos számellenőr már régebb ideje súlyos 
beteg volt. Néhány nap elö'tt feleségével Bécsbó'l 
Triesztbe, onnan Lussinpiccoloba utazott, hogy ott 
gyógyulást keressen bajára. A beteg nem érezte ott 
jól magát és Fiúméba akart menni. Genuizzi boldog 
házasságban élt feleségével, aki pozsonyi magyar 
családból való.

Anglia legnehezebb embere. Londonból jelenti 
egy távirat, hogy Doverben most temették el Longley 
Temást, ki arról volt nevezetes, hogy Anglia legnehe
zebb emberének ismerték. Mig élt, hat mázsa nehéz 
volt s koporsóját tizenkét ember vitte a temetó'be.

Uj tél. Egy két nap óta nálunk is havas világ 
van, de a külföldön még zordabb az időjárás. Páris- 
ból táviratozzák, hogy ott szokatlanul nagy hideg van, 
a minek több emerélet lett az áldozata. Minap is 
megfagyva, holtan találtak két asszonyt és egy férfit.

Éjjeli történet. Besztercebányáról Írják: A mesés
könyv, a mely pedig borzalmas dolgokat regél a Vas- 
orru bábáról és egyéb gonosz emberekró'l, nem mond 
el olyan szörnyűséges históriát, a-milyen a mi vidé
künkön megesett a minap. A legutolsó zólyomi vásár 
alkalmával egy mogyoródi gazda eladván marháit, 
este gyalogszerrel elindult hazafelé szép fiatal leányá
val. Útközben, az erdei utón két gonosztevő' lesett 
rájuk, hogy elrabolhassa a tehenek árát. Vérfagyasztó 
kegyetlenséggel legyilkolták a gazdát, ámde nem értek 
célt, mert a pénz a leánynál volt, a ki pedig elmene
kült előlük. Futott-futott a leány, a mig csak egy faluba 
nem érkezett. Beszaladt a legszélső házba, a melyből 
világosság áradt ki. Menedéket kért. Csak egy asszony 
volt a házban, a ki szívesen fogadta s kijelölte éjjeli 
szállását egy benyílóban. Még nem hunyta le álomra 
a szemét, a mikor egyszerre csak hallja, hogy két 
férfi lép a szomszédos szobába dühös káromkodással. 
Borzalommal hallotta, hogy apjáról beszélnek a kit 
megöltek.

Nincs szerencsénk, mondja az egyik.
— Miért? — kérdezte az asszony.

Mert a pénz a leánynál volt, a ki elmenekült.
Most az asszony vette át a szót s elmondta, hogy 

a leány nála van a benyílóban. A szerencsétlen terem
tés irtózattal vette észre, hogy a gyilkosok lakásán 
van. Mivel a külső szobában azt hitték, hogy ő aluszik, 
egészen hangosan tervezgettek. Megtudta a leány, 
hogy be fogják fűteni a nagy kemencét s őt elégetik 
benne. Csakugyan be is gyújtottak a kemencébe. Erre 
a halálra szánt leány kirohant a benyílóból, de a fér
fiak megragadták s bezárták egy kamrába. A fogoly 
észrevette, hogy cellájának egy kis szűk ablaka van 
az udvarra. Megkísérelte, hogy átbújjék rajta, de hiába. 
Erre levetette minden ruháját s úgy aztán nagynehé
zen, vérző testtel átvergődött a nyíláson. Azután ki
rohant a fagyos éjszakába. Szinte eszeveszetten mene
kült ismeretlen irányban. Futott-futott, mig végre két 
csendőrre akadt. Ezek azt hitték, hogy boldogtalan 
őrülttel van dolguk, a ki a havas földeken száguld. A 
leány elmondta, mi történt velük, a mire egyik csendőr 
ráborította a köpönyegét s fölvette hátára a ziháló, el
gyöngült teremtést. A csendőrök a leánynyal beron
tottak a gyilkosok házába. A gonosztevők megretten
tek a fegyveres erő láttára.

Miért ég a tűz a kemencében? — kérdezi 
az egyik csendőr.

Kenyeret akarunk sütni, feleli az asszony.
Hol a tészta?

Ezt már nem tudta előadni. Erre a csendőrök 
behozták a leányt a szobába, a mire a gyilkosok min
dent megvallottak. A három gonosztevőt bekísérték a 
besztercebányai törvényszék fogházába.

A kanibál-király ajándéka. Foote, francia 
hajóskapitány, ki hajójával Afrikának partjait járta, most 
hazáértve, igen sok érdekes élményéről számol be. 
Egy napon, írja, Ogby, a dél-afrikai jakrimók törzsének 
királya látogatta meg a fedélzeten. A fekete uralkodó 
roppant érdeklődéssel szemlélte a hajót és az ebédnél, 
mikor a malacpecsenyét hordták föl, azt a szerény 
kérdést intézte a hajó személyzetéhez, hogy vájjon 
fehér ember húsából készült-e a sült? A mikor a király, 
a kinek egy csapat felesége és egy sereg gyereken 
kívül több mint ezer főnyi rabszolgahada van, a hajót 
elhagyta, a kapitány állatbőrt ajándékozott neki, hogy 
mezítelen lábára sarut csináltathasson magának. Más
nap megjelent a fedélzeten a néger király követe és 
egy csomagot nyújtott át, a mely — egy frissen nyú
zott emberbőrt tartalmazott. Ezt küldte a hálás király 
barátsága jeléül. Foote kapitány elmondja, hogy a 
jakrimók törzse, melynek Ogby a feje, huseledel gyanánt 
csaknem kizárólag emberhúst eszik.

A ki kertjét szereti és szép virágokat, szép 
konyhakerti terményeket akar, az fedezze magszükség
letét Mauthner Ödön cs. és kir. udv. magkereskedésben, 
Budapest, Rottenbiller- utca. 33. A cég idei főárjegy
zékét, mely 226 oldalra terjed, kívánatra ingyen küldi.

Szerkesztői üzenetek.
Lehn János Vokány. A hiányzó számot megküldtük. A 

fali vadásznaptárért szíveskedjék egyenest annak szerzőjéhez 
fordulni. Címer Fukász István Liptó-Ujvár. A naptár ára — ha 
jól tudjuk — 1 korona. Botya Sándor urnák, Csebza. A 
madarak kitöméséhez szükséges turfát (németül: Torf) a követ
kező cégnél rendelheti meg: Wilhelm Schlütter, Halle a. S. 
Németország.

A kiadóhivatal postája.
Visky Ferencz urnák, Zágra. Előfizetése március végén 

fog lejárni. A 20-ik számot újból postára tettük. Lengyel 
József urnák, Sándormajor. Az ön előfizetése is a folyó hó 
végéig van rendezve. Somogyi József urnák, B. Szombathely. 
A 4 korona előfizetési dij beérkezett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Nagy-Küküllő vármegyében kettő község határára 

kiterjedő szentágotai erdőőri kerületben megüresedett 
összesen 490 korona illetménnyel n y u g d í j j a l  egybe
kötött II. oszt. erdőőri állásra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879 évi XXXI. 
t.-cz. 37 §-ában előirt szakvizsga letételét, valamint 
életkorukat, — esetleg eddigi alkalmazásukat, — és 
végül ep szellemi erő és egészséges testalkatuk mellett 
hibátlan beszélő és halló képességüket igazoló ok
mányokkal felszerelt bélyeges kérvényüket 1904 évi 
marczius hó lő-ig alolirott m. kir. állami erdőhivatal
hoz annál is inkább igyekezzenek benyújtani, mivel 
az elkésetten érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vetetnek

A kinevezendő erdőőri állását a kinevezéstől 
számítandó lő napon belől elfoglalni köteles.

Kelt Segesváron 1904 év február hó 20-án.
2—2 M. kir. állami erdőhivatal.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebeens
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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.

f
Megjelenik minden vasárnap.

1

í4
i Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 

Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Márczius 13. 24. szám.

Követendő példa.
legutóbbi napokban szinte véletlenül 
került szemünk elé egy fővárosi napi
lap »Vidék« cimü rovatában megjelent 

következő rövid terjedelmű, de annál fontosabb 
tartalmú apró közlemény:

» E g y  f ő u r  j ó t é k o n y s á g a .  Beregszent- 
miklósról írják nekünk: Schönborn Károly gróf, 
b ki a múlt évben huszonötezer koroa költ
séggel Beregszentmiklóson díszes iskolát építte
tett, négy iskolai teremmel és igazgatói lakással, 
most elhatározta, hogy Beregszentmiklóson inter- 
nátust építtet oly erdészek gyermekei részére, a 
kik egyébként nem taníttathatják a gyermekeiket, 
mert messze laknak minden iskolától. A jótékony 
főur elhatározása alkalmazottai körében nagy 
örömet okozott.«

Eddig szól a közlemény, mely külország
ban egyáltalán nem keltene feltűnést, mert ott 
szinte mindennapi dolog, hogy a vagyonosabb 
birtokosok mindenképpen gondoskodnak arról, 
hogy alkalmazottjaik gyermekei megfelelő iskoláz
tatásban részesülhessenek még ott is, hol ezt 
egyébként a szülőknek részben az iskoláktól 
való távol lakása, részben pedig szerény anyagi 
körülményeik alig engednék meg azt a fényű
zést, hogy gyermekeiket legalább a legelemibb 
iskolai kiképeztetésben is részesíthessék, nálunk

azonban egy ilyen hir már csak ritkaságánál 
fogva is méltán felkölti a figyelmet s az embe
reket elmélkedésre készteti.

Egy idegenből ideszakadt főur, ki egy vár
megyére való területet vall magáénak, nem elég
szik meg a rangjával és vagyonával járó gondok
kal és örömökkel, mint a melyek közé nálunk 
közönségesen a lóversenyek, külföldi fürdők, 
kártyaasztalok, híres énekesnők, színésznők stb. 
számitvák, hanem túl megy a nagyúri rendes 
passziók határán s leereszkedve szerény állású 
alkalmazottjai kunyhóiba, kipuhatolja azok fájdal
mait és keserveit s nincs egyéb sürgősebb 
teendője, mint hogy ezeket gyógyítani igyekezzék.

Az ember földi hivatása a családalapítás és 
fajának szaporítása és tovább fenntartása. Ennek 
a hivatásnak a betöltése kivált az erdészeti és 
vadászati személyzetnél képez életszükségletet, 
mert ez rendszerint a társadalomtól, az emberek
től távol eső helyekre van szólítva terhes szol
gálata által s életét az erdők, a havasok ren
getegeiben, szinte teljesen magára hagyatva lenne  ̂
kénytelen eltölteni. Az ilyen pályára lépett ifjú
nak tehát első és legfőbb gondja az, hogy 
magának élettársat keressen, ki vele örömét vagy 
búját-baját megossza s támasza, vigasztalója 
legyen az ő elhagyatottságában. Ki gondolna 
ilyen körülmények közt arra, hogy az eleivel 
csak két tagból álló család idővel szaporodni 
fog s a kis nemzedéknek majdan nem csak 
testi, de szellemi táplálékra leend szüksége? Ez 
bizon vajmi kevésnek jut eszébe akkor, midőn
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a gonosz nyelvek szerint a házasság rabigájába 
hajtja fejét, a költők szerint pedig a házasság 
rózsaláncaival övezi derekát.

Szóval a házasság megvan s csakhamar 
jönnek és évről évre szaporodnak annak követ
kezményei : a gyermekek is. A kis erdei ház 
apránkint megélénkül s mig eleivel az öröm, 
úgy később az aggodalom és gond üti fel 
tanyáját a szülők keblében.

Az apróság lassankint felcseperedik s itt 
az ideje, hogy a gondos szülői nevelés után 
iskolai oktatásban is részesüljön.

Iskolai oktatás! Könnyű ezt mondani ott, 
a hol az iskola ott van a harmadik-negyedik 
szomszédban, de mit kezdjen az olyan szülő, 
ki minden emberi hajléktól, falutól várostól nagy, 
gyakran száz kilométernyi távolságban lakik?

Azt fogják erre a beavatatlanok mondani, 
hogy hiszen ez nem akadály; lehet annak a 
gyermeknek a faluban, a városban is otthont 
szerezni, a melyből az iskolát látogathatja. Igen 
ám, de ezek nem vetnek számot azzal, hogy 
azért a gyermekért fizetni kell ilyen esetben 
nem csak az iskolapénzt, beszerezni neki a szük
séges tankönyveket és íróeszközöket, hanem 
fizetni kell még a tartási diját is, mert olyan 
idegen alig akad, a ki hajlandó lenne a más 
gyermekét csak azért, hogy az iskolai oktatás
ban részesülhessen, ellátásban és gondozásban 
ingyen részesíteni.

És ezek a nehézségek azok, a melyek miatt 
az erdészeti és vadászati személyzet százaitól

meg van tagadva az a jótétemény, a melynek 
majd minden kaszás-kapás ember a részese: 
hogy gyermekeit iskoláztathassa, hanem a sze
génység jármában nyöhve, kénytelen abból a 
kevésből, a mit ő maga tud, minden pedagógia 
gyakorlat és tudomány híjával annyit bele
csepegtetni zsenge gyermekébe, a mennyit éppen 
szolgálati elfoglaltsága mellett lehetséges és a 
mennyit képes a saját tudásának határai közt.

A népiskolákról szóló törvény határozottan 
megjelöli azt az életkort, a melyben minden 
gyermek kivétel nélkül iskolakötelesnek mondatik 
ki és a szülő köteles is azt büntetés terhe alatt 
iskoláztatni. Igaz és sajnos, hogy még mindig 
akadnak olyan szülők, kik gyermekeiket ott sem 
küldik szívesen iskolába, hol az mondhatni az 
orruk előtt van, de vájjon képzelhetünk-e ilye
neket a rendszerint intelligensebb elemekből álló 
erdészeti és vadászati altisztek közt? Bizon ha 
ezek nem küldik gyermekeiket iskolába, annak 
oka csak az lehet, hogy lakásuk ettől távol esik 
s javadalmazásuk annyira szerény, hogy az csak 
a mindennapi kenyeret adja meg, arra azonban 
nem futja, hogy belőle még a gyermekek isko
láztatási költségeit is fedezhetnék.

Nyilván ilyen volt a helyzet Schönborn 
gróf uradalmában is és ez indította a nemes 
szivü grófot arra, hogy alkalmazottjai gyermekei
nek iskoláztatását a lehetőségig megkönnyítse.

Valóban szép és nemes cselekedet, áldja 
meg érte az Isten! Vajha követnék példáját a 
többi erdőbirtokosok is; hisszen annyian van-

ír*- M/ T A C Z  A.

Tengeri csata.
Az »Alsó-Lendvai Hiradó« után.

jn

1920-ban vagyunk. Gyönyörű augusztusi nap. 
Az ég fellegtelen, enyhe szellő járja át a leget. Az 
Atlanti-Óceán hullámain egy úszó vár siklik tova. Az 
amerikai hadihajó, a »Washington« ez, a mely a hajó 
építés művészetének egyik legszebb vívmánya, leg
teljesebb tökéletessége.

Amerika jelenleg háborúban van Angliával. A 
»Washington« az angol »Stuart« nevű hajót keresi, 
hogy megütközzék vele.

A hadihajók alakjnkra nézve nem hajókra hanem 
úszó citadellákra emlékeztetnek. Az acelpáncélnak át
lag fél méter a vastagsága. A hajó legfelsőbb emelete 
80 láb magas a vizvonal felett, a zászló 110 lábnyi 
magasságban leng a hajó fölött. Az árbockosárban

ülő matróz villamos csengővel jelzi hogy »ellenség a 
láthatáron*. Az ügyeletes tiszt értesíti erről a kapitányt, 
a ki az első toronyból rögtön szemügyre veszi az 
ellenséges hadihajót. A legtökéletesebb messzelátó 
segélyével meggyőződést szerezhet a »Stuart« hatal
masságáról.

A kepitány parancsára az úszó vár megváltoz
tatja útirányát Teljes gőzzel rohan mst a »Washington« 
a »Stuart« felé. Még csak hét kilométer a távolság a 
két hajó között. Négyezer méternél a lövegek mÜKödni 
kezdhetnek.

A »Washington« tisztjei kiadják a vezényszót: 
»csutára készen«. A két hajó nagy sebességgel köze
ledik egymáshoz. Minden percben ezer méterrel 
kisebbedig a távolság. A mérnökök a gépeknél állanak 
a matrózok a hajó felszereléseknél várják a vezény
szót, a katonák ágyúiknál lesik a parancsot, a tüzérek 
puskáikat szorongatják a kezükben az acélpáncélozott 
mellvédők mögött. A revolverágyuk és kézi fegyverek 
csak kétezer méternyi távolságban használhatók. A
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nak, kiknek személyzete hasonló jótéteményre 
szinte vagy még jobban is rá van szorulva s 
ilyen többek között maga az erdőkincstár is.

Leghivatottabbnak vélnők ugyan egy nagy, 
országos internátus alapítására az Országos 
Erdészeti Egyesületet, nem kívánván ugyan tőle, 
hogy ezzel saját s más célokra szánt vagyoná
nak nagyobb mérvű megterhelését, hanem csak 
az alapításra vonatkozó kezdeményezés kézbe
vételét és a mozgalom megindítását. Nem kétel
kedünk benne, hogy erre vonatkozó felhívása 
nem csak az erdőbirtokosok szivében élénk 
viszhangra találna, sőt meg vagyunk győződve, 
hogy az erdészettel közelebbről érintkező fa- 
és más iparvállalatok is szívesen felkarolnák a 
szent ügyet.

A szép példa ime itt van, csak követőre 
van szükség s ismét legördülne egy nagy kő 
számos szülő szivéről!

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

[gyancsak az agancsok hozzá dörsölésébó'l szár
maznak a fák törzsein észlelhető »horzsjelek« 
is, melyeket szintén csak bika hozhat létre.

A bika járásai közben gyakrabban szétszórja, 
szétteregeti agancsaival a hangyabolyokat és vakond
túrásokat s erre azt mondjuk, hogy a bika »enyeleg«.

A dámvadat illetőleg: ennek csapabeli ismertető 
jelei a lapátos és a tehén közt ugyanazok, mint a 
szarvasnál; az erősebbek és a gyengébbek közt a 
méret határoz, de az egyedül barangoló dámvad rendesen 
öregebb bika.

Az őzet illetőleg is nagyban állanak a már el
mondottak, de inkább már csak a bakok között való 
megkülönböztetésre nézve.

A bak őz jelenlétére vall a »horzsolás«, mely 
még a lehántás után is tart s mely állandó nála, a 
mig csak fejdiszét viseli.

A vizelésnél szintén a már ismertetett különböző 
mód tapasztalható.

Több őz lévén együtt, elől egy suta s hátul 
rendszerint bak halad.

Az erős bak haladás közben a suta nesztelenebb 
haladásától jól megkülönböztethetőleg lábait erősen a 
talajhoz csapkodja.

Végül a bika »ecsetje« és tiszta fehéren villogó 
»tükör«-je mindig alkalmas arra, hogy azt a »seprüs« 
és mocskos sárga szinü suta »tükörjétől« megkülön
böztetve, a kétféle ivaru egyedek közt biztos különb
séget tehessünk.

* **
Tekintve azt, hogy egy vadászra nézve sem lehet 

közömbös kérdés az: vájjon lövése talált-e vagy nem 
és mivel az sem utolsó rendű kérdés, vájjon a duvadak 
lakmározzanak-e vadászati sikereink tágyából, vagy 
pedig mi magunk értékesitsük-e azt; tekintve, hogy 
főleg a szivósabb természetű vadnál a lövést csak 
ritkább esetben követi a »tüzben rogyás«: feltétlenül 
gyakorlati becscsel bír a lövés eredményének felis
merése, mert számos esetben megtörténik, hogy a vad 
a lövést követőleg látszólag egészen vidáman áll 
odább, holott az a halál csiráját viszi magával. A lövést 
követőleg tehát a vad viselkedése mindenkor figye-

hajó mélyén orvosok készítik a kötszereket és várják 
a sebesülteket. Már a betegek ápolói is helyükön 
vannak.

A »Washington« négy forgó tornya következő
képpen van felszerelve. A két fötornyon négy tizen
két fontos ágyú van elhelyeze. Mindeu tornyon két 
hasonló nagyságú löveg áll lövésre készen. Ezeken 
kívül a hajó még nyolc nyolcfontos gránátlöveggel 
rendelkezik. Egy húsz hatfontosból álló üteg egészíti 
ki a hajó ágyufelszerelését s még két revolverágyu 
mellett is éberen örködnek a tüzérek. A felső lövegek 
25 láb magasságban vannak elhelyezve a vizvonal 
felett. A legalacsonyabb fekvésű ágyú 16 lábnyira 
emelkedik a viz felett. A fedélzet pedig valóságosan 
hemzseg a sok ágyútól . . .

A hajók közelednek. A jel a csatára minden 
pillanatban várható. Rövid beszélgetés után a kapitány 
parancsára az első tornyon levő hadnagy a fedélre 
megy. Ez azért történik, hogy a kapitány elesése után 
a hajó ne maradjon parancsnok nélkül.

A haditerv nagyon egyszerű. A jármüvek arra 
törekednek, hogy folyton jobbra-balra evezve, minél 
több jól irányozott lövést intézzenek az ellenségre. 
Az újkori tengeri csata csak nagyon rövid ideig tart
hat: a legénység tudja ezt jól és el van szánva 
mindenre. Mindenütt csak a parancsra várnak.

»Négyezerötszáz méter távolság az ellenségtől!« 
jelentik az árbokkosárból. Az üteg parancsnokok 4000 
méterre állítják be ágyúikat. A tüzérei^ elektromos 
gyújtókkal készülnek a bombavetésre.

»Vigyázz!« hangzik a parancsszó. »Tüz«, reá a 
felelet. Borzasztó dörej és nyolc csőből két négy
fontos és hat hatfontos löveg hasítja át a léget.

A »Stuart« a csata megnyitását nehéz lövegekkel 
várta, mert félpercig vár, mig a támadását viszonozza. 
A »Stuart« könnyű lövegei a »Washington« egyik 
hatfontosát elhallgattatia és két embert megöl. A csata 
tovább folyik. A tornyokon a tisztek messzelátókkal 
figyelik a lövések hatását. A »Washington« kapitánya 
meggyőződik róla, hogy méltó ellenféllel van dolga.

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



188 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

lemmel kisérendő, mert az a lövést magatartásával 
»nyugtázni« szokta.

Ha a vad a lövést követó'leg mit sem jelez, avagy 
ijedtében egyszerűen csak kirúg s azután iramodik 
tovább, majd megáll és kíváncsian visszatekintve foly
tatja útját, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy 
lyukat lőttünk . . . .  a levegőbe, de ha »jelez«, azaz: 
ha magasra ugrik, akkor bizonyos, hogy a vad kisebb 
vagy nagyobb sérülést szenvedett.

Szivlövésnél a vad rendesen helyben marad, 
avagy néhány erőltetett lépést haladván összeesik és 
ott marad.

Ugyanez következik be, ha a lövés elkerülte 
ugyan a szivet, de a vállapot érte, csakhogy a vad 
kimúlása ebben az esetben csak későbben, többnyire 
csak pár óra múlva történik meg, ha azonban a lövés 
mind a két vállapot összeroncsolta, akkor a vad kép
telen tovább állani és nyomban összerogy.

Ha a lövés a tüdő mindkét szárnyát átjárta, a 
vad képes ugyan még hosszabb távolságra menekülni, 
de elfekvő helyet a közeli sűrűben keres, hol rövid 
idő alatt kiszenved. Ha azonban a löveték a tüdőnek 
csak egyik szárnyát lyukasztotta át, avagy ha azt csak 
horzsolta, akkor a vad igyekszik a kiömlő vért föl- 
és kiköhögni s rendesen messzebb elvánszorog, sőt 
néha el is iramodik, de ha erős a vérveszteség, akkor 
elfekszik és fekhelyén elvérzik.

A máj, a lép s a vese erős sérülése esetén is 
rövid idő múltán bekövetkezik a halál, habár az ekként 
sebesitett vad gyorsított iramban igyekszik menekülni, 
de csak azért, hogy valamelyik közelebb eső sűrűben 
minél hamarább elfekhessék és nevezetesen a vese 
lövésnél hátát is erősen meggörbíti, a lépsérülésnél 
pedig fájdalmát még külön hanggal is jelzi. Gyengébb 
máj, lép s vese sérülést messzebb elvisz a halál jelöltje 
és a kiszenvedés csakis órák múlva történik meg.

Az agyvelőt, az agynyujtványt, a gerincvelőt, a

nyakütért és a légcsőt ért jó lövések tűzben össze- 
rogyást vonnak maguk után, de ha az agy, a nyak- 
csigolya és a hátgerinc a velő érintése nélkül csak 
horzsolva lett, habár csontsérülés is történt, a vad 
nem csak elmenekül, de rendesen föl is épül és emez 
utóbbi sebesitések éppen nem halálosak még akkor 
sem, ha a vad a lövést követőleg talán össze is 
rogyott, mi gyakori eset ugyan, azonban ilyen seb
zéseknél hirtelen csülökre kap s tovább áll.

A farlövés magában véve könnyebb sérülés, de 
ha ennek következtében s belső nemesebb szervek 
is szenvedtek sérülést, akkor ez a lövés is halálos ki
menetelű szokott lenni.

Ha a lövés két lábszárt tör össze, akkor a vad 
nem menekülhet el, három lábon azonban tovább áll 
és a mellső láb sérülését kevésbé sínyli meg, mint a 
hátulsóét.

Ha a lövést követőleg valamely vad a csapat
ból kiválik, külön megy vagy csak vissza is marad, 
az is biztos tünete az illető egyed sérülésének.

Egyebekben pedig: a vállapon talált vad rende
sen tűzben rogyik össze s habár szívóssága mellett 
tovább viszi a lövést, ha az nagyon magasan érte, 
még messzebb — dacára az esetleges összerogyás- 
nak is — ha az igen mélyre esett, sőt az utóbbi 
esetben a vad legtöbbnyire csak a dúvadak prédá
jává válik.

A szügylövésnél rendesen hanyatt vágja magát 
a vad és helyben marad.

Ha véknyában érte a vadat a lövés, akkor az 
erősen kirúg és hátát olyan erősen meggörbíti, hogy 
véknyai egészen behorpadnak s fájdalma szembe
szökő, de egyébként testi ereje csak lassan fogy és a 
végkimerülés csak több óra múlva következik be, 
ebben az esetben tehát a vad képes ugyan tovább 
állani, azonban ha nem lesz abajgatva, a nagy fájdalom 
gyors elfekvésre kényszeríti őt.

A hajók most kétezer méternyire közelednek 
egymáshoz és a »Washington«-ról két tizenkét- és 
egy nyolc fontos dördül el.

Egyszerre a »Washington« első tornyán egy 
véres jajkiáltás hallatszik és egy tizenháromfontos 
bomba az amerikai hajó páncéljára hull, egy másik az 
első tornyán dörren szét s egy tizfontos gránát be- 
horpasztja a fedélzetet, mig egy hasonló löveg léket 
üt egy kisebb torony oldalán. Tizenkét ember halott, 
tizenöt sebesült. Lényeges kár nem esett a »Was
hington «-ban.

A hajókat már csak ezerkétszáz méter választja 
el egymástól. Mindkét részen a leghatalmasabb golyó 
szóró egybevész a gyorstüzelők bömbölésével és a 
revolverágyuk ropogásával. A könnyű tüzérség, úgy
mint a kézi fegyveresek, a lövéseknél irányítják gyil- 
kaikat az ellenre, hogy az ellenség tüzéreit jól célozott 
lövéseikkel leteritve, az ágyúzást megakadályozzák. 
Ezalatt a nehéz lövegek a hajó alsó részére irányul
nak, de csak a »Washingtonnak« sikerült ebbeli célja, 
mert »Stuart« páncélozása gyöngébb ellenfeléénél.

Lángtól és füsttől borítva, folytonosan bömbölés 
és dörgés közepette, halált osztó lövegeket okádva, 
közeledett egymáshoz háromszáz méterre a két ellen
séges hajó. Célozni immár lehetetlen. Minden ágyú, 
minden puska a legelképzelhetőbb gyorsasággal ropog. 
Nem látni mást, csak tüzsugarakat, nem hallani egyebet 
mint dörgést és csörrenést. A hajók már imbolyog- 
nak a vizen. Ez a halál és pusztulás pokla . . .

Lábnyi vastagságú acélpáncélok robbannak szét, 
hatalmas acélbártyák söpörtetnek el, torony emel
vények dőlnek romba, óriási ágyuk csövei pattanak 
ketté, az emberek úgy hullnak, mint a legyek. A 
»Washington« egyik tornya, melyen nyolcfontosak 
voltak, ledől. Egy tizenkétfontos bomba a »Struart« 
egyik tornyát rántja le. Mig a »Washington« kisebb 
sérüléseivel szakadatlanul küzd, addig látni, jlehet, 
hogy a »Stuart« a hajótestben, az orrán szét van 

roncsolva.
Mindkét hajó torpedókat is küldött egymásra. A 

»Washington« torpedói nagyon mélyen a vízbe vesztek

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



189ERDÉSZETI ÚJSÁG.

A gyomorlövést nem szokta különlegesen jelezni 
a vad, de ha egyúttal bélsérülés is történt, akkor a 
vékonylövésnél említett tünetek állanak elő; gyors 
iramban menekül messzire, hasa földuzzad, lefekeszik 
és görcsösen összezsugorodik, vagy éppen ellenkezőleg 
mereven kinyutjózkodik s ebben az esetben lépései 
mindenkor »hátra maradnak«.

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
A malomkonkoly mint takarmány. A malom

konkoly közönségesen az őrlésre kerülő kenyér-gabona- 
féleségek (búza és rozs) rostállási hulladéka, mely 
aszott- és töröttszemü gabona, konkoly, vadbükköny 
és más gyommagvakból áll. Minél több benne a három 
első alkatrész, annál többet ér és minél több abban a 
gyommag, annál kevesebbet. Tápláló értékre a búza, 
konkoly és vadbükköny megközelítik a tengerit és 
még a darált gyommagvak is megközelítik a korpa 
tápértékét, úgy, hogy e tekintetben a konkolydara 
középütt áll a tengeri és a korpa között. A konkoly
dara azonban, — főleg ha sok benne a konkoly és a 
gyommag, — részben mérgező hatású takarmány, 
amelyet csak óvatosan, más abraktakarmányokkal ke
verve étethetünk és ép ezért valóságos értéke és úgy 
beszerzési ára is jóval csekélyebb valóságos táp
értékénél.

A malomkonkoly egészben véve mégis igen jó 
erő és tejelő abraktakarmány és ezért aránylagos olcsó
ságánál fogva, megdarált állapotban igen jó sikerrel 
használható úgy az igás-állatok, mint a fejőstehenek 
és növendék szarvasmarha abrakolására. Miután a

tulajdonképeni konkoly csak ritkán fordul elő benne 
nagyobb mennyiségben, mérgező hatása nem igen 
tapasztaltatott. De mert ez az eshetőség is előfordul
hat, tanácsos azt más darafélékkel vagy korpával fele
részben keverve étetni. így azután minden aggodalom 
nélkül, tetszés szerinti mennyiségben adagolhatjuk.

Hizlalásra a malomkonykoly-dara nem ér föl a 
gabona és főleg a tengeri-darával, mig a korpával 
körülbelül egyenértékű. Fiatal marha és süldők hizla
lásánál azonban, hol a hizlalás első időszakában a 
húsképződésre és ezzel a test megerősítésére kell 
törekednünk, a tengeri és gabonadara egy része kon
kolydarával igen célszerűen pótolható, mert ez utóbbi
ban igen sok a húsképződést előmozdító fehérje-anyag.

Egészbenvéve a malomkonkoly aránylag olcsó 
abraktakarmány és előnyösen fölhasználható a drágább 
gabona és tengeri-dara pótlására. — Mivel azonban 
értéke főleg összetételétől függ, célszerű, ha darálatlan 
állapotban vásároljuk, amidőn meggyőződését szerez
hetünk összetétele és valóságos értékéről.

K Ü L Ö N F É L É K .
A világ leggazdagabb embere. John D 

Rockefeller az, aki ezt az irigylésre méltó címet joggal 
viselheti. Az örökké haragos és májbetegsége miatt 
elkeseredett milliárdos néhány hónap óta derűs han
gulatban van, mert unokája született és igy nem gyötri 
már az a gondolat, hogy irtózatos nagy vagyona halála 
után szétforgácsolódik a rokonok kezén Igaz ugyan, 
hogy az ég csak részben teljesítette Rockfeller óhaját, — 
azt szerette volna, ha fiúgyermeke születik az ifjú 
Rockefeller-párnak de — de hát elvégre ez ellen nem 
lehet semmit sem tenni, ha még olyan gazdag is az 
ember. A John D. és William Rockefeller- cég— atya 
és a fia — most már nyugodtabban harácsolhatják 
össze az egész világ pénzét mert van már egyenes 
örökösük. Rockefeller vagyona egy- és negyedmilliárd

a »Stuart« ennek ellenében nagyobb sikereket ért el. 
Csak a kellő és gyors óvóintézkedések mentették meg 
az amerikai hajót, hogy egy torpedó derékon ketté- 
zuzza. A hajók ismét közelebb jutnak egymáshoz. Az 
amerikai kapitány látta, hogy a »Stuart« előrésze a 
vízbe sülyed, ezért összes lövegeit az angol hajó 
orrára irányítja.

A »Stuart« nem marad adós a felelettel és egy 
gránátja a »Washington« kis tornyát lerombolja. De 
most látható, hogy a »Stuart« nagyon nehéz veszte
séget szenvedett. Lassabban evez, főtornyán az ágyuk 
elhallgatnak. Kórodái telve vannak sebesültekkel, a 
fedélzeten rakáson fekszenek a halottak. A hajótesten 
lékek vannak, melyeken betólul a viz. A páncélozás 
repedezett, a tornyok ingadoznak és a mi a leg
borzasztóbb, főcsavarmente teljesen megrongálódott. 
A mérnökök hiába fáradnak, hogy helyrehozzák a bajt.

Most a »Washington* nekiront a megrongált 
hajónak. Még egyszer lő a »Stuart« és azután elhall
gatnak az ágyúi. A »Stuart« vagy elsülyed vagy meg

adja magát. Magát elsülyeszteni, annyi volna, mint a 
legénységet feláldozni.

»Kétszáz méter!« jelenti a tiszt leverten a »Stuart« 
kapitányának, a ki parancsot ád a fehér lobogó ki
tűzésére. Nemsokára ótt leng a megadás és a béke 
jele a kapitány hidján.

Az amerikai hajó lassan a »Stuart« felé közeledik. 
Az angol hajó bizonytalan ingadozik a viz felszínén.
A szokásos formalitások után a legyőzött hajó csak
hamar követi a győzőt. — Ez két hajó harcának a 
képe! Elképzelhető most, hogy mily irtózatos, ha /• 
egész hajórajok mérik össze erejüket. M R ,.

A d o m á k .
Anya. Még alig három hónapja, hogy férjhez^ mentél és 

máris válni akarsz. Olyan hamar meguntad a házasságot?
Fiatal menyecske. Nem anyám, hanem csak a te taní

tásodat követem.
Anya. Az én tanításomat?
Fiatal menyecske. No igen, hiszen gyerekkora mba az 

ebédnél mindig azt mondtad, hogy akkor kell abbahagyni, mikor 
legjobban Ízlik.
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dollár sőt a túlozni szerető yankeek hárommilliárdra 
is becsülik. Érdekes, hogy Rockefellernek tizenhat esz
tendős korában 1 0  dollár volt az összvagyona és 
éppen ez világítja meg azt a hatalmas üzleti szellemet 
amelynek segélyével évek során a világ leggazdagabb 
embere lett a koldusfiuból. 1855-ben 10 dollárja volt. 
Egy évvel később 100: 1858-ban már 500 dollár meg
takarított pénze volt. Húsz éves korában 1500 dollárja 
volt és 31 éves korában már 300.000; 34 éves korá
ban 1,200,0000 dollár; 44 éves korában már 26,000.000 
dollárja volt. 1893-ban mint 54 éves férfi 750,000.000 
dollárra szaporította vagyonát. Az ezután következő 
1 0  év alatt érte el vagyona azt a szinte meseszerü 
összeget: egymilliárd dollárt. Rockefeller mais királya 
a petroleum-trustnak és ez maga százmillió évi jöve
delmet hajt neki. Más számtalan milliót hoz a konyhá
jára vagy tizenkét vasút mely az ő tulajdonát képezi. 
Az Unió legnagyobb vasutai az övéi, éppen úgy szám
talan ólom-, szén-, vas- és ezüstbánya. Egy humorista 
igy jellemezte Rockefellert: Ez az ember úgy az 
emberekből, mint a földből kiszívja az utolsó csepp 
velőt is. Rockefeller csak nagyritkán mutatkozik New- 
Yorkban. Körülbelül egy órányira a várostól van feje
delmi kastélya, ahol teljesen elszigetelve él és csak a 
telefon, meg távirat segélyével intézi óriási börze
manővereit és intézi Amerika, sőt az egész világ pénz
piacának sorsát. Soha senki sem volt hatalmasabb, 
mint ez a májbeteg milliárdos. Úgy hírlik, hogy rette
netes vagyonát végrendeletileg unokájára testálta aki 
számára a newyorki társaság már vőlegényt is talált, 
még pedig nem kisebb urat, mint a német császár 
egyik fiát szánják neki. Ez a kombiáció erősen hitelre 
talál a yankeek közt és egy Ízben az öreg Rockefeller 
elqtt is említette valaki, mire ravasz mosolylyal igy 
felelt: Miért ne volna ez lehetséges? Pénzzel és még 
hozzá ennyi pénzzel mindent el lehet érni. Egy sok 
idpvel rendelkező amerikai mathematikus kiszámította, 
hogy 1920-ban, vagyis mikor az unokából tizenhat 
esztendős hajadon lesz, vagyona már billiókra, sőt 
trilliókra fog rúgni, Ezzel a mesés vagyonnal meg
engedheti magának azt a tréfát, hogy a földtekét 1 0 0  
láb szélességben 1 0 0  dollárosokból álló övvel láthassa 
el. Ezerszer több lesz a vagyona, mint az Egyesült- 
Államok összes lakóinak együttvéve. Módjában lesz 
mindent megvásárolni ezen az egész világon, az összes 
gyárakat, vasutakat, bányákat, sőt magát az egész 
földet és neki fog szolgálni az egész emberiség. Meg
teheti azt is, hogy a világ minden egyes emberének 
100.000 dollárt ajándékozhat aranyban. Ha a többi 
amerikai milliomosnőhöz hasonlóan egy angol herceg
hez menne feleségül, akkor ahhoz, hogy vagyonát 
Anglába szállíthassa egy több száz hajóból álló flottára 
lesz szüksége, melyek mindegyike több millió tonna 
aranyat kell, hogy szállitsou az angol partig, ahol 
viszont több millió vaggonra lesz szükség melyek hossza 
fölér az aequatorral, hogy az aranyat férje házához 
szállíthassa. Ha ezüst-pénzben volna vagyona, úgy 
abból egy akkora oszlopot emelhetne, hogy fölérne 
egészen a napig és fele még akkor is úgy csüngne 
alá a földre.

Fairtás villamossággal. Francziaország nehány 
erdejében kísérleteznek a fáknak elektromosság utján 
való kivágásával. Az eljárás abból áll, hogy egy platina
drótot a villamos áram segélyével izzásba hoznak és 
azután fűrész módjára használják. Ezen módon a fákat 
sokkal könnyebben és gyorsabbau lehet ledönteni, 
mint egy közönséges fűrésszel, azonkívül fürészpor 
sem képződik és az a csekély szenesedés, melyet a 
drót okoz, még előnynyel is jár, amennyiben konzer

válja a fát. A munka mintegy nyolczadrész annyi időt 
vesz igénybe, mint a régi eljá:ás. Alighanem azonban 
csak a nagykiterjedésü franczia sarjerdők vékony fa
anyagát döntik ily módon.

#*• *#• *|« **•

H Í R E K .
Harminchétén vannak azok a tisztelt olvasóink, 

kiknek előfizetési dij hátralékuk az egy évit már meg
haladta s azt ismételt intéseink dacára is rendezni el
mulasztották. Ezeknél a lap további küldését a mai 
számunkkal beszüntettük. E hó végével újból ennyi 
várhatja ugyanilyen okból a beszüntetést. Ha ez igy 
fog menni, eljön az idő. hogy lapunkat kénytelenek 
leszünk véglegesen beszüntetni akkor, midőn más 
hasonló testületek lapjai hova tovább jobban fejlőd
nek és virágzanak. Bizon szomorú dolog, hogy az 
erdészeti és vadászati altisztek a tisztán az ő érdekeik
kel foglalkozó ezt az egyedüli lapot se tudják fenn
tartani !

Vadászat siketfajdra. Vadászköröket széles 
körben fogja érdekelni a földművelési minisztérium
nak híradása, hogy a besztercebányai erdőigazgató
sághoz, továbbá a liptóujvári főerdőhivatalhoz és a 
soóvári és otocsáci eráőhivatalokhoz tartozó kincstári 
területeken megállapított dij mellett bizonyos számú 
fajdkakas vadászatát engedélyezi. A dij lelőtt siket- 
fajdkakasért 40, nyirfajdkakasért 20 korona, azonfölül 
a vezető dija minden lelőtt fajdert 10 korona. Ennek 
fejében a lelőtt madár a vadász tulajdona lesz. Bővebb 
fölvilágositás a ministérium erdészeti főosztályában, a 
királyi vadászati felügyelő hivatalos helyiségében (V. 
kerület, Zoltán-utca 16.) és közvetetlenül az illető 
erdőhatóságoknál nyerhető.

Méreg a pálinkában. Ez év elején Krassó- 
Szörény vármegye egyes vidékein számos ember meg
betegedett, sőt meg is - halt a pálinkától, a melyről 
megállapította a hatóság, hogy ólommal van meg
mérgezve. Most azt jelentik Lúgosról, hogy hasonló 
eset történt Bánya, Rudária és Lapusnik községekben. 
A mérges pálinkától eddig húsz ember meghalt s még 
húszán oly súlyosan megbetegedtek, hogy fölépülésük
höz alig van remény. A bűnügyi vizsgálatot a bozo- 
vicsi királyi járásbíróság megindította és megállapította, 
hogy a megbetegedések és a halálozások állítólag a 
Gyokits oravicai cég gyárában készült pálinkától 
származnak. A vizsgálóbíró a meghalt és eltemetett 
emberek tetemit exhumáltatja a közigazgatási hatóság 
pedig a gyanús üstöket lefoglalta, a bennük főzött 
pálinkákat elkobozta és zár alá vette. Minden körül
mény arra vall, hogy most is épp oly bűnös manipu
lációról van szó, mint a Bisztra-völgyi mérgezési 
eseteknél.

Életunt önkéntes. Temesváron a Nándor- 
kaszárnyában agyonlőtte magát Ruda László, a 101. 
számú gyalogezred önkéntese. A szerecsétlen fiatal
ember az önkéntesek iskolatermében Manlicher-puská- 
val a szájába lőtt s a golyó szétroncsolta egész fejét. 
Rnda László, a kinek Budapesten laknak a szülei, itt 
végezte középiskoláit, majd az egyetem bölcsészeti fa
kultásán folytatta tanulmányait és mint végzett böl
csész és tanárjelölt lett egyéves önkéntes. Barátai igen 
tetséges, de csöndes és magába zárkózott fiatalember
nek ismerték. A szerencsétlen fiatalember semmi Írást 
sem hagyott hátra, a mely tettét megmagyarázná.
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Lassú halál. Hogy az olvasó be legyen avatva 
a lassú halál titkaiba, csak olvassa el az alábbi tudó
sítást, amely Hanoiból érkezett egy fancia lapnak. Ez 
a tudósítás pedig furcsa dolgokat mond el. A Jonkinggal 
határos Kuangsi khinai tartományban nagy az izgalom 
a khinai rendes csapatok egykori vezére, Su marsall 
miatt, akit, amiért nem tudta a lázadást elnyomni, a 
rettenetes lassú halálra ítéltek, amelynél szörnyűbbet 
barbár agy még ki nem eszelt. Ez a khinai büntető- 
törvénykönyv büntetésfokozatának az utolsó hajtása, 
ennél különb büntetés nincs. Felségsértést, házasság
törést, sirgyalázást lassú halállal sújtanak, amely leg
jobb esetben három napig tart, de egy álló hétig is 
elhuzódhatik. Az eljárás, a következő': A halálraítélt
nek először a körmeit szaggatják ki, úgy a kezéről, 
mint a lábáról, aztán a legnagyobb gonddal az izmait 
szedik szét, először a lábikráin, azután a combján, 
végre a karján. Majd a csontokat lazítják meg. Ha
nem ez csak bevezetés. Következik a törzs Ezen be
metszéseket végeznek és a bőr és a hús közé rizst 
tömnek. Majd a fejet preparálják, miközben termé
szetesen még egyre él a páciens. A haja szálait, a 
szempilláit, a fogát egyenkint húzzák ki. A birodalom 
középső részének egyik igen nagyrabecsült méltósága 
dicsekedett el azzal, hogy nagyorr elmés befejezést 
talált ki a lassú halálhoz. Ö tudniillik az ötödik napon 
kiszuratta a széttrancsirozott elítéltnek a szemét és a 
szemgolyónak megfelelő apró vörös bogyókat dugott 
a szem üregébe. Ezt a lassú halált kellett volna Su 
marsallnak is elszenvednie, de ő módot talált arra, 
hogy kegyelmet kapjon. Drága mulatság volt, de ter
mészetesen megérte a pénzt. A marsall ur olyan 
cellába került, amelyben kevéssel azelőtt egy újságíró 
volt elzárva. Ez a tollforgató nem a legteljesebb hó
dolatról tanúskodó kifejezéseket használt a császár 
ellen, s ezért kellett a lassú halált elszenvednie. A 
marsall észrevette, hogy csupa fog, haj és köröm 
veszi körül a cellában. A szegény zsurualszta hátra
hagyott tulajdona volt mindez, de Su nem érezte jól 
magát ilyen környezetben. Hogy megszabaduljon tőlük, 
ez hétezer taéljébe került' Másik cellába került. Aztán 
sokat, nagyon sokat, sokkal többet fizetett, hogy kegye
lemhez jusson. Most vissza akar térni Kuangsuba, 
hogy jóvá tegye a hibáit. Ámbátor hogy azt sem tudja, 
mi volt az a bűn, amely a lassú halálra érdemesítette.

Öngyilkos huszárhadnagy. Kecskemétről írják 
nekünk: Jágermeyer Rikhárd, a 13-ik huszárezred fiatal 
hadnagya főbelötte magát s szörnyet halt. Éjfél utánig 
együtt mulatott bajtársaival, vig hangulatban búcsúzott 
el tőlük, hazament, egyik barátjának és édesanyjának 
búcsúleveleket irt és mig inasát a levelekkel elküldte, 
azalatt hajtotta végre végzetes tettét. Jágermeyer 
vagyonos osztrák gyároscsaládból való, az itteni társa
ságban nagyon kedvelték. Tettének okául azt hagyta 
hátra, hogy eredménytelenül udvarolt az itteni szín- 
társulat egyik előkelő tagjának, akinek nevét pár év 
előtt szintén sokat emlegették hasonló tragikus körül
mények között. Jágermeyer el is akarta a leányt venni, 
de anyja-természetesen nem akart beleegyezni a házas
ságba s anyjához irt levélben ezt adja öngyilkossága 
okául, A fiatal ember halálát a városban általán nagyon 
sajnálják.

A fölem elt város. Amerikában most egy egész 
város fölemelésére készülnek. Galveston városát, a 
mexikói öböl mellett, 1900. év őszén a zivatar és a 
hatalmas hullámverés földulta. Hogy ily katasztrófa ne 
ismétlődhessék, most az egész várost, valamennyi 
épületeit, kőrútjait, parkjait tizenhét lábbal magasabbra

fogják fölemelni és a régi és uj nivó közt keletkező 
űrt kitöltik. A terv kivitele kerek tizennégy millió 
dollárba fog kerülni. A szerződést már meg is kötöt
ték s e tervnek merész vállalkozója, Bates mérnök, 
fogja a munkálatokat is vezetni. Ilyesmi eddig csak 
Csikágóban fordult elő, a hol egész városrészeket 
kellett a Michigan-tó áradása miatt emelni, mely műve
letet hidraulikus-sajtóval eszközölték.

Száznyolcvan milliós örökség. Az Arad és 
Vidéke kalandos hirt közöl egy, Indiában elhunyt 
nábobról, a ki óriási vagyont hagyott hátra, a mely 
Magyarországon, Aradon élő rokonait illeti. Nevezett 
lap szerint az indiai kormány a kalkuttai magyar
osztrák konzulátus utján értesítette Reinhard Fülöp 
aradi butorgyárost, hogy Indiában évekkel ezelőtt 
örökösök nélkül elhunyt Reinhard Miklós gyémánt
kereskedő, a ki az aradi butorgyáros szépapjának 
bátyja volt.

Az elhunytnak hátrahagyott óriás vagyonáért 
jelentkezett egy németországi távoli rokoni ág, a mely 
már megindította az eljárást a vagyon kiadása iránt. 
Az angol bíróság azonban ép az oldalági rokonok 
írásaiból megállapította, hogy az elhunytnak Magyar- 
országon közelebbi rokonai élnek s ezeket most hiva
talosan értesítették, hogy terjeszszék eló okmányaika. 
Az örökséget, a melyről szó van, hivatalosan száz- 
nyolcvan millióra becsülik. Reinhard Miklós, a kiről 
szó van, állítólag fiatal korában került ki a nagy
világba s a németországi Mannheim volt első stációja. 
Ott nem tetszett neki az élet s rövid idő múlva már 
Angijában próbált szerencsét. A sors azonban üldözte, 
s akármibe fogott, semmi sem sikerült neki. Az angol 
zsoldos katonák közé állott s mint ilyen került ki 
Indiába, jövendő szerencséjének színhelyére. Több évig 
szolgált az indiai angol hadseregben s ez idő alatt 
annyira kitüntette magát, hogy érdemei elismeréséül 
az angol kormány birtokot adományozott neki. A 
birtoka alatt elterülő föld hatalmas gyémántmezőt rej
tett magában, a mi egy szerencsés véletlen folytán 
derült ki. Ez időtájt kezdődött az európai gyémántláz, 
a mely sok kalandos embert csábított Indiába s többen 
ezek közül az ő területén is.kutatni kezdtek beleegye
zésével és fölfedezték a milliókat érő kincset. Néhány 
év alatt milliókat szerzett. Hosszú életet élt, családot 
azonban sohasem alapított, gyermekek és végrendelet 
nélkül halt meg.

Főerdész és vadorzó. A békésvármegyei Uj- 
Kigyósról Írják: Balogh István itteni lakos a minap 
Nétor István földjén a tilosban vadászgatott. Maár 
József, Wenckheim Frigyes gróf főerdésze és az erdőőr 
rajtakapták a vadorzáson. Balogh menekülni próbált, 
de a főerdész rálőtt. Erre a vadorzó megfordult elő
ször kilőtte a főerdész kezéből a puskát, azután még 
egyszer rálőtt. A golyó a mellén érte a főerdészt, a 
ki súlyosan megsebesült. A vadorzót a csendőrség 
elfogta.

Szerencsétlenség a Dunán. Galambócnál a 
Dunán szerencsétlenség történt. A szerb gőzhajóstársa- 
ság gőzhajója Galamhócnál utasokat akart fölvenni. 
A társaságnak itt nincs hajóhidja, az utasokat tehát 
csónakon szállítják a hajóra. Minap a szállító csónak 
a nagy szélviharban fölborult és a nagyámu utasok a 
Dunába estek, köztük Popovics Kiszta, volt szkupstina- 
elnök felesége, Antonovics belgrádi ékszerész, Siriden 
belgrádi mérnök. A hajóslegónyek kifogták az utasokat, 
de ketten belefulladtak a vízbe. Az egyik, egy öreg 
asszony, a másiknak a kilétét nem tudják.
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Hibaigazítás. Lapunk 22-ik számában, a »Hirek« I 
rovatában »A kártékony ragadozó állatok irtása fel
iratú hírünkbe sajanálatos tévedésbó'l hibák csúsztak 
be, a mennyiben a vadmacska ló'dija 30, a rókáé 30, 
a nyuszié 2 0  és a nyesté szinte 2 0  koronával van ki
tüntetve. Ezeu számoktól mindenütt elhagyandó a »0« 
a ló'dijak lesznek tehát 3, 3, 2 és 2 korona.

Összenőtt ikrek Miskolcon. Barnum híres 
sziámi ikrei: Dódika és Rádika, a kiknek sorsa a párisi 
operáció után annyira felköltötte a világ figyelmét, 
tudvalevőleg már elhunytak. De akadt helyükbe uj 
csoda: a mikolci összenőtt ikertestvér. Azt jelentik 
ugyanis nevünk Miskolcrról, hogy a vármegye egyik 
községéből egy testvérpárt vittek a minap az ottani 
Erzsébet-kórházba. Mindkettő leány s hasuknál vannak 
összenőve. A kéthetes ikreket megvizsgálta Singer 
Hernik dr. főorvos s kijelentette, hogy az operáció 
egyik gyermek halálát fogja okozni. Az összenőtt 
ikrek egyébként egészségesek és csodájukra jár a 
város intelligenciája.

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni,
Mauthner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét, 
mely 226 oldalra terjed, Maurhner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereskedése Budapesten, Rottenbiller-utcza 
33, mindenkinek ingyen megküldi. A kitünően tisztí
tott, legnagyobb csiraképességei biró, fajtiszta magvak 
árai alacsonyak. Különösen fölemlitendők az impregnált 
takarmányrépamagvak és a legnemesebb gabnafélék 
dús választéka.

Szerkesztői üzenetek.
Roskó Pál urnák, T. Szele. Ha több hivatalhoz egy

szerre nevezik ki, az elnyert állomások közül tetszés szerint 
választhat; lemondás okául felhozza, hogy a másik állomást 
fogadta el. A már egyszer bélyegeit okmányra több bélyeg nem 
kell. Az összes kérvények fel lesznek terjesztve. Segéderdőőrö- 
ket a hivatalfőnök nevezi ki. Papp János urnák, Marócz. Sajnos, 
hogy az okmányokat mindenünnen oly késön adják ki, de 
hisszük, hogy most már megkapja.

A kiadóhivatal postája.
Polcsek Ferenc urnák, Jerszeg. A címet kijavítottuk. 

Szászik Ignácz urnák. Kőviz. 5 K. beérkezett. Bándi Sándor 
urnák. Romuli. A lakásváltozást bejegyeztük.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A nagy-bocskói »Klotild« első magyar vegyiipar 

részvénytársaság tulajdonát képező Közép- és Felső- 
apsa községek határában fekvő bükkfaerdő birtok 
Gyertyánliget fakezelőség részéről két erdőőri állásra 
pályázat hirdettetik.

Javadalmazás:
Egy állás ezer (1000) korona évi fizetés.
Egy állás nyolczszáz (800) korona évi fizetés.
Mindkét állással az erdőben építendő természet

beni lakás; szükséges tüzelőfa tövön és egy tehénre, 
valamint egy két éves tinónak télen eltartására szük
séges kaszáló, valamint legelő használattal van egy
bekötve.

Pályázók ép, erős testalkatú, jól látó, halló és 
beszélő képességüket törvényhatósági orvosi bizonyit- 
ványnyal, erkölcsi magav iseletüket, valamint eddigi 
foglalkozásukat megfelelő bizonyitványnyal igazolni 
kötelesek.

Pályázókra nézve legalább az erdőőri szakvizsga,

a magyar nyelvnek szóban és Írásban és lehetőleg 
román nyelvnek szóban való bírása kötelező.

Azon pályázók, kik eddig a bükktüzifa kezelés
nél alkalmazva voltak és ebbeli jártasságukat igazolni 
képesek, előnyben részesülnek.

Pályázatok felszerelve, sajátkezüleg irt kérvény
nyel 1904. évi márczius hó 20-ig az alantirt fa- 
kezelőséghez nyújtandók be.

Gyertyánliget (Máramaros), 1904. év február hó 
15-én.

A Klotild vegyipar fakezelőség.
Pályázat.

Gróf Zámoysky András mniseki uradalma erdei
nél az erdőkezelői állás megüresedvén, arra ezennel 
pályázat nyittatik. Pályázhatnak mindazok, kik vala
mely erdőőri szakiskolának végzett növendékei, róm. 
kath. vallásuak, a magyar és a tót nyelvet bírják, az 
erdőőri. szakvizsgát letettték és valamely nagyobb ura
dalomnál már szolgálatban állottak. A folyamodványok 
folyó évi április hó 15-ig a következő címre ^külden
dők: Uradalmi intézőség, Lubló vár, u. p. Ó-Lubló, 
Szepes megye.

Alkalmazást keres
erdészetnél egy 2 2  éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő címre intézendők: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, Alsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye.. i _ 5

ÁLLÁST KERES
37 éves Ill-ad oszt. szakvizsgázott erdőőr; érti a nemes 
vadak tenyésztését, dúvadak mérgezéséhez, mezőgazda
sághoz és szőlőmiveléshez. Állást bármely vidéken el
fogad és szolgálatát azonnal elfoglalhatja. 1— 2

Szarvas és őz agancs
talapzatok, finom faragott lámák, fénykép keretek, 
szivar,- keztyü dobozok s más faragványok olcsón 
készülnek Briestenszky József müfaragászati inté
zetében. Rajec, Trencsén megye.

Képes árjegyzék ingyen. 1 — 2

287/1904.
Pályázati hirdetmény.

Nagy-Küküllő vármegyében három község hatá
rára kiterjedő, Szász-Sáros lakhelylyel a 111-ik erdöőri 
kerületben megüresedett, összesen 490 korona illet
ménynyel és nyugdíjjal egybekötött Il-od osztályú 
erdőőri állásra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879 évi XXXI. 
t.-c. 37 §-ában előirt szakvizsga letételét, valamint 
életkorukat, — esetleg eddigi alkalmazásukat és végül 
ép szellemi erő és egészséges testalkatuk mellett hibátlan 
beszélő és halló képességüket igazoló okmányokkal 
felszerelt bélyeges kérvényüket 1904 évi március hó 
25-ig alulírott m. kir. állami erdőhivatalhoz annál is 
inkább igyekezzenek benyújtani, mivel az elkésetten 
érkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

A kinevezendő erdőőr állását a kinevezéstől számí
tandó 15 napon belül elfoglalni köteles.

Kelt Segesváron 1904 évi március hó 7-én.
A m. kir. állami erdőhivatal.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebeens
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ............................... 8 kor. — fii.
F é l ,é v r e ....................................4 kor. — fii.
Negyed évre............................... 2 kor. — fii.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

] Megjelenik minden vasárnap. ^

o l  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó j/' 
| Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20^fil. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Márczius 20. 25. szám.

Pályázati mizériák.

* z erdészeti és vadászati altiszti pályára 
lépni szándékozók ezeket a pályákat 
nyilván rózsás szemüvegen keresztül 

nézik s azt hiszik, hogy aránylag csekély elő
tanulmány mellett ha ezek terén álláshoz jut
hatnak, akkor ott az Eldorádó tejjel-mézzel teljes 
országa várakozik rájuk. Nem is lehet ez más
képpen ; hiszen nap-nap után látjuk és tapasz
taljuk, hogy sokan az erdészetinél vagy vadá
szatinál sokkal jobb állást hagynak el s erőnek 
erejével erdőőrök és vadászok akarnak lenni, 
nyilvánvaló tehát, hogy az ilyenek teljesen meg 
vannak arról győződve, hogy az ezekhez a 
pályákhoz szükséges képesítést s ha ez már 
egyszer megvan, akkor magát az állást is gyermek- 
játék lesz nekik megnyerniük.

Utóbbi állításomat élénken illusztrálja egy 
példa. A legutóbbi napokban ugyanis egy városi 
szolgálatban álló napdijassal beszédbe eredvén, 
az tudakolta tőlem, hogy melyik szakkönyvre 
vagy mondjuk tankönyvre van szükség abból a 
célból, hogy ar erdőőri szakvizsgára elkészül
hessen s azt még a folyó év őszén letehesse- 
Természetes, hogy mint mindenkor szolgálat- 
kész ember, készséggel megadtam neki a szük
séges útbaigazítást, egyúttal azonban köteles
ségemnek ismertem figyelmezteni az illetőt, ki

tudtommal ifjú évei kezdetén huzamos időn át 
kereskedő segéd volt s ilyenből vedlett át napi- 
dijassá, hogy a vizsgára mindaddig nem bocsát
ható, a mig ki nem mutatja, hogy 3 éven át 
valamely erdőkezelésnél szolgálván, itt meg
felelő gyakorlatot szerzett, vagy pedig a mig 
az erdőőri szakiskola két évi tanfolyamát sikerrel 
nem végezte s még ezen felül is 9 hónapi 
gyakorlatot nem tud hitelt érdemlőleg be
bizonyítani.

Az illető ezekre a megjegzéseimre sajnál
kozva nézett rajtam végig s úgy vonogatta a 
vállát, mintha csak azt akarta volna kifejezni, 
hogy: »ó te szegény flótás, hát még csak azt 
sem tudod, hogy miként segít magán ilyen 
esetben az ember ?« Szóval ezután teljesen meg 
lehetek és meg vagyok győződve arról, hogy az 
a dijnok ur a folyó év őszén valamely királyi 
erdőfelügyelőséghez benyújtott kérvényéhez mel
lékelni fog olyan bizonyítványt, mely igazolni 
fogja, hogy ő három éven vagy esetleg hosszabb 
időn át is az erdőkezelésnél megfelelő gyakor
latot szerzett, ennek alapján oda lesz bocsátva 
az erdőőri szakvizsgára, ezt le is teszi legalább 
kielégítő eredménynyel s úgy fog október végén 
ház jönni, mint szakvizsgázott erdőőr. Állást is 
fog kapni, ha másutt nem, a saját városa erdei
nél, rovására más olyanoknak, kik nem ilyen 
játszva jutottak oklevelükhöz s szakmájukat való
ban értik is. Pedig — mint előbb említettem 
suhanc korától ismerem az illető dijnokot s jól 
tudom azt, hogy minden egyéb szakmában
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194 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

szerezhetett magának jártasságot és gyakorlatot, 
de az erdészetin ilyenekről bizonyítványt csak
ugyan nem érdemel.

Az ilyeneknek az a bizodalma azután, hogy 
a vizsga letétele után csakhamar álláshoz is 
fognak jutni, rendesen beválik, mert ha más 
nem, már félig-meddig az köteles nekik ilyet 
adni, ki tudva valótlan bizonyítványt állított ki 
részükre.

Annyi bizonyos, hogy egyes szinte ritka
ságszámba menő esettől eltekintve manapság az 
erdészeti és vadászati altiszti állásokat leg
nagyobbrészt nem a pályázók legérdemesebbjei, 
tehát nem azok, kik a legkitűnőbb szakképzett
séget és gyakorlatot tudnak előmutatni, hanem 
rendszerint azok nyerik el, a kiknek több vagy 
befolyásosabb pártfogójuk volt.

És ez a legsarkalatosabb hibája jóformán 
a kibocsátott pályázatok valamennyiének, mert 
arra az egy-két állásra, melyre itt-ott nagy 
gyéren, nem is annyira saját buzgóságból, mint 
inkább muszájból, kiírják a pályázatot, rendesen 
meg is vannak a pályázatot kibocsátóknak az 
ő saját jelöltjeik, a minek természetes követ
kezménye az, hogy a többi pályázó az állások 
betöltésénél szóba sem jön, hanem kérvényére 
egyszerűen ráírják a szokásos:« A kért állomás 
más pályázónak adományoztatott« hátiratot. De 
még ez sem lenne nagy baj, mert utóvégre is 
világos, hogy ott, a hol egy-két üres állásra 
tízszer annyi pályázó akad, ezek közül csak 
annyi nevezhető ki, a hány üres állomás van,

a többi pedig visszautasítandó; ezen tehát 
józan gondolkozásu ember nem fog fennakadni, 
hanem beletörődik, mint változhatlan valamibe 
s csak a saját rossz szerencséjének fogja az 
áldóját emlegetni. Sokkalta nagyobb baj a pályá
zókra nézve még a kérésük elutasításánál is az, 
hogy az erről szóló értesítést és a kérvényük
kel bemutatott okmányaikat mindig késedelmesen, 
legtöbb esetben féléven alig belül kapják csak 
kézhez, mely idő alatt természetesen a legtöbb 
pályázó csak a csalóka reménynyel táplálkozik, 
másfelé pedig nem néz, de okmányai híján 
nem is nézhet más állomás után. Igaz, hogy 
ezen lehetne segíteni olyan módon, hogy a 
pályázó nem az eredeti okmányait, hanem azok 
másolatait mellékelné kérvényéhez, de hát ezeket 
hitelesített alakban kívánják a hatóságok, ez 
pedig nem csekély költségbe kerül.

Szerintünk az egyes pályázatot kiíró ható
ságoknak nagyon kevés megterheltetésükkel 
járna, ha a pályázat lejárta után a beérkezett 
kérvényeket azonnal tanulmányozás és tárgyalás 
alá vennék, s ott, a hol a szükség úgy hozza 
magával, azonnal felterjesztenék a hivatott fel
sőbb hatósághoz, ez pedig az ilyen személyi 
jellegű ügyeket szinte soron kívül tárgyalná le: 
ilyen eljárás mellett minden megüresedett állás 
rendes pályázat hirdetés mellett 5 —ó hét alatt 
egészen szabályszerűen betölthető lenne, az el
utasított pályázók pedig ennyi idő alat szinte 
hozzájuthatnának okmányaikhoz és azokkal más
felé póbálhatnának szerencsét.

}̂c T  .A. IFL O  25 v[c

Vadászaton.
A »Pesti Hírlap* után.

földbirtokos barátom, nagy vadász, meg- 
wjjgpf hivott engem, az egyáltalában nem vadászt, 
B ÍR J valami szenzációs vadászatra. Mikor megérkez
tem, a következő jelenetek játszódtak le köztünk.

A barátom (ragyogó arccal): No csakhogy itt 
vagy! Már azt hittem, el sem jösz . . . pedig kár lett 
volna, ki tudja, mikor lesz újra módod ilyen vadászatban 

Én (szerfölött közömbösen): Kérlek, én őszintén 
megvallom, hogy a vadászat engem nem érdeke) . . . 
Az én természetrajzi ismereteim olyan hiányosak, hogy 
a vaddisznót a szeliddisznótól csak akkor tudom meg
különböztetni, amikor az étlapon van . . .

A barátom (lelkesen): Ki beszél itt vaddisznóról!

1̂

Siketfajdra vadászunk . . . siketfajdra . .. Érted? (Várja 
a hatást).

Én (szelíden): Nekem mindegy.
A barátom (elképedve): Mindegy? Ember te nem 

tudod, mit beszélsz! A siketfajd a királytigris a madarak 
között . . .  a legritkább, a legizgalmasabb vad, 
amelyet csak ministeri engedélylyel, mérsékelt számban 
szabad lőni.

Én (ásítva): Ne mondd!
A barátom: Mondom. Itt a mi erdőgondnok- 

ságunkban a földmivelésügyi miniszter engedélyével 
két sikeífajdkakast szabad lőni. Az egyiket már meg
lőtték, maradt még egy .. . Szerencsére tegnap vissza
érkezett a ministeriumtól a folyamodványom . . .

Én (csodálkozva): A folyamodványod?
A barátom: Persze! (Ravasz nevetéssel) Az igaz, 

hogy volt egy kis protekcióm, a püspök nagybátyám 
lépett néhányat az érdekemben . . . igy aztán második 
helyre kerültem a jelentkezők között . . . első már 
nem lehettem . . .  az elsőt egy főherceg protezsálta . . .
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Sajaos, hogy ilyen gyorsaságra nálunk egy
előre még alig számíthatunk, mert hol lenne 
akkor a belénk gyökeredzett bürokratizmus, a 
melyből bizon nem fog minket kihámozni a 
közigazgatás egyszerűsítése sem. Pedig nem 
ártana a szegény, a kis emberek dolgán leg
alább ott lendíteni valamelyest ahol az semmibe 
sem kerül másba, mint egy kis jóindulatba és 
igyekezetbe.

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás.)

z »üres lövést«, vagyis mikor a lövés a hát
gerinc alatt hatolt a testbe a belső szervek 
érintése nélkül, akkor a vad alig jelez s 

minden komolyabb következmény nélkül végleg és 
gyorsan eliramodik.

A lágyék lövés után megrázza magát a vad és 
siet elfeküdni.

Ha a lövés az agancstőt, a türököt érte, akkor a 
vad elkábultan felbukik, de a következő pillanatban 
már nyilsebességgel áll tovább, még pedig örökre.

Ha a vesék fölött a hátgerincet mindkét oldalról 
fedő vastag húst éri, akkor is csak rövidre távozik a 
vad s ha a seb mély, akk legott összerogy s rúg 
és kapál.

Egyszerű nyaklövéssel még ha jelez és le is rogy 
a vad, rendesen elmenekül, bár a sérülés gyógyultáig 
fejét jobbára oldalvást tartja avagy azt magasra emelve 
hordozza.

A teljesen elhibázott dámvad farkát többször és 
tompa hangot adólag a végbél nyílásához csapkodja, 
ellenben megsebesités esetén ezzel a végbél nyílását 
szorosan eltakarja és végét is begörbíti.

Egyéb sebjelzései a dámvadnak, de az őznek is 
a fentiekben adva vannak.

A lövés horderejére nézve támpontul szolgálnak 
még a ver,- a szőr,- a csont,- és a csontvelő nyomok 
is, melyeket a tovaállott vad maga után visszahágy.

Így például: ha a vérnyom élénk vörös szinü s 
kezdetben ritkább, de azután sűrűbb tünet és ez a 
bal lábnyom közelében észlelhető, akkor a lövés a 
szivet érte, ha pedig az egészen a mellső lábnyom 
mellett van, s az egészen világos, habbal kevert és 
bőséges: akkor a tüdő lett megsértve és pedig ha ez 
a nyom mind a két mellső lábnyom közvetlen közelé
ben észlelhető, akkor a löveték a tüdő mindkét szár
nyát általjárta; ha a vér sötétvörös és nem kevert 
habbal s a csapáktól oldalt esik és abban finom máj 
részeaskék is észlelhetők, akkor minden bizonynyal 
májlövés esett; máj részecskék nélkül az ilyen vér
nyomokból annál inkább vese vagy lépsérülésre lehet 
következtetni, minél sötétebb színűek a vérnyomok.

Szügylövésnél a vérnyomok megelőzik a csapát 
és ezek azt is feltüntetik, vájjon a tüdő vagy a szív 
sérült-e meg tovább.

Ha a vérnyom nem bőséges és színe nem fel
tűnően sötét, de világos vörös sem, továbbá ha abban 
sárgás-zöld szinü idegen testrészecskék, bőrrészek és 
apró szőröcskék is felfedezhetők, akkor »béllövés 
történt.

A nem halálos nyaklövésnél híg, nem dús és 
nem teljesen sötét szinü a vérnyom, mely vagy az 
első lábnyomok előtt és azoktól annál messzebb eső- 
leg van. mennél magasabban s annál közelebb esóleg, 
minél alacsonyabban történt a megsebesülés, vagy

Én : Ne izélj, édes öregem . . . Azért, mert én 
nem vagyok vadász, azért még nem kell, hogy ilyen 
rablóhistóirákat vágj a fejemhez . . .

A barátom: Becsületszavamra mondom, hogy a 
való igazat beszélem. Aki siketfajdot akar lőni, annak 
Írásban kell jelentkeznie a m. kir. földmivelésügyi 
ministernél, ő az engedélyt megadja és a vadászok 
sorrendjét megállapítja . . .

Én: Nagyszerül
A barátom: Ezt mondom én is . . . Most pedig 

gyerünk . . .  A fegyverem, a táskám, minden rend
ben van . , . a pénzem is . . .

Én (csodálkozva): A pénzed? Minek visszesz 
pénzt magaddal?

A barátom (mcsoiyogva): Ne kérdezz annyit! 
Majd meglátod . . .

(Ezzel kocsira ültünk és az erdőhöz hajtottunk. 
Atugrom a természetrajzi leírásokat és ott veszem föl 
a jelenet fonalát, amikor a siketfajddal szemközt álltunk.)

A barátom (izgatottan): Ez ő! Látod?

Én (most már magam is kissé izgatottan): Látom !
A barátom: Oda kell mennünk és jelentkeznünk 

kell nála . . . (Odasiet, én némi távolságban megállók.)
A siketfajd: Mi tetszik?
A barátom (izgatottan): Kérem alássan . . , a 

minister ur ő exellenciájának engedélyével . . .
A siketfajd: Meg van az engedély?
A barátom: Igenis, kérem alássan. (Bemutatja.)
A siketfajd (miután megnézte): Ez rendben 

volna . . .  itt vannak a többi okmányai?
A barátom: Igenis . . .  A születési bizonyít

ványom, adókönyvecském, házassági bizonyítvány . .. 
illetőségi bizonyítvány . . . erkölcsi bizonyítvány . . .

A siketfajd: Az oltási bizonyítványát nem hozta el ?
A barátom (sápadtan): Nem, kérem, ne tudtam, 

hogy az is kell . . .
A siketfajd: Nem tudta, nem tudta! Mikor fog

ják már megtanulni? Fizet 20 korona büntetéspénzt..
A barátom (alázatosan); Igenis! (Fizet.)
A siketfajd: Ne ordítson úgy! Nem vagyok én
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pedig egészen a mellső csapák közt van, ha tudniillik 
a sebzés a nyakon egészen lent történt.

A halálos nyaklövésnél a vérzés igen bőséges 
és a mellső csapáktól oldalvást messze esik.

A hátsó lábak nyomához oldalvást közel eső nem 
bőséges vérnyomok ha csak kevéssé sötétvörös színűek, 
akkor egyszerű vesepecsenye sérülés, ha pedig az itt 
lelt vérnyomok sötétvörös színűek, akkor vese sérülés 
is történt.

Ha a vérnyomok a lövés helyéhez közel bősége
sek, de azután csökkennek, ha azok sem sötét, sem 
világos pirosak, ha a hátsó csapákhoz közelebb esnek 
és ha ezeken kívül észlelhető, akkor üres lövést lehet 
feltételezni.

Igen hig, nem habos és világos szinü vérnyomok 
nemesebb testrész sérülésére nem engednek követ
keztetni.

Hátlövésnél ha egyáltalán akadunk (?) vérnyomra, 
úgy ennek színe rendes, a csapákon ugyan kivül de 
azokhoz közel van és szőrnyomok is mulatkoznak.

Magas vállaplövésnél a vérnyom a lövés helyén 
rendesen bőséges, élénk piros szinü s legtöbbször 
szőrnyommal is kevert.

Mély vállap lövésnél ugyanezek a nyomok, de a 
vér színe vagy igen sötét, vagy ellenkezőleg igen 
világos piros és egyszersmind habos is.

Comblövés esetén a vérzés bő, a vér színe rendes 
és az a sérüit comb láblenyomatában van.

A mellső láb lenyomatában lévő bő és rendes 
szinü vérnyom magas lábszár sérülésre vall, ellenben 
ha ugyanilyen vérnyom a Iáblenyomat körül mulat- 
kozik, akkor alacsony lábszár lövés esett.

Továbbá a szőrnyomokat illetőleg: ha a talált 
szőrszálak hosszúak, egészek, akkor a lövés csak hor
zsolt. de ha ezek rövidek, ketté lőttek, akkor a löveték 
behatolt a testbe, hogy azonban annak mely részébe^ 
azt a szőrszálak színéből lehet némileg következtetni,

siket! Fizet azonkívül 120 koronát az árvapénztárba, 
40 korona lelövési dijat, 30 korona kihágási dijat, 80 
koronát az őzvegyi nyudijalapba, 50 korona rész
vételi dijat, bélyegre és illetékre 22 koronát, kezelési 
költségekre 8 koronát, tényálladék felvételéért és 
hitelesítéséért 14 koronát, összesen 384 koronát . . .

A barátom (fizet): Méltóztassék, kérem.
A siketfajd: A nyugtát majd megkapja hotnap! 

Elmehet!
A barátom (megdöbbenve): Elmehetek? Hát a 

vadászattal mi lesz, kérem ? Én lőni szeretnék . . .
A siketfajd (ridegen): Sajnálom, a hivatalos órá

nak már vége . . . Tessék holnap újra jönni . . . 
Figyelmeztetem, hogy jókor jöjjön, mert én nem leszek 
bolond, hogy sokáig várjak magára . . . Elég szép 
tőlünk, hogy egyáltalában belemegyünk az ilyeu vesze
delmes és nagy kockázattal járó dolgokba . . .  és 
igazán csak a minister úr ő excellenciájának teszszük 
meg. Ezzel szemben elvárhatjuk a vadászoktól a leg
messzebb menő udvariasságot és előzékenységet.

melyek a test különböző részein különbözők és más 
a nyári s más a téli szörözet színe.

A csontnyomokat illetőleg: a lapos és fehéres 
szinü csontszálacskákból vállaplövésre, a kerekded, 
laposas és tiszta fehér szinü csontocskákból magas 
lábszár lövésre, a hosszabb de hengeres fehér szinü 
csontszilánkokból pedig mindenkor alsó lábszár lövésre 
kell következtetni.

És végül ha a csonttal veiő részekre is akadunk, 
akkor kétségtelen, hogy velőt tartalmazó csontrészt 
érte a lövés.

Mindezeknek az ismereteknek birtokában szük
ség esetén megejtvén a lövés után a tájékoztató nyo
mozást, megközelítő bizonyossággal mindenkor meg
állapíthatjuk a sebzés helyét és annak természetét; 
azután hagyjuk a vadat elpihenni és csakis akkor 
induljunk annak felkeresésére, a mikorra már feltehető 
annak kimerülése és esetleg dermettsége, tehát esetleg 
csak 3—4 óra múlva is, kivévén az egy lábszár törést, 
a mely ellenkezőleg nagyon is gyors utánmenést 
igényel, mert három lábon a vad nagyon messze el
megy s bár kezdetben csak lassabban halad, de azután 
megszokja a három lábon való haladást s haladása 
mindinkább gyorsabb ütemü leend és csak nagy távol
ban pihen meg.

Megtörténik azonban és pedig igen gyakran, 
hogy sem a lövés helyén, sem annak közelében nem 
akadunk semmiféle nyomra és talán nem is hagyott 
ilyet vissza a sebesitetten továbbállt vad; éppen ezért 
mindenkor tanácsos a vadat — a meddig csak lehet 
séges — figyelemmel kisérni s a hol az legutoljára 
eltűnt halló és látó érzékeink elől, ott megkezdeni a 
a nyomozást és a talált nyomot a tovább haladás 
irányában gallyal megtöretelni s a helyzet követel
ményeihez alkalmazkodván vagy várakozai, vagy sietni 
annak utánkeresésével.

Feltaláltatván a keresett vad, ha az még él, meg_

A barátom (kissé felhábordva): No de kérem., 
ügy méltóztatik beszélni, mintha nem önök volnának 
itt a mi rendelkezésünkre, hanem megfordítva . . .

A siketfajd (vállat von): Ne várja azt, hogy vitat
kozzam önnel. Én államhivatalnok vagyok . . .  ön 
pedig fogja be a száját. Mondtam önnek, hogy hol
nap jöjjön, ha nem tetszik, ott a panaszkönyv, írja 
bele! (Fölénynyel elrepül, a barátom meg én lefőzve 
távozunk.) Elta.

A d o m á k .
Fölösleges tilalom.

B eteg : Orvos ur, az teljesen fölösleges, hogy itt elő
sorolja, mit szabad tennem és mit nem ; a feleségem ugyanis 
már egy év előtt mindent megtiltott.

Változnak az idők.
Anyóka:  (a vasúti kocsiban) Mennyire változnak az 

idők, apjukom! Mikor 30 évvel ezelőtt igy együtt utaztunk azt 
mondtad: »ne nézz ki az ablakon, lelkem, mert mind ide tódul
nak,* ma pedig azt mondod: nézz ki az ablakon, anyjug, hogy 
senki se jöjjön be!«
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adjuk neki a kegyelemlövést vagy döfést, előbbit a 
fültőre vagy a szemek fölé irányítva, utóbbit pedig 
vagy a szügybe, vagy a baloldali lapocka mellett alkal
mazva, de gyengébb szarvasokat, valamint dám és 
őzvadat általában már inkább csak letarkózni szokás, 
mi abból áll, hogy a nyúlt agyat a koponya és a 
nyakcsigolya közt a vadászkéssel bemetszük.

(Folytatása következik.)

JHasznos tu d n iv a ló k .
Márczius havi erdészeti teendők.

Erdőtenyésztés. Erdei magvak. A veres fenyő 
tobozai, a mig önmaguktól nem nyílnak, még mindig 
gyűjthetők. A fütött magpergetők most a legerősebb 
üzemben vannak. Földben és homokgödrökben el
helyezett magvainkat vizsgáljuk meg és óvjuk őket 
az idő előtti kicsirázástól. Készítsük elő a talajt a 
vetéshez. Kezdjük meg a tavaszi vetést a vágásokban 
és a csemetekertekben. E hó folyamán már vethetők: 
a bükk, kőris, gyertyán és a veres fenyő. A hó vége 
felé elrakható már a tölgymakk is. Enyhébb vidékeken 
megkezdhetjük a csemeték kiemelését. Flomoktalajon 
a fenyőfélék már ültethetők. Vágjunk fűz- és nyárfa
dugványokat, és elültetésükig vízbe vagy földbe dugva 
megőrizzük azokat. Kedvező időjárásnál ültethetők a 
nyir-, veres fenyő-, juhar- és szilcsemeték. Kezdjük 
meg a lomb- és tűlevelű fák csemetéinek átiskolázta- 
tását. A fagytól kihúzott csemetéket kiemeljük és át
ültetjük. Oalyazzuk le a fiatal lombfaállabokat.

Erdőhasználat. A közép- és előhegységi tarvá
gásokban és a sarjerdőkben a favágást befejezzük. A 
botoló- és nyeső-üzemben kezelt erdőkben a kihasz
nálást, a cserkéreg erdőkben a puhafa kivágását és az 
áterdőléseket folytatjuk. Megkezdhető a cserkéregerdő 
kihasználása és a cserkéreg értékesítés. A fa közelítését 
folytatjuk. A fának szállítását a szénitő helyekre és az 
úsztató patakokhoz befejezzük. A jég eltakarodása 
után megkezdjük az usztatást és a tutajozást. A fa 
kiszállítása a vágásokból rendes folyamatban van. A 
szállításra használjuk a hópályákat és nedves idő
járásnál a csúsztatókat.

Erdővédelem. A hernyók és bábok pusztítása 
a disznóbehajtás által még mindig folytatandó. A 
Lasiocampa pini hernyóinak felmászása ellen a fákat 
gyűrű alakban katránynyal kenjük be. E kátrány- 
gyürük ha megszáradnak, megujitandók. Most kezdő
dik a szúfélék repülési ideje, azért döntessünk fogó
fákat. Száraz idő beáltával kettőzött éberséggel óvjuk 
az erdőt a tűzveszélytől.

A vadász tavaszi teendői. Márczius első 
felében szokás az élő fáczánokat tenyésztés czéljából 
a területre kibocsátani. A ládákat, a melyben jöttek, 
nagyobb rázástól kell óvni, csendesen, nem holmi

nagy kiabálás mellett a ládát a földre helyezzük, az 
ajtót sürü bokrok felé állítjuk, az ajtót fel kell huzni 
és onnan vagy 10—15 lépésnyire elmenni s meg
figyelni, hogy mily állapotban vannak a fácánok nincs-e 
beteg köztük. Máskülönben, ha óvatosak vagyunk a 
kieresztésnél, nem repülnek messze hanem azon a 
helyen maradnak; a kieresztéshez közel legyen a 
fáczánétető és erre előzőleg takarmányt hinteni szokás, 
hogy 3—4 napig ne háborgattasanak a fáczánok. 
8—10 fáczántyúkra 1 drb kakas számítandó.

Tenyészfogolyokat szintén ezen hó első felében 
szokás kiereszteni. A dúvad pusztítandó; a róka már 
felkeresi a családi otthont, a hol az ivadékok bölcsője 
lesz, a kotorékokat minden héten egyszer-kétszer meg 
kell vizsgálni. Ha észreveszszük, hogy látogatják, csak 
akkor használjuk ebünket a kotorékba való bujásra 
máskép ne ereszszük be. Ily frissen látogatott koto
rékokhoz jó széllel menjünk; óvatosan és a leg
nagyobb csenddel ereszszük be ebünket és kész 
fegyverrel álljunk a kotorék háta mögé, hogy esetleg, 
ha róka vagy macska ugrana ki, a mi sokszor elég 
hamar történik, lőhessünk; ha esetleg nem volna jó 
kotorék ebünk, állítsunk csapóvasat a kotorékba, de 
mielőtt felállítjuk, tisztítsuk meg jól vizes homokkal, 
tegyük tűz mellé, hogy meleg legyen a csapóvas és 
tiszta viaszszal kenjük be. Ilyen vasnak nincs szaga 
és nem is rozsdásodik meg. (Kitűnő és olcsó vasakat 
lehet kapni Jós. Leimer Weithofen an dér Ybs AIsó- 
Ausztria és E. Oress, Haynau, Poroszország). Március 
közepén már vannak fiatal rókaivadékok. Ha esetleg 
a szuka róka megfogódik, hagyjuk a vasat a kotorék
ban továbbra is felállítva, mert legtöbbször egy pár 
nap alatt a papa róka is megfogódik. Oszlopvasak, a 
hol még nincsenek, felállitandók; ha olyanok már 
vannak, ezeket meg kell olajozni, hogy jól működ
jenek. A csapdautak a fáczánosokban kitisztitandók. A 
csapdákat fel kell állítani és esetleg kijavítani vagy 
újakkal kicserélni. Sózókat fel kell frissíteni vagy újakat 
készíteni. A bagolykunyhókat, ha jó idő van, rend
szerint kell látogatni. Az uhuval, mert ezen hóban a 
legtöbb ragadozó madár vándorúiban van, elvétve 
ritka példányokat lehet zsákmányolni. A hosszucsőrüek 
is megérkeznek, lesben vagy kutya előtt elég jó szóra
kozás. (Kérésem húzás alkalmával, ha kettesben jönnek 
csak a hátulsóra lőni, mert az a kakas és igy a tojó 
megmarad). — Szarvasok fejdiszüket már hullajtják. 
Az erős bikák még a múlt hó vége felé kopaszfejjel 
voltak láthatók. A mezőre járó házimacskákat pusztí
tani kell, úgy, mint már többször megírtam, a kóbor 
ebeket nem -szabad kímélni, mert úgy, mint a kóbor 
macskák, ezek is sok kárt tesznek a fiatal süldőkben 
esetleg vemhes nyulakban. A vadak részére e hó 
végén zabot, árpát, esetleg vegyítve baltoczinnal vagy 
herefélékkel vetni lehet, mert ennek a veteménynek a 
hideg nem szokott ártani.

A fiatal vizslákat a páros foglyokra kell vezetni^ 
hogy a tanításba előmenetelt szerezzenek. A fáczánok 
részére való vadföldek elkészítendők, hogy április

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



198 ERDÉSZETI ÚJSÁG

második felében vethető legyen köles, pohánka, illetve, 
a mit a fáczánok részére szántunk; pohánka igen jó, 
mert nemcsak a fáczánok, de kivált az őzvad is szíve
sen veszi. Éjjelenként pedig, a mennyire lehetséges, a 
fáczanosban legyünk, mert a felgalyadzott fáczánok 
igen kitartanak, úgy, hogy bottal lehet őket elérni, 
nehogy a vadorzóknak prédául essenek kedvenczeink. 
A vadváltókat szigorúan kell ellenőrizni, nehogy hurko
kat állítson az alattomos vadorzó. A tarisznyában 
pedig jó róka-csaló legyen, melynek hangjára minden
féle dúvad sietve, futva vagy repülve jön, hogy alkal
mas helyeken használni lehessen. Milyen ördöngős 
kis csaló ez; lőtávolból látunk rókát, macskát, kóbor 
ebet, sast, varjut, egy kis takaró esetleg jó széllel, 
ügyesen használva a csalót, ott terem a prédára 
rohanó ragadozó és ezt ártalmatlanná tehetjük kedves 
vadunk jólétére.

Végül pedig telkedre kötöm, pajtás, hogy kezed
nél mindég egy jó cseröke vagy bikacsök legyen, 
mikor a védkerületedben jársz, mert ez többet ér, 
mint a közigazgatási büntetés, tudhatod — milyen 
czélbói. (AZ.  L. után.) Hangos.

K Ü L Ö N F É L É K .
London világítása. Rengeteg fény kell ahoz, 

hogy mikor az éj sötétje borul a földre, megvilágítsa 
a világ legnagyobb városának, Londonnak utcáit és 
tereit. Ez az óriási város, a melynek a falai között 
annyi ember lakik, hogy kitelnék belőlük két kisebb 
balkáni állam, száztizenkilenc angol kvadrátmérföldnyi 
te:ületet borit el házaival, utcáival, tereivel és parkjai
val, Este, a mint a sötétség szárnya a városra borul 
4479 villámos ivlámpa, 1865 égő 56.690 gázlámpa és 
18.248 gázláng gyűl ki London utcáin. Ez csak a külső 
világítás statisztikája; hogy az épületekben, boltokban, 
lakásban mennyi villámos áram és gáz fogy, arról 
nincsen kimutatás. Annyi bizonyos, hogy egész taka
rékosan meg lehetne élni abból a summából, a mennyibe 
London utcai világítása egy hét alatt kerül.

A megpatkolt kos. Hont község nem igen 
volt nevezetes eddigelé másról, mint arról a szálló
igéről, hogy: »Abban maradunk, mint a hontiak.« Csak 
ez tette ismeretté a kis falu nevét, de a múlt hét egy 
fontos eseményével a hontiak egyenesen lefőzték a 
csalafintaságukról hírhedt rátótiakat. Majoros Albert, 
a községi juhász, kicsinyelte Árvái István községi 
kovács képességeit és fogadást ajánlott, hogy még a 
falu kosát sem tudja megpatkolni. Árvái nem hiába 
kapott diplomát a patkolási tanfolyamon, tartotta a 
fogadásul ajánlott öt liter bort, és a falu közönségé
nek élénk érdeklődése mellett megpatkolta a honti 
birkadnyáj büszkeségét: az állami kost. A kos azóta 
nagy gőgösen jár-kel a nyáj élén és nagyobb a tekin
télye, mint a szamárnak, és ha a sors jámbor utast vet 
Hontra, büszkén mutatják neki a falu nevezetességét.

Gyorsvonatok. Mikor lesz már elég a vad 
gyorsaság a közlekedésben; mikor lesz a magunk és 
embertársaink élete oly becses nekünk, hogy életvesze
delmes gyorsaságú vonatra nem ülünk és olyat nem 
indítunk a pályaudvarokról? Ezt az érdekes kérdést egy

francia szaklap hasábjain az orleánsi vasút egyik mér
nöke veti föl. Tudvalévő dolog, hogy azok után a 
kísérletek után, a melyeket a Berlini Általános Viliámos- 
sági Társaság, valamint Siemens és Halske a Berlin 
melletti hatanai vaspályán végeztek, egy kis optimiz
mussal remélnünk lehet, hogy a kétszáz kilométeres 
sebességű nagyvasut előlép a mesék és a tervezgetések 
világából. A villámosság lesz az az erő, mely ily sebes 
szárnyakat ad majd az utasembernek, az első sínpár 
pedig, a hol a villámos vasút leszorítja majd a sínek
ről versenytársát, a döcögő gőzvasutat, Berlin és Ham
burg közt fog 146 millió márka költséggel kiépülni. 
Ennek a sínpárnak a kiépítéséig és üzembe helyezéséig 
eltelik még néhány esztendő. Ha az egész csak a pénz
kérdésen fordulna meg, úgy egy percig sem kellene 
azou kételkednünk, hogy sebesebben fogunk utaz
hatni egykor, mint a hogy a föld leggyorsabb vihara 
száguld, mert a berlini tőzsde a szükséges költségeket 
egyetlen óra alatt födözné. Más, sokkal nehzebb kér
dés az, hogy oly óriási sebességnél' nem lesz-e majd 
veszedelemben az utas testi épsége? Erről nagyon 
megoszlanak a vélemények. A szakemberek egy része 
azt vitatja, hogy a fokozott gyorsaságú közlekedés 
nem hogy veszedelmesebb lenne, hanem még biztosabb 
lesz a mainál. A nekilódult kocsi ugyanis, egyensúlyi 
állapotát még külső behatások ellenében is meg igyek
szik tartani. Az ezzel ellenkező nézetű szakemberek 
tekintélyes tábora több pesszimizmussal fejtegeti a 
kérdést és csak úgy bízik a megoldás sikerében, ha 
a jövő gyorsvonatának pályáját nyílegyenesre,, víz
szintesre és egysinüre építik. Nehéz volna igy próba 
nélkül eldönteni, hogy a két ellentétes nézet közül 
melyik a helyes. A fokozott gyorsaságra akad néhány 
példa az európai vasutak üzemében, igy például a 
múlt évi julius 14-ike óta az angol Great Western 
Railvay olyan különvonatokat járat a London és Plimősz 
közötti, 128’2 kilométeres pályán, melyek 132, sőt 1406 
kilométert rohannak be óránkint. A kaledóniai vasút 
Glészgóból kiindulva, óránkint 120 127 kilométer
sebességet ér el. Mikor a gőzvasut úgyszólván csecsemő
korát élte, alig szaladt oly gyorsan, mint egy bérkocsi 
és ime, hovő nőtt a sebessége, nem egészen egy 
század alatt! Vannak, a kik azt hiszik, hogy a villámos 
nagyvasut előtt is a fejlődések ily bámulatos perspek
tívája nyílik. Hogy azonban a vérmes reménységből 
csak kevés fog valóra válni és a máig elért 210 kilo
méteres maximális sebességgel körülbelül megközli- 
tették a rekordot, az minden szakember előtt tisztán 
áll. A páris- madridi gépkocsi versenyen ugyanis azt 
a megfigyelést tették, hogy a szék. 55 m. (óránkint 
100 km.) sebességű automobil sik homlokrészére 80 
kilogram, parabolikus homlokrészére pedig 20 kilo- 
gram a levegő közeg-ellenállása. A kétszer sebesebb 
zassen-marienfeldi kísérleti vaspályán négyszer növe
kedett ez az ellenállás, vagyis négyszögméterenkint 
320 kilogram volt sik fölületre és 80 kilogram dom
ború fölületre. Ilyen hatalmas ellenállás lerontja és 
elpocsékolja a motorok hajtóerejének nagy részét. A 
túlhajtott sebességeknek tehát a levegő ellenállása fog 
előbb-utóbb vétót kiáltani.

Egy ismeretlen em lős állat. Sir Johnston 
Harry angol természetbúvár ezelőtt három évvel az 
afrikai Albert-tótól és Samiikitól nyugatra eső őserdő
ben egy uj, ismeretlen emlős állatnak, az Okapinak 
jött a nyomára. A ritka és kétségtelenül igen gyáva 
állatot magának Johnstonnak sem sikerült megpillan
tania, s csak annyit tudott elérni, hogy a benszülöttek- 
től megszerzett egy okapi-bőrt, a melyből azután meg- 
kisérlették az állatot meghatározni és az alakját meg-
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konstruálni. Az okapi ezek szerint középfaju állat, a 
zsiraff és a zebra között s annak idején számos 
illusztrált folyóirat közölte is az állatnak ilyenformán 
megállapított képét. Most azonban azt jelentik, hogy 
egy dr. Dávid nevű bázel tudósnak, a ki a Kongó
állam szolgálatában a felsó' Ituri mellett időzik, az 
ottani benszülöttek támogatásával végre sikerült egy 
okapit elejteni. Most már tehát rendelkezésre áll egy 
példánya ennek az érdemes állatnak, amelynek pontos 
tudományos leírását most már mi sem gátolhatja. 
Brüsszelből Írják, hogy br. Rothschild Móricz leg
közelebb útnak induló nagy expedíciója is különös 
figyelmet fog fordítani erre az alig ismert emlős állatra. 
Már magábanvéve is érdekes dolog, hogy még a 
mindenre kiterjedő tudományos kutatások korszakában 
egy ilyen nagy emlős állat a legújabb időkig ismeret
ten maradhatott: növeli azonban az ügy érdekes
voltát az, hogy az okapit a régi egyiptomiak jól ismerték. 
Most ugyanis eddig talányosnak tartott hieroglyphákon 
bizonyossággal felismerték az okapit ábrázoló képe
ket. Az okapi tehát évezredekkel ezelőtt a Nílus 
völgyében élt és az üldöztetések elől vonult vissza a 
Kongo forrásvidékére. A belga kormány külömben, 
úgy látszik, védelmébe akarja venni a ritka állatot, 
mert Roíschild báró a belga királytól legfeljebb csak 
három példány elejtésére kapott engedélyt.

f®* *t* *$• «>!/* *$•

H Í R E K .
Tizenhétéves álom. Németországi szaklapok 

megemlékeznek egy idegbajos leányról, aki Grambke- 
ban, Bréma mellett egyfolytában tizenhét esztendeig 
aludt. Dr. ;Herbst brémai orvos, aki megvizsgálta és 
betegsége alatt gyógyította, most egy berlini orvosi 
újságban részletesen beszámol vizsgálatának eredmé
nyéről. A leány, aki most negyvennégyéves, tizenhét 
évi álma alatt testben gyarapodott, de fogát, három
nak a kivételével, elvesztette. A járás és a beszéd 
fölébredése után nehezére esett. Fölébredésekor fo
galma sem volt arról, hagy milyen sokáig aludt, sőt 
azt hitte, hogy csak egyetlen éjszakát aludt át. Emlé
kező tehetségét a hosszú álom nem zavarta, meg, 
mindenre pontosan emlékezett, ami tizenhét évvel 
ezelőtt történt. Mig az ilyen betegek táplálása gyak
ran nehézséggel jár, a grambkei leánynál a táplálás 
nem okozott nehézséget. A kellően megapritott ételt 
rendesen ette s ha szomjas volt, a nyelvével csetten- 
tett. Amikor a faluban tűz támadt s a vészharangot 
megkondittották. ijfedtében fölébredt s azóta rende
sen él.

kirabolt kereskedő panaszára a járási csendőrparancs
nok meginditottta a cigányok ellen a hajszát és si
került is neki őket elcsípnie. Az egész csapatot 
Hajdúböszörménybe kisérték és a lopott holmikat hat 
kocsin vitték magukkal. Találtak náluk több lopott 
lovat, zománcozott edényt, mintegy 75 darab uj ló
szerszámod, értékes pokrócokat, fehérnemüeket és 
egyebet. Érdekes, hogy a férfiak közül egynek-egynek 
4—5 felesége is van, egy pláne a feleségei közé szá
mítja a saját nőtestvérét is. A csendőrség és a hajdú- 
böszörményi rendőrség megindították ellenük az el
járást és most az egész csapat a börtönben ül. Nem 
lehetetlen, hogy ez a csapat az, amely pár hónappal 
ezelőtt a hajdúböszörményi szőlőkben és a város kö
zelében a lakókat kirabolta.

Csalás automobillal. Újfajta szélhámosságról 
írtak a lapok egy idő óta, amelynek temérdek előkelő 
állású úri ember és földbirtokos lett az áldozata. Hetek 
óta elárasztották már az élelmes csalók az ország fő- 
szolgabiráit, szolgabiráit, alispánjait, ingyen sorsjegyek
kel, amelyekkel — a hozzájuk csatolt prospektus 
szerint — reklámcélokra, értékes automobilt lehet 
nyerni. Pár nappal a sorsjegy megérkezése után 
értesítést kaptak a sorsjegyek tulajdonosai Londonból, 
hogy sorsjegyüket kihúzták és az automobilt a londoni 
La Semense-cég, vagy az anversi Lrensch Motocycles 
Company szállítja nekik. A csomagolás és szállítás 
költégeire kilencvenöt, hátszáznegyven, sőt nyolcszáz 
koronát kértek. A legtöbben a nagy szerencse felett 
érzett örömükben elküldték a kért összeget, de az 
automobil csak nem érkezett meg. így azután többen 
a rendőrséghez fordultak, amely távirati érintkezésbe 
lépett a londoni és anversi rendőrséggel és a londoni 
osztrák-magyar nagykövetséggel. Kiderült, hogy Lon
donban nincs Lrensch Motocycles Company nevű 
cég, Anversban azonban van egy La Semense nevű 
gépszállító • iroda, amelynél nemrég járt két osztrák 
úri ember tudakozódni. A londoni rendőrség figyel
messé lett a két idegenre, de ezek megugrottak. A 
sorsjegyeket kisérő levelek aláírásából és az anversi 
rendőrség jelentéséből a főkapitányságon megálla
pították, hogy a két szélhámos nem lehet más, mint 
Robelly Jenő, a megszökött kauciósikkasztó vivó- 
mester és Jankovics Gyula, a puchói nábob, akiket 
temérdek bűnért köröznek a magyar hatóságok. A fő- 
kapitányság táviratilag intézkedett, hogy a Londonba 
és Anversbe érkező pénzküldeményeket tartsák vissza 
és az esetleg jelentkezőket tartóztassák le. A két csaló 
fényképét különben elküldték Londonba. A rendőrség 
hitét megerősíti az a körülmény is, hogy Robellyt 
nemrég Rotterdamban együtt látták Jankovics Gyulával.

Rejtélyes gyilkosság. Csongrádon rejtélyes 
gyilkosság történt. Cseh Illés csongrádi gazdát este 8 
órakor halva találták az istállóban, felesége azonban 
csak 11 óra tájban tett jelentést a rendőrségnél, holott 
a csendőrségi laktanya közelebb volt. Az esetet úgy 
jelentette be, hogy férjét a tehén döfte le, de a halott 
mellén egy hatalmas seb arra vall, hogy halálát kés- 
sznrás okozta. A vizsgálat megindult.

Vándorcigányok garázdálkodása. Vakmerő 
rablásokat követett el egy 37 tagból álló vándorci- 
gánycsapat Hajdumegyében. A szóban lévő csapat, 
mely a Lakatos Mihály vajdaságához tartozik, beron
tott a tanyákra és a védtelen tanyaiaktól ruhaneműt, 
baromfit és evőeszközt rabolt. A minap éjjel Téglás 
és Lehértó közt az országúton egy, a nyíregyházai 
vásárról szekéren jövő ruhakereskedőt raboltak ki. A I

Amerikai párbaj. Cernovicból táviratozzák: 
Nagy feltűnést kelt egy ötödik reáliskolai tanulónak 
önyilkossága. A fiút Sinnreich Jakabnak hívják és 
köztiszteletben álló szülőknek gyermeke. Sinnreich 
belészeretett egy tizenhárom éves leányba, a ki azon
ban jobban vonzódott egy másik fiatalemberhez. 
Sinnreich ezt megtudta és párbajra hívta ki verseny
társát. A felek amerikai párbajban állapodtak meg és 
Sinnreich húzta a fekete golyót. L. hó 12-én volt az 
a nap, a melyen Sinnreichnak meg kellett válnia életé
től s a fiú az nap revolverből golyót röpített jobb 
halántékába s azonnal meghalt. Hátrahagyott levelé
ben megírta szülőinek öngyilkossága okát.

Megszökött menyasszony. Véres lakodalom 
volt minap, Medves községben. Egy ottani szegény, 
de szép leányt szülei hozzá erőszakolták a falu lég-
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vagyonosabb gazdájához, Beráriu Tornához. Az esküvő 
nyugodtan folyt le, a mikor azonban a nászlakomára 
került a sor, a szép mennyasszony eltűnt. Nyomban 
keresésére indult a férj, és csakhamar meg is találta 
Damán Vazul ottani legénynél, a kit a leány szeretett. 
Beráriu követelte tőle a leányt, de a legény nem akarta 
kiadni. Az újdonsült férj most rá akarta törni az ajtót 
Dománra, s ki is lökte helyéből, a mire a legény 
kaszát kapott s azzal levágta Beráriut, a ki nyomban 
meghalt. A gyilkos önként jelentkezett a csendőrségen.

A héja szemtelenségéről. A héja vérengzését 
bizonyára minden vadász eléggé ismeri; s azt is tudja, 
hogy apró vadunkkal szemben a legszivtelenebb rabló. 
Magam az elmúlt tél folyamán 4 nyulat kaptam tőle 
széjjeltépve! Meglehetett biztosan állapítani a küzdő 
térről, ott maradt pár tolláról s rengeteg ürülékeiről. 
Ennek daczára kevesen hinnék el róla a következő 
szemtelenséget: Itt lakó főerdőőröm reggel kimenve 
szérüs kertjébe, nagy sipongást vesz észre baromfiai 
között. A fák között a helyszínére rohan s látja a 
mint egy héja ép egy tyúkját emeli el s viszi a szom
széd kerítés mellé. Hamar egy botot fog s rohan a 
kerítéshez. A mint átnéz, a kerítés mögött szállott le 
a nehéz tyúkkal s ott tépázza a kétségbe esett barom
fit. Feléje üt a bottal s el is találja, de a gaz madár, 
a helyett hogy vinné az irháját, hát uram fia, neki 
repül a főerdőőrnak s ez csak — az eldobott bot 
híján a kezével védekezve, akkor tudta öt elzavarni, 
midőn egy felvett másik husánggal jól megkólintotta.

Szerkesztői üzenetek.
Schiopu Miklós urnák. Zabálcz. A m. kir. pénzügy- 

ministerium 1891 évi 2491 számú rendelete intézkedik arról, 
hogy a felesketett erdőtisztek és ezdőőrök szolgálati célokra 2 
fegyvert tarthatnak adómentesen. Ez a rendelet benne van úgy 
a kérdéses évi Pénzügyi Közlönyben, Mint a Rendeletek 
Tárában.

A kiadóhivatal postája.
Kosa Sándor urnák. Kolozs. Előfizetése a beküldött 2 

koronával muü január hó végéig van rendezve Illyés 
Mózes urnák, Ó-Sáncz. Előfizetése nem május, de junius hó 
végéig van rendezve. Vancsura Antal urnák, Küldoromlás. 
A hiányzó 21-ik számot e hó 16-án postára tettük.

Azonnali bejelentésre keresek egy nős szak
vizsgázott erdőőrt, ki a magyar nyelvet Írásban és 
szóban bírja, szép Írással és az összes gazdasági és 
erdészeti teendőkben teljes jártassággal bir.

Csak olyan pályázók adják be [sajátkezüleg irt 
foglyamodványaikat, kik erőteljes testalkatnak, 30 év
nél nem idősebbek, a vadászat iránt előszeretettel 
viseltetnek és kik kötelezik, magukat az irodahelység 
takarítása és tisztántartásáról családjuk áltat gondos
kodni. Évi fizetés 440 (négyszáznegyven) korona kész
pénz, csizmaátalány 20 korona, földátalány 20 korona, 
természetbeni lakás, 16 ürméter fa, egyenruha (1 téli
kabát, 1 zubbony, 1 nadrág és 1 kalap) lődij és az 
általa bejelentett és befolyt kárból 1/a rész.

Az okmányok márczius hó 26-ig alólirottnál 
nyújtandók be Barkára u. p. Dernő, Gömör megye.

Sébor Ferencz
urad. főerdész.

F iatal Ulni’t keres megvételre az : 
„Erdészet, Iváncz Vasm.a

Alkalmazási keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő címre intézendők: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, Alsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 2—5

áLLáST K E R E S
37 éves 111-ad oszt. szakvizsgázott erdőőr; ért a nemes 
vadak tenyésztéséhez, dúvadak^mérgezéséhez, mezőgaz
dasághoz 'és szőlőmiveléshez. Állást bármely vidéken el
fogad és szolgálatát azonnal elfoglalhatja. 2—2

Szarvas és őz agancs
talapzatok, finom faragott rámák, fénykép keretek, 
szivar,- keztyü dobozok s más faragványok olcsón 
készülnek Briestenszky József müfaragászati inté
zetében. Rajec,  Trencsén megye.

Képes árjegyzék ingyen. 2—2

ÜiSásf k e r e s
25 éves nőtlen erdőőr, ki az erdőőri szakvizsgát a 
múlt 1903 év őszén tette le. Cime megtudható lapunk 
szerkesztőségénél. 9—10

Unghváry 
László

(C ze g lé d i) .3 0 0  ho ldas bor 
Zfiiw/J it.mő szó löte le p én e k, továbbá 

gyümölcs- és szö lőfaiskolájának 
árjegyzéke megjelent. h o ( 5 krajczár- 

tól felfelé nemes csemeték,. 2 forinttól 

felfelé sim a és gyökeres s ző lő v e ssz ő k ; 

továbbá . —  1 6 - 1 8  forinttól felfelé saját

termésű re n d k ívü l finom  új b o ro k  ka p 

hatók. E ze n k ívü l m indenféle gyüm ölcsfa- 

^vadoncz, akácz- és gleditschia-csem eték 

^Tessék á r je g y z é k e t  (borról is) 
aSb-ei. kérni.

PUT** Hitelt nyújtok
1—2—3 évre (kamat nélkül): városok, községek megyék, 
vizszabályozó társulatok, mérnöki hivatalok, szövetkezetek, 
nagyobb uradalmak s más hitelképes testületeknek.
A hitelnyújtás szőlővesszőre és borra nem vonatkozik.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebeens
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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.

r, Megjelenik minden vasárnap.

1

AFelelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadd jp 
Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál éladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Márczius 27. 26. szám.

Jogos önvédelem.
vadorzók és fatolvajok garázdálkodásá
ról és azokról a veszedelmekzől, a
melyek részükről az erdészeti és vadá

szati személyzetet minduntalan és lépten-nyomon 
fenyegetik, ismtelten volt alkalmunk megemlé
kezni lapunk hasábjain, de arra még kevés 
alkalmunk nyilott, hogy a védszemélyzetnek ezek
kel a garázda elemekkel való összeütközéséből 
származó birói tárgyalásokról is tudósításokat 
közölhettünk volna. Ez a mulasztás pedig nem 
rajtunk múlik, mert mi igen szívesen enged
nénk teret lapunkban minden ilyen közlemény
nek, hanem okát abban kereshetjük, hogy az 
erdészeti és vadászati személyzet még mindig s 
dacára minden ébresztgetési kísérleteinknek mély 
álomba van merülve s az, a mivel a legkevésebbet 
látszik törődni, éppen a saját érdeke. Azzal, 
hogy az erdészeti és vadászati altiszti személy
zet személyi vagy szolgálati viszonyait és érdekeit 
közelről érintő dolgokat a saját környékén figye
lemmel kisérné s velünk szélesebb körben való 
terjesztés céljából közölné,, alig törődik valaki 
s igy mindig idegen kutforrásokra vagyunk 
utalva s onnan kell kiböngésznünk az olyan 
dolgokat is, melyeket gyakran játszva kaphat
nánk meg első kézből, mert hiszen akárhány
szor olyan vidékekről találunk érdekes híreket

az erdészeti vagy vadászati altiszti személyzet köré
ből, a melyeken vannak előfizetőink s olvasóink, 
a kikről tehát feltételeznünk kellene, hogy lapunk 
és a saját testületük irányában meleg érdeklő
déssel viseltetnek.

Ennek okát vagy abban kell keresnünk, 
hogy az erdészeti és vadászati altiszti személy
zet túlságosan kényelemszerető s nem szívesen 
vesz magának fáradságot arra, hogy valamely 
érdekes dolognak utánna járna, vagy pedig nem 
érez magában elég képességet arra, hogy az 
ismert tényeket formába tudja önteni s helye
sen megirni s ebbeli félelme riasztja vissza a 
tudósítások Írásától. Az első okot feltétlenül 
kárhöztátnuk kell, mért arra vall, hogy az 
olyanok, kiknél ez fennforog, nem törődnek sem 
a ináguk, sem társaik dolgaival s igy tulajdon
kép eljátszák azt a jogot, hogy másoknak maguk 
irányában való érdeklődését felköltsék, a másik 
ok pedig egészen nevetséges, mert hiszen nin
csen nekünk arra szükségünk, hogy bárki is 
mondani valóját ékes szavakba öltse, irálybeli 
virágokkal tele ültesse, nekünk teljesen elegendő, 
ha azt a mit tud, egyszerű szavakkal, röviden 
de érthetően leirja, a tárgy kidolgozása azután 
a szerkesztőség gondja s ha az azt megérdemli 
és meg van a kellő érdekessége, a legnagyobb 
készséggel kidolgozza és megfelelő formába 
önti.

Itt lenne már valóban az ideje annak, hogy 
ezt lapunk tisztelt olvasói megszívlelnék s ki
lépnének a cselekvés terére.
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Mint már említettük, egyelőre egyes érdekes 
hírek tekintetében idegen kutforrásokra vagyunk 
utalva s most is egy érdekes törvényszéki 
tárgyalás lefolyását a Magyaj Erdész tisztelt 
laptársunk hasábjairól kell átvennünk, melynek 
folyó hó 15-iki számában a következő közle
ményt találjuk Hajek Antal ur tollából:

»01vasóinkat bizonyára érdekelni fogja ama 
ítélet, in.elyet a kaposvári kir. törvényszék hozott 
Horvát György urad. erdőőr ellen szándékos 
emberölés miatt folyamatba tett büntető ügy
ben. Az eset a következő:

Nevezett erdőőr múlt évi junius hó 29-én 
a késő délutáni órákban egy fuvaros által figyel
meztetve lön, hogy Farkas József k . . . i lakos 
hírhedt vadorzót imént látta az uradalmi fácányos- 
ba bemenni. Az erdőőr az illetőnek nyomban 
utána ment s a csak 60 hold terjedelmű fácányos- 
ban csakhamar rá is akadt, illetve őt kezében 
fejszével gereblyenyelek vagdalásán érte tetten. 
Az erdőőr felszólítására Farkas József durva 
és sértő szitkokkal felelt, az eltávozást meg
tagadta, majd midőn az erdőör fejszéjét elkobozni, 
s őt a sűrűből kituszkolni akarta, vele szemben 
támadólag lépett fel s köztük heves dulakodásra 
került a dolog, miközben Farkas József — si
kerülvén neki magát az erdőőr kezei közül ki
rántani — fejszéjét csapásra emelve az erdőőr 
fejéhez akart sújtani. A hely sürü volta miatt 
az erdőőrnek nem volt módjában kitérni s csak 
úgy tudta a fenyegető életveszedelmet magáról 
elhárítani, hogy az utolsó pillanatban jobb kézé-

l-TARCZ 'k
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A kísértet.
Irta: Bálinth Gábor.

}Iig hiszem, hogy a tisztelt olvasók között 
csak egy is volna olyan, ki ne halott volna 
valamit az »erdei leány«-ról.

Lehet, hogy találkoznak olyanok is, a kik már 
tárcacikkem címénél is azt fogják mondani: lássuk a 
kicsinyhitűt!« mégis határozottan állíthatom, hogy 
abban az esetben, a melyet itt most elbeszélendő 
vagyok, kívülem sokan mások igazat adtak volna 
annak az állításnak, hogy igenis': van kisértet.

Azon a vidéken, a hol lakom, babonás román 
nép lakik, a melynek legnagyobb része a menny
béli üdvösségére is megesküszik, hogy a »fata paduri« 
(az erdő leánya) kisért s alig múlik el hosszabb-

ben készen tartott fegyverét célzás nélkül el
sütötte. A sörét-lövés Farkas Józsefet arcban 
találva, ennek rögtöni halálát okozta.

Minthogy a vizsgálat folyamán az erdőőr 
fenti önbeismerését megdöntő bizonyítékok nem 
voltak beszerezhetők, a kir. ügyész jogos ön
védelem esetét látva fennforogni, a vádat elej
tette. Erre a vád képviseletét Farkas József 
özvegye, mint pótmagánvádló vette át. Az 
ennek folytán február hó 15-én megtartott fő
tárgyaláson a kir. ügyész a vád képviseletét ez
úttal sem volt hajlandó átvenni s minthogy pót
magánvádló sem tudott az ügy érdemére vonat
kozó döntő bizonyítékokkal előállni, a törvény
szék felmentő Ítéletet hozott.

Szakkörökben örvendetes megnyugvással 
vehetjük tudomásul az ilyen Ítéletet, annál is 
inább, mivel az ország sok helyén, tanuk nél
kül lejátszódó hasonló drámának, sajnos, nem 
minden esetben szokott a törvény és jog hiva
tott őreire nézve ily kedvező befejeződése lenni.

Megjegyzem még, hogy az eljárás folyama 
alatt az erdőőr nem volt vizsgálati fogságban.«

íme egy igazságos és helyén való Ítélet! 
A panasz minden kitelhető módon igyekszik 
rábizonyítani Horvát György erdőőrre, hogy 
Farkas Józsefet minden különösebb ok nélkül 
lőtte le, de hiába, mert az erdőőr önként tett 
őszinte vallomását és igy az igazságot meg- 
dönteni nem képes, de hiszen ez nem is lehet 
máskép, mert azt csak nem lehet feltételezni 
egyetlen egy erdészeti vagy vadászati alkal-

•......111 1 aa ■
rövidebb idő, hogy egyik vagy másik ne mondaná el 
a vele való találkozását és hajmeresztő kalandjait.

Természetes, hogy én mint a szabad természet 
fia nem csak hogy nem adtam hitelt az ilyen képzelő
désük szülte torzszülött létezésének, hanem hol ki
nevettem őket, hol pedig általános szörnyülködésükre 
annak az óhajtásomnak adtam kifejezést, hogy bárha 
nekem is nyílnék vagy egyszer alkalmam ezzel az 
Éva anyánk öltözetében, szétbontott lengő hajjal 
bolyongó lénynyel találkozhatni.

A vallásosabbak ilyen beszédemre sűrűn hány
ták magukra a keresztet, de a fiatalabb nemzedék is 
csak azt kívánta, hogy mentsen meg engem attól 
az Isten.

És az Isten nem hallgatta meg a kívánságukat 
és nem mentett meg.

Az elmúlt évben történt, hogy uradalmunk egyik 
tisztviselője — kinek mellesleg mondva négy eladó 
leánya volt — jobbnak hiányában engem, ki akkor 
még szabad voltam és az arany ifjúság napjait éltem,
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mazottról, hogy csak amúgy privát passzióból, 
a saját mulatságára puffogtassa le a galamb- 
szelid ártatlan embereket. Végre is el kell ismerni 
azt, hogy ilyen elvetemedett tagjai az olyan 
testületeknek, melyeknél a szolgálat főkelléke a 
tiszta jellem és a becsületesség, nem lehetnek.

Nyilvánvaló, hogy a meglőtt ember serülésé
nek minémüsége mellett még ez a vélemény is 
döntő bizonyítékot képezett Horvát ártatlansága 
mellett s ezért már maga a közvádló is ennek 
behatása alatt elejtette ellene a vádat, de ha ez 
nem is tette volna, az esküdtbirák amúgy is 
feltétlenül felmentették

És erre szükség is van. Csak úgy lehet a 
vadorzók és a fatolvajok garázdálkodását ha 
nem is teljesen megakadályozni, de legalább 
mérsékelni, ha azok, kik őket önbiztonságuk 
védelmében akár életüktől, akár testi épségük
től megfosztják, felmentetnek a bíróságok által, 
mig ellenben ha amazok a védő személyzetet 
bántalmazzák, a legszigorúbb büntetésben része
sülnek. Az ilyen ítéleteket nem ártana azután 
a legelterjedtebb módon publikálni, hogy elriasztó 
például szolgáljanak.

»Fiat iustitia, aut pereat mundus! Legyen 
igazság, vagy vesszen a világ!

meghívott a lakásomhoz 12 kilométernyire fekvő házá
hoz vacsorára.

Nem tagadom, minek is tagadnám, hogy a meg
hívásnak szívesen tettem eleget, hiszen akkor még a 
kerítésre száradni kiakasztott szoknya is csábított, hát 
még az olyan, a melyikben Éva ivadéka elevenen is 
benne volt!

A vacsora alatt a bőbeszédű mama, a melytől 
más nem igen juthatott szóhoz, a többek között el
mesélte, hogy egy összejövetel alkalmával, mely sötét 
este történt, megjent előtte egy elhalt barátnéja, a 
halotti szemfedő lengett utánna stb. Mindez egészen 
ártatlan dolog volt s vajmi kevés köze volna a kísér
teties címhez, ha nem lett volna csirája az est további 
fejleményeinek.

Éjjeli féltizenegy óra volt, mikor a legjobb hangu
latban búcsút vettem a vedégszerető családtól s meg
indultam csak amúgy gyalogszerrel hazafelé.

Talán azért, mert a jól eltöltött estének hatása 
alatt álltam, az útnak háromnegyed részét minden

A szarvas,- dám- és özvad és ezek okszerű 
kezelése.

Irta: Vihar Győző. — (Folytatás és vége.)f_
élettelenül feküdvén előttünk a vad, sietnünk 

kell — főleg nyári időben — annak »meg- 
lékelésével«, mely műtét akként lesz végre

hajtva, hogy a vadnak hasi részén egy hosszabb és 
olyan mély vágást teszünk, melyen át a bendőhöz és 
a belekhez férkőzhetünk.

Megtörténvén a lékelés, igyekezzünk a vadat 
hűvösre elhelyezni s esetleg az elszállításig még le is 
galyazni. Elszállittatván a vad, hozzá fogunk annak 
»kizsigereléséhez«, vagyis »föltárásához«, »föltörésé- 
hez«, a mi ismét a következő módon és rendben lesz 
végrehajtva: a vadat hányát fektetjük s nevezetesen a 
szarva agancsait a nyak alá toljuk, jól kifeszitvén 
annak nyakát, hogy az agancsok végei minél inkább 
a lapocka irányában kerüljenek a váll alá; ebben a 
kifeszitett állapotban az álkapocstól kezdve kifejtjük 
az egész gégeszerkezetet, a nyelvet, a nyeldeklőt; a 
gégén egy hosszvágást ejtünk, melyen át keresztül 
huzzuk párszor is a nyelvet, hogy azon egy kötés 
legyen s azután az egész csomót betaszitjuk a szügy 
felé. Énnek megtörténte után felhasitjuk a hasi bőrt 
és kimetszük a csököt, a heréket, a végbelet, tehén
nél a folyatót, ezután folytatjuk a bőr felvágását 
egészen a szügyig és azután a hasi metszés irányában 
a metszést bemélyesztjük egészen a belső :észekig, 
vigyázván, hogy se a bendőt, se pedig a beleket meg 
né sértsük s ha ezzel is végeztünk már, akkor meg
ragadjuk a szügyig visszatolt gégeföt és ennél fogva 
kirántjuk az azzal összeköttetésben lévő »johot«, a

különös esemény nélkül tettem meg, ekkor azonban 
megrövidítendő az utamat, letértem a rendes útról s 
rátértem egy a vágáson keresztül vezető ösvényre.

Éjfél lehetett, mikor a 12—15 éves fiatalosba 
értem. Hűvös szellő csapta meg az arcomat, olyan, a 
milyen a vidék vénjei szerint a »fata paduri« köze
ledését szokta jelezni s ekkor tudja az ég, hogy, 
hogy nem, egyszerre hideg borzongás futott végig a 
hátamon.

Szerettem volna visszatérni a komor, sötét vágás
ból, hogy utamat az erdő alatt húzódó rendes utón 
folytassam, de önmagam előtt is szégyelten ezt megteni.

Az égen bárányfelhők úsztak s mögöttük kacér
kodva játszott buvósdit az égboltozat déli részén álló 
telihold.

Kísérteties csend honolt körülöttem mindenütt, 
csak néha jött egy-egy hevesebb szélroham, mely 
megrezegtette nem csak a megsárgult feleveleket, ha
nem megremegtetett jómagámat is. Valamivel később 
a síri csendbe, vésztjóslóan bele kiáltott egy-egy erdei
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tüdőt, a szivet, a májat, majd a hasi nyilason át ki
vesszük a beleket, a gyomrot és a hasznavehetetlen 
részeket elvetjük. Ezután hasára fordítjuk a vadat, azt 
a fejénél fogva felemeljük, hogy a hasüregben össze- 
gytilemlett vér kifolyhasson, azután ismét hátára fordít
juk, a belső részt szárazzal kitörüljük, letisztítjuk és 
szárazra törüljük a johot is s ezt azután vissza
helyezzük a hasüregbe, minek megtörténtével — a 
további szállításig — az egész kadávert (hullát) hűvös 
helyen, esetleg jégveremben szalmára fektetve kezel
jük; a metszési helyeket, a szem, az orr és a száj
nyílásokat sóval vagy törött borssal jól behintjük, 
bemázoljnk s ha még tovább is bőrében kell maradnia 
a vadnak, akkor a joh felhasználandó és a koponya 
üregéből az agyvelő is eltávolitandó.

A tovább szállítás ilyen, vagyis feltörölt állapot
ban történik.

Ha a vadat felhasználni kívánjuk, akkor azt 
levetkőztetjük* s azután »földaraboljuk«.

A levetköztetés módja és rendje a következő: az 
agancs tövétől a szemüregen keresztül mintegy 10 
ctm. hosszan a bőrön megcsináljuk a »mestervágást«, 
a bőrt a csonttól elválasztjuk és azután a vágásnak 
megfelelő nagyságban a koponya csontot az agancsok
kal együtt kifürészeljük; ennek megtörténtével vagy 
fölakasztva, vagy hátra fektetve a vadat, mindenek
előtt a hasi vágást hosszabitjuk meg egészen a 
szügyig, azután a mellső lábszárak mell felől eső 
részén hasítjuk föl a bőrt vagy egészen a csülöktől, 
vagy csak a térdtől kezdve egészen a már meglévő 
szügymetszésig; ezt követőleg a hátsó lábszárakon 
visszük véghez hasonlóan a metszést, de nem a mellső 
oldalon, hanem a horgas in mentén a comboknak a 
a far felé eső részén egészen a végbél nyílásig.

Ezeknek a metszéseknek megtétele után meg
kezdjük a tulajdonképpeni vetkőztetést és ezt a hátulsó 
végtagokon kezdjük akként, hogy az alsó lábszárakat

a térden s illetve a csánkon alul nehány centiméterrel 
egy körmetszéssel körülkerítjük, s azután ezekről a 
testrészekről a bőrt tisztán, lehetőleg minden zsiradék 
és husnemütő! mentten lehúzzuk, a farkhoz érve ezt 
is egész hosszában fölvágjuk s a bőrt erről is le
húzzuk. Ezt követi a mellső lábak hasonló kifejtése 
és végül az oldalak, a hát s igy tovább; legutoljára 
marad a fej.

Végezvén a levetköztetéssel, nyári időben ne 
mullasszuk el a bőrt fahamuval jól bedörzsölni, a 
szőrről a vérnyomokat pedig mindenkor mossuk le.

Ha ezzel is végeztünk, akkor a fark és a lábszár 
bőr és bőrrészeket néhány kis pálcácskával peckeljük 
ki, azután a bőrt jó szellős és száraz helyen hosszá
ban s szőrös részével befelé fordítva helyezzük el egy 
megfelelő vastagságú és vízszintesen fektetett rúdra, 
úgy, hogy az ezen önsúlyánál fogva jól kifeszülhessen.

A hús feldarabolása vadászosan csakis a vadnak 
saját bőrén történhetik meg, vadászos felszerelés mellett, 
állva s bárd használata nélkül egyedül csak a vadász
kés segélyével, tisztán végezvén a munkát és kerülve 
minden fölöseges és járatlanságra valló metszést és 
vágást.

A földarabolás módja és sorrendje a következő: 
először körül keritendők a lapockák s igy mindenek-^ 
előtt a mellső lábak távolitandók el a testtől; ezután 
a combok hasai részén ejtünk egy-egy félkör alakú 
metszést, hogy a véknyak szabadok legyenek; ezt 
követőleg nagyobb szarvasnál kivágjuk a hátgerincet 
egész hosszában, de ehhez a bordákból is mindegyik 
oldalról hozzá vágunk mintegy 5—6 ctm. hosszú 
részt; fiatal szarvasnál, valamint a dám és őzvadnál 
azonban az egész vesepecsenyét, vagyis az úgy
nevezett »remek«-et egy-egy darabban hagyva fejtjük 
le a csontról; ennek megtörténtével teljesen körül- 
keritendők a combok s ezek annál a forgónál távoli
tandók el, hol azok a medence csontba illesztve van-

bagoly s ez a hang egészen félrebillentette féltve 
őrzött bátorságom egyensúlyát.

És most bekövetkeztek életemnek legizgalmasabb 
percei. Minden bokorban ellenséget véltem látni s ez 
végkép kizökkentette nyugalmamat a rendes kerék
vágásból. Egyszerre eszembe jutott az esti halott lengő 
szem födöjével. Mint a kinek rossz a lelkiismerete, 
úgy meresztettem szemeimet a kanyargó ösvényre s 
féltem feltekinteni, nehogy valami borzasztót pillantsak 
meg magam előtt.

A hold egy ideig vastagabb felhő mögé bujt s 
nagyobb,sötétség támadt, mely után egyszerre ismét 
világosság terjedt szét, a mire önkénytelenül felpillan
tottam s hiszik, nem hiszik, ott láttam tisztán magam 
előtt a halotti lepelbe burkolt magas halottat, mint egy 
szobrot; a fejéről fátyol lengett alá.

Nincs a világon olyan toll, a mely képes legyen 
leírni azt az érzést, mely egész lényemet átjárta. Hang 
nem jött ajkaimra, karjaim megmerevedtek s tehetet

lenül álltam ott töltött vadászfegyveremmel a vállamon. 
Teljesen hatalmában voltam egy — halottnak.

Nem tudnám megmondani, hogy meddig tartott 
idegeimnek ez a teljes elzsibbadása, mert az a pár 
perc nekem egész örökkévalóságnak látszott, de végre 
mégis magamhoz tértem, felül kerekedett bennem az 
öníentartási ösztön s pillanat alatt lövésre készen 
kezemben volt a fegyver. Nem akartam gyáván hatal
mába kerülni bármely túivilági lénynek s egy hatal
mas ordításnak szánt nyögéssel, szinte rimánkodva 
kérdeztem: »ki az?!«

Feleletet nem kapva, bár még mindig remegve 
megindultam a kisértet felé s ekkor láttam, hogy az 
nem egyéb, mint egy fehéres kérgü csenevész bükkfa 
csonk, a melynek embermagasságban kinőtt vékony 
ágain a sárga leveleket ingatta a szél.

Ha nem lettem volna annyira erőfogyott, hangos 
hahotára nyíltak volna meg ajkaim, de igy hálát adva 
az Istennek iparkodtam mielőbb haza érni.
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nak; ezután levágjuk a fejet, utáuna a nyakat a három 
első bordával és végül a megmaradt gerincet a közepén 
szeljük két részre.

Hí *

Telepítési és vérfelfrissitési célból szarvas,- dám- 
és ó'zvadat szokás egyes helyekről más 1 helyekre 
szállítani. A vadnak erre a célra való befogása nagy 
zöld szinü hálóval történik, a melybe azt betereljük s 
innen a nagyon érzékeny nyelvünknél fogva vezet
jük őket a vas vagy erős alkotásu fa rekeszekbe, a 
melyekben azután tovább szállíthatók, az ilyen szállító 
rekeszeknél arra kell kiváló gondot fordítani, hogy 
azokban az állatok mozgása nagyon korlátozott legyen, 
mert különben összetörik magukat.

Egy-egy rekeszbe mindenkor csak egy-egy állat 
rekesztendő.

JHasznos tu d n iv a ló k .
Fiatal gyüm ölcsfák  védelm ezése  kaszál- 

ló k o n  és legelőkön . Heréseken és legelőkön a 
fiatal csümölcsfák kiültetése alkalmával gondoskodni 
kell arról, hogy azokban a kaszás és főleg a legelő 
barom kárt ne tehessen.

A legcélszerűbb védekezés, hogy minden fa 
körül, a törzstől számítva 50 cm. távolságban, a korona 
kezdetéig terjedő három erősebb karót vagy dúcot 
háromszögbe verettünk le és ezeket alulról a tetejéig 
léc- vagy durunghevederekkel olyan sűrűn szegez- 
tetjük be, hogy a legelő állat feje azokon át ne fér
hessen és az egész kalickaszerü alkotmány eléggé 
szilárd legyen, anélkül, hogy annak sarkai éleket 
képeznének, amelyeken esetleg megsérthetnék magukat. 
Lehet három helyett négy vagy öt karót is leverni és 
ezeket kosárszertileg füzvesszővel vagy hasonló anyag
gal befonni. Idős fák törzsénél elegendő az is, ha a 
törzset körülburkoljuk náddal vagy tövises gályákkal 
és azokat sodronynyal négy helyen megerősítjük. Ez 
anyagok helyett burkolásra természetesen használ

Elérve legény lakásomat, megkopogtattam az 
ablakot, mire csakhamar megjelent az ajtóban az én 
Anikó nevű gazdasszonyom, egy 60 éves vén leány, 
nagyokat ásítva s tátogatva felém a fogak híjával 
szűkölködő szájüregét. Úgy állt ott előttem bokáig 
erő hosszú fehér ingében, szétkuszált hajával, pislogó 
gyertyával a kezében, hogy önkénytelenül is az igazi 
kísérteire gondoltam s valóban töprengeni kezdtem 
azon, hogy be merjek-e lépni a saját lakásomba.

De hát mondják meg kérem, hogy vájjon nem 
elég egy érző kebelnek egy éjszaka egymásután két 
ilyen kisértet?
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hatunk vékonyabb fajta léceket vagy karókat is, ame
lyeket szinte sodronynyal rögzítünk meg.

Látható tehát, hogy sokféle módon védhetők a 
fatörzsek a legelő állattól, hogy melyik a legolcsóbb, 
azt a helyi körülmények Írják elő. Bármelyik anyag 
használtassák is a törzs megvédésére, annak nem 
szabad olyan sűrűnek lenni, hogy a levegőt és világos
ságot a törzstől teljesen elzárja és még Így is éven
ként legalább egyszer le kell azt bontani, hogy a 
törzs alaposan meg legyen tisztogatható. Nemkülön
ben őszszel a fa tányérját megfelelő terjedelemben és 
mélységben fel kell porhanyitani, szóval a fákat rendes 
ápolásban kell részesíteni, ha azokról termést is 
kívánunk nyerni. Mivel pedig sok fajtánál már termé
szeténél fogva az ágak lefelé hajolnak, azért mind  ̂
azokat, amelyeket a legelő állat elérhetne, le kell 
nyesni, mivel ezek lehasogatásával szinte sok kárt 
tehetnek a gyümölcsfákban.

A gyümölcsfák hasonló megvédelmezése aján
latos oly utszéli faültetéseknél is, amelyeken bármi
féle legelő barmot, birkát, csürhét szoktunk kihajtani 
és itt az ágak nyesésénél arra is figyelni kell, hogy 
az útra lehajló ágak a szénás és szalmás szekerek 
forgalmát ne akadályozzák.

K Ü L Ö N F É L É K .
T izenhét esz ten d ő s  rab lógy ilkos. F. hó 21-én 

éjjel az osztrák fővárosban borzalmas rablógyilkosság 
történt. A tettes egy tizenhét esztendős suhanc, a ki 
meggyilkolta a gazdáját, annak inasát és halálra sebe- 
sitette gazdája feleségét és cselédjét. A véres tett után 
öngyilkos kísérletet követett ei. Az esetről a követ
kezőket jelentik Bécsből:

Az Ottakring városrészben a Brunnen-gasse 15. 
számú házának földszintjén van az üzlete és mejlette 
a lakása Svatos Ferenc ötven éves, brünni születésű 
mészárosmesternek. A lakás előszobájában aludt a 
gazda tizenhat éves inasa, Angerer Lajos, a konyha 
mellett pedig egy kamarában volt a pénzes szekrény, 
a konyhában aludt Waniek Mária, a tizennyolc esz
tendős szolgálóleány. Svatosnak az Ottakring város
részben volt még egy üzlete, ott szokott aludni min
den éjjel a segéje, a tizenhét esztendős Ebner György, 
a ki a vasmegyei Falud községben született Éjjel tizen
két óra tájban a cseléd zajt hallott s egyúttal észre
vette, hogy valaki a konyhaajtó körül jár. A cseléd 
nagyon megijedt, azonnal segítségért kezdett kiabálni, 
a következő pillanatban azonban már valaki egy 
mészárosbárddal leütötte. Ebner György volt, a ki 
akkor már gazdájával és feleségével végzett, s most 
késsel önmagát is összeszurkálta, mint a vizsgálat 
során később kiderült, azért, hogy azt a látszatot 
keltse, hogy nem ő a gyilkos, hanem másvalaki, a ki 
őt is megsebesítette. Vérző sebeivei az ágy alá bujt, 
de nagyon megijedt, hogy a cseléd kiáltozására valaki 
mindjárt jön s ezért menekülni akart. Kinyitotta az 
ablakot és szökni akart, de éppen akkor ment arra 
egy gyalogos katona, a ki oldalfegyverét kirántva, 
figyelmeztette, hogy nem engedi szökni. Ebner vissza
ment a szobába. Mialatt ez történt, a kapun is csön
gettek, a ház egyik lakója tért haza a feleségével. A ház
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mester, a mikor nyitni ment, hallotta a cseléd kiálto
zását s behatolt a lakásba. A mikor a hálószobába 
lépett, ott vérző' sebekkel borítva, holtan találta Svatost, 
feleségét, az ágy alatt pedig szintén súlyosan meg
sebesítve, vértócsában feküdt Angerer Lajos, az inas. 
Rátalált Ebnerre is. A házmester orvosért futott és 
egyúttal értesítette az esetről a ottakringl rendőbiztos- 
ságot. Megállapították, hogy a gyilkos ki akarta feszí
teni a vasszekrényt, de nem bírta. A Svatos-házaspár 
holttestét boncolás végett a közkórházba vitték. Az 
inast, a cselédet és a gyilkost pedig a Stefánia-kór- 
házba. Ebnert. ki egy nagy húsvágó késsel ölte meg 
áldozatait s ugyanezzel a késsel sebesitett meg magát, 
a mikor kihallgatták a kórházban. Töredelmes vallo
mást tett és kijelentette, hogy csak azt sajnálja, hogy 
a fiatal inast megölte. Ebnert e vallomása után a kór
házban szembesítették Angerer Lajossal, az inassal. A 
szembesítés úgy történt, hogy a kórházban, a melybe 
mind a kettőt vitték, a két ágyat egymás mellé állí
tották, azután megkérdezték Angerertől, a ki sebei 
következtében rendkívül gyönge volt, hogy ismeri-e 
a gyilkost. Angerernek már csak annyi ereje volt, 
hogy az ágyban kissé fölemelkedjék, ránézett a 
szomszéd ágyban levő Ebnerre, azután visszahanyat- 
lott párnájára s néhány perc múlva meghalt

A mostani hadihajók nagy ágyúi. Az orosz
japán háború jelenleg fokozottan érdekessé teszi a 
katonai dolgokat a laikusok részére is. Nagyon köz
érdekűek tehát Caset francia tengerészeti mérnök ada
tai a jelenlegi hadihajók nagy ágyúiról. A haditen
gerészet által hadihajó-felszerelésül alkalmazott löve- 
gek legnagyobbjainak gyártása 20 teljes hónapot vesz 
igénybe; egy-egy löveg ára 300.000 frank; a 45 centi- 
méteres ágyucsőből, amelyeknek súlya 100—129 tonna 
100.000—120.000 kilogramm:. 780—1000 kilós löve
dékeket lőnek, amelyek 1000 méternyi távolságból 
úgy ütnek át 30 centiméter vastag acélvértet, hogy a 
lövedék ép marad. Minthogy 300 lövés után ilyen ágyú 
már kijavításra szorul, ilyen löveg munkaképessége 
két és egynegyed másodpercig tart.

Mennyit ér a kigyóméreg? Vakmerő és iz
gató foglalkozási nem divatozik most az ausztráliai 
bennszülöttek között, amely azonban, ha beválik, bő
séges pénzforrása lesz Ausztrália lakosainak. Ez az 
uj foglalkozás a kigyóméreg gyűjtése. A kigyóméreg 
drágaságban versenyez a rádiummal. Egy font ára 
100.000 korona, de a vegyészek ennek ellenére élénk 
keresletet támasztottak reá máris. Háromféle kígyó
nak a mérgét gyűjtik, amelyek közül legveszedelme
sebb a tigris-kígyó. Ezt rendkívül nehéz megfogni, 
mert igen erős és felette veszedelmes. De mivel igen 
sok mérget tartalmaz, a bennszülöttek igen nagy buz
galommal verik fel az ősbozótot s fogdossák ezt a 
kigyófajtát, amelynek valóságos aranybánya van — a 
gyomrában.

Chinai börtönélet. A chiuai hörtöuökben nem 
ismerik a magánzárkát, hanem az összes fogyókat 
válogatás nélkül össze-vissza közös termekbe helyezik 
el. Az uj lakónak, hacsak egyáltalán teheti, belépése
kor áldomást kell fizetnie. Egy nankingi börtönbe nem
rég uj rabot kebeleztek be, aki mig szabadon járt hí
res rabló volt és igy fogolytársai jómódú embernek 
tartották, akinek nem fog nehezére esni, hogy a szo
kásos vendégség költségeit megfizesse. A rabló azon
ban, amikor figyelmeztetették rá, hogy a mi köteles
sége, kijelentette, hogy elszedtek tőle mindent, amit 
fáradságosan szerzett de ő nem akar az áldomás alól 
kibújni, csakhogy előbb el kell adnia a felségét, hogy

egv kis pénzhez jusson. A rabló az eladással egy nyil
vános ház tulajdonosát bizta meg aki a csinos asszony
ért 200 dollárt kapott. Az asszony mielőtt uj gazdá
jához mant, felkereste bebörtönözött férjét, akitől ér
zékenyen elbúcsúzott. A rabló megkérdezte a feleségét, 
hogy mennyi volt a vételár és amikor megtudta, hogy 
200 dollár, dühbe borult, mert ő csak 40 dollárt kapott. 
Az eladást közvetítő kerítő ugyanis 120 dollárt meg
tartott provízió fejében, 40 dollárt pedig a tőporkoláb 
vágott zsebre. Ez az eljárás az összes fegyenceket 
felháborította, nagy lármát csaptak, igazságért kiál
toztak és azzal fenyegetődztek. hogy a börtönt felgyújt
ják, ha rabtársuk az asszony egész vételárát meg nem 
kapja. Amikor a zavargás fenyegető jelleget öltött, 
megjelent a börtönigazgatő mandarin, amire a rabok 
egyszerre megjuhászodtak. A jeles mandarin úgy szol
gáltatott igazságot, hogy a felségét áruba bocsájtó 
rablót, az eladást közvetítő porkolábbal és az összes 
fellázadt börtönlakókkal együtt megbüntette.

A gyermekek fekvőhelye. A bölcső, amely 
ezelőtt minden ház megszokott bútora volt, lassankint 
teljesen eltűnik. Parasztházakban néhanapján lát az 
ember egyet-egyet, de sok olyan felnőtt ember van, 
aki még sohasem látta ezt a jószágot. A városokban 
teljesen kiment a használatból kiszorította a gyer
mekkocsi. A gyermek egészségére mindenesetre hasz
nos, ha nem bölcsőben altatják el, de a gyermekkocsi 
sem valami hasznos az egészségére nézve. A gyermek
től nem lehet megkérdezni, hogy mi tetszik neki job
ban, a bölcsó vagy a kocsi. A bölcső oldalmozgása 
ki van zárva a kocsi használatánál, de e helyett előre- 
hátra tolják a kocsit és ha rugó is van rajta, még 
emelkedik vagy sülyed a gyermek fekvőhelye. Az anyák 
bizonyárá szivükön viselik gyermekük jóvoltát és 
ezért a riogatást vagy a kocsin való tologatást be kell 
szüntetni. Ugyan mit szólna egy felnőtt ember, ha az 
ágyát ilyen módon mozgatnák! Ha a gyermek nyug
talankodik, az okát kell ennek keresni, megnyugszik 
az ha rendbe hozzák valamiképpen, de semmiesetre 
sem okos dolog ringatással vagy kocsizással elkábi- 
tani. Legjobh a gyereket kezdettől fogva szilárdan 
állő ágyba fektetni, a bölcső és a kocsi pedig teljesen 
fölösleges. Kocsiban legfeljebb sétálni menjen a gyerek.

A világ legnagyobb és legöregebb fája az 
Amuradhapura, Ceylon sziget fővárosa mellett álló, 
22 évszázados fügefa; korát több, mint 25 okmány 
igazolja. Ezen fügefát a 288 évben Kr. e. ültették a 
monda szerint azon fának ágából, mely alatt Budha' 
szokott pihenni. Ezért szent fának tartják és minden 
évben ezer meg ezer hivő zarándokol hozzá. Jelenleg 
nagyon sérült állapotban van, ágait már régen alá
támasztották és törzse körül a budha papok három
szoros vétfalat emeltek.

Utazás a lavinában. Különös kalandja volt 
Árosában egy ski-partinak, A társaság, amely két an
golból, egy német grófból és szolgájából, egy fiatal 
orosz nőből, egy hollandusból és a svájci vezetőből 
állott, a Feliérszarv-csucsra akart kirándulni. Már csak 
kétszáz láb választotta el őket a tetőtől amikor iszonyú 
dörgéssel, villámsebesen robogva, elindult a csúcsról 
egy óriási lavina amely feltartózhatlan erővel épp a 
társaság irányába száguldott. Senkisem próbált mene
külni, mert ennek még gondolata is lehetetlen volt. A 
biztos halál tudatában várták a sorsukat. Egy-kót pilla
nat és a lavina már átrobogott rajtuk. És most már 
szerencsétlen utasaival együtt foRtattafélelmetetes útját 
szonyu dörgéssel érkezett meg a lavina a völgybe. A
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rázkódtatás következtében megrepedt a hószörnyeteg, 
s a német gróf kirepült ezen a résen s egyenesen egy 
sziklának esett. Azonban apró horzsolásokon kívül 
semmi baja sem történt. A többiek is mind csodálatos 
módon sértetlenül megmenekültek. Elsőnek az orosz 
nő ásta ki magát a hótömegből, s a férfiak csak ,ő 
utána hagyták el a kényelmetlen alkalmatosságot. És 
mintha mi sem törént volna, vidáman mentek vissza 
Árosába. Csodálatos megmenekülésüket az a körül
mény magyarázza meg, hogy mikor látták a feléjük 
száguldó lavinát, lábukról leoldották a ski-talpat. Ha 
ezt nem teszik meg, akkor mindnyájan életükkel fizet
ték volna meg a különös utazást.

*T/» #$• »$*

H Í R E K .
A hűtlen asszony áldozatai. A krassószörény- 

vármegyei Vohldorf községben szörnyű módon ölte 
meg Kimpián György bányamunkás magát és öttagú 
családját. Már tizenöt esztendő óta élt vadházasság
ban Droszdek Katalinnal. Négy gyermekük is volt. 
Az asszony megcsalta a kedvesét, a velük együtt 
albérletben lakó fiatal báuyamunkásokkal. A múlt 
vasárnap éppen akkor lépett be Kimpián az ajtón, a 
mikor Droszdek Katalin egy Kohut C^usztáv nevű 
munkással enyelgett. A szerelmesek ratámadtak a 
hazatérő emberre, a ki ittas volt egy kissé s kidob
ták, Kimpián rettenetes boszut esküdött. Hétfőn este 
dinamitot szerzett a bányában, s éjjel, a mikor a fele
sége, az albérlő és a gyermekek már aludtak, a szoba 
közepén elhelyezte és fölrobbantotta. Az explozió 
romba döntötte az egész lakást, s a benn lévő embereket, 
Kimpián Györgyöt, Droszdek Katalint, Kohut Gusztávot 
és a négy gyermeket valósággal darabokra szaggatva 
találták meg.

Gyilkosság boszuból. Sárbogárdon a minap 
korán reggel a munkába induló emberek az úttesten 
vérbefagyva találták Kiss Lajos odavaló földmivest. 
Fején mély seb volt, melyet hátulról orozva mért a 
támadó áldozatára. Még volt benne élet, a mikor 
ráakadtak, de támadóját nem birta már megnevezni. 
A |szerencsétlent vonatra tették, hogy Budapestre 
szállítsák, azonban nem juthattak el odáig, mert út
közben a vonaton meghalt. A csendőrségen másnap a 
gyilkos, a kit Mészáros Ferencnek hívnak, önként 
jelentkezett s elmondta, hogy ő ütötte le Kiss Lajost, 
mert a nagyvendéglő termében megverte őt. Sötét 
este megleste, a mikor Kiss hazafelé tartott s hátul
ról ásóval fejbe sújtotta. A gyilkost beszállították a 
székesfejérvári ügyészség fogházába.

Megőrült község. Lisszabonból hihetetlenüi 
rémes esetet jelentenek: Montouro község egy öreg 
polgárát egy reggel eszméletlen, élettelen állapotban 
találták lakásán, úgy hogy mindenki halottnak hitte, 
s intézkedtek rögtön, hogy eltemessék. Mikor azonban a 
borbély mosdatni kezdte, az aggastyán felébredt s 
kétségbeesetten jajgatott. A borbély és a körülállók 
rémülten futottak a piactérre, ahol nemsokára meg
jelent az egész lakosság. Innen a templomba vonultak, 
hogy a gonosz ellen ott találjanak menedéket. A 
templom az utolsó zugáig megtelt. Itt. a borbély le
dobálta a ruháit, az oltárra ugrott, egy szentképet a 
nyakába akasztott s azt mondta, hogy ő arkangyal. 
Aztán megparancsolta a remegő embereknek, hogy 
ők is vessék le minden ruhájukat s imádják őt. Mikor 
a félelemtől egészen meghülyült emberek engedelme

sen ezt megtették, páronként sorakoztatta őket, a sor 
élére állt s négykézláb harcra vezényelte őket a 
gonosz ellen. A község lakói közül sokan gyógyít
hatatlan őrületbe estek, s az arkangyal parancsára 
meztelenül szaladgáltak az utcákon. A püspök a meg
gyalázott templomot bezáratta.

Csodabárány. Békésről Írják, hogy Mező- 
berényben Braun I. Márton gazdaembernek egy bir
kája a napokban kéttestű és egyfejü bárányt ellett, 
mely a szegycsontnál van egybenőve, három füle, 
nyolcz lába és két farka van. Egy füle a fejtetőn nőtt, 
A torzállat megdöglött.

Tüzbe dobott ezres bankó. Liptó-Szent- 
Miklóson Gelb Károly bérlő egy ezer koronás bankót 
akart vinni a takarépénztárba s amig ő egyet fordult, 
a cseléd elkapta az asztalról a bankót. A gazda rögtön 
őt vette gyanúba, s mikor meg akarta motozni, a 
cselédleány a kályhához szaladt s az ezres bankót a 
lobogó tüzbe dobta, mely csakhamar elhamvadt. A 
leány ellen megindították a vizsgálatot.

Álarcos rablók. A biharmegyei Érselind köz
ségben álarcos rablók jártak. Késő este beállítottak 
Grünfeld Mór kereskedő lakására, aki feleségével ült 
a szobában s revolvert szegezve az öreg ember mellé
nek, kényszeritették, hogy a pénzt adja oda. A meg
rémült ember odaadta a pénzét, mire a rablók el
távoztak. A csendőrség megindította a nyomozást.

Testvérgyilkosság a haláloságyon. A hunyad- 
megyei Kurety községben élt két testvér, Guga János 
és bátyja, Guga Péter. Egyideig jól megfértek, de 
néhány esztendővel ezelőtt valami örökségi osztályon 
összekaptak s azóta gyűlölték egymást. Az örökség 
dolgát persze pörre vitték, a minek a végét különösen 
a fiatalabbik testvér. Guga János várta türelmetlenül, 
mert már vagy két esztendeje betegeskedett. A minap 
nagyon rosszul lett s híre járt, hogy halálán van. 
Péter, a bátyja, mikor a szomorú hirt meghallotta, el
indult, hogy öcscsét utolsó órájában meglátogassa. 
Alig lépte át azonban öcscse házának küszöbét, lövés 
dördült el és Péter golyótól találva, holtan roskadt 
össze. Gyilkosa saját testvére volt, a ki az ágyban 
rejtegette a revelvert, s mint Déváról jelentik, nem 
tartóztatták le, mert a tüdővész már annyira meg
viselte, hogy valószínűleg nemsokára meghal.

Összekötött halottak. Budafokon a halászok 
fenékhálót vetettek ki a Dunába s a hálóba két emberi 
holttest akadt bele. Alikor a halászok kihúzták, ki
derült, hogy a két halott egymáshoz van kötve: 
vastagabb ruhaszárító kötél volt mind a kettőnek jobb 
kezére kötve, az egyiknek a nyakán is egy vastagabb 
kötél volt, a zsebük pedig tele volt rakva nehéz kő
vel. Az esetről értesítették a pestvidéki kir. ügyész
séget, mely a nyomozást megindította és a halottak 
fölboncolása iránt intézkedett; a pestvidéki törvény
szék középponti vlzsgálóbirája, Aczél Nándor dr. a 
törvészszéki orvossal kiutazott Budafokra s a halot
takat fölbontotta. A boncolás kiderítette, hogy a két 
halott férfi valószínűleg testvér volt, annyira hasonlí
tanak egymáshoz. Semmiféle külső sérüiést nem talál
tak a boncolás alkalmával és megállapították, hogy a 
férfiak még élve kerültek a vízbe, a hol halálukat 
lelték. A halottak munkásemberek lehetettek és minden 
valószínűség szerint öngyilkos szándékkal vetették 
magukat a vízbe. Az egyik halott fehérneműjében 
piros pamuttal P. 1. betűk voltak bevarrva. A boncoló 
orvosok, mivel semmiféle erőszaknak nyoma nem
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látszott a holttesteken, azt a véleményt adták, hogy a 
két ember a vizbe fuladt és valószinüleg öngyilkos
ságot követett el.

Tetszhalott leány. Drezdából jelentik, hogy 
ott egy 12 eves leány abban a veszedelemben for
gott hogy elve eltemetik. Tetszhalott volt és kivitték 
a halottaskamrába, ahol közvetlenül a temetésre ki- 
tüztöt idő előtt kinyitotta szemét és megszólalt. A 
leányt hazavitték. Az orvosok azt hiszik, hagy élet
ben tarthatják.

Összeütközés a tenger alatt. Az angol hadi- 
tengerészet egyik tenger alatt járó hajóját nagy ka
tasztrófa érte: összeütközött egy gőzössel, léket, ka
pott s végképpen elmerült. A szerencsétlenségnek áldo
zata lett a hajó egész tisztikara és legénysége. A ka
tasztrófáról, a mely a portsmouthi kikötőn kívül tör
tént, a következőket táviratozzák Londonból:

Az angol tengeralatti flottilla, a mely most ti
zenkét hajóból áll, két hét óta egy hadihajórajjal Wil- 
son admirális parancsnoksága alatt Portsmouth kör
nyékén manőverez és az a föladata, hogy a kikötő bejá
ratát kierőszakolja. A kísérletek még üem voltak befe
jezve és a tenger alatt járó hajó azt a parancsot kap
ta, hogy a kikötőn kívül, a világitó-torony közelében 
viz alatt maradjon, hogy a hadihajókat esetleg torpe
dóval megtámadja. A tenger alatti hajó a világitó 
toronytól megfelelő távolságban negyven lábnyira a 
viz alatt vesztegelt és az optikai készülékeken kívül, 
a melyek a vízből kiemelkednek és a hajón levőknek 
lehetővő tették, hogy a viz fölött történő dolgokat lát
hassák, semmi sem árulta el a hajó jelenlétét. Ebben 
a pillanatban érkezett a Berwick Castle nagy őceán- 
gőzös, a mely nem vette észre a tenger alatt járó 
hajót és egyenesen nekiindult. A Berwick Castle tisztjei 
érezték aZ összeütközést, de azt hitték, hogy egy ál- 
torpedőtóí eredt. A hajó bement a kikötőbe, a hol a 
parancsnok jelentést tett az esetről. A kikötőben ele- 
intén nem tulajdonítottak a dolognak fontosságot, de 
midőn a tenger alatti hajó még este sem tért vissza, 
rosszat kezdtek sejteni és utána jártak a dolognak. 
Hosszas keresés után a kikötőtől félmérföldnyire, hét 
ölnyire a viz alatt megtalálták á hajót, a melyét még 
eddig nem sikerült kiemelni.

Szerkesztői üzenetek.
Bálint Gábor urnák, Luncsen. Dolgozatait mindig szí

vesen fogadjuk s azokat, a melyek beválnak, közöljük. Gunics 
Ágoston urnák, Sándoregyház. Királyi kitüntetésre a felettes 
hatóság ajánlhatja alkalmazottjait s nem caak azokat, kik 40 
vagy még iöbbb évet szolgáltak, de bármelyeket, kik erre 
magukat, valamely rendkívüli jó szolgálatok, által érdemesekké 
teszik. Előfizetése múlt évi december végén járt le. Balogh 
Béla urnák, Királymező. A lapot áz uj címre tovább is küldjük. 
Nem akadna itt-ótt valamely dolgozat lapunk számára? Vétek 
az olyan tollat, melyet ügyesnek lenni tapasztaltunk, pihentetni! 
Fiilöp János urnák, Fájsz. A Bedő-féle tankönyv megküldése 
iránt megkerestük az Országos Erdészeti Egyesület titkári hiva
talát. Ha a könyv megérkezik, szíveskedjék röviden értesíteni.

A kiadóhivatal postája.
Szabodeczky Amand urnák. Szekatúra. A sajtóhibát 

már helyreigazítottuk. A jelzett előfizetése beérkezett s junius 
végéig rendben vagyunk Dekits Ignác urnák, B. Gombos. A 
8 korona előfizetési dij beérkeztét köszönettel nyugtázzuk. Bándi 
Sándor urnák, Romuli. A lakhely változása miatt meg nem

kapott számokat újból megküldtük. Ács Géza urnák, Semse. 
Előfizetése az év végéig tart. Torok József urnák, Kolozsvár. 
Mi a lapot rendesen küldjük Kolozsvárra »pályaudvar jelzéssel 
a többi oda járó lappál egybekötve s igy a késői kézbesítés 
csak az ottani posta, hibájából eredhet. Erdőőri egyenruhát 
viselhet ugyan szakvizsgázott egyen, de csak egyszerű:, minden 
különösebb jelvény nélkül.

A vadász-vizsla
nevelésének, tanításának és használatának gyakorlati 
módszere.

Vadászoknak nélkülözhetetlen, hasznos könyv.
Hsö IsoreBsraa.

1 K 20 fillér beküldése mellett bérmentve küldi a 
szerzó': Stark Dezső, fó'erdész.

Terczovác
1—3 (Verőce megye).

Alkalmazási keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdó'ó'ri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdó'ó'ri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő' címre intézendcjk: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, Alsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 2—5

Á l l á s t  k e r e s
25 éves nó'tleri erdó'ó'r, ki az erdó'ó'ri szakvizsgát a 
múlt 1903 év őszén tette le. Cime megtudható lapunk 
szerkesztőségénél. 9—10

Unghváry 
László-*-

(C ze g lé d í) .3 0 0  holdas bor 
W /Al/M  I* rn i4 s i ló t e le p é n e k , továbbá 

' gyümölcs- és szó lőfaiskolájának 
árjegyzéke m eg jelen i hol 5 krajczár- 

tói felfelé nemes csemeték, 2 forinttól 

felfelé sim a és gyökeres s z ö lö v e s s z ő k ; 

továbbá — 1 6 -  18 forinttól felfelé saját - 

termésű ren d k ívül finom  ú jb o ro k  ka p 

hatók E ze n kívü l m indenféle gyüm ö lcsfa- 
.vadoncz, akicz- és gleditschia-csem eték. 

® S || |T e s s é k  á r je g y z é k e t  ( b o r r ó l  is) 
kérni.

PUT*- Hitelt nyújtok
1—2 -3 évre (kamat nélkül): városok, községek megyék, 
vizszabályozó társulatok, mérnöki hivatalok, szövetkezetek, 
nagyobb uradalmak s más hitelképes testületeknek.
A hitelnyújtás szőlő vesszőre és borra nem vonatkozik.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

fi
1

Megjelenik minden vasárnap. J

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 
Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Április 3. 27. szám.

Lépjünk a tettek mezejére.
több mint egy éven át dúló parlamenti 
viszálykodás véget ért s honatyáink

ykz&mé annyi harc után újból felvehették a 
nemes munkálkodás fonalát. A kormánykerék 
visszaszökkent rendes kerékvágásába s most 
már akadály nélkül halad a maga utján, elér
kezett tehát az ideje annak, hogy az egy időre 
félretett eszménket, az Országos Erdészeti és 
Vadászati Altiszti Nyugdíj és Segély Egyesület 
szép és nemes eszméjét újból életre keltsük s 
most már többé ne engedjük elszunyadni, ha
nem minden erkölcsi és anyagi erőnket meg
feszítve, addig munkálkodjunk annak a meg
testesítésén, inig csak fáradozásunkat teljes siker 
nem fogja koronázni.

Első sorban szükséges, hogy az egyesület 
eszméje minél szélesebb körben legyen ismertté, 
hogy igy módja és alkalma legyen lehetőleg 
valamennyi érdekeltnek azt felkarolni, másrészt 
pedig szükséges az is, hogy a további munkál
kodással járó kiadások egyelőre olyan módon 
nyerjenek fedezetet, hogy ezen a réven senki 
ne károsodjék. Ennek a kettős célnak van 
hivatva megfelelni az a felhívásunk, a melyet 
hazánk összes ismert erdőbirtokosaihoz, illetve 
ezek erdészeti hivatalaihoz intéztünk. Felhívásunk 
eredménye fogja majd megmutatni, hogy lehet

séges lesz-e a küzdelmet a siker reményével 
folytatni, vagy pedig kedvenc eszménket, a 
melyért már eddig is annyit küzdöttünk és 
fáradoztunk, végleg el kell ejtenünk.

Az eredményről időről-időre értesítjük tisz
telt olvasóinkat, most pedig megismertetjük velük 
a kérdéses felhívásunkat, mely szó szerint a 
következő:

Szászsebes, postabélyeg kelte.

T e k i n t e t e s  Ciin!
Hazánk erdészeténél és vadászatánál hozzá

vetőleges számítással közel harmincezer erdőőr, 
vadász, vadőr és szolga buzgólkodik s nehéz 
szolgálatát oly csekély díjazás mellett teljesiti, 
mely alig nyújt módot a legszerényebb megél
hetésre arra az időre, midőn a hosszú, terhes szol
gálat után, vagy betegségek következtében előbb 
is szolgálatukat elhagyni s nyugalomba vonul
ni kénytelenek, arra pedig hogy haláluk esetén 
visszahagyott özvegyeik és árváik részére vala
mit félretehessenek, még csak gondolni sem 
lehet. Olyan erdőgazdaság, mely hü szolgáinak 
ilyen esetekre némi nyugdijat biztosítana a 
kincstárit kivéve vajmi kevés akad s igy az 
összességnek alig 10— 15 százaléka jut ilyennek 
élvezetébe, mig ellenben a nagy tömeg remény
telen jövővel áll szemben s öreg napjaira maga 
az erdőör vagy vadász, korai elhalálozása esetén 
pedig annak családja a nyomornak és Ínségnek 
lesz martalékává s szégyenére az erdő- és vadász
gazdaságnak mások könyörületére lesz utalva.

De hiszen ezek a tények a tekintetes Cim
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előtt is ismeretesek s igy fölösleges azokat 
bővebben fejtegetni!

Ezeknek a szomorú viszonyoknak ismerete 
kell hogy gondolkozásra és elmélkedésre indítson 
mindenkit, aki szeretett hazánk erdészete és 
vadászata iránt érdeklődik, mert nyilvánvaló, 
hogy az erdészeti és vadászati altisztek remény
telen jövője nagyon alkalmas a szolgálatnak 
rossz befolyásolására, nem ösztönözvén őket az 
annyira szükséges ügyszeretetre és buzgóságra.

Az olyan alkalmazott ugyanis, kinek vagy 
családjának jövője szolgálata révén nincs bizto
sítva, módokat kénytelen keresni arra, hogy 
szolgálata mellett még mellékesen is valamelyes 
keresetre s jövedelemre tegyen szert, a mi ha 
nem is tereli egyenest a -hűtlenség, a bűn útjára, 
de mindenesetre legalább részben elvonja a 
tulajdonképeni kötelességeitől s ez csak meg
károsítása és megrövidítése a szolgálatadónak. 
Ennek ellenében az olyan alkalmazott, ki bizto
sítva van arra nézve, hogy öreg napjait ha nem 
is bőségben, de legalább tűrhetően átélheti, 
vagy hogy halála utáu családja nem lesz kény
telen az ínséggel küzdeni, teljes odaadással szentel
heti magát szép és nemes hivatásának.

Azt kívánni, hogy minden egyes erdőgazda 
vagy vadászbérlő nyugdijat biztosítson alkal
mazottjainak s azok családjának, szinte a dőre
séggel lenne határos, mert ez azokra legtöbb 
esetben elviselhetlen terhet róna s igy a nyug
díj kérdését más módon kell megfejteni. Ilyen 
módnak pedig egyedül az önsegély kínálkozik.

Szükséges, hogy hazánk összes erdészeti 
és vadászati altisztjei és szolgái tömörüljenek s 
részben a saját erejükből, részben szolgálatadóik 
és a társadalom segítségével alakítsanak a maguk 
részére egy nyugdíj és segély egyesületet.

Alulírott már évekkel ezelőtt megpendítette 
ezt az eszmét, küzdött annak megtestesitéseért, 
de eddig minden fáradozása meddőnek bizonyult, 
egyszerűen azért, mert azok, kiknek egy ilyen 
egyesület létesítése első sorban érdekükben áll, 
nem részesítették oly mérvű támogatásban, a 
milyenre szükség lenne.

Egy ilyen nagy szabású egyesület meg
alakítása nem csak fárasztó munkával, hanem 
tekintélyes anyagi áldozatokkal is jár, melyeket 
egyes ember magára és a saját gyenge erejére 
utalva megbirni nem képes.

Ha tehát elismert szükség egy Országos 
Erdészeti és Vadászati Altiszti Nyugdíj és Segély 
Egyesület megalakítása, — már pedig hogy való
ban az, azt senki sem tagadhatja — akkor első 
sorban az erdészeti és vadászati altisztek fel
adata felkarolni az eszmét és segédkezet nyújtani 
annak megtestesítésére.

Az erdészeti és vadászati altisztek a nélkül, 
hogy esetleg nem sikerülő vállalkozáshoz külön 
járuljanak adományaikkal, sokkal egyszerűbben 
is tehetnek szolgálatot az ügynek és ez által 
saját érdekeiknek, még pedig az által, hogy 
mindazok, kik a fent említett egyesületet életre 
kelteni óhajtják, legalább addig, mig az egye
sület megalakul, előfizetői lesznek annak a lap

Hajtóvadászat farkasokra.
(A »V. L.« után).

Sávirati meghívás a megszokottnál gyorsabban 
juttatott a pályaudvarhoz. Az a remény, sőt 
biztató kilátás, hogy végre farkast is ejthetek, 

érdemesnek látszott arra, hogy a Romániába való 
hosszú utazást megtegyem. Szerencsésen meg is érkez
tem a román kir. áltamvasutak egy kis elhagyott állo
mására, a hol házigazdám a felismerhetetlenségig 
báránybőrös bundába burkolódzva várt reám. Szívélyes 
üdvözlés után csakhamar bepakkolt jó magamat pod- 
gyászommal együtt egy kicsiny, négy egymás mellé 
fogott mokány ló által vont parasztszekérbe s a követ
kező pillanatban a sovány kis gebék csakúgy repültek 
velünk a keményre fagyott döczögős országúton. 
Jármüvünk akkorákat zökkent néha-néha, hogy szinte

kiestem az ülésből; ez azonban fuvarosunkat a Ieg- 
kevésbbé sem gátolta, hogy szegény gebéit ostor- 
pattogatások és hangos kurjongatások között még 
gyorsabb tempóra biztassa.

Utunk egy kiterjedt lapályon vezetett tova, mely 
az nnalmasságig egyhangú volt. A frissen hullott hó
nak itt-ott megmaradt foltjai képeztek csak egy kis 
változatosságot a szürke színbe burkolt nagy területen. 
Végre, úgy két órai kocsizás után, egy kiterjedt majorba 
értünk, melyet a külvilágtól egy nádkerités zárt el; 
egész rakás szalmával fedett apró házikó sorakozott 
itt szerteszét, a melyek azt a benyomást tették reám, 
mintha az emberi kultúra kezdetének miniatűr-marad
ványait látnám. Csak az emeletes lakóház emelkedett 
ki a környezetből, s bádoggal fedett fedelét messzire 
ragyogtatta. Egy fát sem láttam ezen a környéken, 
csak a déli oldalon feketéllett egy sürü sáv, mely erdő
séget jelzett.

Ebben az elhagyatott világban azonban pompás 
ellátást, sőt még pompásabb asztalt találtam. Mi tér-
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nak, mely az egyesülés eszméjét megpendítette, 
annak megtestesítésén eddig is tehetségéhez 
képest fáradozott. Ez a lap a S z á s z s e b e s e n  
m e g j e l e n ő  E r d é s z e t i  Ú j s á g  c imü  het i l ap.

Ha az erdészeti és vadászati altisztek 
kivétel nélkül mindnyájan ezt a lapot előfize
téseikkel támogatják, akkor annak jövedelme meg
adja azokat az anyagi forársokat, a melyekre az 
egyesület megalakításához okvetlenül szükség van.

Azzal a kéréssel bátorkodom ennélfogva a 
tekintetes Címhez fordulni, hogy a fentiekről 
alantas erdészeti vagy vadászati személyzetét fel
világosítani s azt a lapnak s ennek révén a 
megalakítandó nyugdijegyesület eszméjének támo
gatására felhívni, az előfizetőkül jelentkezőket 
pedig az ide csatolt felhívás megfelelő rovatába 
bejegyezni méltóztassék.

Ismerve a tekintetes Címnek alantasai iránt 
érzett és mindig tanúsított atyai jóindulatát, nem 
kételkedem abban, hogy készséggel nyújt segéd
kezet az erdészeti és vadászati altisztek boldo
gulásához s ezek jövőjének a biztosításához.

Mihez midőn jóindulatát kikérném, kiváló 
tisztelettel vagyok alázatos szolgája

Podhradszky Emil
az Erdészeti Újság szerkesztője és kiadója.

Azt hisszük, hogy ez a felhívásunk nem 
fogja célját téveszteni s az erdészeti és vadá
szati altiszteknek nem százai, de ezrei fognak 
sietni segítségünkre lenni a nagy műben, melyet 
hogy az ő támogatásukkal és Isten segedelmé

vel végre is sikerülni fog befejeznünk, bizton 
remélhetjük.

De nem mulaszthatjuk el lapunk tisztelt 
olvasóit is felkérni, hogy azokat a kartársaikat, 
kik még eddig távol tartották magukat mozgal
munktól s annak csak tétlen szemlélői voltak, 
minden kínálkozó alkalommal buzdítsák s lel
kesítsék, mert csak úgy koronázhatja siker fára
dozásunkat, ha mindnyájan tömörülve, minden 
erőnket megfeszítve törünk a kitűzött cél felé!

Külföldi fanemek tenyésztési kísérletei.
Közli: Árion István.

Ssmeretes dolog, hogy hazánkban úgy méreteiknél, 
mint minőségüknél fogva a legbecsesebb fanemek 
a kocsányos töigy és a lucfenyő, melyeket nem 

csak épületi fának, de külnféle ipari cikkek előállításá
hoz is használnak, vannak azonban olyan külföldi s 
nálunk még meg nem honosult, sőt alig ismert fa
nemek, melyek méreteikben s minőségüknél fogva 
ezekkel bátran kiállják a versenyt s egy rangba soroz
hatok tölgy és fenyőfáinkkal, csak sajnos, hogy ezek
nek tenyésztésével, illetőleg tenyésztésük kísérletével 
egy-egy botanikust kivéve alig foglalkozik valaki, a 
mi bizon nem a legjobb bizonyítvány erdőgazda
ságunk és kultúránk részére.

Én a magam részéről sem pénzáldozatot, sem 
fáradságot nem kiméivé már 8 év óta teszek kísér
leteket egyes külföldi fanemekkel s nem mulaszthatom 
el, hogy az ezen a téren szerzett tapasztalataimat 
lapunk tisztelt olvasóival meg ne ismertessem.

mészetesebb tehát, hogy késő éjszakáig csöndes kvater
kázás mellett álapitottuk meg a megejtendő vadászat 
haditervét, mig végre pihenésre tértünk.

Másnap reggel — midőn felkeltettek, örömmel 
vettem tudomást arról, hogy éjfél után meglehetős sok 
friss hó esett, — tehát szerencsés előjel. Az udvarban 
ezalatt vagy 45 hajtó pipaszó mellett várakozott a 
vadászok gyülekezésére, a kik legnagyobb részt elöl
töltő fegyverekkel s pórázon vezetett nagy juhász
kutyákkal jelentek meg, mely utóbbiak nagyon hasonlí
tottak a farkashoz. Mint ott szavahihető házigazdám
tól hallottam, ezeknek az ebeknek az ereiben tényleg 
farkasvér is lüktet, de azért vad komájukkal szemben 
a legnagyobb ellenségeskedéssel viseltetnek.

Csodálkoztam, hogy az egybesereglett úri va
dászok kivétel nélkül mind bocskorban jelentek meg, 
de végre is házigazdám unszolására .magam is kény
telen voltam ezt a furcsa lábbelit felhúzni. Még inkább 
csodálkoztam azonban, mikor egy oláh paraszt mellém 
lépve, egy-egy kanna vizet öntött a bocskoraimra; de

csakhamar felvilágosítottak, hogy ezt azért teszik, hogy 
a rongyburkolat keményre fagyjon, mert igy távol 
tartja hideget. S tényleg be is vált ez a — nyilván 
sok évi tapasztalatokból merített — eljárás, mert lábam 
az egész idő alatt nem fázott.

Mikor együtt volt az egész társaság, felkereked
tünk s párosán kocsikra ülve, elindultunk a vadászat 
színhelyére. Két órai utazás után az erdő széléhez 
érkeztünk. Itt hatalmas tűz lobogott, melyet a jóval 
előbb utrakelt erdőőrök raktak és körülállottak. Itt 
leszálltunk a kocsikról s gyalogszerrel indultunk be 
az erdőbe, mely őserdővoltát csakhamar igazolta. Sem 
ut, sem ösvény nem volt itt sehol. Ám azért a derék 
erdőőrök csodálatos biztonsággal vezettek minket az 
erdőben ide-oda, mig a vadászur a puskásokat fel
állította. A puskások vonala igy természetesen nem 
volt egyenes s egyik a másiktól jó távolra esett, úgy, 
hogy egyik sem láthatta a másikat. A hajtok vonala, a 
kik velünk egy időben indultak el a majorból, elő- 
vigyázatból sokkal később állíttatott fel. Ez a rend-
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Kísérleteim tárgyát úgy tü, mint lomblevelű fák 
is képezték s szerzett tapasztalataim a következők:

I. Fenyőfa nemüeknél.
Ko n i f e r a  f e n y ő  (Pinus Douglasi). Ennek a 

magja április elején lett elvetve és három hétre rá 
szépen kikelt. A vetéshez a magot olyan mennyiség
ben használtam, mint az az erdei és fekete fenyőnél 
szokásos. A földből való kibúváskor sötétzöld tűi 
jelennek meg, melyek hasonlók a jegenye fenyőéhez) 
azzal a különbséggel, hogy a csíkjaik nem élénkek, 
hanem homályosak.

Következő évben a csemeték át lettek iskolázva 
és a harmadik év tavaszán kilettek ültetve egy verő
fényes oldalon, mely a katonai térkép szerint 800 
méternyire van a tenger színe fölött s talaja kötött 
agyag. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ennek a fanemnek hazánkban való meghonosításával 
érdemes foglalkozni, mert a fent említett magasság
ban és talajban nagyon szépen diszlik, mit az is 
bizonyít, hogy a kiültetett csemeték 5 év alatt 4 méter 
magasságot értek el. Itt még megjegyzem, hogy a 
konifera fenyő télen tűinek legnagyobb részét el- 
hullajtja s ezért mintegy átmenetet képez az örök
zöldek és a vörös fenyő között.

Mint már előbb említettem, a konifera fenyő tűi 
a jegenye fenyőéhez hasonlítanak, csakhogy csíkjaik 
nem annyira élénkek, hanem inkább homályosak. A 
konifera fenyő növekvését illetőleg legyen feljegyezve, 
hogy eléri a 20—30 méter magasságot.

S ú l y o s  f e n y ő  (Pinus ponderosa), Ennek a 
magja január ő-án lett elvetve s május elején kelt ki 
szórványosan. A kikelt csemeték a köveltkező év 
őszén lettek átiskolázva s a harmadik év őszén ki
ültetve 700 méter tengerszin fölötti magasságban, verő
fényes oldalon, agyagos talajba, de ott nem diszlettek 
s legnagyobb részük elpusztult. A következő évben 
újabb kísérlet tétetett 500 méter tengerszin fölötti

magasságban laza agyagos talajon, de a kísérlet itt 
sem sikerült, mert a kiültetett csemeték két éven át 
jóformán semmi növekvést sem mutattak, hanem inkább 
elkezdtek csenevészni. Most azután még egy harmadik 
kísérletet tettem s csemetéimet 700 méter tengerszin 
fölötti magasságban, védett helyen, agyagos — meszes 
talajba ültettem ki s itt a kísérlet csakugyan bevált, 
mert csemetéim szépen növekednek s mi sem mutat 
olyan jelekre, a melyek tenysztésüknek akadályul szol
gálnának.

Kísérleteimből nyilvánvaló, hogy a súlyos fenyő 
sikerrel tenyészthető védett helyen, agyagos — meszes 
talajban, 400—800 méter tengerszin fölötti magasság
ban. hazája egyébként Kalifornia. Tűi hármasával 
állanak, toboza tojásdad alakú és barna szinü. A mi 
éghajlatunk alatt nem éri el azt az erőteljes növek
vést, mint őshazájában.

Amer i ka i  k o l o má s z  fenyő.  (Pinus rigida). 
Apró magját április elején vetettem el s az két hét 
múlva ki is kelt. A következő tavaszszal a csemeték 
át lettek iskolázva és a következő év őszén kiültetve 
keleti oldalra néző kavicsos száraz talajba, 800 méter 
tengerszin fölötti magasságban, ahol jól is tenyésznek 
és fejlődnek s igy nyilvánvaló, hogy ez a fenyőnem 
lejtős, kavicsos, száraz erdőtalajon, tehát olyanon is, 
ahol más fenyőnem nem diszlik, előnyösen telepíthető.

Az amerikai kolomász fenyő minden tekintetben 
az erdei fenyőhöz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy 
a kérge egészen világosvörös. Figyelemreméltó, nála 
még az, hogy 13 éves koráig sarjadzik, tehát az összes 
fenyőfák közt egyedül sarjképes. Ős hazája Észak- 
Amerika. Méreteit illetőleg 12—15 méter magasra nő 
s átmérője eléri a 30—40 centimétert.

A külföldi fenyőfák közül kísérletezés céljából a 
múlt évben még a következők magvai lettek elvetve : 
Amerikai balzsam fenyő (Pinus balsamia)[; Korsikai 
fenyő (Pinus Larícia); Thuya occidentalis pendula*

szabály igen helyes volt, mivel a hajtők felállítása 
sohasem történhetik meg olyan csöndben, a mint 
kívánatos volna, s igy a farkasok idő előtt elillan
hatnának.

Az én állásom egy vegyes állabu szálerdőbe 
esett, előre rossz kilátással, a hátam mögött pedig 
őserdővel. A mellém adott oláh suhancz, unalmában 
csakhamar cigarettákat kezdett magának sodorni, de 
mikor ráakart gyujani, megértettem vele, hogy itt nem 
lehet füstölni, mert a farkasok megérezhetnék a szagát; 
elállóit tehát a szándékától, de most meg egyéb módon 
boszantott viselkedésével; elővette ugyanis a bicskáját 
tüszőjéből s elkezdte vele nyiszálni a faágakat és 
bokrokat, hogy nekem jobb kilátást csináljon. S ezt 
tette a nélkül, hogy a hátán lógó töltött mordályát, 
melynek csöve fölötte veszedelmesen irányult felém, 
letette volna. Nem de csakhamar ezt is abban hagyat
tam vele s ezentúl azután úgy állott a hátam mögött, 
mint egy czövek.

Mély csöndesség honolt az egész tájékon s a

hosszú egyhelyben való állás, a hideget nagyon is 
érezhetővé tette. A perczek már órákká nyúltak a 
hosszú várakozásban, miközben egyszer csak észre- 
veszem, hogy a mellettem guggoló oláh suhancz 
mereven tekint egy irányba, mintha valamit hallott 
vagy észrvett volna. Kérdő takintetemre tagadólag 
intett, bár most letérdepelve, a szálfák közötti nyílá
sokon tekingetett ki titokzatteljesen. Én nem követtem 
példáját, bár magamnak is úgy tetszett, mintha valami 
nesz hallatszott volna. S valóban a nesz mindig 
közelebb jött, mig végre a bokrok között egy árnyékot 
láttam ide-oda osonni, mely azonban kisebbnek tűnt 
nekem egy farkasnál. Lövésre készen tartottam hát 
fegyveremet, mert ezekben az őserdőkben soh’se 
tudja az ember, mivel találkozhatik.

És sajátságos! A nesz egyre közelebb ért, s az 
én suhanczom is ugyancsak hegyezte a füleit. Egy
szerre azután csak kidugja a fejét a bokrokból — egy 
kis árva nyulacska mely itt oly ritkán éli túl születése 
után az első napokat — és alig húsz lépésnyire tőlünk
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Thuya pyramidalis tartarica és fehér fenyő (Pinus 
nobilis). Ezeknek a válfajoknak a fejlődése és kül
alakjuk előttem még ismeretlen, a szerkesztő ur enge- 
delmével azonban annak idején közölni fogom meg
figyeléseim eredményét.

(Folytatása következik.)

JH asznos tu d n iv a ló k .
A borjuk neveléséről. A borjú fölnevelésében 

a hazánkbeli szokások szerfölött eltérők, a szerint, 
hogy milyen fajta teheneket tartanak. A legegyszerűbb, 
a legtermészetszerübb és legalább a borjú fejlődésé
ben legeredményesebb nagyobb uradalmaink gulya
tenyészete, ahol a tehén a nyilt félszer alatt elli borját, 
ettől kezdve csak a borjú szopja ki a tehén összes 
tejét (ámbátor, hogy kerül abból valamelyes rész a 
gulyások kezére is) és a januártól —áprilisig leellett 
borjak, októberben, vagyis akkor választatnak le, amidőn 
a jószág beteleltetésre kerül. Az ilyen gulyabeli borjak 
rendszerint erősen kifejlett jószágok, de ugyancsak 
jól tartani, abrakolni kell azokat, hogy az első telel- 
tetés folyamán le ne romoljanak. Az ilyen borjunevelés 
azonban nagyon is drága és sehogysem a kisgazdá
nak való.

E borjunevelési rendszernek torz utánzata az 
alföldön divó azon általános szokás, hogy a tavaszkor 
leellett tehént, ugyancsak a beteleltetésig — sőt azon
túl is — egész leapasztásig szopja a borjú, de hogy 
tejhasznot is lássanak a tehéntől, a borjut kötelénél 
fogva tartva eresztik a tehén alá és mig egyik oldal
ról a borjú zöcsköli az anyját, másik oldalról a gazda- 
asszony feji. Az ilyen borjú persze kevés tejet kap,

de mert szopik, a takarmányt és az abrakot is immel- 
ámmal eszi, ha ugyan kap abrakot. Mivel pedig a 
borjú az anyjával együtt a legelőre jár, palókat — 
szöges szíjat — kötnek az orrára, hogy a legelőn az 
anyját ki ne szophassa. A palókás borjú aztán ala
posan megkinozza az anyját, sőt ha a palóka le
csúszik, alaposan ki is szopja azt. Az eredmény rossz 
borjú, kevés tejhozam és elcsigázott tehén.

Pedig a borjunevelés ilyetén módja általános a 
magyar Alföldön. Mentségre azt hozzák föl, hogy a 
tehén másként nem adja le a tejét. Ez azonban elő
ítélet; mert bár igaz, hogy amelyik tehén néhány 
borjut igy fölnevelt, azt csak borjával együtt lehet ki
fejni, de az előhasi fehér üszőt, az első borjútól szép 
szerivel el lehet választani, csakhogy éppen érteni 
kell hozzá és fáradozni egy kicsikét. Persze kívánatos, 
hogy a borjú apránkint választassák el és hogy el
választás után pár hétig ne járjon az anyjával a lege
lőre. No de erről a következőkben.

A belterjesebb kezelésű nyugati fajta tehenésze
tekben a borjut csak kivételesen hagyják 5—6 hó
napig az anyja alatt; akkor t. i., ha rendkívül értékes 
tenyészállatot akarnak nevelni. Képünk egy ilyen here- 
fordi tehenet ábrázol 8 hónapos borjával, mely a 
tavalyi londoni tenyészállat kiállításon volt bemutatva. 
Szép egy állat és ha a leválasztott borjut 3- 500 
koronáért megvásárolják, vagy pedig a saját tenyésztés 
javítására használják föl, esetleg ki is fizetheti magát. 
De mindenesetre luxus, mert hasonló szép borjut 2 — 3 
havi szoptatás úján is lehet nevelni és mert a haszonra 
dolgozó tenyésztő és tehéntartó gazda ilyen tenyész
tési eljárást nem is követhet.

A tehéntartó gazda, ha már egyáltalában borjú- 
neveléssel foglalkozik, a borjut jobbára csak saját 
állományának pótlására neveli: a főüzleti cél minden
esetre a tejtermelés fokozása. És ez helyesen van igy. 
A borjú ugyanis csak 8—10 hetes koráig értékesít*

bakágast ül, ránk bámul egy darabig, azután mint a 
nyíl, veti magát oldalt s lohol be az erdőbe . . .  Az én 
hátramozditóm pedig bamba pofával tekintget utána, 
nyilván sajnálva, hogy a kis nyulacska ez alkalommal 
nem került a tarisznyájába . . .

Most megint elcsendesült minden, de nemsokára 
rá izgató zaj keletkezett. Messzi távolban ugyanis 
lövésdöreje hallatszott, melynek visszhangja ágyuszerü 
bömböléssel törte át az erdő mély csendjét. Rövidesen 
rá újabb lövések hangzottak, de ezúttal ellenkező 
irányból. Mindjárt tisztában voltam vele, hogy ez a 
hajtok jele, akik most indulnak.

Izgatottan állottam helyemen, jobbra-balra még 
a legkisebb szellőlebbenésre is figyelve. Soká állottam 
ebben az izgatott hangulatban, de a hajók zaját még 
mindig nem hallottam. A hajtás mindenesetre nagy 
kiterjedésű volt s ugyancsak helyén valónak bizonyult 
házigadámnak a vadászat kezdetén tett kijelentése, 
hogy a »Türelem rózsát terem«, — mert bizony arra 
nagy szükség volt.

Egyszerre csak ágroppanást hallok . . . s ismé
telten hasonló zaj t ..  . Szent Hubert most vagy soha; 
A nesz meg-megismétlődött s úgy hallatszott, mintha 
valami állat sompolyogva közelítene felém. Izgatottan 
tekintek a zörej irányába, de bármiként erőlködöm, 
nem bírom szemeimmel a sűrűséget áthatni. Egy
szeriben észreveszem azonban, hogy egy keskeny 
nyíláson egy széles árnyék átoson s a sűrűben újból 
eltűnik, Szemmel tartva a sűrűséget, csakhamar megint 
látom, hogy egy következő keskeny nyíláson, nyilván 
ugyanezen árnyék újból átsiklik, de rögtön ugyanezen 
az utón visszatér. Mindjárt tisztában voltam vele, hogy 
ez farkas, mely rendkívül óvatosan bujkálva, valahogy 
ki szeretne osonni a sűrűből. A halk zörejből gyaní
tottam, hogy ordas ő kelme most a sűrűség szélére 
jutva, azon töprenkedik, vajon megkisérelje-e a ritkább 
szálerdőbe való kisurranást. De nem tétovázott soká; 
hatalmas ugrással egyszerre csak kint termett a sűrű
ből és vágtatva azon igyekezett, hogy minél elébb túl 
legyen a szálerdőn. Ebben azonban megakadályozta
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előnyösen a kiszopott tejet. Azontúl már abrakon és 
más takarmányon jóval olcsóbban nevelhetjük már az 
esetben is, ha a tej literjét 10 fillérrel értékesíthetjük 
és azonkívül a tehén sem csigázódik le annyira, tej
hozama jóval nagyobb lesz, ha minél rövidebb ideig 
szoptatjuk a borjut.

A tejhaszonra dolgozó gazdák tehát már régóta 
mellőzik a teljes kiszoptatást és különböző borjuföl- 
nevelési módszereket alkalmaznak. Ezek a '8—10 heti 
szoptatás, a mesterséges itatás és dajkatehenek tar
tásának rendszerei. Mindezekről külön-külön fogunk 
megemlékezni e rovat hasábjain.

A borjak legcélszerűbb fölnevelési módozatainak 
megismerése ugyanis nagyon is érdekelheti a tehén
tartó gazdát, amennyibe a bevásárlóit üsző kerül, mert 
ma már oly ára van a tehénnek, hogy érdemes üszőt 
nevelni. De mert érdemes, azt sem árt megtanulni, 
hogyan lehet a borjut aránylag jól és olcsón föl
nevelni. Erről pedig a következő számokban.

K Ü L Ö N F É L É K .
Egy rémes éjszaka. Sir Gilbert Campbell egy 

magasrangu angol hivatalnok, kit hivatása éveken át 
Kelet-Indiához kötött, könyvet adott ki, melyben le
írja élményeit. Ezek közül a legérdekesebb, jobban 
mondva leghátborzongatóbb egy mérges kígyóval tör
tént kalandja, melyet a következőképpen ir le : A sok 
lovaglástól elfáradva, alighogy egy kis bort ittam és 
egy két szippantást csináltam, kimerültén dőltem nyug
helyemre. Csakhamar mély álomba merültem, de 
rendkívül kínos álom gyötört. Úgy rémlett, hogy 
valami hideg tárgy ólomnehézséggel fekszik mellemen 
és agyonnyomással fenyeget. Hirtelen felriadtam és 
le akartam ugrani az ágyról, de ugyanebben a pilla
natban rémülettel láttam, hogy mellemen egy óriási 
kígyó fekszik, villogó szemeit nekem szegezte és 
sziszegve mozgatta metszett nyelvét. A szobámban

lévő mécses halavány világánál észrevettem a falon 
egy lyukat és rögtön tisztában voltam azzal, hogy 
ezen az utón mászott be a kígyó a szobába és meleg 
helyet keresve, ágyamba csúszott és igy rám. Hirte
len mozdulatommtól felébredt és izgatott lett. Szemei 
villogásából és nyelvének gyors mozgásából láttam, 
hogy mindjobban haragos lesz és a fejen levő sisak- 
szerü dudorodás az mutatta, hogy a legveszedelme
sebb kígyó: a Cobra fekszik testemen. Teljesen 
mozdulatlanul feküdtem és erre szemmelláthátólag meg
nyugodott. Nyelvének járása lassúbb lett, szemei már 
nem fénylettek úgy és a dudorodás is elsimult. Hideg 
verejték gyöngyözött homlokomon, a lélegzetemet is 
visszafojtottam és nem mertem segélyért kiáltani. A 
legkisebb mozdulat is elengedő lett volna ahhoz, 
hogy a Cobra megharapjon és az ő mérge ellen 
nincsen orvosság. Csendesen kellett feküdnöm és 
várni, mig a nyíláson beözönlő napsugár odújába nem 
kergeti. Ismét elaludt és én halálos félelem közepette 
mozdulatlanul feküdtem. Azt hittem, hogy mellkasom 
összetörik az óriási kígyó borzasztó súlyától és undorító 
szagától majd elvesztettem eszméletemet. így telt el 
körülbelül egy óra, nekem egy örökkévalóság: akkor 
hirtelen besurrant szobámba egy félmeztelen alak, 
szájában egy éles tört tartva és egyenesen podgyászom- 
hoz sietett. Egy indián tolvaj volt, ki midőn már 
minden holmimat összeszedte, körülnézett, hogy mit 
vihetne még el. Ugylátszu, selyempaplanom nagyon 
megtetszett neki, mert egy gyors mozdulattal az ágyam
nál termett és megfogta kétoldalt, hogy lerántsa rólam. 
Ekközben kezével megérintette a kígyót. Ez villám
gyorsasággal felegyenesedett és beleharapott a tolvaj 
arcába. Az indus tőrével leütötte a kígyó fejét és 
azonnal megvizsgálta az immáron döglött állatot, hogy 
milyen fajta. Amidőn meglátta, hogy egy Cobra harapta 
meg, rögtön tisztában volt azzal, hogy nincs mentség 
számára. Csakis vad embereknél tapasztalható néma 
megadással leült egy kuckóba és várta halálát. Én 
segíteni akartam a szerencsétlenen, kiugrottam ágyam
ból és segítségért kiabáltam. Nehány pillanat alatt ott 
termettek a telep lakói ás iszonyodva nézték, hogy 
torzul el mindjobban a szerencsétlen arca, kit hihe
tetlenül rövid idő alatt váltott meg szenvedéseitől 
a halál.

lövésem, mire rekedt, vonitásszerü hangokkal nyugtázta 
golyómat. S most érdekes intermezzo következett, 
melyről soha még csak nem is hallottam. A farkas 
ugyanis elkezdett körben forogni és fogcsattogtatva 
mindig azon oldalára harapdált, melyen nyilván a 
lövés érte, ezalatt pedig rekedten vonitott, akárcsak 
egy meglánczolt kutya. Az én oláh emberem erre 
egy pillanat alatt talpra ugrott s daczára haragtelt 
orditozásaimnak, egyenesen a farkashoz rohant. Fog- 
vicsorgatva fogadta az ordas kísérőmet, de ez nem 
várta be a farkas támadását, hanem féltérdre eresz
kedve, tiz lépésnyi távolból felemelte rozoga mordályát 
s a fickó, patkószeg és Isten tudja mi mindennel töl
tött puskájából beledurrantott a farkasba, mire az 
menten összerogyott. Erre felkapta a még vergődő 
farkast egyik hátsó lábánál fogva s oda vonszolta 
állásomig s ott egyet rúgván rajta, újból leguggolt 
mellém. A farkas még mindig mozgatta állkapcsát, 
mintha csak utolsó perczeiben is boszut akarna állani 
ellenfelein. Az előttem fekvő zsákmány díszpéldány

volt, csak feltűnően sovány, úgy, hogy betegnek tar
tottam, A később eszközölt felbontásnál kiderült, hogy 
bizony Románia pagonyaiban sem megy jól a farkas 
dolga; beleiben mi sem volt, napok óta nem ehetett 
semmit.

Szomszédomnak, egy romániai urvadásznak visel
kedése, lármája, úgy látszott nagyban hozzájárult, hogy 
ezentúl nem mutatkozott vad általánosan, ámbár a 
hajtás még javában folyt. Csak egy fiatal róka sompoly- 
gott előttünk, de nem jött ki a sűrűből. Valahára a 
hajtok lármája is hallható volt s én már azt hittem, 
hogy Diana kegye ezzel az egyetlen farkassal részem
ről ki lön merítve, midőn oláh emberem nem éppen 
kíméletesen oldalba bök s hátrafelé mutogat. Vissza
pillantva, legnagyobb bámulatomra egy kapitális farkas 
szürke alakját látom a magas fák között vágtatni, 
mire sörétes csövemből villámgyorsan egy töltés postát 
küldtem utána, a mit ő kelme farkának behúzásával 
legott nyugtázott. A farkas erre megváltoztatta mene
külésének irányát s ivalakban a sűrűbe akart vissza
térni. Ez a szándék közelebb hozta ő kelmét s nekem 
alkalmam nyílt most golyóval beledurrantanom, a mi 
a farkast földhöz is vágta. De csakhamar talpra szökött
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Az utolsó tekintet. Egy tekintet már sokszor 
csinált bajt, még pedig nagy bajt, egy tekintet tud 
gyújtani, sebezni, szúrni, megalázni és tud az őrületbe 
is kergetni. Ez a történet, a melynek szerencsétlen 
hőse is egy tekintet áldozata, Filaselfiában esett meg. 
Boldogtalan hősét Frey-nek hívják: német eredetű 
ember. Ez a Frey mozdonyvezető volt és az a szeren
csétlenség esett meg vele, hogy a mozdonya elgázolt 
egy embert, a ki neki nagyon jó barátja volt. A boldog
talan alig néhány percnyi vívódás után meghalt, öz
vegyen hagyván a feleségét és árván hét kis gyermekét. 
Szólni már nem tudott, de a halála előtt egy tekin
tetet vetett a gyilkos mozdony vezetőjére, hosszú, 
szemrehányó tekintetet, olyat, hogy a szerencsétlenség 
véletlen okozója — ájultan rogyott össze ennek a 
tekintetnek a súlya alatt. És ettől a pillanattól fogva 
folyton üldözte a haldokló ember utolsó tekintete. 
Nem tudott menekülni tőle. Búskomorságba és álmat
lanságba esett. Siró rohamai voltak. Hat hónapig 
kezelték, próbáltak vele mindent, most aztán a hat
hónapos kezelés után — mint gyógyíthatatlan elme
beteget beszállították az őrültekházába. Ő annak a 
vasúti szerencsétlenségnek a második áldozata.

A ránc. Egy francia orvosnak, kinek sok hölgy
páciense lehet, egy kis füzetet irt, melyben számos év 
tapasztalatai nyomán egybefoglalva ajánlja mindazt a 
sok jó, kipróbált módszert, melyet a női szépség meg
óvására és mesterségesen való fokozására a legna
gyobb sikerrel alkalmazott. A francia doktor két részre 
osztotta könyvét s az első részt azoknak szánta, a 
kik a sok kenőcsre, púderre és illatszerre még nem 
szorultak rá, a második rész azoknak szolgál tanács
csal, kik már az arcuk üdességén mindenféle szépítő 
medecinával kénytelenek segíteni. A fiatal leány — az 
orvos tanácsa szerint, — ne használjon mosakodásra 
semmi mást, csak langos vizet és rizsporral hintesse 
be az arcát, hogy a nedves arcbőrt a szél ki ne fújja. 
Az arc ápolása kenőcscsel és minden más szerrel a 
fiatal leánynak nemcsak fölösleges, de ártalmas is. 
Egyrészt oly érzékenynyé teszi a bőrt, hogy minden
féle púderrel kell a zord időtől megvédeni, másrészt 
a ráncok is sokkal hamarább jelennek meg az el
pusztított arcbőrön. Pedig az első ránc sok szomorú
ságot okoz a nőnek és a legfájdalmasabb az, hogy az

első után hamar jön a többi. Sokan azt tartják, hogy 
a konyhagőz sietteti a ráncok képződését, az olasz 
nők napokon keresztül nem mossák arcukat vízzel, 
mert azt hiszik, hogy a gyakori mosakodás és az 
érdes kendővel való törülközés sietteti a ráncok meg
jelenését. Régi, elismert dolog, hogy a gondterhes élet 
bélyegét az arcon lehet fölismerni s a ki sokat küz- 
ködik és fárad, sokkal előbb veszti el arcának iide- 
ségét, mint az, a ki gond nélkül él. A francia orvos 
is azt ajánlja, hogy a gondtól, törődéstől lehetőleg 
óvja magát a nő, a háziteendőket bízza a cselédre, 
sokat járjon társaságba, színházba és bálba, mert a 
szórakozás a legjobb szer az arcbőr üdén tartására. 
As arcbőr masszírozása által a ráncok nem tűnnek el, 
sőt a masszírozással járó bőrpuhitás és párolás még 
sietteti a ráncok képződését.

Ezerévi fogság. Az Unió Texas államában a 
múlt év végén egy Browne nevű rablógyilkost eze:- 
évi börtönre Ítélt el a legkomolyabb képpel a bíróság 
és az ottani szabályok szerint rögtön közölték is vele, 
hogy melyik évben és melyik napon szabadul ki fog
ságából. Éz az elitéltre nézve rendkívül fontos nap a 
2903. év december 9-ik napja. Brown megtörve hall
gatta ezt a súlyos ítéletet, és csak azt kérte, hogy 
számítsák be a vizsgálati fogságát, is. A bíróság nem 
teljesítette szerény kérését, mire az elitéit szitkokkal 
illette a bíróság tagjait. A bíróság ilyen megsértéséért 
további tizennégynapi elzárásra ítélték. A bíróság elnöke 
eredetileg háromheti pótelzárást hozott javaslatba, de 
tekintettel arra, hogy ilyen körülmények között a 
2003-ik évben a korácsonyi ünnepeket még a börtön
ben töltené és a szeretet ünnepén nem lehetne együtt 
családjával, elállóit ettől a szándékától. Hogy ez a 
szegény ördög megéli a 2903-ik év karácsonyát, azt, 
alighanem, csak a texasi bíróság hiszi.

«®» *$• *$• *$• «$»

H Í R E K .
Felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük már 

lejárt, hogy azt folyó hó közepéig megújítani szíves
kedjenek.

s látszólag súlyosan sérülve mégis bevonult a sűrűbe, 
nyomban követve emberemtől, a kit hiába fogtam 
bundájánál fogva,_ mert kirántotta magát s rohant akár 
egy eszeveszett. Én azután a sűrűben történteket nem 
láttam, csak nem sokára annak voltam szemtanúja, 
hogy az oláh a sűrűből kifarai, még pedig fegyver 
nélkül s a farkas ugyaucsak jön fogvicsorgatva az 
oláh után. Már-már sietni akartam a látsólag kifejlődő 
párviadal színhelyére, midőn látom, hogy az oláh a 
hasszijához csatolt nagy kenyérkést sietősen leoldja s 
egyszeribe a farkasra vetvén magát, azt annak nyakába 
belemélyeszti. De ugyanakkor a farkas is, utolsó 
erejét összeszedve, az oláh karjába harapott, még 
pedig úgy, hogy fogai a juhbőrös bundában elakadtak. 
Daczára, hogy viselkedése miatt emberemre meg
haragudtam, bátorsága mégis kibékített. De nem is 
csoda, mert ezek az emberek ilyen attakokhoz hozzá- 
szokvák s egy farkassal való bírókra kelés nekik ugy- 
szólva semmi.

Ennek az izgalmas jelenetnek lejátszódása alatt, 
melyet őszintén megvallva — vegyes érzelmekkel 
kisértem — tőlem, balról egy harmadik farkas is ki
ugrott a sűrűből. De minthogy ez ugyszólva minden 
zaj nélkül osont ki, csak megkésve vettem ő kelmét

észre s így sietve tett lövésem czélt tévesztett. Terí
tékemmel kölönben meglehettem elégedve, mert hisz 
ritkán van eset rá, hogy farkasvadászatok ilyen ered
ménynyel végződjenek.

Mialatt mindez történt, az egész vonalon vígan 
szólt a fegyver, a miből azt következtettem, hogy 
bizony itt is mindenre lőnek, a mi puskavégre kerül, 
mert ez a sok lövés nem szólhatott mind farkasra.

Csakhamar megszólalt a vadászkürt is, a hajtás 
illetve vadászat végét jelezvén. Az én oláhom most 
torkaszakadtából ordított hajtőkért, a kik a farkasokat 
a gyülekező helyre vonszolják, — a hol már — az én 
terítékemen kívül — hét farkas feküdt egymás mellett. 
Egészben véve tehát: 9 farkas, 10 róka, 8 nyúl és egy 
szép sas volt e nagyszerű hajtóvadászat eredménye.

Hamarosan kocsikra ültünk, mert a nap már 
lehanyatlott s még két órai ut volt hátra otthonunk
tól. Csak most vettem észre, hogy ez az egyedüli 
hajtás majdnem egy egész napot vett igénybe, bár
mennyire lassan teltek kezdetben a perczek, hogy 
mindegyike egy egész örökkévalóságnak tetszett.
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A vadász-vizsla nevelésének, tanításának és 
használatának gyakorlati módszere című füzetkére 
vonatkozó hirdetményünkre itt is felhívjuk lapunk 
tisztelt olvasóinak figyelmét. A füzetet 1 K 20 fillér 
beküldése után szerkesztó'ségünk is azonnal porto- 
mentesen küldi.

Lapunk melléklete. Mai számunkhoz mellékel
jük Balkányi Ernó' alsólendvai könyvkiadó felhívását a 
Vi ha r  G yözó' ur által megirt »Vadászati Szak
ismeretek Gyűjteménye* cimü műre való előfizetésre. 
A műnek magának ismertetésére és méltatására majd 
az egyes füzetek megjelenésekor kerítünk sort, lapunk 
tisztelt olvasóinak egyébként sokszor volt már alkalma 
Vihar Győző ur kiváló szakcikkelyeiben gyönyörködni 
s azokból tanulságot meríteni, a mi szinte feleslegesé 
tesz minden különös ajánlást.

Megtámadott erdőőr. Földi János székely
teleki uradalmi erdőőrt múlt vasárnap a vele már 6 
év óta vadházasságban élő nő revolverrel vállon lőtte, 
súlyos sebet ejtvén rajta, azután a saját fejébe röpített 
két golyót s szörnyet halt. Földit a nagyváradi kór
házba szállították s ott gyógykezelik.

Erdőőri, vadász vagy vadőri,
vagy ezekhez hasonló állást keres 28 éves nőtlen 
egyén, ki a görgényi erdőőri szakiskolát 1894 évben 
jó eredménynyel végezte s az erdőőri szakvizsgát 
1896-ban Budapesten kitűnő sikerrel letette. Megfelelő 
jártassággal bir az összes erdészti teendőkben, a vad
nak tenyésztésében, óvásában, kártékony vadak pusztí
tásában és az irodai teendők végzésében is. A magyar 
nyelven kívül még szóban és írásban bírja a német 
és román nyelvet is.

Bővebb felvilágosítással szolgál: Árion István 
Ruha-Egres (u. p. Alsó-Jára). i_ 3

A vadász-vizsla
nevelésének, tanításának és használatának gyakorlati 
módszere.

Vadászoknak nélkülözhetetlen, hasznos könyv.
Aira i k o ro n a .

1 K 20 fillér beküldése mellett bérmentve küldi a 
szerző: Stark Dezső, főerdész.

Terezovác
2—3 (Verőce megye).

Névváltoztatás. Veisz László, ki az erdőőri 
szakiskolát múlt évben Liptó-Ujvárt végezte, vezeték
nevét belügyministeri engedéllyel Vadas-ra változtatta.

Szerkesztői üzenetek.
Árion István urnák, Az említett négy közleményt nem 

kaptuk meg, a most küldöttekért köszönet! Béres Illés urnák, 
Alsó-Szinevér. Az valóban nem csak sajnálatos, de szégyen
letes dolog is, hogy jól megérdemelt fizetéseiket hónapokon 
át nem kapják meg. Vájjon erdőhatóságuk tett erre nézve vala
melyes lépéseket? Az erre az ügyre vonatkozó közleményü
ket várjuk.

A kiadóhivatal postája.
Sötét Endre urnák, Bél. A beküldött 4 koronával szep

tember végéig van előfizetve. Kuti János urnák, B. Monostor
szeg. Hozzá számítottuk a 4 koronához az évkönyvre küldött 
2 koronát is. Kosa Sándor urnák. Kolozs. Feljegyzéseink 
szerint előfizetése a beküldött 2 koronával f. évi január végéig 
lett volna rendezve, de kívánságához képest kiigazítottuk a 
lejáratot február végéig. Mikor az a lejárat a cimszalagra Írva 
lett, még nem érkezett be az előfizetése és ezért volt ott a 
múlt évi lejárat kitüntetve.

*Állomás csere.
Az államkincstári erdészetnél szolgálatban álló egy 

m. kir. erdőőr nejének betegeskedése folytán a sik 
alföldön lévő állomását valamely hegyvidéki kartársá
val elcserélni óhajtaná. Tudakozódok forduljanak köze
lebbi felvilágosításért vagy a lap szerkesztőségéhez, 
vagy pedig alólirotthoz.

Fenyőerdő (u. p. Károlyfalva).
Vadas László

1—3 m. kir. erdőőr.

U H U T
vadászathoz alkalmasat keresek megvételre. Ajánlatok 
küldendők: Gröftner Viktor

urad. tiszttartó. 
Ságh. Temes megye.

Alkalmazást keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő címre intézendők: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, Alsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 3 — 5

Unghváry 
L á sz ló -* -^

(C ze g lé d í) . 3 0 0  holdas bor 
termi szö löte le p én e k, továbbá 

gyümölcs- és szö löfaískoláján ak 
árjegyzéke megjelent, hol 5  krajczár 

tói felfelé nemes csemeték.. 2 forinttól 

felfelé sima és gyökeres s ió lö v e s s z ő k . 

továbbá — 1 6 - 1 8  forinttól felfelé saját 

termésű ren d k ívül finom  ú jb o r o k  ka p 

hatók. E ze n k ívü l m indenféle gyü m ö lcsfa 

^vadonct, akácz- és g leditsch ia-csem eték 

.Tessék á r je g y z é k e t  (borról is) 
.4S, kérni.

PUT* Hitelt nyújtok
1—2—3 évre (kamat nélkül): városok, községek megyék, 
vizszabályozó társulatok, mérnöki hivatalok, szövetkezetek, 
nagyobb uradalmak s más hitelképes testületeknek.
A hitelnyújtás szőlő vesszőre és borra nem vonatkozik. 
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen1—3
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Előfizetési árak:
Egész 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 

küldendők.

f.
Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil.

, 1r
Hirdetési dijak:

Egy hasábos garmond sor vagy annak 
helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 

sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Április 10. 28. szám.

Az egyesülés szükségessége.
múlt számában a vezető cikk kereté- 

JÉgg^ben közöltük azt a felhívást, a melyet 
W &  megküldtünk valamennyi kincstári, járási 
és közalapítványi m. kir. erdőgondnokságoknak, 
valamint az összes magán uradalmak erdészeti 
hivatalainak.

Ebben a felhívásunkban rámutattunk arra, 
hogy az erdészeti és vadászati altiszteknek jövő- j 
jük és családjaik jövőjének biztosítása érdekében 
mulhatlanul szükségük van az egyesülésre és 
egy országos nyugdíj és segélyegyület meg
alakítására s hogy ezt — bár szolgálatadóik és 
esetleg a társadalom segítségének igénybe vételé
vel is — a saját erejükből, nekik maguknak kell 
életre hívni s fenntartani.

A felhívásban foglalt fejtegetéseinknek min
den józanul gondolkozó ember igazat fog adni 
s be fogják látni azok reális voltát és igazságát 
maguk az erdészeti tisztviselők is, csak az a 
kérdés, hogy nyujtanak-e majd segédkezet és 
módot alantas személyzetüknek arra, hogy a 
közhasznú nemes eszme megvalósításához hozzá 
járulhassanak s ez által jövőjüket némileg biztosít
hassák. Mert ne áltassuk magunkat ebben a 
tekintetben sem túlságosan vérmes reményekkel. 
A tapasztalás ugyanis azt bizonyítja, hogy hazánk

ban még a társulás és egyesülés nem vert 
olyan mély gyökereket, mint más országokban; 
mi még mindig nem tudjuk kellően megbecsülni 
és méltányolni az egyesülésben, az összmükődés- 
ben rejlő erőt s ez csak onnan ered, mert 
minden egyesülésre irányuló mozgalomban mellék 
célok követését vélünk felfedezni s a magasabb 
ranguak szeretik azt hinni, hogy alantasaik bár
mely irányú mozgalma ellenük, illetve az ő 
hatalmuk megtörésére, tekintélyük leszállítására 
irányul s innen van azután az, hogy az ilyen 
mozgalmakat nem hogy elősegítenék, de sőt 
azokat lehetetlenné tenni igyekeznek. Pedig nincs 

: igazságuk.
Az együlés által elért jólét soha sem fogja 

az elégedetlenséget fokozni és nem fog forra
dalmárokat nevelni, sőt ellenkezőleg az előbbinél 
jobb sorsukkal megelégedett alantasok nem csak 
nagyobb buzgósággal és odaadással fogják köte
lességeiket teljesíteni, hanem ezen kívül bizonyára 
még hálával is eltelve lesznek föllebbvalóik irányá
ban, ha ezek segédkezet nyújtottak nekik jó
létüknek kivívásához.

Szükséges azonban egyesülni Jaz erdészeti és 
vadászati altiszti személyzetnél más okoknál fogva 
is. A szolgálat keretében ugyanis előfordulhat
nak olyan visszásságok, a melyeknek megszünte
tése nem csak egyes embernek, hanem magá
nak a szolgálatnak is érdeke, ezeknek a meg
szüntetése tehát közszükséget képez. Egyes ember 
ha észrevesz ilyen visszásságokat, hiába fog 
küzdeni azok megszüntetéséért, az ő gyenge
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szavát senki sem fogja meghallani, ám ha egy 
tekintélyes nagy egyesület emeli fel tiltakozó 
szavát és sorompóba lép, ennek súlya lesz s 
nem lehet előle kitérni.

Vájjon nem elszomorító dolog például az, 
hogy egy pár vármegyében az állami kezelésbe 
vett erdőknél alkalmazásba álló úgynevezett járási 
vagy kerületi erdőőrök hónapokon keresztül nem 
kapják meg a szolgálat után járó s bizonyára 
jól megérdemelt fizetéseiket, hanem kénytelenek 
családjaikkal egyetemben a legnagyobb ínséggel 
küzdeni, vagy pedig élelmi cikkeiket s ruháikat 
hitelbe vásárolván, azokért majdan, ha végtére 
mégis hozzá jutnak fizetéseikhez, aránytalanul 
magas árakat fizetni? Azt ugyanis senki sem 
tagadhatja, hogy attól, aki nem készpénzért, ha
nem hitelbe vásárol, el van vonva a szabad 
választás és alku lehetősége s igy nem csak 
drágább, de gyakran még rosszabb portékával 
is meg kell elégedenie.

Azok a szerencsétlen sorsban lévő kartár
saink tehát méltán panaszra nyithatnák ajkaikat, 
de vájjon meg merik-e tenni? És ha megteszik, 
ki biztosítja őket, hogy azért később nem lesz
nek üldözésnek kitéve? De ha az ilyen viszás 
állapotok miatt egy nem közvetlenül érdekelt 
és az illető vármegyéktől nem függő egyesület 
emelte fel tiltakozó szavát, ha panasszal fordul 
tagjai érdekében a magas kormányhoz, ha a 
rendetlenességek megszüntetése végett törvény
hozási intézkedéseket kér, ki olyan hatalmas, 
hogy ez ellen valamit tehetne?

És számtalan olyan kérdés van, a melynek 
megoldására egyes vagy pár ember nem képes, 
mig egy erős, sok ezer tagot magában egyesitő 
egyesület azokat játszva oldja meg.

Ezt nem akarja vagy nem tudja megérteni, 
az erdészeti és vadászati altisztek legnagyobb 
része, vagy pedig ha érti is, azt lesi, hogy előbb 
csak alakuljon meg az egyesület, azután majd 
ő is belép tagjainak sorába. Azt kívánja tehát 
a nagyobb rész, hogy alakítsuk meg előbb az 
egyesületet. De hát kik legyenek azok, akik meg
alakítsák? Vájjon ha a 20— 30 ezer közül előáll 
néhány száz és kérni fogja, hogy engedtessék 
meg az egyesület megalakítása, nem az lesz-e 
az első kérdés, hogy kinek fog az alakulni s ha 
azt felelik, hogy ennyi és ennyi erdészeti és 
vadászati alkalmazottnak, nem nyomul-e önkény
telenül is előtérbe az a kérdés, hogy hát hol 
vannak a többiek? És vájjon képes lesz-e az a 
pár száz ember biztosítékot nyújtani egy olyan 
alap előteremtésére, mely majdan hivatva lesz 
ezrek és ezrek igényeit kielégíteni?

A jelszavakkal nem szabad könnyelműen 
játszani, hanem azokat komolyan kell venni. Az 
erdészeti és vadászati testület minden egyes 
tagjának át kell hatva lenni az egyesülés szük
ségességétől, lelkesülnie kell az eszméért s nem 
szabad visszariadnia még némi csekély anyagi 
áldozattól sem, mert hiszen tudnia kell azt, hogy 
semmiből csak az Isten tudott teremteni, de 
egyes ember az ő emberi gyarlóságával erre 
nem képes.

KV>’< TAR C Z A. 'IC

Egy éj a medvetőrben.
Megtörtént farkaskaland.

Irta: H. L. — A »Vadászat és Állatvilág « után.

álomszerű sürü köd ereszkedett, a melyben 
három lépésre is csak homályosan lehet látni 
A nap már meglehetős magasan járhat, de 

sugarai még nem tudtak keresztül hatolni a ködön 
s igy az egész völgy úgy néz ki, mint a sarki éjszakák 
bizonytalan félhomálya.

Egy kényelemhez szokott, elpuhult városi uracs 
bizonyára fázósan húzná összébb feltürt galléru köpö
nyegjét s zsebkendőjét szája elébe tartaná, hogy azon 
keresztül némileg destillálva szívja be a sürü nehéz 
levegőt — mely lidércz nyomásként megfekszi a mellet 
s fuldoklásra ingerli a gyengébb tüdőt.

Pedig ebben is van valami felséges, valami el

ragadó szép — ebben a csúnya kietlen ködös decemberi 
időben. Valami varázs, a mit sehol sem találhat fel 
az ember, |csupán az isteni szabad természet ölén. 
Persze feltétlen kellék hozzá: egy a havasok éles 
levegőjében megedzett erős tüdő, a melyen nem fog 
a köhögés, ha éppen tűzön pörkölt paprika füstjét 
szívja is magába. De hát én édes Istenem, hol akadunk 
ilyenre a mai világban? Talán 1000 ember közt egy
nél. Hisz a mai generáczió leghamarabb a tüdőjét 
meg az idegeit teszi tönkre — no meg a fogait — 
még zsenge fiatal korában.

Ne csodálkozzunk tehát rajta, ha a k . .. i fiatal 
plébános is nem az 1000-ik voll az 1000 közül, mikor 
a vadászéletre adta magát. Gyenge mellű, beteges 
ember volt, ki mindig a tüdővészről hipokondrizált s 
ez egészen kedély beteggé tette. A szabad természet 
ölén akart gyógyulást keresni s hogy kóborlásai éppen 
czéltalanok ne legyenek, puskát vett és vadászjegyet 
váltott. De azt inkább csak úgy a látszat kedvéért 
hordta magával sétáira, mert bánni nem tudott vele —
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Most, midőn az egyesülés és az egyesület 
megalakítása eszméjét még egyszer előtérbe tol
juk, legelső teendőnk az legyen, hogy azt minden 
kitelhető módon terjesszük és ismertté tegyük.

Ez lebegett szemünk előtt akkor, midőn a 
múlt számunkban közölt felhívást, illetve kérelmet 
megszerkesztettük s szétküldtük hazánk minden 
vidékére a hol csak sejtettünk erdészeti vagy 
vadászati altiszti személyzetet s azt felhívtuk 
arra, hogy lapunknak előfizetői sorába lépjen 
be legalább addig, még az egyesületet megala
kítanunk sikerül.

Szükségünk van a lapunk ily módon való 
elterjesztésére nem csak azért, hogy igy módunk 
legyen az egyesület eszméjét terjeszteni és annak 
minél több hívet szerezni, de azért is, mert csak 
igy remélünk hozzá juthatni azokhoz az anyagi 
kiforrásokhoz, a melyek lehetővé teszik az 
egyesület megalakításával járó nagy kiadások és 
költségek fedezését. Annyi ugyanis a teendő, 
az írásbeli és expediciónális munka egy ilyen 
nagy szabású egyesület megalakításánál, hogy 
azt egyetlen egy ember még a legnagyobb erő
feszítés mellett is még csak kis részében sem 
képes elvégezni s igy okvetlenül szükség van 
kisegítők, sőt állandó munkatársak alkalmazására, 
a kiknek közreműködését megfelelően díjaz
ni kell.

Várjuk felhívásunk eredményét, mert ez fogja 
majd bizonyítékát szolgáltatni annak, hogy 
mennyire érdeklődik az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet az egyesülés eszméje iránt s

hogy érdemes-e azért még tovább is küzdeni, 
vagy pedig végleg el kell azt ejtenünk.

Reméljük, hogy ez a bizonyítvány nem fog 
szégyenére szolgálni az erdészeti és vadászati 
altiszteknek!

Külföldi fanemek tenyésztési kísérletei.
Közli: Árion István.

külföldi tűlevelű fák után áttérek most a 
lomblevelű fák tenyésztésével tett kisér-

___ ___ leteimre bemutatván azokat a következőkben:
K é t k a r é l y o s  Gi n g o - f a  (Gingo biloba, Salis- 

buria adiontifolia). Enne< mogyoró nagyságú s tojás- 
dad alakú fehér magja január hó 6-án lett elvetve s 
kikelt ápritis hó végén. A csemeték nem lettek át
iskolázva, hanem két éves korukban ki ültetve lettek 
mintegy 500 méter tengerszin fölötti magasságban 
agyagos, meszes talajba s itt jól is tenyésznek, a 
mennyiben 4 év leforgása alatt 34 7 meter magasságot 
értek el. A levelek hosszú nyéllel ellátott világoszöld 
legyező alakkal bírnak s ősszel aranysárgákká lesznek. 
A kétkarélyos gingófának hazája Japán s ott 25—30 
meter magasra nő s átmérője eléri a 60—80 centi
métert.

Cu k o r  j uha r  (Acer sacharina). Szárnyas magja 
október végén lett elvetve s kikelt a következő év 
április havának elején, sajnos azonban, hogy a tavaszi 
hideg időjárás miatt az első két hétben a kibújt 
csemetéknek mintegy fele elpusztult s ezért a ineg- 
maradottakat szalmatakaróval óvtuk a hideg ellen. 
Ezek szerencsésen meg is maradtak s az átiskolázott 
csemeték két éves korukban lettek kiültetve 500 meter

de lassan azt is megtanulta s megszokta, megszerette 
a szabad természetet, utóbb már életfeltételévé vált és 
a legrajongóbb hive lett »Diannának«. És a szeszélyes 
Istennő pártfogásába fogta a halni készülő szegény 
papot. A beesett mellkas lassan kidomborodott, a 
sápadt arczokra visszatért az élet üde színe s átvadászott 
egy hosszú emberöltőt.

Ma — midőn a már előbb leirt köd, mint nehéz 
fátyol borult a k . , ,  i völgyre — papunk már 60 évet 
számlált, de ebből akkár 15-öt bátran letagadhatott 
volna, mivel mindenki elhitte volna neki, hogy nem 
több 45-nél.

Valami vonzotta ki a jó meleg szobából ebbe 
a ködös világba. Vállára vette a puskát s elindult czél- 
talanul valamerre kóborolni. Talán azért, hogy közel
ről lássa az erdőt ebben a szép zúzmarás köntösé
ben, a mely még a sürgönydrótokat is széles, csillogó 
fehér fátyollal vonta be.

És csakugyan igaza volt a jó öreg papnak, a 
midőn otthagyta a zúzmarás erdő kedvéért a jó meleg

szobát s benne a kényelmes díványt. Ezekért bőven 
kárpótolta az a kép, a mely előtte feltárult s a mely 
valóban elragadó volt.

Nincs festő, a ki a zúzmarás erdőt s a pirkadó 
hajnalt hűen tudná lefesteni. Talán azért, mert ez a 
kettő a legszebb, legfelségesebb az egész nagy termé
szetben, annyira, hogy az ember gyarló ahhoz, hogy 
kellő színeket találjon hozzá: megörökíteni a képet, 
mikor a fenyves örökzöld tüleveleinek milliárdjaira a 
legfantasztikusabb fehér lepelt borítja rá a zúzmara, 
Olyan az, mint egy virágokkal borított baraczk-erdő, a 
melyen itt-ott áttör a fenyves haragos zöldje. És csodá- 
latosnál-csodálatosabb alakúak e virágok; van ott: jegecz, 
kristály, csillag, fésű, hajszál, még elszámlálhatatlan min
denféle alakú virág, mind a legragyogóbb tündöklő 
gyémántból, a melyen a szivárvány összes színeiben 
tánczolnak, rezegnek a tündöklő napsugarak! Ilyen 
virágos erdőben járva, nem csoda, ha elfeledkezett a 
mi papunk mindenről, még arról is, hogy másnap 
vasárnap lesz s Istentiszteletreotthon kell lennie.
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tengerszin fölötti magasságban televényes talajba s itt 
igen jól tenyésznek, mert négy év alatt 4 i 1 méter 
magasságot értek el, igy tehát a cukor juhar a gyors 
növekvésü fák csoportjába tartozik.

A csemetekertben való tenyésztésének módja 
megegyezik s azonos a többi juharfélék csemetéinek 
kezelésével. Telepítése legcélszerűbben és legelőnyöseb
ben csak ültetés által eszközölhető'. Levelei 5 karéjjal 
bírnak, felül sötétzöldek, alul pedig a színük világos
zöld. Magja szárnyas, mint a többi juharoké. Fája 
rendkívül szép és értékes, kivált annak fodros része 
nagyon szép és csinos; politirozva (fényezve) világos 
fényt vesz föl.

A cukor juhar ó'shazája Észak-Amerika s ott 
nagyon el van terjedve, olyannyira, hogy alig akad 
olyan birtokos, akinek ne lenne legalább egy ilyen 
cukorfája, a melyből azután a ház szükségletét fedező 
jó minőségű cukrot kitermeli magának.

Nem tartom fölöslegesnek itt röviden arról is 
megemlékezni, hogy a cukor juharból miként nyerik 
a cukrot. Ez a következőkép megy végbe:

A 20—25 éves fát, illetve annak horony felőli 
részét február végén 0-5—l -20 meter magasságban a 
földtől 2—3 centiméter átmérőjű fúróval 1- -̂3 helyen 
3-—5 centiméter mélyen megfúrják, a lyukba vagy 
lyukakba csövecskéket helyeznek el s ezek alá kerül 
nek az edények, melyek a kifolyó nedvet felfogják. 
A nedvnek ez a folyása ő hétig tart. Az összegyűjtött 
nedv azután érc üstbe kerül s abban addig lesz 
párolva, mig a vizes alkatrészek elpárolognak s csak 
a tiszta szirup marad vissza. Ez azután ismét más 
üstbe kerül, a melyben a cukor kijegecesedik.

A cukor juhart minden esztendőben meg lehet 
ilyen módon csapolni, a nélkül, hogy ez által növek
vésében jelentékenyen hátráltatva lenne, csakhogy a 
fúrásokat váltakozva, mindig az előbbi éviekkel 
szemközt kell alkalmazni. Nedves időjárás mellett egy

fából naponként 3li kilogram cukrot is lehet elő
állítani, száraz időjárással azonban a nedv folyása 
csökken, sőt néha teljesen meg is szűnik.

A cukor juhar telepítésével tehát nagyon is 
érdemes foglalkozni, mert nem csak kitűnő s az 
asztalosok által keresett fát, hanem ezen kívül még 
értékes háztartási cikket is szolgáltat.

Amer i ka i  vagy  Ka nada i  vasfa.  (Gymno- 
cladus canadensis). Ennek az apró kavicshoz hasonló 
alakú és kemény magja, mely elvetése előtt olyan 
módon, mint az ákác mag, négyszer lett megforrázva, 
annyira, hogy egészen puha lett, április közepén lett 
elvetve s junius vége felé kelt ki.

A kikelt csemeték a következő év őszén lettek 
kiültetve kötött agyagos talajon, észak felé fekvő 
oldalon 400 és 700 méter tengerszin fölötti magas
ságban, hol is mindkét helyen kitünően érzik magukat.

A levél főszára 20 centiméter hosszú, a levelek 
kettősen szárnyaltak, tojásdad alakúak mint az ákácfa 
levelei kékes-zöld színűek. Virága fehér szinü für
töt képez s májusban jelenik meg. Kérge repedezett, 
az ágak kékes hamuszinüek és göcsösek. Fája rend
kívül nehéz és kemény, hazája Észak Amerika. Meg
felelő termőhelyen 25 meter magasságot s 7-20 meter 
vastagságot is elér.

A 'magot, — mint már említettem — elvetés 
előtt háromszor vagy négyszer kell leforrázni, tehát 
mindaddig, a mig egészen meg nem lágyul, mert 
máskülönben csak az elvetést követő harmadik évben 
kel ki. A csemeték fiatal korukban nagyon érzékenyek 
a téli fagy iránt s ezért a csemetekertben télen át 
szalmával kell őket betakarni, mert máskülönben el
pusztulnak.

Ennek a fanemnek hazánkban való telepítésével 
nagyon érdemes foglalkozni, mert az eddigi kísérletek 
bebizonyították, hogy nem csak mérsékelt éghajlat 
alatt és jó termőhelyen tenyész jól, hanem silányabb

Mind beljebb és beljebb hatolt a rengeteg szivébe, 
a mely vonzotta, hívta, csalogatta beljebb, mint a 
szyrének Odisszeuszt.

Most pedig — hogy megértsék a tisztelt olvasók 
a tovább következő — kénytelen vagyok egy második 
bevezetéssel próbára tenni igen becses türelmüket

X . . .  grófnak nagy vadászterületei voltak melyek 
K . .,  község határát is magukba foglalták, Rengeteg 
fenyvesek, valóságos őseidők, melyeknek legnagyobb 
részben a fejsze ismeretlen fogalom s legfőkép vadász- 
területnek fenntartva, hol ki van zárva minden néven 
nevezendő erdőüzem s hol csak a fejedelmi szarvas 
feni aggancsát a lúczfenyő gyantás kérgéhez s hol az 
örökkön súgó-búgó fenyves homályában a medve, 
farkas gyakori, sőt még a hiuz is előfordul.

Az uradalom erdeiben medvetőrök voltak fel
állítva, nagy, hatalmas szerszámok, félméteres átmérő
vel, a melyek felállítása nem kjs munka volt, daczára 
annak, hogy fogaskerekek segélyével lettek szétnyitva 
az emberi erő által szét nem húzható csapdakarok.

A medve még december hóban nem igen alszik, 
sőt messze elkóborol eledelt keresni, de téli alvó
helyét már jó előre elkészíti, hova rendszerint vissza
tér. Egy ilyen medvetanya előtt volt felállítva az emlí
tett hatalmas csapdák egyike — tátongó karjaival 
várva a visszatérő maczkót. De a helyett, hogy medvét 
fogott volna az ördöngös masina, megfogta a papot, 
ki élve a gróf engedelmével, ki szabad vadászatot 
engedélyezett neki területein, messze elkalandozott a 
rengetegben s nem véve észre a gondosan betakart 
csapdát, belelépett s fogva maradt a rettentő masiná
ban. Még szerencséje volt, hogy vadásztáskáján csüngő 
székbotja úgy került a (csapdakarok közé — lapos 
ülőkéjével keresztbe — hogy nemcsak az ütés erejét 
fogta fel, de a csapdakarok teljes összezáródását is 
megakadályozta, úgy, hogy a szorítás nem volt felette 
fájdalmas — csak inkább kényelmetlen. De, hogy 
magát kiszabadítsa, arról szó sem lehetett, sőt még 
ennek megkisértése is veszélyes volt, mivel ha vélet
lenül a székbot feje kipattan s a csapdakarok teljesen
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erdőtalajon és zord éghajlat alatt is sikeresen tenyészt
hető. A fája rendkívül jó, kemény és tartós épületfát 
szolgáltat.

Az elősoroltakon kívül kísérletezés alatt állanak 
még a következő külföldi fanemek: Castania japonica; 
Caria parcina; C. Tomentoza; Rubinák és Spiraea 
callosa, mely kísérletek eredményét annak idejen szinte 
közölni fogom lapunk tisztelt olvasóival.

Az összes magvakat Vi l mo r a y t  A n d r i e x  cég 
szállította (kár, hogy közlő ur a cég közelebbi cimét 
nem irta meg. A szerkesztő). A csiraképesség vala
mennyi magnál 50 60 százalék közt váltakozott s igy 
elég jó minőségűnek bizonyult.

A 8 éven nagy fáradsággal folytatott s éber 
figyelemmel kisért kísérleteimet abban a reményben 
ismerteden lapunk hasábjain, hogy ez által más kar
társak is ösztönözve lesznek esetleges saját tapasz
talásaiknak nyilvánossá tételére s nagyon örvendenék, 
ha ezeket kivált az itt felsorolt fanemekre vonatkozó
lag közölnék, mert bizon 8 évi kísérletek tapasztalatai 
még nem elegendők annak a tudásnak a megszerzésére, 
a melyre szükségünk van, ha jó szolgálatokat akarunk 
tenni hazánk erdőkulturájának, a mi pedig legelső és 
legszentebb hivatásunk.

JH asznos tu d n iv a ló k .
A lótetü pusztítása. A kezelésem alatt lévő, 

közel három kát. hold kiterjedésű állami csemetekert
ben ijesztő mérvben elszaporodott a lótetü s tömeges 
fellépése nagy károkat okozott. Irtó háborút kezdtem 
hát ellenük. Búvárkodtam tudományos könyvekben, 
lázasan kutattam a ponyva-irodalom legelrejtettebb

naptárában is csalhatatlan irtó szer után s amit csak 
olvastam vagy hallottam, azt mind megpróbáltam e 
csúnya rovar pusztítására. így alkalmaztam a rova
rok összefogdosását, lótrágyába való csalogatást, 
100 darab fogófazék fölállítását, Primus Pádus gályák
nak a földbe való bedugolását, a veteményágyaknak 
dohányporral való behintését; de mindez kísérletezés 
maradt, mert bár a nagy és fáradságos munka nem 
enyészett el nyomtalanul, mégis a kívánt eredmény 
következetesen kimaradt: szép fenyővetéseiraet nem 
sikerült megmentenem. Az elmúlt 1903. év tavaszán, 
áprilistól augusztusig folyton esős időjárás uralkodott 
és a gyomok fejlődésének nagyon kedvezett. Gyom
lálni úgyszólván, csak lopva lehetett és a kikerülő 
nagy mennyiségű gaz, egyelőre csak a gyomláló ös
vényekre juthatott. A gaznak a gyomláló ösvényekről 
való eltávolítása, az állandó csemetekert őrének ké
pezte feladatát, aki azonban a talaj nedvessége miatt, 
nem dolgozhatott s igy az első gyomlálásból származó 
gyom, a második gyomlalás idején még az ösvényeken 
hevert. Ezen alkalommal tapasztaltam, hogy a lótetü 
nem tett akkora károkat, mint az előző 1902. év tava
szán s inkább csak az ösvényeken felhalmozódott 
gyom alatt s annak szélein járkált. Midőn pedig a régi 
gyomot eltávolítás ezéljából felkapáltattam, nagy 
mennyiségű lótetüt és lótetü-fészket találtam alatta. 
Ezen tényből, hogy a lótetü a rothadó meleg gyomot 
szereti s megkíméli vetéstábláimat, okulva, a gyomot 
kapával felvágattam, átforgattattam és megsemisitve a 
talált lótetüket és fészkeiket, továbbra is otthagytam az 
ösvényeken és az uj gyomot is rá hányattam a régire. 
Következő gyomlalások alkalmával egész őszig az irtási 
eljárást fenti módon ismételtem. Eltekintve a gyom
lálok által fogott és a fogófazékba hullott lótetüktöl, 
az előbbi eljárás szerint 350 darab lótetüt és 522 
darab lótetü-fészket sikerült megsemmisítenem. Egy- 
egy fészekben 425—570 darab pete, vagy már kikelt

összezáródnak, úgy, hogy a szorításuk közvetlen a 
testre esik, akkor a derék k . . . i-aknak aligha mond 
több misét — a maga lábán állva — a jó öreg 
papjuk.

Ezt belátta a tisztelendő s beletörődött a hely
zetbe, sőt hálát adott az Istennek, hogy a botszék 
olyan szerencsésen került a tőr közé.

Kezei szabadok voltak s puskája is s jobbat 
nem tehetvén, vadásztáskájábói elemózsiát véve elő, 
hozzá fogott falatozni. Ezenközben az idő lassan 
estére hajlott s a pap csak akkor kezdte belátni 
borzasztó voltát, mikor már az éj is kezdte kibonto
gatni sötét szárnyait.
A köd, a sürü nehéz köd, mely ma reggel a k . . . i 
völgyet fedte, szétfoszlott — de mi volt az ahhoz a 
nyugtalansághoz képest, mely az ő lelkére szállt. Leg
alább tüzet rakhatott volna, de közelébe semmi fa 
nincs s odébb menni nem lehet a 2 mázsás tőrrel, de 
meg nem is tanácsos mozogni benne, a már leirt 
okokra való tekintettel. Borzasztó helyzet, de hát az

Úr akarta, legyen meg az ő akarata; s az Úr szol
gája megnyugodott s türelmesen várta sorsát.

Feljött a hold is s ezüstös sugarai belopództak 
a sötét erdő homályába. Az erdőt — a néma, csendes 
erdőt — lassanként különböző hangok töltötték be. 
Itt bagolyhuhogás hallszik, a melyre más változattal a 
másik felel vissza amonnan, odább róka vakog a holdra, 
majd  ̂őz-ünő hívja elmaradt társát. Mókus fütyöl mér
gesen és fürgén lohol fel a fenyő sudarán a röfögve 
közelgő vaddisznókonda elől. Szarvasok jönnek s 
gyanútlanul haladnak el a csapdába fogott, mozdu
latlanul álló ember előtt, de egy őzbak szimatot fog 
s sokáig riadoz rá, mig végre eltávozik, de még sokáig 
hallik a távolból is a megriadt böffentés.

Ezek még csak hagyján, legfeljebb szórakoztatják 
a papot, de szivébe félelmet nem csepegtetnek, mivel 
ő jól ismeri az erdő lakóit s azoknak hangját. Még 
jó, hogy van valami, a mi figyelmét elfoglalja, leg
alább könnyebben telik a borzasztó éjszaka. De most 
jön a java; egy eddig nem hallott hang üti meg a
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álczát találtunk. A leirt eljárás mellett a csemetekert 
némi szépség-hibában szenved ugyan, de ha lótetü- 
pusztitásról van szó, ez nem jöhet tekintetbe. Miután 
azonban a gyomoknak a gyomláló ösvényeken való 
hagyásával könnyen ellenkező czélt is érhetnénk el, 
múlhatatlanul szükséges, hogy a leüllepedett gyom 
két, négy hetenkint figyelmesen felkapáltassék és ezen 
alkalommal a lótetü és fészkei megsemmisittessenek. 
Akinek tömeges lótetü károsítással kell megküzdeni, 
az a leirt pusztító eljárást a legbiztosabb eredmény
nyel alkalmazhatja. (M. E.)

Április havi erdészeti teendők.
E r d ő t e n y é s z t é s .  E r d e i  magvak .  A fütött 

és napos magpergetőkben a munka még mindig foly- 
tattatik. E hónappal elérkezett a vetés és ültetés leg
főbb ideje, úgy a nyílt vágásterületeken, mint a 
csemetekertekben. Forgassuk, trágyázzuk a csemete
kerteket és vessük el a tűlevelesek magvait. A cseme- 
kertekben való makkrakást azonban halasszuk a hó 
második felére, hogy a csemeték a késői fagyoktól 
ne szenvedjenek. A vetéseket és az ültetéseket csakis 
a késői fagyoktól látogatott helyeken halasszuk el, 
s az e célra szánt csemetéket földeljük be. Csemete
kertekben kikelt fenyő-vetéseinket fedjük be gályák
kal, hogy a madarak a fiatal csemetéket el ne pusz
títsák. B’ejezzük be a dugványozást.

Er d ö h a s z n á l a t .  A hó eltakarodásával meg
kezdhetjük a vágásokat és a ritkításokat az eddig 
megközelithetlen magas hegységi erdőkben. Cserkéreg 
erdőkben folytatjuk a favágást, vagv a hol idáig még 
nem kezdtük meg, most már megkezdjük. Ugyancsak 
folytatjuk a favágást a botoló- és nyeső-üzemben kezelt 
erdőknél is. Vágjuk a vizi építkezésekhez szükséges 
rozsét és a kosárfonáshoz való fűzfavesszőket. A 
vesszőket levágás után hántsuk le. Írtjuk a tuskókat. 
Döntessünk hars- és szilfát hánesnyerés czéljából. A

füleit, a melyre fején a jó meleg vidrabőr-kucsma, 
mintha lekivánkoznék róla. Hosszan, vontatottan hang
zik: »aú« . . . s mind gyakrabban ismétló'dik innem is, 
onnan is a távolból. A farkasok fújják a gyülekezó't! 
A pap homlokán halálos verejték üt ki, elfeledi, hogy 
az eló'bb fázott s oly melege lett egyszerre, hogy 
szeretné levetni magáról a báránybó'rös kozsókját is.

Valamelyik farkas ráakadt a nyomára s azon 
egyenesen hozzá megy. Nem is hiszi még, hogy ily 
közel a veszély, mikor 10 lépésre tó'le felhangzik a 
borzaszt nóta s két fényes pontot lát ragyogni abban 
az irányban: a farkas két szemét. Majd az egész 
testét kiveszi a beszüró'dó' holdfénynél; a bestia csak 
kerülgeti, támadni még nem mer, mivel egyedül van.

Most oldalt áll: a pap arczához veszi a puskát, 
czéloz: a fegyver döreje rémesen zúg végig a ren
getegek felett s még rémesebben hallik rá a vissz
hang: »a .. . ú«. De a két mécs kialudt s vergődés 
hallszik a hóban, majd megszűnik az is s kis ideig 
csend van újra. De nem sokáig tart a nyugalom;

vágások befejeztével megkezdhetjük a hasított faáruk,
u. m. szőlőkaró, dránicza, zsindely és a donga készíté
sét. A fának tengelyen való szállítását folytatjuk, a 
hol pedig csak a hóvizre vagyunk utalva, teljes erővel 
megkezdjük az usztatást és a tutajozást Kezdjük meg 
a mész- és a szénégetést. A téli szállításnál megron
gált utakat helyreállítjuk.

Er d ő v é d e l e m.  A lomblevelű fiatalosok és az 
alattuk levő száraz gazok a kizöldülés előtt könnyen 
gyúlhatók, azért e hónapban különösen ügyeljünk az 
erdei tüzekre. Szőlőtermő vidékeken ügyeljünk a háncs 
és a szőlőkaró tolvajokra. Állítsunk fel legeltetési tilal
mi jeleket. Döntessünk fogófákat a szúfélék részére.

A lovak harapása ellen egy külföldi szaklap 
következő eljárást ajánl: Oldjunk föl mogyorónagyságú 
kékgálicot vízben s aztán adjunk az oldathoz annyi 
szalmiákszeszt, míg az teljesen tiszta lesz. Az igy 
megtisztúlt keverékbe mártsunk bele egy szivacsot s 
azt tartsuk a ló elé. Ha a ló egymásután többször 
belekóstol az ilyen szivacsba, örökre leszokik a hara
pástól. (M. E.)

K Ü L Ö N F É L É K .
Áprilisi tréfák. Ha közeledik április elseje, az 

emberek még mindig azon törik a fejüket, hogy 
járassák egymással április bolondját. És csak kevesen 
tudják, honnan is ered voltaképpen ez a kedves de 
néha nagyobb bajokat is okozó szokás. Többféle 
eredetét is tudják ennek a szokásnak. A középkorban 
a bó'jt idejében Krisztus kínszenvedésének történetét 
szokták előadni s mivel április elseje igen sokszor a 
nagyhétre esik, április elsején rendszerint Krisztus 
pőrének tárgyalását adták elő, amikor Krisztust Pon- 
ciustól Pilátushoz küldték. Állítólag ezért küldözgetik 
április elsején ok nélkül ide-oda az embert. Más magya
rázat szerint a középkorban sok vidéken bucsujárás

mások jönnek 4—5 egyszerre, vonításuk egy rémes 
chaoszba olvad, mely megfagyasztja a vért az erek
ben. Kerülgetik elől is, hátul is, némelyik közelebb 
jön, támadni akar, de villan a puska s egygyel ismét 
kevesebb, hogy nemsokára két uj jöjjön az elesett 
helyébe. És ez igy tart; szerencse, hogy tömegesen 
nem támadnak, imponál nekik a mozdulatlanul ülő 
ember s mintha egyik a másikat biztatná, tuszkolná 
előre s a melyik megy, az otthagyja a fogát. Csak 
mire pirkad a hajnal, távoznak el a megmaradottak, 
de 11 ott fekszik a pap körül; a legtávolabbi alig 
van 5—6 lépésre tőle.

Vasárnap reggel van; gyülekeznek a hívek a
k . . . i  kis templom előtt; már a harmadikat is el
harangozták s a pap nincsen sehol — nem jött haza. 
Szájról-szájra jár a hir a tömeg közt; még egy fél
órát várnak reá, aztán elindulnak — csaknem az egész 
falu — úgy, a hogy vannak, ünneplő ruhában keresni 
a jó öreg papjukat. — Még asszonyok, leányok s 
gyerekek is vannak a kereső csoportok között.
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volt Szűz Mária tiszteletére. Aki közömbösségből 
vagy vallástalansága miatt nem vett részt a bucsu- 
járásokban, azt ok nélkül elküldték valahová, hogy 
hozzájáruljon Mária ttszteletéhez. A középkorban a 
papok husvét napjain különösen a délutáni ájtatos- 
ságokon mindenféle tréfás elbeszélésekkel igyekeztek 
a böjti önmegtartóztatásáért kápótolni. Amikor ez a 
szokás megszűnt, helyét elfoglalta az áprilisi tréfa. 
Sokak szerint ez a szokás 1530. április elsején kelet
kezett. Augsburgban akkor tanácskozott a birodalmi 
gyűlés, amely föladatává tette a német pénzértékek 
szabályozását. De a birodalmi gyűlést egyéb ügyek, 
különösen Luther dolgai annyira elfoglalták hogy a 
pénzértékek szabályozásának kérdését csak az április 
elsején megtartott ülésre tűzték ki. Az eredmény az
után az lett, hogy minden maradt a régiben. Azok, 
akik a szabályozástól nagy hasznot reméltek^ csalat
koztak s persze a közönség mulatott rajtok. Ők lettek 
volna hát az első áprilisi bolondok. Összefüggésbe 
hozzák ezt a szokást IX. Károly francia király rende
letével, aki 15ő4-ben az újévet április elsejéről január 
elsejére tette át, amivel megszűnt az április elsején 
szokásban volt ajándékozás. Akik az uj rendbe nem 
tudtak beletörődni, azoknak tréfásan április elsején 
kívántak továbbra is boldog ujesztendőt s mindenféle 
tréfás ajándékokkal bolondították őket. A szennyes 
áprilisi időre is visszavezetik ezt a szokást, mert az 
áprilisi idő is sokszor félrevezeti az embert. Császárok 
és fejedelmek is belementek az áprilisi tréfába. Nagy 
Péter valamikor Pétervár közelében óriás máglyát 
csináltatott; a máglya körül katonák állottak őrt, hogy 
senki se tudjon a máglya létezéséről. Április elsején 
este azután meggyujtották a máglyát s hatalmas láng
jának diszfénye messzire megvilágította az égboltot. 
Abban a hitben hogy egész Pétervár vagy valamely 
más helyiség ég, Pétervárról a környékről nagy tömeg 
sereglett össze s a rászedett embereket a katonák 
nevetve azzal fogadták, hogy április elseje van I. 
Napóleon császár is nagy barátja volt az áprilisi 
tréfáknak s különösen tisztjeit tréfálta meg,

*$• *$• *>T/* *?/• «vT/» *?/• *?/• *$• *$• «$• *?/•

H Í R E K .
Halálozások. Egyszerre két derék erdészeti al

tisztnek és lapunk buzgó pártolójának a korai halálát 
is siratjuk. Az egyik N. V a r g a  László szilágy-nagy- 
falui járási erdőőr, ki múlt hó 29-én szenderült jobb
létre rövid szenvedés után. Halálát bánatos özvegye 
közölte velünk. — A másik halottunk Mold Albert 
székudvari volt uradalmi alerdész, kit hosszas szenve
dés után élete virágában, 33 éves korában ragadott

Egy pár orvvadász valahogy kiböngészi a nyomát 
s mennek a nyomon, a mely jól látszik a hó vakítóan 
fehér leplén.

Végre ráákadnak és pár perczig borzadva nézik 
az előttük feltárul jelenetet: a papot — a jó öreg 
papjukat — tőrben és körülötte 11 meglőtt farkast. . .  
De a másik perczben száz kéz is nyúl a tőrhöz s a 
pap szabad, de most már 15 évvel nem fiatalabbnak, 
de öregebbnek látszik a 60-nál.

Letérdel a hóba s vele az összes jelenvalók s 
imádkoznak az Istenhez: »Legyen meg, Uram, a te 
akaratod!«

ki a könyörtelen halál övéinek szerető karjai közül. 
Halálát fiatal özvegye és három apró árvája siratja. 
Adjon az Ég az elhunytaknak csendes pihenést, a 
bánatos özvegyeknek és az árváknak pedig vigasztalást!

Az erdősítés hazánkban. A mesterséges erdő
sítés szép terjedését a következő adatok igazolják: 
A múlt évben mesterséges utón be lett erdősítve 
31794 holdnyi terület. Az ültetéshez szükséges cseme
ték hiányának megszüntetésére 11 uj állami csemete
kert lett telepítve. Ezekkel a csemetekertek száma 132 
emelkedett s területük 448. kát. hold, termelő képes
ségük pedig 160 millió darab csemete. A múlt évben 
59 millió csemete lett kiosztva ültetés céljából. A 
magánbirtokosok csemete kertjeinek száma 2902 s ezek 
termeléséből az elmúlt évben 57 millió csemetét ültet
tek ki.

743/1904. sz.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Hunyadvármegye tekintetes közig, erdészeti bizott

ságának 794/1904. számú határozata alapján a nagy- 
rápolti kerületi erdőőri állásra 600 korona évi fize
téssel ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél nem 
idősebb okleveles erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezűleg Írandók és 
1904. évi április hó 25-ig az alanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél,
2. keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati 
bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való bí
rása elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása 
pedig előnyt biztosít a pályázónak, azért a folyamodó 
kérvényében ezen képességét felsorolni köteles.

M. kir. állami erdőhivatal.
Déva, 1904. évi március hó 18-án.

Parragh
magy. kir. erdőmester.

748/1904. sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

A Maros-Torda vármegyében rendszeresített 
görgényszentimrei hatósági erdőőri állás lemon
dás folytán megüresedvén annak betöltésére nyílt 
pályázat hirdettetik.

Ezen állással 600 kor. évi bér, 200 kor. utazási 
átalány és 100 kor. lakbér-illetmény jár.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37-ik 
§-ában előirt minősítésüket, ép és egészséges test
alkatukat, korukat és eddigi alkalmaztatásukat, vala
mint a magyar nyelvnek szóban és Írásban való töké
letes bírását igazoló okmányokkal felszerelt szabály
szerűen bélyegzett és sajátkezűleg irt kérvényeiket 
legkésőbb folyó évi május hó 15-ig a marosvásár
helyi m. kir. állami erdőhivatalhoz nyújtsák be, mivel 
később érkező kérvények figyelembe nem vétetnek.

Az állás folyó évi julius hó 1-én feltétlenül el
foglalandó.

Maros-Torda vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságától.

Maros-Vásárhelyt, 1904. március hó 17-én.
főispán-elnök helyett:

Deák Lajos
alelnök.
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553/1904. sz.

P ályázati hirdetmény.
Udvarhely vármegyében rendszeresített zsombori 

hatósági erdőőri állás lemondás folytán megüresedvén, 
annak betöltésére ezennel nyílt pályázatot hirdetünk.

Ezen Il-od oszt. erdőöri állással 360 kor. évi 
bér, 120 kor. utazási átalány 79 kor. 20 fill. tűzifa 
és legeltetetési illetmény-váltság jár.

Pályázók felhivatuak, hogy az erdőtörvény 37-ik 
§-ában előirt minősítésüket, ép és egészséges test
alkatukat, korukat és eddigi alkalmaztatásukat, valamint 
a magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt, szabályszerűen 
bélyegzett és sajátkezüleg irt kérvényeiket f. évi 
május hó 15-ig a székelyudvarhelyi m. kir. állami 
erdohivatalhoz nyújtsák be, mivel később érkező kér
vények figyelembe nem vétetnek.

Udvarhelyvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságától.

Székelyudvarhelyen, 1904. évi március hó 17.
Hollaky

főispán, elnök.

Szepesvármegye közig. érd. bizottságától.érd. alb.

Pályázati hirdetm ény
kerületi erdőőri állásra.

Pályázati határidő: 1904. évi április hó 15-ike,
a kérvények a lőcsei m. kir. állami erdőhivatalhoz 
nyújtandók be.

Javadalmazás: évi 680 kor. (hatszáznyolczvan kor.) 
és a feljelentett erdei kihágások után befolyó kártérí
tések összegének egy harmada.

Állomási székhely: Szepesváralja.
Ezen állásra csak oly egyének pályázhatnak 

akik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §. a—c pontjában 
előirt minősítést nemkülönben egészséges testalkat 
mellett hibátlan beszélő, látó- és halló képességet 
hitelesen igazolják.

Erdőőri szakvizsgával nem biró egyének is pályáz
hatnak, ezek azonban a szakvizsga letételéig csak 
ideiglenesen és csak 560 kor. javadalmazással nevez
hetők ki.

Szepesvármegye közig, erdészeti bizottsága.
Lőcsén, 1904 évi márczius hó 22-én.

Görgey
érd. bizott. elnök.

Állomás csere.
Az államkincstári erdészetnél szolgálatban álló egy 

m. kir. erdó'ó'r nejének betegeskedése folytán a sik 
alföldön lévő' állomását valamely hegyvidéki kartársá
val elcserélni óhajtaná. Tudakozódok forduljanak köze
lebbi felvilágosításért vagy a lap szerkesztőségéhez, 
vagy pedig alólirotthoz.

Fenyó'erdő (u. p. Károlyfalva).
Vadas László

2—3 m. kir. erdőőr.

U H U  T
vadászathoz alkalmasat keresek megvételre. Ajánlatok 
küldendők: Gröftner Viktor

urad. tiszttartó.
2 — 3 Ságh. Temes megye.

Erdőőri, vadász vagy vadőri,
vagy ezekhez hasonló állást keres 28 éves nőtlen 
egyén, ki a görgényi erdőőri szakiskolát 1894 évben 
jó eredménynyel végezte s az erdőőri szakvizsgát 
1896-ban Budapesten kitűnő sikerrel letette. Megfelelő 
jártassággal bir az összes erdészti teendőkben, a vad
nak tenyésztésében, óvásában, kártékony vadak pusztí
tásában és az irodai teendők végzésében is. A magyar 
nyelven kívül még szóban és Írásban bírja a német 
és román nyelvet is.

Bővebb felvilágosítással szolgál: Árion István 
Ruha-Egres (u. p. Alsó-Jára). i—3

A vadász-vizsla
nevelésének, tanításának és használatának gyakorlati 
módszere.

Vadászoknak nélkülözhetetlen, hasznos könyv.
Á r a  í k o r o n a .

1 K 20 fillér beküldése mellett bérmentve küldi a 
szerző: Stark Dezső, főerdész.

Terezovác
3—3 (Verőce megye).

Alkalmazást keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő cimre intézendők: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, AIsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 4—5

Unghváry 
László-

(C ze g lé d i) . 3 0 0  holdas bor 
termő szólótelepének, továbbá 

gyümölcs- és sző lőfaiskoláján ak 

árjegyzéke m egjelenc hol 5 krajczár- 

tói felfelé nemes csemeték.. 2 forinttól 

felfelé sim a és gyökeres szőlővesszők; 
továbbá — 1 6 -  18 forinttól felfelé saját- 

termésű ren d k ívül finom  új b o ro k  ka p 

hatók E ze n k ív ü l m indenféle g yü m ö lcsfa- 

.vadoncz, akácz- és gleditscliia-csem eték 

^Tessék á r je g y z é k e t  (borról is)^ 
-ast-eit, kérni.

$2$^ Hitelt nyújtok
1—2—3 évre (kamat nélkül): városok, községek megyék, 
vizszabályozó társulaok, mérnöki hivatalok, szövetkezetek, 
nagyobb uradalmak s más hitelképes testületeknek.
A hitelnyújtás szó'ló'vesszó're és borra nem vonatkozik.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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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.

f,
1

Megjelenik minden vasárnap. J
ó bFelelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó jp 

Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Április 17. 29. szám.

Miben reménykedünk?
Lapunk két legutóbbi számában a vezető 

cikkben ismételten megemlékeztünk arról a leg
újabb mozgalomról, a melyet abból a célból 
indítottunk meg, hogy végre valahára vagy jobbra, 
vagy balra döntsük el az országos erdészeti és 
vadászati altiszti nyugdíj és segélyegyesület meg
alakításának kérdését, úgy tudniillik, hogy vagy 
minden tőlünk telhető erővel és minden rendel
kezésünkre álló eszközökkel igyekezzünk a meg
alakítást dűlőre juttatni, vagy pedig megfelelő 
érdeklődés hiányában ejtsük el az eszmét és 
tegyük azt el keserű emlékeink közé.

Mint már emlétettük volt, közel ezer felhí
vást küldtünk szét hazánk minden vidékére, a 
hol csak erdészeti vagy vadászati altiszteket 
sejtettünk s ezeket felettes elöljáróik utján fel
hívtuk a lapunk köré való tömörülésre s ez által 
csatlakozásra azokhoz, kik az egyesület eszméjét 
felkarolták s azért bár nem elegendő erővel, 
de annál nagyobb kitartással és dicséretre méltó 
buzgalommal már évek óta küzdenek.

Ha az elöljáró urak valóban szivükön vise
lik alárendelt személyzetük sorsát és boldogu
lását — a miben pedig nem lehet, sőt nem is 
szabad kételkednünk — akkor minden bizonnyal 
készségesen fognak helyt adni kérelmünknek 
s felhívják azok figyelmét az önsegély nagy

horderejére s megmagyarázzák nekik, hogy miután 
mások segítségétől nem remélhetnek sokat, a 
saját erejükre kell első sorban támaszkodniok, 
ez pedig csak akkor lesz hatásos és nagy fel
adatok megoldására alkalmas, ha tömörítve van, 
ha ezrek és ezrek váltvetve fohászkodnak neki 
a nagy munkának. Ha pedig ezt a tisztviselő 
urak megtették, akkor ma már tízezernél több 
kartárs hallotta meg hivó szózatunkat s most 
már nyugodtan várhatjuk a további fejleménye
ket. A legközelebbi két-három hét meg fogja 
mutatni, hogy szózatunk kiáltó szó volt-e a 
pusztában, vagy pedig meghallgatásra talált s a 
szivekben gyökeret vert azoknál, kiknek nagy 
szükségük van azt meghallani és követni.

Lapunk szerkesztősége a szent ügy érde
kében uj áldozatra szánta magát, arra ugyanis, 
hogy mindazoknak a kartársaknak, kik a lapra 
mint uj előfizetők még a folyó hó folyamán 
4 koronával előfizetnek, azért az összegért a 
lapot a jövő hó elejétől a folyó év végéig fogják 
kapni, tehát két hónapon át teljesen ingyen. 
Célja ennek az újabb áldozatnak az, hogy igy 
a kedvezmény révén minél több kartárs rendel
vén meg a lapot, módot találjon eszménk tanul
mányozására, erőt meritsen lelkesítő szavainkból 
a küzdelemre és ezzel az erejével segítségünkre 
legyen az eszmének diadalra juttatásában is.

Erős a reményünk, hogy a még eddig idegen
kedő vagy tartózkodó álláspontot elfoglalt tisztelt 
kartársaink végre felocsúdnak álmukból és sietni 
fognak küzdelmünkből kivenni a maguk részét.
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Az azonban, hogy az erdészeti és vadászati 
altisztek teljesen magukra hagyatva, a saját ere
jükből legyenek képesek az egyesületet nem csak 
megalakítani, hanem azt fenn is tartani, még 
pedig olyan erőben, hogy a hozzá fűzött vára
kozásoknak mindenben meg felelhessen, alig 
lehetséges, mert nagy anyagi áldozatokat a 
nagyobbrészt felette gyenge javadalmazásuk mel
lett nem igen hozhatnak, már pedig ha akarunk 
valamit, akkor első sorban egy nagy és szilárd 
alapot kell előteremtenünk, a mely az egyesület 
jövőjének biztosítására szolgáljon. Egy ilyen 
tekintélyes és erős alap létezésének, vagy legalább 
létesithetése lehetőségének bizonyságát kell ad
nunk már akkor, midőn újból a magas kormány 
elé fogunk járulni, kérve ott az egyesület meg
alakításának engedélyezését és az alapszabályok 
megerősítését, a mi eddig is csak azért maradt 
függőben, mert éppen a kérdéses alapot nél
külöztük.

Vájjon lehetséges egy ilyen alap létesítése 
és vájjon milyen utón és módon?

Igenis, lehetséges és erre kétfél-e k iforrá
sunk is van, a melyekre egész biztossággal 
számíthatunk s a melyekbe bátran vethetjük 
reményünket.

Az egyik kutforrás: maguk az erdőbirto
kosok, kivált az olyanok, kik személyzetüknek 
a szolgálatból kifolyólag állandó nyugdijat nem 
biztosítanak, de talán önerejükből nem is bizto
síthatnak. Ilyen erdőbirtokos több száz van az 
országban s igy ha ezek mindegyike 100— 200

korona alapítvány tételére vagy bizonyos évi 
hozzájárulás fizetésére kötelezi magát, könnyen 
összehozható 40— 50 ezer koronányi, vagy még 
ennél sokkal nagyobb tőke. Ezt az áldozatot — 
pedig talán nem is lenne áldozat, hanem inkább 
kedves kötelesség — nem esak megkívánhatja, 
de mondhatni méltán megkövetelheti az illetők 
személyzete, hiszen ennél kevesebbet a gazdájuk 
már alig tehet az ő családjaik jövőjének bizto
sítására,

A másik kutforrás: a társadalomnak ama 
rétegei, a melyek szoros kapcsolatban állanak 
az erdőgazdasággal, a vadászattal és az ezeket 
szolgáló személyzettel. Ilyenek a különféle válla- 
kozók, fakereskedők, fegyvergyárosok, magperge- 
tők tulajdonosai, egyenruha szállítók és más 
hasonlóak. Ezek valamennyien bizonyára melegen 
érdeklődnek az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet sorsa iránt s készséggel juttatnak 
üzleti nyereségeikből néhány kis morzsát a léte
sítendő egyesület alapja javára, már pedig annyian 
vannak, hogy csak némi áldozatkészség mellett Is 
tekintélyes alap létesítését remélhetjük adomá
nyaikból.

Nehogy pedig bárki is kételkedjék abban, 
hogy ezek az urak ridegen vissza fogják utasí
tani a hozzájuk intézendő kérelmünket! Sőt ellen
kezőleg, nem csak bizton reméljük, de meg is 
vagyunk győződve róla, hogy készséggel felka
rolják és támogatni fogják szent ügyünket, ha 
meglátják, hogy azzal az erdészeti és vadászati 
altisztek is komolyan foglalkoznak.

w V/ T A R .C 2 5  A.

A tenger alatt.
— Fantázia egy napihirröl. — 

Irta: Bíró Lajos.
1.

\isviC

Ő brit felségének flottája kifelé tartott a nyílt 
tengerre. A félelmes és gyönyörű hajó-óriások egyre 
jobban eltávolodtak egymástól és mint egy óriási 
legyező', úgy terültek el a tengeren. Fehér testük lassan 
fogyott s végre egészen eltűntek a szemhatáron.

Reggel volt. A kikötőt elöntötte a tavaszi nap 
a sugaraknak egy vakító aranyáradatával és a parton 
pezsgett az élet. A kikötőben csak a tengeralatti flotta 
maradt. A tizenkét csodahajó a viz színén volt, de a 
partról csak kiugró középrészüket lehetett látni.

A rejtelmes buvárhajóknak az volt a föladatuk, 
hogy a kikötőt a másik hajóraj támadása ellen meg

védelmezzék. A grandiózus harczi játék fogja döntő 
bizonyítékát adni a tenger alatt járó csodahajók szupe- 
rioritásának. A pánezélos, tornyos hajóóriások a kikö
tőbe való bejutást erőszakolják — hangzott a harcz- 
játék föltevése — és a kicsi s u b m a r i n e  flotta védi 
a kikötőt, láthatatlanul dönti föl torpedóival a büszke 
óriásokat.

Dél lett. A hajóraj kint a tengeren most indul 
támadásra, meg kell indulniok a védőknek szintén.

A gyakorlatban részt vesz a velszi herczeg is. 
A parton elbúcsúzik fiatal, szőke feleségétől, a her- 
czegasszonyt egy könnyű jakt viszi Wight sziget felé, 
a trónörökös csónakba ül, és pár perez alatt ott van 
az Alfá-nál, a tengeralatti flotta legbüszkébb, legtöké
letesebb hajójánál.

A csónak megáll. Fitzjames Herbert, az Alfa 
parancsnoka tiszteleg a herczegnek. A brit tengerészet 
büszkesége a fiatal parancsnok: dicsőséges ősi név 
viselője, tudós, hidegvérű, okos és vakmerő.

A herczeg leszáll a hajóba. A csónak visszaindul
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Hogy ez a reményünk sem fog füstbe 
menni, annak biztosítékát láthatjuk abban, hogy 
csak a legutóbbi évben is két magkereskedő 
cég tekintélyes össszeget bocsátott az »Országos 
Erdészeti Egyesület« rendelkezésére olyan alapít
ványok létesítése céljából, melyek hivatva lesznek 
nem csak erdőtisztek, de erdészeti altisztek 
gyermekeinek nevelését is elősegíteni. Erről külön
ben legközelebb bővebben fogunk megemlékezni, 
mert megérdemli a nemes cselekedet, hogy arról 
külön megemlékezzünk.

íme ezek azok, a mikben reménykedünk 
s azt hisszük, hogy sem az erdészeti és vadá
szati altiszti személyzetben, sem az erdőbirto
kosokban, sem végül a fent említett üzletembe
rekben csalatkozni nem fogunk.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

A tulipánfa.
Közli: Árion István.

A tulipánfa külföldi fanem, melynek hazája Észak- 
Amerika s hazánkban még ritkaságszámba megy; csak 
itt-ott fordul elő belőle egy-egy díszpéldány. Jó magam 
éveken át tettem vele kísérleteket s nem tartom fölös
legesnek szerzett tapasztalataimat itt röviden előadni.

A tulipánfa magja apró, zöldes-fehér szinü, melyet 
télen át nedves homokban rétegezve tartunk el s ta
vasszal elvetve, augusztus hóban kel ki. Másféle telel- 
tetés esetén a tavasszal vetett magnak csak egy része 
kel ki ugyanabban az évben. A földből kibúvó csemete

szára fényes világos-zöld s a földszint fölé jutva, azon 
előtűnik a szegletes, három karéjjal ellátott sötétzöld 
levél s a levélnyél alján kicsiny mellék levelek jelen
nek meg.

A talajt illetőleg legüdébben tenyészik és leg
jobban fejlődik az agyagos-meszes erdőtalajban, de 
jól tenyészik a köves, sőt még a nehéz, kötött agyag 
talajban is, ha csak £z nem nagyon nedves, mert bár 
a túl nedves talajon is tenyészik, itt a növekvése felette 
lassú, annyira, hogy az évenkint alig több 2—3 centi
méternél, a meszes és homok talajon ellenben minden 
tenyésztési kísérlet haszontalan.

A tulipánfa felső tenyészhatára 500—700 méter 
tengerszin fölötti magasságig terjed, az utóbbi magas
sági határt azonban csak őshazájában éri el. Az agya
gos-meszes talajon 25 méter magasságot és 70 cm. 
vastagságot ér el. Törzse 12—16 méter magasságig 
ág nélkül való, kérge sötétszürke szinü, nagy fényes 
levelei szegletesek s három karéjjal bírnak. A levélnyél 
35—40 cm. hosszú és az alján apró melléklevelekkel 
van ellátva. Zöldes-sárga virágai tulipánszerüek és 
júliustól augusztus közepéig bújnak elő az ághegye
ken. Gyümölcse tobzos és október vége felé érik. 
Az Apró zöldes-fehér szinü magvak a tobozpikkelyek 
végében vannak elhelyezve. A magot legcélszerűbb 
érés után azonnal elvetni, ha azonban ez nem volna 
lehetséges, akkor télen át nedves homok közé réte
gezve átteleljük s tavasszal vetjük el.

A késői fagy iránt — különösen őstalajon, zárt 
állabban — nem annyira érzékeny, mint más fanem 
de szabad ertési téren, kivált nedves talajon gyökerei 
a fagytól és szárazságtól gyakran sokat szenvednek, 
ugyannyira, hogy ha ez a veszély rövid időközökben 
gyakrabban ismétlődik, az egész vetést is tönkreteszi 
és az ültetésnek is alig 15—25 százaléka marad meg. 
Fiatal korában, különösen a vetésekben és ültetések
ben a hó nyomás is nagy károkat okoz benne.

a part felé. Az Alfa fedele lezáródik, a dinamógép 
zúgva dolgozik, a csavar szeli a vizet, és a hajó 
sülyedni kezd.

A levegő egy perez alatt tűrhetetlenné válik. 
Hiába dolgoznak a levegőtisztitó-gépek, az Isten leve
gője ott fönt mégis más. És ez a világítás! Nincs 
szükség a villamos izzólámpákra, de milyen idegen, 
félelmes és nyomasztó ez a vizen átszürődő napfény, 
ez a megtört, zöldes világosság, a mit soha ember 
nem látott.

A herczegnek elszorul a szive. De a fiatal ten
gerész mellette oly nyugodtan, olyan hidegvérüen 
osztja a parancsokat, hogy erőszakosan megzabolázza 
ő is lázongó idegeit. Nyugalom, Anglia trónörököse i

A parancsnok a tisztelet hangján magyaráz. Ott 
hátul van a dinamógép, a mely a csavart hajtja, ott 
elől a torpedóvető; két-két ember mindkettőnél. Alat
tunk a levegőtisztitó-készülék és a sülyedést szabá
lyozó gép. Ezen a papírlapon a periszkóp, e bámula
tosan elmés kamera obskura mutatja: mi történik a

tenger felszínén. Kivételképen itt mellettünk egy 
Marconi-készülék, a melylyel holnap teszünk kísér
leteket.

A herczeg figyelemmel hallgat. Az idegek első 
borzalma, a szív első riadása elmúlt már; de itt a 
tenger alatt mégis kínosak a perczek és egy évszázad 
egy óra.

Három-négy órára, — szól a parancsnok vége 
lehet a gyakorlatnak, ha felséged másként nem ren
delkezik.

A hajó kijutott a kikötőből. Egy tengerrészt kell 
végigczirkálnia: folyton figyelve, mindig harezra készen.

A tenger fent erősen hullámzik, de lent teljes a 
csend és a nyugalom.

A tiszta kép, a melyet a periszkóp vett a papírra, 
a kamera obskura világos köre egyszerre elhomályosul. 
Fitzjames riadtan kapja föl a fejét.

- Mi baj van? — kérdi a herczeg.
— Nincs baj, fenség, de egy bosszantó és érthe

tetlen dolog történt. A periszkóp elromlott. A csövet
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A fiatal vetések és ültetvények a gyomoknak 
nagyon is ki vannak téve, melyek az első éveiben 
lassú növésű csemetét elnyomják, elsilányitják, a rova
rok károsításainak azonban nincsenek kitéve.

A tulipánfa a világos állást kívánja, tehát annyira 
fényt igénylő, hogy huzamosabb elárnyalás alatt rövid 
idő alatt elcsenevészik. Fiatal korában megköveteli 
úgy a hőség, mint a fagyos szelek ellen való védelmet 
s különösen kitett állásban legalább az oldalról való 
védelmet nehezen nélkülözheti.

Megbecsülhetlen fürészanyagot s kivált búto
rokra becseset szolgáltat a tulipánfa.

Az elől felsoroltak után arra a következtetésre 
juthatnának, hogy ennek a fanemnek, mely annyi sok
féle veszedelemnek van kitéve, a tenyésztésével foglal
kozni nem érdemes és azt mellőznünk kell. Semmi 
esetre sem! sőt ellenkezőleg nekünk, az erdőgazda
sággal foglalkozóknak éppen az a legmagasztosabb 
feladatunk, hogy ezeknek a veszélyeknek lehetőleg 
elejét vegyük, ott, hol az lehetséges, kikerüljük s ott, 
hol más mód nincs, a természet és tapasztalati tudá
sunk segítségével azokkal megmérkőzzünk s lanka
datlan kitartásunkkal azokon erőt vegyünk.

A tulipánfa nem csak mint fűrészáru és bútor 
anyag értékes, hanem ezen kívül kiváló díszét képezi 
a parkoknak is és igy nagyon is érdemes annak neve
lésével foglalkozni, miért is felkérem összes tisztelt 
kartársainkat, hogy ezzel a nemes fanemmel mindenütt, 
a hol ez csak lehetséges, tegyenek kísérleteket s szer
zett tapasztalataikat lapunban való közlés utján tegyék 
közkincscsé, hogy azokból más érdeklődők is okul
hassanak. Ilyen kísérletekkel nem csak azt érhetjük el, 
hogy hazánk erdei faunájának uj és uj kincseket szer
zünk, de egyúttal megmutatjuk a világnak, hogy az 
erdészeti altisztek sem fáradságot, sem bármi áldozatot 
nem kiméivé a szakmájukba vágó tudományos kísér

letekkel is előszeretettel foglalkoznak s hogy minden 
erejükből erdőgazdaságunk előhaladását és fejlődését 
elősegítvén, mindenkinek tiszteletére és becsülésére 
méltók.

A faczánok felneveléséhez alkalmas tyuk- 
faj okról.

A japáni selyemtyuk.
Hlawensky C. a „Deutsche Jager-Zeitung“ idei 

30-ik számában elismerőleg nyilatkozik a gascgini porosz 
sziléziai angol fáczántenyészdéről, még pedig a japáni 
selyem- és yokohama-tyukoknak a fáczán-tenyésztésnél 
való felhasználásánál, miért is indíttatva érzem maga
mat, e két tyukfajról, melyek a fáczántenyésztők előtt 
még alig ismeretesek, egyet-mást közelni.

A japáni selyemtyuk (Gallus dóm. Canatus japani- 
cus) mint már elnevezése is mutatja, Japánból ered. 
Gessner K. német természettudós már 1885-ből eredő 
madártani könyvéből megemlékezik e tyukfajról, hozzá
téve, hogy ezek nem toliakkal, hanem gyapjúhoz 
hasonló szálakkal vannak fedve. Buffon is gyapjutyuk- 
nak nevezi s megemlíti, hogy mivel tollazata finom 
toll-szálakból áll, ez gyapjuszerü kinézést kölcsönöz 
neki. Ezekből is látható, hogy a japán tyuk korántsem 
mai, hanem igen is régi tyukfaj, de mivel nem szapora 
tojó, talán e miatt nem fordítottak reá több figyelmet 
ekkoráig. Csak újabb időben, Németországban, a hol 
tudvalevőleg a fáczántenyésztés utóbbi időben nagy 
lendületet vett és a hol a meglevő tyuk-fajták és puly
kák a költésre és felnevelésre nem válnak be: hódit 
tért mindinkább az a meggyőződés, hogy a japáni 
selyem-tyuk a fáczántenyésztés ideálja, a mint azt

elszakította valami, talán az erős hullámzás. Ezentúl 
csak a felszínen mozoghatunk.

A hajó lassan száll fölfelé. Már csaknem a fel
színen van, középső, kiugró része már kiemelkedik . .. 
Mellette ekkor egy gőzös halad el, gyapottal megra
kott nagy kereskedelmi gőzös. Az otromba hajó súrolja 
az Alfát, amely éppen keresztben van rá. Tengelyük 
merőlegesen szeli egymást. A nagy hajó súrolja az 
Alfa végét, ott, a hol a csavar dolgozik. Egy fül
repesztő, hosszan recsegő karczolás és a gyönyörű 
csavar darabokra hull szét. A gőzös oldalán csak 
széles karczolás látszik, legénysége ügyet sem vett a 
dologra, az Alfa azonban meginog eresztékeiben. 
Aczélbordái ropognak és a hajó megbillen. Csavaros 
orra előre bukik és a dinamógép hiába zug benne, a 
hajó lassan, lágyan száll lefelé.

Benn a zöldes fényben halotti arczok bámulnak 
egymásra.

— Mi történt?
— Fenség, — dadogja a tengerész — valami rette

netes csapás, valami érthetetlen katasztrófa . . .
A hajó lassan sülyed és oldalra fekve, végignyul 

a puha tengerfenéken. Csend. A parancsnok meg
vizsgálja a hajót.

— Csak a csavar törött le, fenség, a viz csak 
csöppekben szivárog be. A gép úgyis hiába dolgozik; 
a két embert ide rendeltem, a fülke ajtaját bezáratom.

— Akkor nincs veszedelem?
— Nem a viz a nagy veszedelem, fenség, hanem 

a levegő. A gépeink épek, de legfeljebb tiz órára 
adnak oxigént.

— Addig csak érkezik segítség.
Fritzjames az ajkába harapott.
— Fenség, férfiak vagyunk, britek és kereszté

nyek, nézzünk szemébe annak, a mi jön; én nem 
hiszem, hogy bennünket idejekorán megmentenek.

— De . . .
— Fenség, a flotta talán csak estére tudja meg, 

mi történt velünk, és ha megtudja is, napok munkája, 
mig az Alfát ki lehet emelni.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 229

az e téren szaktekintélyeknek elismert fáczántenyész- 
tők legtöbbje is határozottan állítja és elismeri. Cronau 
főkormánytanácsos a „Weidmann“ XXXII. évfolyamá
nak 3-ik számában többek között azt mondja, hogy 
sem a pulykák sem a nehezebb fajtyukok nem válnak 
be olyan jól a mesterséges fáczántenyésztéshez, mint 
a japáni selyemtyuk s főleg ezeknek közönséges par
lagi tyúkokkal való keresztezései s ezekről még azt is 
mondja a hivatkozott szakférfiú, hogy kizárólag csak 
ezek a valódi felnevelők.

Azoknak, akik a japáni selyemtyukot nem ismeriki 
röviden az alábbi leírást adhatom erről a tyukfajról. 
A japáni selyemtyuk nagyságra akkora mint a mi 
közönséges parlagi tyukunk; bőre sötét violaszinü és 
ép olyan a húsa és a csontja is. Tollazata szétfoszlott 
selyemhez hasonló fehér tollazattal fedvék,*) melyeken 
öt köröm van. A nitschei angol fáczántenyészde sima 
lábú selyemtyukokat is tenyészt, még pedig ok
szerűségből.

A tyuk fején vastag és széles kettős taréj s e 
mellet tolibóbita vau; testalkata nagyon hasonlít a 
cochinchinai tyúkéhoz.

Gazdasági tyúknak a japáni selyemtyuk alig ajánl
ható, minthogy aránylag kevés és nagyságra is kicsiny 
tojásai vannak s e tekintetben közönséges házi tyúk
jaink jóval többet érnek. Igaz ugyan, hogy az inyen- 
czek a selyemtyuk tojásait nagyra becsülik, mert igaz 
és való, hogy azok Ízre nézve feltűnően hasonlítanak 
a bibicztojásokhoz. A japáni selyemtyuk legnagyobb 
előnye azonban az, hony mint költő és vezetőanya 
ritkítja párját, főleg gyenge és kényes csibéknél, mint 
a milyenek a fáczánok. A japáni selyemtyuknál ön
feláldozóbb és gondosabb kotló és vezetóanya nem 
létezik. Bámulatra méltó az a kitartás, melylyel ezek 
a tyúkok a tojásokon ülnek, sőt képesek egymásután 
2—3 fészekaljat is kikölteni, anélkül, hogy az nekik 
megártson. Én már több Ízben, még 3 hetes fáczán-

*) Ugyanez áll a Yokohama tyúkokról is, melyek hasonló 
jó tulajdonságokkal birnak, A gróf Széchenyi-féle fáczántenyészde 
Lábodon, Somogy-m. selyemtyuk és Yokohama tyúkokat tenyészt 
s ezek fajtákból tenyésztörzseket és tojásokat ad el 80% termő- 
képesség szavatolása mellett.

— Ha úszva próbálnánk menekülni.
. — Fenség, húsz méteres víztömeg van felettünk. 

Ha kinyitnánk a csapóajtót, ennek a víznek a rette
netes tömege és áradása rögtön megfojtana bennün
ket. Fenség, britek vagyunk és keresztények. Mi ten
gerészek hiszünk az Istenben; én elimádkozom a 
haldoklók imádságát, fenség.

Az Alfa tiz embere ott volt körülöttük; most 
nincs szükség a torpedónál emberre. A tengerészek 
csöndesen ’ csüggedten álltak; ha a parancsnok azt 
mondja, hogy nincs menekvés, akkor el vannak ó'k 
veszve olyan biztosan, mintha már is fojtogatná ó'ket 
a halál. Letérdeltek és a tizenkét ember, a király fia 
és a többi ott a béna csodahajóban megtört lélekkel, 
áhitatosan, szomorúan és könyesen imádkoztak.

(Folytatása következik).

csibéket is raktam olyan tyuk alá, mely alig végezte 
be a 3-ik fészekalj kiköltését s a tyuk a legszíveseb
ben fogadta ezeket a nagy csibéket és pompásan, 
minden feunakadás nélkül vezette őket. E sok jó tulaj
donsága mellett még az a főelőnye, hogy könnyű és 
puha testével soha egy fáczáncsibét sem nyom agyon, 
mig a pulykáknál e tekintetben minden alkalommal 
körülbelül 10% veszteséget lehet számítani, úgy, hogy 
már egy-két pulykakotló által okozott veszteség is 
felér egy selyemtyuk árával. A mi baromfiudvarunkon 
(legtöbb tyúkjainkat egy nagy réten tartjuk) még jelen
leg vagyis e hónap elején is egy japáni selyemtyuk 
körülbelül 250 drbból álló, különböző nagyságú fiatal 
csibéket vezet.

Sok szakiró állítja, hogy a japáni selyemtyuk 
nem ellentálló képességű. Ennek határozottan ellent
mondók, mert tyúkjaim — kivéve a nálunk uralkodó 
szigorú téli napokat — állandóan a szabadban mozog
nak s e mellett oly jól érzik magukat, hogy panaszunk 
nem lehet miatta.

Na, pedig nálunk Németországban a tél igen 
gyakran tulszigoru. Sót a tyuk csibéi is kitartóbbak, 
mint más fajbeliek, elég gyorsan nőnek és korántsem 
kényesek. Emellett még mint diszfajta is, igen szemre- 
való jószág,

A selyemtyukok tavaszszal aránylag drágák, mert 
éppen ebben az időszakban tenyésztési czélokra igen 
keresettek. A szükségletet tehát legokosabb ősszel 
fedezni, nemcsak azért, hogy olcsóbbak, hanem azért is, 
mivel helyes téli ápolás mellett hamarább kezdenek 
tojni és kotolni. Mert elvitázhatatlan dolog, hogy a 
tavaszszal beszerzett tyuk a szállítás izgalmainál és a 
megváltozott éghajlatnál fogva, sokkal később kezd a 
letojáshoz és keltéshez, mint az a tyuk, mely ősszel 
szereztetett be.

A hosszufalusi mulatság.
A hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokság 

kerületében szolgálatban álló erdészeti altisztek folyó 
évi január hó 16-án Csernát faluban (Brassó megye) 
a községi vendéglő nagytermében zártkerü tánczmulat- 
ságot rendeztek a Brassó vármegyében szervezés alatt 
álló nyugdíj alapjuk javára.

A mulatság este 728 órakor vette kezdetét s a 
legszebb rendben és jókedv mellett folyván csak a 
világos reggel vetett végett.

A mi az anyagi sikert illeti, a mulatság az itteni 
viszonyokhoz mérten elég fényesen sikerült.

A bevétel a belépti jegyekből és felülfizetések- 
ből 232 kor. 50 fill. a kiadás 89 kor. 10 fül. marad 
tiszta jövedelem 143 "kor. 40 fül., mely az itteni hét
falusi takarékpénztár részvénytársaság 541/901. számú 
betéti könyve szerint gyümölcsözőleg lett elhelyezve.

Nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetemet 
ki ne fejezzem, az erdészeti altiszti személyzet nevé
ben mindazoknak, kik ezen nemes ezél támogatásában
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részt vettek és felülfizetéseikkel bevételünket gyara
pították.

Felülfizettek: Báesfalu község 20 koronát, Pür- 
kerecz község, Hosszutaiu község és Deák Albert fa
kereskedő' 10—10 koronát, Donáth Sándor rn. kir. fő
erdész, Simon István és Ranczukker N. fakereskedő 
5—5 koronát, Páter Sámuel 3 koronát, Béri Áron, 
Podhradszky Emil, Koszta Döme, Gáli Vilmos, Farkas 
Gy., Orosz Kálmán, Eránosz Antal János, Bandi János, 
Zajzon község, Szabó Lajos, Alisz Márton, Deák Sán
dor, Haisz Gusztáv v. főerdész, Biró Sándor és Csórja 
Lázár 2—2 koronát. Dinka Mihály, Vikos György, 
Szórády Lajos, Veres János, Ráduly András, Erős 
Lajos, Gödri Mihály, Boresa B. János, Bacsó Mihály, 
Farkas Dániel, Simon András, Simon Ferencz. Giró- 
szász István, Barabás József, Tóth Mihály és ifj. Si
mon István urak 1—1 kororonát.

Veres András, hat. erdőőr.

jH a szn o s  tu d n iv a ló k .
K azlak k igyu lladása . A »Köztelek« szerkesztő

ségéhez egy gazda azon kérdést intézte, hogy a 
nyirkosán kazalozott zabosbükköny hány fok hő- 
mérsékletnél gyulladhat ki és lehetséges-e, hogy a 
junius hó végével kazalba rakott széna augusztus 
végén kigyulladjon. Cselkó István, a magyaraóvári 
gazd. akadémia érdemes tanára, e kérdésre lényegé
ben a következőkben válaszolt; A nyirkosán össze
hordott széna fölmelegedését bizonyos erjedő baktériu
mok működése okozza, a melyek életműködése azon
ban 70 Celsius hőfoknál már megszűnik és Így a 
kazal belseje is aligha melegedhet fel jobban. 70° 
hőmérsékletnél azonban a széna még nem gyulhatna 
ki és mert a belső fölmelegedés folytán kigyuladása s 
mégis kétségbevonhatlan, valószínű, hogy a kigyula- 
dást az erjedésnél képező gázok okozzák, a melyek a 
szabad levegővel érintkezve, már közönséges hő
mérsékletnél is csak úgy lángralobbanak, a minthogy 
pl. a mocsarak fenekén képződő gázok, a levegőre 
jutás pillanatában. A júniusban rakott zabos-bükköny- 
kazal pedig kétségtelenül kigyuladhat augusztus végén 
is, mert a kazal belseje sokáig visszatarthatja a könnyen 
meggyuladó légnemeket! így pl. Sigmaringenben, 1895 
jun. 10—25-e között takarították be a nyirkos szénát 
és az csak szeptember 9-én gyuladt ki.

E tudományos magyarázatot a tapasztalat is meg
erősíteni látszik. Ha a nyirkos szénát szalmával réte- 
gezzük, hogy a kazalból a kezdetben fejlődő gőzök 
mielőbb eltávolodhassanak, úgy tapasztalás szerint a 
kazal nem gyulád ki, mert az alapos szellőztetés foly
tán nem fejlődhetnek könnyen gyuladó gázok. Ha 
zöld takarmányt nem boglyázunk, az szintén erősen 
fölmelegszik, de nem gyulád ki, hanem elrothad (a 
mi egyébként szintén csak az elégésnek egy neme), 
mert a tömeg nagy víztartalmánál fogva nem képes

meggyuladni. Ha azonban már félig száraz takar
mányt rakunk össze és az erősen fölmelegszik, rendesen 
akkor gyulád ki, midőn azt szellőztetés czéljából meg
bolygatjuk, azon kürtőt vágatunk stb. A melegedés 
kezdetén segíthetünk a rögtöni átrakással. Ha azon
ban már erősen fölmelegedett a kazal, a veszedelem 
mesterséges elhárításának csak egy módja van: vagy 
egészen leföldelni, vagy pedig a kazal tetejét földdel 
stb. erősen leterhelni, hogy kiszorítsuk abból a levegőt 
és lehetőleg meggátoljuk a könnyen gyuladó gázok
nak a szabad levegőre jutását, illetőleg azok további 
képződését.

K Ü L Ö N F É L É K .
F enevadak . Németország kelet-afrikai gyarma

tainak a területen roppant sok a íenevad, a melyek
kel bizony csak golyóval tud boldogulni a germán 
civilizáció. Ezek a íenevadak irtózatos pusztítást mü
veinek emberéletben is. Csak az egy Daressalam 
kerületben ö t v e n e g y  embert marczangoltak szét az 
utolsó esztendőben. A német kormány dijat tűzött ki 
a fenevadak bőrére és ennek lett is láttatja. 1902. 
április hónaptól 1903. április 1-ig 187 oroszlán és 
988 leopárd bőrével számoltak be vakmerő és szeren
csés vadászok a hatóságoknak, a hol ezért 12.000 rúpiát 
fizettek ki nekik. Ha igy halad tovább a dolog, meg
érjük, hogy nem lesz másutt oroszlán, csak az állat
kertben.

A fö ld  kincse. A föld belsejéből 1901-ben 
kibányászott kincsek: ércek, építő- és tüzelő anyagok 
értéke csaknem tizennégy milliárd korona. Ebből az 
óriás összegből magára a szénre hat miliárd korona 
esik. A szén tehát a told kibányászott kincsének 
majdnem a fele. Az arany és az ezüst összes értéke 
nem éri el a két milliárdot, de nem szabad elfelej
tenünk, hogy a transzváli háború miatt kétszáz millió 
koronát érő aranytól estünk el 1901-ben. Az ércek 
között első helyen áll mindenesetre a vas 2'4 milliárd 
értékkel és csak utána sorakoznak a nemes ércek. 
Harmadik helyen áll a réz, melynek értéke 400 millió, 
utána következik az ólom 230 millióval, a cinn 215 
és a cink 165 millió koronával. A földből kibányászott 
kő értéke körülbelül 1'6 milliárd. A kőolaj értéke 480 
millió, a kősóé 135 millió. Mind e kincsek kiaknazasa 
körül az egész világon mintegy öt millió munkás 
dolgozik.

A ja p á n  k a to n a  gyöngéje . A japán katoná
ról sokat írtak mostanság es a sokban körülbelül 
csupa jót. Dicsérik a szívósságát, bátorságát, halál
megvetését, mérsékletességét, tisztaságát és fegyelem- 
tartó természetét. Martignon franczia katonaorvos, a 
ki néhány évet japán szolgálatban töltött, mind el
ismeri a japán katona e sok jó tulajdonságát, de 
senki sem tökéletes e íöldőn, a japán katonának is van 
egy nagy gyöugéje. A lába. A milyen izmos és erős 
egyébként a japán katona, olyan gyönge, erőtlen és 
hamar fáradó a lába. Sajátságos, hogy a bőr-lábbelit 
egyáltalaban nem tűri. A bőr nagyon kemény es ne
héz neki. Viseli a bőrcsizmát, mert muszáj, de csak 
addig, a meddig muszáj. A mint teheti, lerúgja es puha 
szalmából font papucsba bujtatja a lábát. Ez a szalma
lábbeli azonban egyáltalaban nem valami tartós, és 
éppenséggel nem melegtartó. Hamar szétrongyolódik,
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hidegben meg teljességgel hasznavehetetlen, ilyenkor 
tehát a japán katona kénytelen börcsizmát húzni, a 
mi meg valósággal tönkreteszi a lábát. 1900-ban a 
kínai háborúban a japán csapatoknak nem kellett 
egyhuzamban nagy meneteket végezniük, ezért nem 
igen volt baj, de már Mandzsúriában ugyancsak szá
molni kell ezzel a hibájukkal. Gyors haladást nem le
het várni tőlük és bizonyos, hogy fárasztóbb menetnél 
csapatszámra fognak kidőlni.

V éres husvét. A párisi nemzeti könyvtár latin 
kódexei között 9666. szám alatt egy nekünk magya
roknak szomorúan érdekes kéziratot őriznek. Ez az 
irás Orosius Pál spanyol pap világtörténetének a 
másolata. Ez a históriai munka 1417-dik évig terjed 
és egyes szakaszában a tatárok erdélyvidéki pusztítá
sáról szól. A kódex szerint a tatárok husvét ünnepén 
Rodona, (ma Óradna) városában négyezer embert öl
tek meg. A rá következő hét főn,  Nősen (Besztercze) 
városában negyvenhatezer embert, Burza városában 
(ma már csak vidéket jelent, Burzenland), megölték 
a királyi sereget két vezérét. Kumelburch (Küküllő) 
városában harminezezer és Hermanstorfban (Nagy
szebenben) százezer embert. Husvét után a nyolcadik 
napon kétszázezer embert öltek meg a vidéken. A ki
rály maga csak nagynehezen menekült. Cluse várában 
(Kolozsvár) Waradi-ban (Nagyvárad), Wizenbnrchban 
(Gyulafehérvár) és Zaloth-ban (Zalanta) megszámlálha
tatlan sok népet öltek meg a tatárok. A kódex állító 
lag R a v a n g e r  é s E r e b o n  eehtenachi szerzetesek 
kézirala.

D ohányzási tila lom  a  v asú to n . A kereske
delmi miniszter rendeletet adott ki, amely szerint az 
összes állomási várótermekben és zárt váróhelyiségek
ben, továbbá ott, ahol két étterem van, azok egyiké
ben dohányozni nem szabad. Elrendelte egyúttal a 
miniszter, hogy minden vonatnál egy-két I. és II. osz
tályú kocsit, a szükséghez képest, esetleg egy III. osz
tályú kocsit is kell a „nem dohányzók" számára 
rezerválni.- Ez a rendelet 1904. április elsejével lépett 
életbe.

H asznos fák. Egy afrika belsejében növő fának 
gyümölcs magvaiból Ízletes vajat készítenek, mely L i
vingstone szerint egy évig is eltartható. Hasznosság 
dolgában vele egyenlő értékű a Kalabriában és Szicí
liában növő manna fa. Augusztus havában a fát meg- 
hajkolják és a belőle nagy mennyiségben kifolyó nedvet 
elpárologtatják; visszamaradt, megkeményedett része 
a manna. Malabarban egy fa gyümölcseinek magvaiból 
főzés által tömör zsiradékot nyernek, melyet gyertya 
készítésre használnak Az indiában honos Guava-fának 
gyümölcséből tápláló és Ízletes gyümölcs-kocsonyát 
nyernek. (M. E.)

wf* *?,* *?/• «$• *?/* *?/• *?/* *§•

H Í R E K .
A v ig y áza tlan ság  h a lo ttja . Zsolnáról írják: 

Teszár Vilmos erdővéd puskát vitt be javítás végett a 
vágpodhragyi kovácshoz s útközben megtöltötte, hogy 
varjukra lőjjön, de nem lőtt, a töltést pedig benne 
felejtette a fegyverben. A* kovács segédje a puskát 
javítani akarván, az elsült, s a lövés a kovács ott lévő 
kis fiacskáját halántékon találta, mire az szörnyet halt. 
A legény rémületében a Vágba akarta magát ölni s 
csak nehezen sikerült őt ebben megakadályozni.

É rdekes o rn ith o lo g ia i je len ség e t állapítottak 
meg az idén Dr Lendl Adolf budapesti intézetében, 
amivel a madárvonulásra vonatkozó ismereteink ismét

egy meglepő' adattal gyarapodtak. A nemes kócsag 
érkezésére vonatkozik ez a feljegyzés. Ez a díszes 
tisztafehér gémfaj azelőtt hazánkban mindenütt ahol 
nádas és mocsarak terjengtek látható vott; az Alföld 
volt a hazája és az ecsedi lápig terjedt a birodalma. 
Ma már a legritkább fajok közé tartozik; már csak a 
Kis Balaton körül fészkel nehány párja és a Dráva- 
torok nádas birodalmában. Elvétve látják Zalában, a 
Bácskában és Torontálban. A Horvátországi mocsaras 
vidékeken még gyakoribb. Rendesen későbben szokott 
érkezni mint a gólya és a fecske. Az idén pedig ezek 
még mindig késnek, holott a kócsag már márczius 
legelején megjelent a Dráva mentén, amint azt onnét a 
nevezett budai laboratóriumba kitömés czéljából be
küldött példányok tanúsítják. Sok érdekes adatot, sőt 
számos hazánk faunájában uj madár fajt állapítottak 
meg ily módón Dr. Lendl Adolf intézetében hová az 
egész országból küldik be a vadászok ritkább, szép 
és kitömésre érdemes példányaikat. Az erről szóló és 
évről-évre összegyűjtött adatokat, tanulságos össze
állításban a hazai tudomány gyarapítására azután közzé 
teszik az intézet folyóiratában, a Természet-ben.

H ibaigazítás. Lapunk 27-ik számában közölt 
ama hírünket, hogy Weisz László Vadas-ra változtatta 
nevét, oda igazítjuk, hogy az illető nem 1903-ban, 
hanem 1893 évben végezte a liptóujvári szakiskolát.

Az e ltű n t gyerm ek. Debreczenből jelentik: Az 
itteni bábaképző-intézetben egy Fiseherné nevű asz- 
szony halott gyermeket szült. Férjének kérdezősködé- 
sére, hogy hová lett a gyermek, azt felelték, hogy 
nyomtalanul eltűnt. Fischer erre elment az igazgató
főorvoshoz, Kenézy Gyula dr.-hoz, a ki megindította 
a vizsgálatot. Kiderült, hogy a gyermek holttestét a 
szemétre dobták. Az igazgató elégtételt akart szolgál
tatni Fischernek, a ki azonban ezzel nem érte be, 
hanem az ügyészségen följelentést tett. Az ügyészség 
elrendelte a vizsgálatot, a melynek során egy ápolónő 
azt vallotta, hogy mindennapos dolog, hogy a gyer
mekholttesteket a szemétdombra hányják. Eddig össze
sen négy gyermekholttestet találtak a szemét között. 
A vizsgálatot folytatják.

A gyonvert e rd ő ő r. A boozi országúton meg
gyilkolva találták Betye Lázár tirnovicai állami erdő
őrt. A körülményekből Ítélve többen támadták meg 
és botokkal verték agyon. A gyilkosság oka bosszú, 
mert a meggyilkolt pontosan teljesítette hivatását és 
sok vadorzót és fatolvajt fogott el. A nyomozást ez 
irányban indították meg.

K elepczében. Néhány nap óta észrevették, hogy 
valaki megdézsmálja a péchujfalusi szövetkezet pénz
tárát. Tegnapelőtt este lesbe áltak s észrevették, hogy 
egy ember besurrant a raktárba, nyilván azért, hogy 
bezárassa magát. Bizonyos, hogy ily módon járt el a 
betörő minden nap, azután éjjel kiszökött a helyiség 
valamelyik ablakán. Most azonban rajtavesztett, mert 
a helyiség minden nyilasát gondosan elzárták. Reggel 
csendőrök jelenlétében nyitottak ki a szövetkezet helyi
ségét. A betörőt megtalálták egy sarokban — holtan 
A kenyérszelő késsel szivén szúrta magát. A halottban 
Boda János asztalosra ismertek.

H alál a fü rd ő b en . Temesvárról jelentik nekünk: 
A gyárkülvárosi császárfürdőben sajátságos módon halt 
meg egy Suvacsarszky Urosz nevű hatvan éves csiz
madiamester. Kívánságára meleg fürdőt készítettek 
neki, de alig időzött pár perczig.a fürdőben, amidőn 
jajkiáltás hallatszott ki a fülkéből. A fürdőszoba kulcs
csal volt belülről elzárva; lakatost hivattak, a ki azu-
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tán feltörte az ajtót. A belépők elé borzalmas látvány 
tárult. Az öreg ember fejjel éppen a forró viz csapja 
alatt feküdt, melyből vastag sugárban ömlött ki a forró 
viz. Mikor kihúzták a vízből, semmi életjelt nem adott 
s a helyszínére érkező orvos is csak a halált állapít
hatta meg. A szerencsétlen, úgy látszik, nem találta 
elég melegnek a fürdőt, kinyitotta a forróvizes csapót, 
de nem tudta többé visszacsavarni s a rázúdoló forró 
viz hatása alatt eszméletét vesztette.

Vészjel a  viz aló l. Egy búvár borzalmas halálá
ról érkezik hir Newyorkból: A Jersey közelében lévő' 
Bontoon-viztartó medencéjében történt a szerencsétlen
ség. Azzal bízták meg a búvárt, hogy egy ólommal 
megtöltött, két tonna súlyú fagolyót a medencéhen a 
nagy levezető cső elé gurítson, mert a csövet javítás 
végett el kellett zárni. A búvár később vészjelt adott, 
de minden erőfeszítés mellett sem tudták megszabadítani. 
Más búvárokat küldtek le, de ezek sem tudták a hetven
két lábnyi mélységből fölhozni. Egy búvár eljutott a 
szerencsétlen ember közelébe, a kinek lábát becsipte 
a golyó. Kötelet tett a teste köré s így akarta föl- 
huzatni, de a búvár egyre mélyebben került a golyó 
alá és meghalt. A szerencsétlen ember huszonnégy 
óra hosszáig adott vészjelet.

S zerkesztő i üzenetek .
Csukás István urnák, Őrsdomb. Vihar Győző ur müvét 

legcélszerűbb a kiadó könyvkereskedőnél megrendelni, mert 
mi az eladás közvetítésével csak abban az esetben foglalkoz
hatnánk, ha tömeges lenne nálunk a megrendelés Török József 
urnák, Kolozsvár. A jelvény nélkül való egyenruhán nem hogy 
makknak, de még a cser levélnek sem szabad ott lennie, csak 
a zöld posztó hajtóka és zsinorzat lehet rajta. Lengyel János 
urnák. Örömmel vettük értesítését, hogy két uj kartársat sikerült 
küzdelmünknek megnyernie; ezek jelentkezését várjuk. Horváth 
Adolf urnák, Malomháza. A csere aligha sikerülne, mert Ön 
járási, a másik pedig kincstári alkalmazott. Egyébként forduljon 
egyenest hozzá.

A k iad ó h iv a ta l p o stá ja .
Kántor Lajos urnák, Bácsfalu. A lap rendesen megy a 

hosszufalui postára menő lobbi lappal összekötve s igy csak 
ott lehet hiba a kézbesítésnél. A folyó havi két számot után- 
küldtük. Kiszelák József urnák, Benice. Előfizetése e hó végén 
jár le, addig küldjük a lapot. Boáku János urnák, Marginén. 
A beküldött 4 kpronával múlt évi szeptember végéig van ren
dezve. Plenka Ágoston urnák, Szélakna. A 26, és 27. számot 
utánküldtük. Károlyi József urnák, Kostéj. Önnek is meg
küldtük a hiányzó három számot. Lakatos Mihály urnák, 
Laky .elek. A 4 korona beérkezett. Beregi József urnák, Lápos- 
bánya. A beküldött 4 koronát javára irtuk. Balogh Kálmán 
urnák, A. Szinevér. Igazsága van, a most küldött 4 koronával 
szeptember végéig van előfizetve Fürster Ignác urnák, Vecel. 
Előfizetése május végéig van rendezve. Sas József urnák, 
Hóból. A szigetvári postára két lappéldány jár s ezek oda 
szabályszerűen összekötve érkeznek. A posta nyilván a kötést 
nem borntja szét s az Ön lapját is a másik címzettnek kézbesíti, 
ki az: később természetesen visszaadja, de ez által a kézbe
sítés már késedelmet szenved, Szíveskedjék erről a postát fel- 
világosiani. Kerekes Gusztáv urnák, Kohldorf. Igen, junius 
végéig rendben vagyunk. Bóján Ádám urnák. Lunkány. A be
küldött 3 K. 34 fillért javára elkönyveltük. Farkas János urnák, 
Soborsin. A 2 korona előfizetési dijat köszönettel nyugtázzuk.

U H U T
vadászathoz alkalmasat keresek megvételre. Ajánlatok 
küldendők: G rö ftn er V iktor urad. tiszttartó.

Ságh. Temes megye.

Állomás csere.
Az államkincstári erdészetnél szolgálatban álló egy 

m. kir. erdőőr nejének betegeskedése folytán a sik 
alföldön lévő állomását valamely hegyvidéki kartársá
val elcserélni óhajtaná. Tudakozódok forduljanak köze
lebbi felvilágosításért vagy a lap szerkesztőségéhez, 
vagy pedig alólirotthoz.

Fenyőerdő (u. p. Károlyfalva).
V adas L ászló

3—3 m. kir. erdőőr.

Alkalmazást keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő címre intézendők: 
Jau ch  F erenc végzett szakiskolás, AIsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 4—5

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Heves vármegye közigazgatási erdészeti bizott

ságának 1146 érd. alb. számú határozata alapján a le
mondás folytán megüresedett egri járási erdőőri állásra 
nyilt pályázatot hirdetek.

Ezen állással 600 kor. évi bér; 100 kor. lakbér; 
140 kor. úti általány; 60 kor. egyenruha általány — 
illetmény jár.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37 
§-ában előirt minősítésüket, ép és egészséges test
alkatukat, korukat és eddigi alkalmaztatásukat igazoló 
okmányokkal felszerelt bélyeges és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket legkésőbb f. évi m ájus hó  végéig  az 
egri m. kir. járási erdőgondnoksághoz nyújtsák be.

Elkésett kérvények figyelembe nem vétetnek.
Az állási, évi julius hó 1-én feltétlenül elfoglalandó.
Eger 1904 április 14.

E lek István
m. kir. erdőgondnok.

#

Á r v e r é s  u t j á n  1 -3
sikerült egy nagy raktár valódi angol férfiruha szövetet potom 
áron megvásárolni, miáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy a mig ezen valódi gyapjúszövet tartj késznek saját 
férfiszabó műtermemben remek szabású és elegáns kivitelben 
egy teljes férfiöltönyt mérték szerint

18 f o r in té r t
finom minőségű, fekete, sötétkék, szürke, drapp vagy barna színben. 

Vidéki rendelések 12 frt. utánvét mellett szállíttat
nak s a fennmaradó 6 frt 60 nap múlva fizetendő. Ezen 
idő alatt a t. rendelő meggyőződhetik a szövet kitűnő 
minőségéről.

Rendelésnél a szövet színe megnevezendő. Mértéknek 
elegendő az alanti mérték-utasítást kitölteni vagy egy viselt 
ruha beküldése.

LICHTMAMM SÁNDOR férfiszabó-terme.
Budapest, Rottenbiller-utcza 4. félemelet.

Utasítás a mértékvételhez, a) A kabát számára: Cm.
Háthossza a gallérvarrás :ól k e z d v e ................................ ............
Ujjahossza a hát ujjavarrásától kezdve ............................ ............
Mellbőség a mellényen át a hóna a l a t t ....................... ............

b) A nadrág számára:
Belső nadrág hossza a lábközvarrástól egészen a czipő

sark á ig .................. .... ...................................................'
Hasbőség a mellényen át mérve . 1 ................................ ........... .
A mellény hossza az inggallér hátsó gombjától elől mérve _____

2—3 Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen

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



Előfizetési árak:
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 

küldendők.

Megjelenik minden vasárnap.

1

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó 
Podhradszky Emil. j

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fii. 

Nagyobb s többszöres hirdetményeknél méi- 
sékelt dijak egyezség szerint.

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. Április 24. 30. szám.

Tisztelt olvasóinkhoz!
Értesitem a tisztelt olvasókat, hogy lapunk ad- 

ministratióját folyó évi május hó 1-től kezdő- 
dőleg a „Szászvárosi könyvnyomda részvény- 
társaság“ kezelésébe adtam át, miért is ezen naptól 
kezdve úgy az előfizetési, valamint a hirdetési 
díjak is kizárólag a „Szászvárosi könyvnyomda 
részvénytársaság*4 címére küldendó'k.

Az előfizetési dijak ilyen módon való beküldé
sének megkönnyítése céljából lapunk mai számához 
mindazok részére, kiknek előfizetésük vagy már elő
zőleg lejárt, vagy pedig a jövő május hó végéig le 
fog járni, előnyomott utalványlapok vannak csatolva 
s kérem az illetőket, hogy a jövő május hó elejével 
úgy eddigi hátralékaikat kiegyenlíteni, valamint előfi
zetéseiket is megújítani szíveskedjenek.

Podhradszky Emil.

A nyugdíjazás kérdéséhez.
ember szolgálatbeli fáradozásának a 

gyümölcse nem lehet pusztán csak az. 
p-nap után elfogyaszt, hanem kell hogy 

az is legyen, mit azokra a napokra takarít meg 
magának, midőn a test és lélek egyaránt elfá
radva az élet küzdelmeiben pihenésre vágyik, 
de ha nem vágyakoznék is, meg kell pihennie, 
mert a tülcsigázott munkálkodást sem az egyik, 
sem a másik nem bírja ki a végtelenig. A test 
megkaphatja ugyan a nyugalmat, de magával a

pihenővel még korán sem éri be, mert legna
gyobb zsarnoka, mely fölötte korlátlanul ural
kodik, a gyomor nem nagy barátja a pihenésnek, 
hanem szeret tovább is rendes foglalkozása mel
lett megmaradni, már pedig a gyomor nagy ur, 
hatalmasabb minden másoknál, mert ő még a 
császároknak és királyoknak is parancsol, az 
embernek tehát, aki ennek a kérlelhetlen zsarnok
nak alája van rendelve, úgy kell rendezni a 
szénáját, hogy kívánalmainak a lehetőség hatá
rai közt mindig eleget tehessen, szóval mind
nyájunknak arra kell törekednünk, hogy ne 
juthassunk soha abba a helyzetbe, a melyben 
felkopik az állunk.

Természetes, hogy ennek az előre való 
gondoskodásnak még abban az időben kell meg
történnie, midőn munkaképességünknek, erőnk
nek egész teljességében kilépünk az élet küzdő
terére s valaminthogy a hangya eltakarít magának 
minden a pillanatnyi vagy napi szükségletét meg
haladó morzsát arra az időre, midőn majd a 
természetnek időviszontagságok által elzárt nagy 
éléstára körül hiábavaló minden munkakedv és 
szorgalom, hasonlatosképen az embernek is akkor 
kell jövőjéről gondoskodnia, midőn még elegendő 
erő van izmaiban arra, hogy nem csak a minden
napit megkeresheti, de még némi megtakarítható 
fölösleget is megszerezhet.

A közhivatali pályákon működők munkál
kodásának a tere, cselekvésének mezeje szorosan 
meg van szabva s az, ki itt helyét becsülettel 
betölteni és megállani akarja, nem ér rá arra,
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234 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

hogy hivatásszerű munkáján kívül magának még 
mellékes foglalkozást s ennek révén mellékjöve
delmet szerezhessen, mert hiszen tagadhatatlan 
tény az, hogy két urat egyszerre nem szolgál
hatunk a nélkül, hogy ez által vagy az egyiket, 
vagy pedig a másikat meg ne rövidítsük. Ennek 
a ténynek tudatában igyekszik a kenyéradók 
józan gondolkozásu része alkalmazottjainak jövő
jét vagy olyan javadalmazással, a melyből a 
mindennapi szükségleteken felül valamit még 
félre is lehet tenni, vagy pedig bizonyos nyug
díjnak adományozásával biztosítani.

A mi szerény véleményünk szerint a biztos 
nyugdíj mindig többet ér a javadalmazásból 
való megtakarításnál, mert gyarló teremtés lévén 
az ember, könnyen lesz a vágyak és indulatok 
rabjává, a mikor is a józan ész és megfontolás 
rendesen cserben hagyja s a »ma« élvezetét elébe 
helyezi a bizonytalan jövőnek, hódolván ama 
ismert magyar szóbeszédnek: »csak az a mienk, 
a mit lenyelünk«. Az ilyen elv azután természe
tesen folyton hadilábon áll a takarékoskodás 
elvével, a vége pedig rendesen az szokott lenni, 
hogy nem csak hogy az azt magáénak valló 
mit sem takarít meg, de sőt még a takarónál is 
tovább nyújtózkodik s mire a megtakarított fillé
rekre lesz ráutolva, ezek helyett még egy csomó 
adósság van nyakában. Ennek ellenében a nyug
díj minden körülmények között megmarad ha 
nem is bőséges, de legalább biztos kenyérnek, 
ha csak azt az arra jogosított könnyelműen el 
nem játszotta.

Az a tudat, hogy a saját magunk, vagy el
halálozásunk esetén családunk jövője fölött nem 
kell aggodalmaskodnunk, bizonyos megnyugvás
sal tölti el lelkünket, fokozza önbizalmunkat, 
serkenti munkakedvünket s ennek az utóbbinak 
a révén nem csekély hasznot hajt annak, ki ezt 
a nyugdíj biztosításával elősegítette.

A mi az alkalmazottak jelenének és jövő
jének biztosítását illeti, ebben a tekintetben maga 
az állam vette kezébe a vezérszerepet, a mennyi
ben a nála szolgálatban állók nem csak hogy 
állásukból mindaddig el nem mozdíthatók, mig 
erre szabálytalan magaviseletükkel rá nem szol
gáltak, vagy pedig munka és szolgálatképtele
nekké nem lettek, de az utóbbi esetben magukat 
az alkalmazottakat vagy elhalálozásuk esetén 
özvegyeiket s bizonyos életkorig árváikat is ha 
nem éppen fényes, de mégis olyan nyugdíjban 
részesíti, mely legalább a végső szükségtől való 
megmentésükre alkalmas.

Igaz, hogy ennek a nyugdíjazásnak is meg
vannak a maga hibái s valóban itt lenne az 
ideje a nyugdíjtörvény revisiójának s egyes sérel
mes határozinányai megváltoztatásának s hisz- 
szük is, hogy a humánizmus mai korszakában 
ez csak rövid idő kérdése, annyival inkább, mert 
azt az állami alkalmazottak kivétel nélkül az 
egész vonalon fennhangon sürgetik.

Az állami alkalmazottak nyugdíjazásának 
kérdését és módozatait az 1885. évi Xl-ik tör
vénycikk tárgyalja s ennek 27-ik §-a állapítja

M/A'' TAR.CZ A.

A tenger alatt.
— Fantázia egy napihirró’l. -  

Irta: Bíró Lajos. 
(Vége).

II.
A támadást visszaverték. A ragyogó pánczélos 

flotta hajói egymásután vonultak félre, torpedó találta 
ó'ket és bírói döntés szerint harczképtelenek voltak.

Egyik tornyos csatahajó azonban gyors rohanás
sal száguldott be a kikötó'be, a nélkül, hogy az őrködő 
tengeralatti hajó előtte fölbukkant volna a maga vak 
torpedójával.

Az admirális-hajón csodálkoztak.
— Hol van az Alfa ?
Az Alfa nem mutatkozott. A harczjátéknak vége 

volt már. A gyönyörű fehér pánczélosok rendben vonul

tak be a kikötőbe; együtt volt a submarine flotta is.
— Hol van az Alfa? Mi történt az Alfával? 
Gőzcsónak indult a sziget felé: a fenség nem

szállott-e ki ottan, nem adott-e valami parancsot az 
Alfának.

Jött a válasz: ő fenségéről semmit sem tudnak, 
a herczegasszony remeg az izgatottságtól.

A karcsú, gyors naszádok újra kiröppentek a 
kikötőből: hol az Alfa, keresni az Alfát.

A partra is eljutott a hir, hogy az Alfa eltűnt és 
nagy tömeg verődött össze. Távirat ment Londonba: 
az Alfa eltűnt. A sziget felől gyors jakt közeledik, a 
herczegasszony jön rajta. De az Alfa nincs sehol. 
Az óriási flotta némán és megdöbbenve vesztegel.

Három óra. A tengernagyi hajón egy rémült 
kiáltás hangzik el, egy rekedt, riadt orditás.

Egy tiszt áll a Marconi-készülék előtt, az kiáltott. 
Csoportosulás támad körülötte, jön az admirális.

Mi történt?
— Egy negyedórája a készülék valami sajátságos
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meg az erdészeti altiszti személyzet nyugdíjazá
sának fokozatait és mérvét.

Minket természetesen első sorban a nyug
díjtörvénynek ez a része érdekel s éppen azért 
szükségesnek látjuk azzal kissé bővebben foglal
kozni, mihez szives türelmét kérjük azoknak a 
tisztelt olvasóinknak is, kiket — nem állván az 
állam szolgálatában —• ez a dolog talán kevéssé 
látszik érdekelni, ámbár szerény véleményünk 
szerint a bármely téren szerzett tudás mindig 
hasznára válik az embereknek, mert annak is mé
reteit és látókörét tágítja s általános művelt
ségét fokozza s ezért mindenkor foglalkoznunk 
kell az olyan dolgokkal is, melyek nem látszanak 
minket közelről érdekelni.

A nyugdíjtörvénynek fentebb említett szaka
sza a nyugdíjazás fokozatait évtizedes ciklusok
ban szabja meg, a nyugdíjra való igényt a be
töltött 10 évi folytonos, megszakítás nélküli 
szolgálat utánra állapítja meg, inig azok, kik 
ennél kevesebb idő leteltével kénytelenek beiga
zolt szolgálatképtelenség esetén a szolgálatukat 
elhagyni, nem számíthatnak állandó nyugdíjra, 
hanem csak a betöltött szolgálati idejükhöz ará
nyított végkielégítésre.

A nyugdíj mérve ciklusokként akkép van 
megállapítva, hogy a nyugdíjba vonuló utoljára 
élvezett fizetésének s legújabban a folyó év ele
jével életbe lépett személyi pótlékának: 10 évi 
szolgálat után egy negyedrészét, 20 év után 
annak felét, 30 év után háromnegyedét, végül 
pedig a betöltött 40 évi szolgálat után ezt az

utoljára, a nyugdíjba vonulás idején élvezett 
fenti illetményeit teljes összegükben kapja évi 
nyugdíjképpen. Azt pedig, hogy csak a törzs
fizetés képezi a nyugdíj alapját, mig abba egyéb 
mellékilletmények, milyenek a lakpénz, tűzifa és 
földjárandóság, egyenruha átalány, be nem szá
míthatók, a nyugdíjtörvény 13-ik §-a mondja ki.

(Folytatása következik).

A vidra életmódja és szokásai.
vidra hazánkban mindenhol előfordul, nem
csak a nagyobb folyók és tavak mentén, de 
a kisebb patakok és nádas tavak körül is. 

Nagyobb számban azonban a nagyobb kiterjedésű 
berkes tavas helyeken. Tél beálltával, midőn a tavak 
erősen befagynak, napi járásokra is elhagyja nyári 
tanyáját és a folyók, folyamok, patakok mentire 
húzódik s ott üti fel téli tanyáját, a hol mindaddig ott 
marad, amíg az időt nem érzi arra alkalmasnak, hogy 
visszahúzódjék nyári tartózkodási helyeire.

A vidra márczius-április hónapokban, hozzá nem 
igen férhető zsombékos csendes helyeken gömbölyű, 
lód-fészekhez hasonló helyet készít, melyet apró sással 
és füvei gazdagon kibélel, sőt azt még be is tetőzi 
és egy oldalú nyílással ellátja a kölykedzés idejére. 
Ezen elkészített zugába azután rendesen két világos 
hamuszinü vak kölyket vet, melyek egymástól több
nyire aránytalanul eltérnek nagyságban; ugyanis a him 
1 —2 cméterrel rövidebb és gyengébb testalkatú mint 
a nőstény, — amint ezt saját szemeimmel több Ízben 
volt alkalmam megfigyelni. A kölykek 8—10 nap

jeladást hallat. Válaszolni próbáltam és rögtön jött 
felelet. Az Alfa keres összeköttetést.

A csoport egyetlen kiáltásban tör k i:
— Hol az Alfa?
— A víz alatt. Elsülyedt.
— A víz alatt? A vizen át adnak jeleket? A vizen 

át jő az áram? Hihetetlen.
— Ha excellencziád megengedi, folytatom.
— Folytassa, de gyorsan, az Isten szerelméért; 

kérdezze meg, mi van a fenséggel.
Fojtott csönd. A készülék zöreje hallatszik csak. 

Az izgatottságtól rekedten olvassa a választ a tiszt.
— Ő fenségének most semmi baja.
— Hála az Istennek! Rögtön jelentsék a herczeg- 

nőnek. Hadnagy, kérdezze meg, hogyan történt a 
szerencsétlenség, mi baja az Alfának ?

— Periszkóp elromlott. ..összeütközés hajóval. . .  
csavar eltörött .. . Alfa különben ép . . .

— Hol vannak?
Jön a válasz:

— Biztosan nem tudom; a világítótoronytól vagy 
két mérföldnyire keletre. Ő fensége itt áll mellettem, 
a mi most következik, az az ő parancsa és szól a flotta 
admirálisának: Tengernagy ur! Tegyenek meg mindent 
a megmentésünkre. Ha a mentés sikertelennek látszik, 
értesítsék a király és a királyné ő felségét és a herczeg- 
nőt: kérem őket, jöjjenek a tengernagyi hajóra.

A fedélzeten lázas mozgalom támad, a tenger- 
nagy egész csomó parancsot ad ki. A szerencsétlenség 
hírét minden hajó megkapta, egyúttal azt a parancsot, 
induljon és a világítótoronytól mintegy két mérföid- 
nyire délkeletre keresse az Alfát. Rögtön jelentést 
küldött a tengernagy a királynak és a királynénak — 
a herczegasszony mindjárt itt lesz — és gyors tanács
kozásra hívta össze mérnök-tisztjeit: mentéshez látni 
gyorsan, mert tiz óra múlva már hiába volna a segít
ség. A mérnökök sötét arczczal hallgattak.

— Nos? — kérdezte az admirális.
Senki sem mert válaszolni. A tengernagy reszketett.
— Feleljetek hát.
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múlva látnak és 5—6 hétig szopnak, azután pedig az 
öreg rendesen friss táplálékkal látja el őket. mely 
táplálékot összerágva adja nekik. Három-négy hónapos 
korukban már kezdenek a kis lurkók vadászatra ki
rándulni, de rendes tartózkodási helyüktől nem messze 
távoznak. Anyjuk ebben az időben még mindig figye
lemmel kiséri őket, de rendesen tőlük külön tartóz
kodik; ha azonban veszedelem fenyegeti az ifjúságot, 
akkor nyomban hozzájok szalad, és erős füttyszerü 
sivitással jelzi a közelgő veszélyt, a mire azután el
menekülnek. A kicsinyek különben elég vigyázatlanok, 
miért is ezeket könnyű tőrbe ejteni, még napközben 
is a parton, a hol eldült fatörzseken előszeretettel 
sütkéreznek.

A vidra eledelét főkép a hal, rák és a kagylók 
képezik, de megeszik ő minden más vizi állatot, apró 
madarak fiait és tojásait is; sőt a vizen játszodozó 
kacsákat is elfogja, melyeknek fejét különösen szereti.

Alkonyat táján rándul ki vadászataira és ha zsák
mányhoz jut, azt a partra viszi ki és ott költi el. Egy 
helyen soká nem marad, hanem gyakran változtatja 
helyeit és csak időközönként tér pár napra vissza; igy 
hát szokott tartózkodási helye több is van, a melyeket 
meg-meglátogat. Szaglása és hallása erősen kifejlett, 
amiért is igen nehéz tőrbe csalni; túlságos elő
vigyázó is, annyira, hogy ha kijárási helyén egy 
nyomot, vagy bármi csekély elejtett gályát észrevesz, 
pár napig arra nem megy, inkább azt kikerüli.

Megtörtént velem, hogy egy ízben egy zsombék 
tetején vidra-fészekre találtam melyből az öreg ki
menekült és én ott két kis vak-kölyket találtam, melyek 
fölé azután egy rókfogó vasat tettem olyképpen, hogy 
a vas alatt a kölykek érintetlenül maradtak; a vasat 
bekentem sárral és behintettem apró sás-törmelékkel, 
körül meg vastag vesszőket tűzdeltem, hogy fiaihoz 
csak úgy érhessen, ha a vasba megy. Másnap nagy 
csodálkozásomra a vasat érintetlenül találtam; a vén

ravasz a vas alatt lyukat vájt és ott vitte el a kölykeit.
A vidra lesése igen fáradságos és eredmény

telen ; rendesen a vadász véletlenül bukkanik reá és 
igy ejt legtöbbet el ott és akkor, amikor nem is 
reményli.

A vidrát csapóvasakkal is szokták fogni, oly
képpen, hogy a szokott kijárásánál a vasat úgy helyezik 
el, hogy az a viz alatt sekély mélységben legyen be
állítva; azonban a vidra a csapó-ládákba is belemegy, 
ha az ember a patakok bokros mentén gyalogutat 
darabol és a ládacsapdát oda állítja fel; a vidra 
ugyanis ezt pár hét alatt megszokja és tőrbe kerül. 
Én különben már megmérgezett tojással is kaptam 
vidrát.

A vidra a halas tavak körül roppant károkat 
okoz, mert ha sok halat talál, még jóllaktán túl is 
öldököl. Prémje elég értékes, még ma is 10—15 
forintot fizetnek érte.

A vidra életmódja tulajdonképpen két részre 
osztható, a szerint, a mint garázdálkodását a vizek
ben, a halak világa közt figyeljük meg, vagy pedig a 
mint érdekes működése a szárazföldön köti le figyel
münket.

Az a sok tekintetben rejtelmes életmód, a mit a 
vidra folytat, mindenkor nagy mértékben felköltötte 
nemcsak a vadászemberek hanem a természettudósok 
figyelmét is. Igazi eleme gyanánt, otthonaként a vizek 
mélyét tekinthetjük. Szokott vizeit csakis oly esetek
ben hagyja oda, midőn a régi otthon már nem nyújt 
neki elegendő táplálékot s e miatt más vizeket kény
telen pusztításai szinteréül választani, vagy pedig ha 
makacs és veszedelmes üldözések kényszerítik meg
szokott haldus vizeinek odahagyására. A szokott vizei
ből elüldözött vidra azonban idővel megint visszatér 
a régi otthonba ha látja, hogy veszélyek már nem 
fenyegetik ott.

Szárazon üldözött vidrák sietve igyekeznek igazi

Egy keményvonásu mérnök megszólalt:
— Lehetetlen. A tenger viharos . . . Kétszer 

huszonnégy óra . . .
— Lehetetlen? Angol mérnök mondja ezt? Mikor 

Anglia trónörököséről van szó? Ha százszor lehetet
len, akkor is meg kell lennie. Tiétek a flotta egész 
ereje. Anglia egész ereje . . .

. . . Jött a jelentés: megtalálták az Alfát. A mér
nökök elindultak a munkát megkezdeni.

A tengernagyi hajóra megjött a fiatal, szőke 
herczegasszony. A hirt hallotta már. Könnyes volt a 
szeme és egyre feltört a zokogása.

— Üzenhetek neki?
— Igen, fenség.
— Jelentsék, hogy itt vagyok a hajón.
A hadnagy olvasta a választ:
— Mary, az a vigasztalásom, hogy rád gondolok-
— Nincs semmi bajod, drága George?
— Semmi bajom, drága Mary; az életünk pedig 

az Ur kezében van.

— Meg fognak menteni, George.
— Én az Urban bízom, Mary.
A brit flotta ereje teljes megfeszítésével dolgozott 

azon, hogy az Alfát kiemelje a mélységből. Vigaszta
lan, csüggesztő, keserves munka volt, küzdelem a 
viharos tengerrel, a huszméteres mélységgel.

A szerencsétlenség hire már fölverte Londont is. 
Az esti lapok hasábos czikkekben jelentették a katasz
trófát és midannyian azt Írták, hogy a mentés munká
latai sikerrel biztatnak. Az Evening Nevs-ban azonban 
ezt irta egy mérnök:

— Az angol trón örököse haldoklik. A velszi 
herczeg utolsó óráit éli. Hiába a brit flotta minden 
ereje és hiába Angolország minden hatalma, kétszer 
huszonnégy óránál előbb a viharos tenger vissza nem 
adja zsákmányát. Az a tizenkét ember ott húsz méter
nyire a tenger alatt sokkal biztosabban el van veszve, 
mint az, a ki a gilotin alá hajtja a fejét. Mert ezt még 
megmentheti az utolsó perez, a kegyelem, a véletlen, 
de nincs a világnak az a hatalma, az a véletlen, az
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otthonukat, a vizet elérni, a hol a vadászember vagy 
más egyéb üldözőjük elől mindenkor kellő bizton
ságba helyezkedhetnek. Angolna simaságu mozgékony 
testük széles és erőteljes uszóbártyáik, kormányzó 
rúd gyanánt szolgáló hosszú és erős farkuk, végül 
majdnem egészen vízhatlannak mondható szőrméjük: 
mind olyan segédeszközök, melyek birtokában a vizek
ben teljesen otthon érezhetik magukat.

A vidra úszásában gyors, kitartó és szerfelett 
ügyes még a viz alatt úszásban is; mozdulatai minden 
irányban gyorsak és szabályszerűek. Hogy mennyire 
gyakorlott az úszás mesterségében, azt legjobban be
igazolja párzás idején, midőn választottjával együtt 
leirhatlanul kecses mozdulatokban hódol a viz színe 
alatt is a szerelem örök törvényeinek s szerelmi 
mámora közepette sem feledkezik meg az úszás tör
vényeiről s a kellő óvatosságról. Sajnos, ritkán van 
alkalma vadászembernek ilyesmit megfigyelni, s ha 
mégis oly szerencsés ilyesminek szemtanúja lenni, a 
legritkább esetben van alkalma kristálytiszta víztükör 
mellett megfigyeléseit végezni.

A nőstény, párzás idején, az úszás művészeté
nek összes rendelkezésére álló mesterfogásait igénybe 
veszi, csakhogy minél kívánatosabbá tegye magát párja 
előtt s hogy minél nehezebbé tegye ennek a győzel
met; a him ennek következtében néha a dühösségig 
türelmetlen, — mígnem vehemen mozdulatok közben, 
néhány erőteljes és villámgyors uszótempóval végre 
is . . . győzelemhez jut.

A viz felszíne alatt lefolyó ilyen érdekes küzdel
mek közepette a vidrapár egyike-másika gyakrabban 
fölbukkan, hogy levegőhöz juthasson, ám rendesen 
csak picziny orra végét szokta a viz felszínére hozni; 
testének többi része a viz alatt marad. A beszivott 
levegővel nagyon takarékosan bánik s rendszeres idő
közökben, a viz színén mutatkozó egy-egy légbuborék 
mutatja, hogy a vidra kibocsátja magából a beszivott

az eshetőség, a mely az Alfa haldoklóit megtudná 
szabadítani. Anglia trónörököse meghalt.

Londonban óriási izgatottságot keltett a hir. 
Anglia trónörököse és tizenegy brit, jó tengerész, bátor 
katona segétséget vár Angliától és Anglia nem tud 
rajtuk segíteni. A tengerek ura nem bir a tengerrel.

Londonban hörgőit az izgatottság. Leszállt az est 
és jöttek a szomorú jelentések: a remény egyre keve
sebb, a tenger összetör mindent, a munka hiábavaló. 
A brit nekifog újra, a flotta izomszakadásig dolgozik, 
de — csak az Ur segíthet.

A londoni templomokban világosság gyűl ki. 
Bent imádkoznak az emberek.

A király és a királyné is a tengernagyi hajón 
van már. A tenger egyre nyugtalanabb, vad vihar 
közeledik. Ha ő felsége összes hajóit nem akarja 
haszontalanul föláldozni, vissza kell őket parancsolnia 
a kikötőbe, De hát a fia! Mi lesz a fiával! Mit bánja 
ő a hajóit!

A Marconi-készülék egy idő óta hallgat.

levegő egy részét, de egyúttal el is árulja ezzel hol
létét a figyelő vadászember előtt. Minél gyakoriabbak 
az egymásután felszálló bukorékok, annál biztosabbra 
vehető a levegőért felszínre kerülő vidra-orr fel
bukkanása.

Éppen oly biztos és merész úszó a vidra a vizek 
téli jégpánczélja alatt; önvágta kis lékeken szokott a 
jégpánczél alá bukni, s ha levegőre van szüksége, a 
jégtakaró lékeit majdnem mértani pontossággal meg
találja. Hihetőleg az a kevés világosság, a mi a lékeken 
át a jég alá hatol, szolgálhat neki legbiztosabb Út
mutatóul.

Az otthonát képező vizeket rendszerint a leg
nagyobb alapossággal szokta szemle alá venni s a 
főággal, esetleg tóval kapcsolatos egyéb patakokat, 
csermelyeket a legapróbb részletességgel szokta át
kutatni, kipusztitani. Pusztításai, végtelen falánksága 
mellett néha oly nagymérvűek hogy egy-egy folyóvíz 
mellékének halállományát valóságos végpusztulással 
fenyegeti. * **

Napsugaras nyári napokon, de még gyakrabban 
verőfényes téli napokon: a vidra feljő a vizek mélyé
ből a partra a napsütötte szárazföldre s ott látható 
élvezettel sütkérezik a nap fényében. A meleg nap
fény behatása alatt, a friss vízhez szokott máskor oly 
fürge állat csakhamar elbágyad s nem egyszer mély 
álomba merül. A vizekből a szárazföldre tett útjait, 
nyáron a letaposott füvekről és gyakori ürülékeiről 
nemcsak a vadászember, hanem a laikus is hamar föl
ismerheti. Mozgékonysága a szárazföldön nem sokkal 
áll mögötte a vízben észlelt fürge mozgékonyságának. 
Mozdulatai, kivált mikor két hátsó lábára áll, szer
felett eredetiek és kecsesek. Minden egyes útjába eső 
tárgyát óvatosan s nagy alapossággal szokott körül
szimatolni. Szárazföldi ilyen kiránduló utaiban hihe
tetlen gyorsasággal s majdnem nesztelenül szokott

— Fáraszt és kínoz az érintkezés, — hangzott az 
utolsó.üzenet. — Mentsetek meg!

De hogyan? Angolország királya lihegve jár a 
fedélzeten. A távolban ott dereng a London, az óriási 
világváros, az aggódó, a reszkető metropolis. Mit hasz
nál a milliók aggodalma és szeretete ?

Tizenkét óra. Villámos az éjszaka és tájtékos a 
tenger. A két királyi asszony zokog.

A Marconi-készülék megszólal:
— György velszi herczeg üzeni: El vagyok ké

szülve a halálra. Az erőm és az öntudatom elhagy. 
Utolsó perczekben anyámra és atyámra gondolok és 
terád én imádott hitvesem, drága Marym. Az Isten 
áldása legyen veletek. Imádkozzatok érettem.

Görcsös zokogás hallatszott köröskörül A távol
ban az óriási London siratta a brit nemzet halottait, 
a hajóhad félárbocra eresztette lobogóit és a tenge
részek könyeztek. Még egyszer megszólalt a Marconi- 
készülék.

— Fritzjames Herbert üzeni: Körben ülünk a
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előre haladni; kivételt képeznek hosszabb kiránduló 
utai, mikor is óvatosabb lassúsággal halad előre, 
lelkiismeretes szimatolgatásai közben egyúttal pihenőt 
is tartva.

Túlzott óvatossága a szárazföldön gyakorta cser
ben hagyja, főleg oly esetekben midőn kölykei társa
ságában tesz szárazföldi exkurziókat. Minthogy a 
kellemes napfényben a gondos nőstény szokott figyelme, 
a játszi kedvű kölykök mellett más oldalról is le van 
kötve, megesett már nem egyszer, hogy a házi 
boldogság örömeiben elmerült vidra-családot botokkal 
is agyon lehetett verni; bár hirtelen támadás esetén, 
midőn az öreg már elmenekülni nem képes, a hörcsög
höz hasonló mozdulatokkal és merészséggel, bátran 
szembeáll támadójával. Ebek támadásai elől meg nem 
hátrál s éles fogazata már nem egy bátor támadójá
nak okozta vesztét.

Az öregebb vidra majdnem borzhoz hasonló 
remeteszerü életet folytat s önző természeténél fogva 
más fajbeli társával zsákmányában sem meg nem 
osztozik, sem zsákmány-utaiban magát többi társai 
által megzavartatni nem hagyja. Fiatalabb korában a 
társas együttlétnek hive. A remeteszerü életet csak 
öreg hímeknél lehet észlelni; a nőstény, ha el is 
öregedik, fiatal hímeket gyakorta részesít kegyeiben s 
azokkal közös zsákmány-utakra indul.

A »soknejüség« nem ritkaság a vidrák életében 
s már nem egy vidra-családra bukkantak, melyben 
több nőstény társaságának egyetlen him volt a család
feje. Ám ritka kivételképpen az is megesett, hogy 
három hímet találtak egy nösténynyel közös együttlétben.

Számtalan megfigyelés igazolja, hogy a nőstény 
vidra szerfelett gondos anya s mint ilyen, fiait nagy 
gonddal neveli vagyis tanitgatja a zsákmányszerzés 
mindenféle fogásaira.

A már elegendő tápszert nem nyújtó vizek 
vidékéről a vidrák valóságos vándorutakat tesznek 
egyéb közelebbi vagy távolabbi vizek vidékeire; ilyen 
utaikban többnyire toronyiránt véve, ezáltal is tanú- 
bizonyságot tesznek nem közönséges értelmükről. 
Legtöbb esetben, bizonyos idő leteltével, ugyanazon 
utakon, a melyeken jöttek, vissza-vissza térnek döbbeni 
pusztításaik színteréhez, hol távollétük alatt a halállo
mány megint felszaporodhatott. Ám rövidebb vándor- 
utak sem tartoznak nálunk a ritkaságok közé, csak-

sziik középkamarában és várjuk a halált Imádkozunk 
a levegő egyre kevesebb . . .  A lélegzés fáj és nem
sokára elhagy az eszmélet . . .  A herceg elájult . . . 
Úgy hal meg ő, és úgy halunk meg mindnyájan, mint 
brit tengerészekhez illik, a kik Anglia dicsőségéért 
halnak meg . . . Éljen Anglia!

A készülék elhallgatott és nem szólalt meg többé. 
A vihar tombolt . . .  a hajók visszatértek a kikötőbe.

Csak harmadnap emelték ki a vízből az Alfát, a 
csodahajót, tizenkét brit tengerész koporsóját . . .

hogy ezeket egy és ugyanazon vízben megtéve 3—5 
napi időtartamnál hesszabb időre nem szokták kiter
jeszteni; ezek az ő lokális kirándulásaik.

(A »V. L.« uíán).

JH asznos tu d n iv a ló k .
Egy burgonyamivelési eljárás. Az alább 

elmondandó burgonyamivelési eljárás csak különleges 
esetekben érdemel figyelmet oly talajokban, amelyek, 
gyomosodásra nagy hajlandósággal bírnak s ahol a 
már elhatalmasodott gyomok más módon ki nem 
irthatok. A talaj előkészítés a szokásos módon tör
ténik s ha a talaj már kellő kulturállapotba hozatott 
a gumók befogadására, 50—60 cm. sor. és 35—40 
cm. növénytávollal vetjük el a burgonyát. A gumók 
a rendes mélységre ültettetnek, de a fészkek az ültetés 
után azonnal fel lesznek töltve oly magasra, hogy a 
gumókat legalább is 15 cm. vastagságú földréteg 
borítsa. Ezáltal elérjük azt, hogy a burgonya sokkal 
lassabban fog csírázni, mint normális ültetésnél, mivel 
a csírázáshoz szükséges feltételek közül az egyik, a 
levegő csak mérsékelt mennyiségben van jelen.

A különböző gyommagvak azonban különösen 
kedvezőbb időjárás alkalmával gyors csírázásnak in
dulnak, sok esetben az egész burgonyatábla kizöldül 
s ha most könnyebb boronával a sorok irányára 
keresztben a táblát jól megboronáljuk, ezen zsenge 
fejlődésü gyomokban igen nagy kárt tehetünk, úgy, 
hogy jelentékeny részük elpusztul. Pár napig a táblát 
semmiféle munkálatban nem részesítjük, mig az eddig 
még nem csírázott gyommagvak ki nem hajtanak. Ha 
ezen időpont elérkezett, a burgonyafészkeket a nor
mális mivelési módnál szokásos vastagságú föld
réteggel fedjük be, vagy ha esetleg a boronálás alkal
mával csak kevés föld huzatott le, azokat csak a 
rendes és szükséges vastagságú földréteg fedje. Eköz
ben természetesen a gyomok szintén irtatnak s ezáltal 
elérjük azt, hogy burgonyatáblánk azoktól teljesen 
megtisztult. Ezen gyomirtási eljárás kissé költséges, 
azért, mint fentebb is említettük, csak nagyon gyomos 
területeken ajánlható.

K Ü L Ö N F É L É K .
Mesterséges tüzhányóhegy. Egy amerikai 

milliomostól kitelik az is, hogy a löldjeit vízzel bo- 
rittatja el, csak azért, hogy a maga gusztusa szerint 
és a saját pénzén készült tengerben gyönyörködhessék. 
Egyszer már egy ilyen pihent elméjű és sok pénzű 
amerikai azt tervezte, hogy a föld forgását, ha csak 
egy pillanatra is, meg fogja állítani. Valamennyin túl
tett azonban egy amerikai milliomos terve, a melyet 
egy angol lapban olvasunk. Nemrég halt meg a dús-
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gazdag Pabszt Frigyes, a sörkirály Elképzelhető, hogy 
a sörkirálynak vidám élete lehetett, mikor az Unió 
egész területén az ő sörét itták az emberek legszíve
sebben. Sok furcsa passziója volt a milliomosnak, kertje 
talán legszebb a földkerekségén, s benne temérdek 
szarvas, őz, s egy csomó szelídített vadállat járt szaba
don. Legkedvesebb állata Pabszt Frigyesnek egy kénguru 
volt, a mely gazdáját oly hűségesen szolgálta, hogy 
irodájában is mindig ott feküdt mellette, együtt jár
tak az utczán, sőt a hálószobájában is aludt. A mil
liomos kertjében egy roppant magas hegy volt, s ezen 
a hegyen kutat akart furatni, de a mérnök, a kit 
ezzel a munkával megbízott, elhibázta dolgát, s több 
ölnyi fúrás után sem akadtak forrásra. Pabsztot 
bántotta a dolog, megharagudott a mérnökre s rápa
rancsolt, hogy úgy végezze dolgát, hogy ha forrást 
nem talál, addig fog vele ásatni — ha szükséges, 
a föld közepéig is — mig a föld gyomrában elérik 
a folyékony, tüzes lávát és a makacs föld tüzet ad 
majd, v í z  helyett. Hiába ástak, sem tüzv sem viz nem 
került elő s a milliomos — mit tehetett egyebet — 
elrendelte, hogy mérnöke készítse eL neki egy olyan 
tűzhányónak a tervét és költségvetését, a mely mun
kájában egv rendes, természetes tűzhányótól semmi
ben se különbözzék. Gépek működjenek a belsejében, 
s ezek oly tökéletesen okádják a tüzet, akárcsak maga 
a Vezúv. A terv elkészült: csekély tizennégy millióból 
kikerült volna egy szerényebb tüzokádó, de ez csak 
tüzes kőszenet és forró vizet ontott volna ki magából, 
mig huszonegy millió kétszázezer forintért olyan pom
pás tűzhányót csinált volna a mérnök, mint az Aetna. 
Ugyanazokat az anyagokat bocsátotta volna ki, még 
a füstjének is ugyanaz a vegyi összetétele lett volna, 
sőt ezzel a drágább fajtájú tüzokádóval a környék 
szórakoztatására kisebb-nagyobb földrengéseket is lehe
tett volna rendezni. Gáz-generátorok működésével, 
oxigén táplálta volna az égést, mig a kiömlő anyago
kat vegyi utón állítottak volna elő. A tűzhányó műkö
désbe hozatalára csak két ember kellett volna, a kik 
a gépeket kezeljék és sütögessék a mozsárágyukat, 
mert durrogatás nélkül, ki látott már egy valamire való 
tűzhányót? Meg is kezdték a munkát; nagy üreget 
ástak a hegy belsejében, a hova a gépeket rakták 
volna. Senki sem tudta, hogy mi készül, csak a mérnök 
és Pabszt Frigyes, no meg persze — a kénguru. Hanem 
a dolog abbamaradt. A világért sem a mérnök tudomá
nyán múlt, nem is a kénguru volt oka, hanem maga 
Pabszt Frigyes, a ki hirtelen meghalt. A kapzsi örö
kösök betömették a tűzhányó katlanát, a mérnököt és 
a kéngurut pedig rövidesen szélnek eresztették. A 
vidék lakossága értesülvén az abba maradt tűzhányó 
sorsáról, örül, hogy nem lett belőle semmi, mert ha 
a Pabszt Frigyes sörétől néha dülöngélve is jártak az 
emberek, az már csak mégsem járta volna, hogy 
Pabszt Frigyes mozgassa a földet talpuk alatt.

azt mondja el, hogy a sarki kutya (canis antarctisis) 
egy nagy csapata félelem nélkül közeledett Falkland- 
szigetén Byron matrózai felé, a kik legelőször kötöt
tek ki a Déli-óceán ez elhagyatott földjén. — A vadon 
élő és szelídített kutya közt azonban nagy a különb
ség. Fleuvigant Írja, hogy a vad kutya ugatni sem 
tud. Az ember társasága az, a mely a kutyát mintegy 
kiműveli, társai fölé emeli és szinte egyéniséget ad 
neki. Rég ismert dolog, hogy a gazda jellemző tulaj
donságai: nagylelkűsége, kapzsisága átragadnak a 
kutyájára is. A hangnak ama számtalan színezetét, 
a mely a nevelt kutyát megkülönbözteti parlagi tár
sától, szinte az ember környezetében kapja ez az ál
lat és számtalan eset bizonyítja, hogy az együttélés 
megszűnésével ismét elveszti. A csaholás, a szűkülés, 
a vonitás, a nyöszörgés egyidőben azt a hitet keltette 
a tudósokban, hogy van egy külön kutya-nyelv. Sőt 
még sokan emlékezni fognak arra a szenzáczióra, a 
mit a múlt században Birkman Frigyes keltett, a ki 
határozottan állította, hogy a porták derék éjjeli őri
zőinél hatvan szót tudott megkülönböztetni. A ku
tyáknak a babiloniak szinte babonás tisztelői voltak. 
Ez állatfajnak az emberhez való ragaszkodását a lé
lekvándorlással magyarázták. Azt hitték ugyanis, hogy 
az ember halála után a lélek egy ideig valamely 
kutyába költözik és igy vezekel bűnei szerint hosszabb- 
rövidebb ideig, szolgaságra és némaságra kárhoztatva.

A kutya leszármazása. Keller K. dr., ki évti
zedek óta foglalkozik a legrégibb háziállatok leszár
mazásával, legutóbb az eb eredetéről érdekes tanul
mányt irt egy német szaklapban, melyből érdekesnek 
tartjuk a következőket közölni. A mi az eb leszárma
zását illeti igy mondja ezt többek között Keller dr- 
kétségtelen, hogy az óvilág ebei vagy a farkastól, 
vagy a sakáltól származtak le. Főleg az utóbbi, úgy 
látszik, legelőször lett megszelídítve és pedig a keleti 
földközi tengerparti tartományokban és képezhette az 
összes spitz-ebfajták törzsapját. Más ebfajták minden 
valószínűség szerint az afrikai vagy ázsiai agártól ered
nek, mind például az afrikai paria-eb, mely a canis 
antbustól s az agár az abessyniai canis simensistől. 
Ezen utóbbi vadkutyafajhoz legközelebb áll az orosz 
Barsói és a perzsa Tasi. A borzebeket és tacskókat 
korai tenyészeltérésnek mondja. A dogg eredete tudva
levőleg a legnehezebben állapítható meg, mert hiába 
keresgéltek egy ős csontváz után, mely félig-meddig 
az ős formára engedett volna következtetni. Keller dr. 
a doggot a tibeti eb (canis niger) leszármazottjának 
mondja. Az amerikai ebek pedig, Keller szerint, a 
mennyiben nem árulnak el Európából eredő formákat, 
az amerikai farkasra (canis occidentalis) és a prairie- 
farkasra (canis latrans) vezethetők vissza.

##• *?/• *?/» #?/• *?/• *$•

A kutya. Az embernek leghűségesebb barátja, 
védője, vagyonának őrizője a kutya, a mely sorsát 
ősidők óta az emberéhez fűzi. Csodálatos az a hűség 
és ragaszkodás, a melylyel ez az okos négylábú az 
állatok mindegyikétől rettegett ember közelében meg
marad. Az általános rémületben, mely a térfoglaló 
embert szereplése óta nyomon kisérte, egyedül a kutya 
nem osztozott, a mely, úgy látszik, a maga jószántá
ból az ember kezébe tette volt le a sorsát. Az a cso
dálatos vonzalom, a mely a kutyát már az ősidőkben 
az ember közelébe űzte, ez állat valamenuyi fajtájá
ban ma is megvan. Még olyanokban is, a melyek 
soha embert nem láttak. Darwin följegyzéseiből tu
dunk erre egy nagyon érdekes esetet. Ez a följegyzés

H Í R E K .
Gyógyítás — veréssel. A torontálmegyei Csenta 

községben a esendőrőrsnek tudomására jutott, hogy a 
faluban egy Cziglity Milosné nevű javasasszony külön
böző betegségekben szenvedő emberek gyógyításával 
foglalkozik s ezekkel a betegekkel a legkegyetlenebbül 
bánik. A csendőrök a minap váratlanul megjelentek a 
kuruzslónő lakásán, éppen akkor, a mikor az asszony 
betegeinek kurálásával foglalkozott. A gyógyítás pedig 
abból állott, hogy egy fiatal legényt és leányt össze
kötözve hatalmas doronggal irgalmatlanul ütlegelt. A 
leány, Katity Krisztina és a legény, Zsivánovics István, 
több sebből vérezve eszméletlenül feküdtek már a föl
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dön. A csendőrök vallatóra fogták a szerencsétlen 
pacienseket, a kik sirva panaszolták el a csendőrök
nek, hogy eskorban szenvednek s szüleik abban a 
meggyőződésben lévén, hogy az ördög lakozik bennük, 
odaadták őket a kuruzslónőhöz, hogy kiűzze belőlük 
a rossz szellemet. Elmondották, hogy már három hete 
vannak Czigiitynénél, a ki mindennap kegyetlenül meg
veri őket. Hasonlómódon bánik el a kuruzsló-asszony 
többi betegével is. A szerencsétleneknek egész testük 
csupa seb s Oláh Béla dr. járásorvos konstatálta, hogy 
a veréstől már elméjük is meghibbant. A csendőrök 
kihallgatták a két beteg szüleit is, a kik hidegvérrel 
ismerték el, hogy ők adták gyermekeiket Cziglitynó 
kezébe, hogy gyógyítsa ki őket betegségükből s a sú
lyos sebekért egyáltalán nem hibáztatják a kuruzslónőt. 
A csendőrök a kuruzslónő házában nagy halom szere- 
csikát és különböző mérges kenőcsöket találták elrejtve, 
a mit nyomban elkoboztak. A kuruzslónő ellen meg
indították a vizsgálatot.

Gyilkos vadorzó. Déváról jelentik: A havaso
kon a legutóbbi időben erősen űzik az orvvadászatot, 
ugyannyira, hogy a hatóság dijat tűzött ki a vadorzók 
kézrekeritésére. A Koszta Mozseszila nevű havason a 
napokban a favágók észrevették, hogy két vadorzó a 
tilosban vadászik. A kitűzött jutalom elnyerése által 
serkentve, a vadorzók után mentek és ezeket üldözőbe 
vették. A favágók közül kettőnek, a Sibotean testvé
reknek sikerült a vadorzókat megközelíteni mire egyik 
vadorzó megállt és fegyverét elsütötte Sibotean Józsefre, 
ki a golyó által találva összerogyott és néhány perez 
múlva meghalt. A vadorzó ezután elmenekült, de a 
csendőrség elfogta Sztojka Nikola személyében és át
adta a dévai ügyészségnek.

Végzetes tengeri hadgyakorlatok. A minap 
egy föld alatt járó hajója sülyedt el az angol flottának, 
ma újabb balesetéről adnak hirt a londoni táviratok. 
A mikor minap este a torpedó-hajók támadó mozdula
tot végeztek a portsmouthi kikötő ellen és a torpedó
naszádok megkisérlették fényszóróktól észrevétetlenül 
a kikötőbe lopózni, a Peazer nevű torpedó-romboló 
földet ért A hajót teljesen elveszettnek tekintették, de 
később mégis felszabadították. A gyakorlatot Henrik 
porosz herczeg tiszteletére rendezték és rengeteg kö
zönség nézte végig, melynek soraiban a torpedó-rom
boló megfeneklése óriási izgalmat keltett. Az Egyesült- 
Államok egyik flottagyakorlatán még nagyobb szeren
csétlenség történt. A Missouri csatahajón felrobbant 
hadgyakorlat közben egy pánczél-toronyágyu és 29 
ember halálát okozta. A hátulsó pánczélostoronyban 
közel a kijárathoz 25 holttestet találtak egy rakásban. 
A holttestek teljesen meztelenek voltak a felismer- 
hetetlenségig eltorzítva, ruháik teljesen elégtek.

Harcz a tengeren. Félelmetes jelenetek ját
szódtak le legutóbb az Arabica nevű angol kereske
delmi gőzhajón, a mely New-York és a dél-amerikai 
Montevideó között szokott közlekedni. Gallen-Lucei, 
olasz születésű fütő ugyanis kicsinyes okokból egy 
társával összetűzött, azután revolverrel és tőrrel súlyos 
sebeket ejtett rajta, úgy hogy alig lehetett a keze kö
zül kiszabadítani. A kapitány és a hajótisztek meg 
akarták fékezni a rabiátus olaszt, de nem birtak vele. 
Az egyenlőtlen és véres küzdelemben a kapitány és 
két hajótiszt súlyos sebeket kapott. Végre mégis sike
rült megfékezni a dühöngő olaszt, a kit harczközben 
a hajófenékig üldöztek, ott aztán lefegyverezték. Mihelyt 
a gőzös Montevideóba érkezett, átadták őt a hatóság
nak. A rendőrségen Gallen-Lucci henczegett s nemzeti 
hőstettnek tüntette föl a cselekedetét, mert a különös 
harezot valósággal Itália diadalának tartja Anglia fölött.

Czigányok támadása. A szepességben szinte 
napirenden van a kóborló czigányok garázdálkodása. 
Április 8-án történt, hogy Czakóné Kai! Mária, a ki a 
volt lőcsei járásbiró leánya, kocsin Harakóra igyeke
zett; kíséretében volt a leánya és Léber Antal hadnagy. 
Sibra fürdő közelében haladt a kocsijuk, a mikor hir
telen megtámadta őket egy czigánykaraván. A rablók 
hatszor rájuk lőttek, de szerencsére senkit sem talál
tak el. A hadnagy szembe fordult velük, a mire a 
czigányok eliramodtak. Később ugyanez a karaván 
Nemessánban betört a Rácz-féle házba s revolverrel 
megsebesítették Rácz Henriket a lábán, Ráez Manót a 
fején és a házigazdát a kezén. A czigányok, a midőn 
a községbeliek összefutottak, elmenekültek.

Erdőőri vadász, vagy vadőri,
vagy ezekhez hasonló állást keres 28 éves nőtlen 
egyén, ki a görgényi erdőó'ri szakiskolát 1894 évben 
jó eredménynyel végezte s az erdőőri e szakvizsgát 
1896-ban Budapesten kitűnő sikerrel letette. Megfelelő 
jártassággal bir az összes erdészti teendőkben, a vad
nak tenyésztésében, óvásában, kártékony vadak pusztí
tásában és az irodai teendők végzésében is. A magyar 
nyelven kívül még szóban és Írásban bírja a német 
és román nyelvet is.

Bővebb felvilágosítással szolgál: Árion István 
Ruha-Egres (u. p. Alsó-Jára). 3—3

Alkalmazást keres
erdészetnél egy 22 éves fiatalember, ki a liptó-ujvári 
in. kir. erdőőri szakiskolát jó sikerrel végezte, egy 
évig már alkalmazva volt s az erdőőri szakvizsgát is 
jó sikerrel letette; magyarul és németül jól beszél. 
Szives megkeresések a következő címre intézendők: 
Jauch Ferenc végzett szakiskolás, Alsó-Mocsolád, u. 
p. Mágocs, Baranya megye. 5 — 5

U H U T
vadászathoz alkalmasat keresek megvételre. Ajánlatok 
küldendők: Gröftner Viktor urad. tiszttartó.
3—3 Ságh. Temes megye.

#
Á r v e r é s  u t j á n  2—3

sikerült egy nagy raktár valódi angol férfiruha szövetet potom 
áron megvásárolni, miáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy a mig ezen valódi gyapjúszövet tart, készítek saját 
férfiszabó műtermemben remek szabású és elegáns kivitelben 
egy teljes férfiöltönyt mérték szerint

XS f o r in té r t
finom minőségű, fekete, sötétkék, szürke, drapp vagy barna színben.

Vidéki rendelések 12 frt. utánvét mellett szállíttat
nak s a fennmaradó 6 frt 60 nap múlva fizetendő. Ezen 
idő alatt a t. rendelő meggyőződhetik a szövet kitűnő 
minőségéről.

Rendelésnél a szövet színe megnevezendő. Mértéknek 
elegendő az alanti mérték-utasítást kitölteni vagy egy viselt 
ruha beküldése.

LICHTMAMM SÁNDOR férfiszabó-terme.
Budapest, Rottenbiller-utcza 4. félemelet.

Utasítás a mértékvételhez, a) A kabát számára: Cm.
Háthossza a gallérvarrás^ól k e z d v e .................... . .
Ujjahossza a hát ujjavarrásától kezdve ............................ .............
Mellbőség a mellényen át a hóna alatt .......................

b) A nadrág számára:
Belső nadrág hossza a lábközvarrástól egészen a czipő

sarkáig . . . . . . ....................... ....  .......... .
Hasbőség a mellényen át m é rv e ..................................... .............
A mellény hossza az inggallér hátsó gombjától elől mérve _____

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen

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



Előfizetési árak : Hirdetési dijak :
E í j é s z  é v r e  ... ... ... ... B k o r .  ?<• Megjelenik minden vasárnap. « Egy hasábos garmond sor vagy annak
F é l  é v r e  ... ... ... ... ... 4  „ ^  helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél
IsT egfyed  é v r e  —  ... ... 3  „ |á Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: minden szó után előre beküldendő 4 fill.
„SzAszvAROsf^TOYoS^dmérrSzászvárosra, |  PODHRADSZKY E m IL. |  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
kéziratok a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők. ---- sékelt dijak egyezség Szerint. ----

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. május 1. 31. szám.

Tisztelt olvasóinkhoz!
Értesítem a tisztelt olvasókat, hogy lapunk 

administratióját folyó évi május hó 1-től 
kezdődöleg a „Szászvárosi Könyvnyomda 
Részvénytársaság" kezelésébe adtam át, miért 
is ezen naptól kezdve úgy az előfizetési, 
valamint a hirdetési dijak is kizárólag a 
„Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytár
saság" címére küldendők.

Az előfizetési dijak ilyen módon való be
küldésének megkönnyítése céljából lapunk múlt 
számához mindazok részére, kiknek előfizetésük 
vagy már előzőleg lejárt, vagy pedig a jövő 
május hó végéig le fog járni, előnyomott utal
ványlapok vannak csatolva s kérem az illetőket, 
hogy a jövő május hó elejével úgy eddigi hátra
lékaikat kiegyenlíteni, valamint előfizetéseiket is 
megújítani szíveskedjenek.

P o d h r a d s z k y  E m il.

A nyugdíjazás Hintéséhez.
(Folytatás.)

A fentebb előadottakból megcáfolhatlanul 
nyilvánvaló, hogy az egyes évtizedek közé ékelt 
időt a nyugdíjazandó a jövője biztosítására nézve 
teljesen haszontalanul töltötte el szolgálatában s 
ebben semmiféle érdemeket sem szerzett ma

gának arra nézve, hogy ezután nyugdija ará
nyosan emeltessék, mert ha például a 20 évi 
szolgálati idejébe csak egy nap is hiányzik, az 
idézett nyugdíjtörvény rideg és méltányosságot 
nem ismerő szakasza szerint csak az előző év
tized, tehát csak a tiz évi szolgálat után kiér
demelt nyugdijára tarthat igényt s ugyancsak 
ismétlődik ez a teljesen be nem töltött 30 és 
40 évi szolgálatnál is.

Már a tisztviselők egészen más elbánásban 
részesülnek, mert bár ezeknek a nyugdíjra való 
igényük .csak a betöltött 10 évi szolgálat után 
jut érvényességre, mégis ekkor már a nyugdij 
alapjául beszámítható javadalmazásuk 40 szá
zalékát kapják nyugdijképen s a tiz éven túl 
eltöltött minden egyes szolgálati év után a nyug
dijuk az alapul szolgáló javadalmazás 2 száza
lékával növekedik, a mely fokozatos növekedés 
segélyével azután 40 évi folytonos szolgálat után 
ők is elérik a nyugdíjba vonulás alkalmával 
élvezett s nyugdij alapját képező egész fizeté
sükkel egyenlő teljes nyugdijat.

A most előadottakból tehát kitűnik, hogy 
az állami alkalmazottaknál egy és ugyanannak 
a szülőnek két különböző elbánásban részesülő 
gyermekeivel találkozunk, és pedig az édes és 
a mostoha gyermekekkel, (bár az édesek sin
csenek valami nagyon megelégedve sorsukkal) 
a melyeknek ilyen megkülönböztetésükhöz mért- 
ten lesznek a földi javak kiosztva.

Az emberben önkénytelenül is fölvetődik
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az a kérdés, hogy tulajdonképen miért van ez 
igy? Talán azért, mert a tisztviselők nagyobb 
előtanulmánynyal, több iskola végzése után lép
tek szolgálatba, mint az altisztek? De hiszen 
ehez arányitva javadalmazásuk s ennek alapján 
nyugdijuk is megfelelően nagyobb az altiszteké
nél s ebben a tekintetben már ez által lett 
nekik igazság szolgáltatva. Avagy talán abból a 
felfogásból indultak ki a nyugdíjtörvény megal
kotói, hogy a nyugdíj nem egyéb, mint az azt 
adományozónak ajándéka, a melyet csak külö
nös kegyelme jeléül szolgáltat s igy a ki azt 
kapja, csak örülhet, hogy egyáltalán élvezheti s 
elégedetlenségnek, vagy zúgolódásnak nincs 
helye, mert utóvégre is „ajándék lónak nem 
nézik a fogát.“ Vagy talán abból a hiedelem
ből indultak ki, hogy az altiszt nyugdija a tiszt
viselőkéhez hasonló fokozatos számítás mellett 
azt olyan jó módba helyezné, hogy belőle lukul- 
lusi lakomákat csaphatna és dőzsölhetne?

Ezek az érvek, — ha valóban fennállottak 
—  nem egyebek téves sofismáknál, mert bizony 
az osztó igazság úgy hozná azt magával, hogy 
az, a ki alkalmazottjaitól a szolgálatban egyen
lően megköveteli a buzgóságot, kitartást, oda
adást, hűséget, az ezekért járó javakat is egyenlő 
arányban és mértékkel osztogassa nekik.

És most nézzük, hogy vájjon előnyére van-e 
ez a beosztás magának az államnak s nem ve- 
sziti-e azt el a réven, a mit megnyer a vámon?

Világítsuk ezt meg egy példával.

Valamely altiszt érzi egészségének pusztu
lását, testi szervezetének bomladozását, érzi, 
hogy közeledik az idő, a midőn a test —  bár 
a lélek kész lenne, — erőtlenségében meg fogja 
tagadni a további szolgálatot s igy majd nem 
fog megfelelhetni a reá váró feladatoknak, nem 
fogja már többé betölthetni azt a munkakört, 
a melyben hivatásából kifolyólag mozognia kell, 
de még egészségének helyrehozása, életének ez 
által való meghosszabbítása is megkívánja, sőt 
hangos szóval követeli a megpihenést s igy 
nyugalomra vágyik. Menne is szívesen és áten
gedné örömest helyét más fiatalabb, edzettebb 
erőnek, ha nem volna itt a bökkenő, hogy va
lamely szolgálati évtizedének eléréséhez még 
néhány esztendő hiányzik s ha ezt el nem éri, 
olyan csekély nyugdíjban részesül, mely nem 
hogy egészségének helyreállítására, a nehéz szol
gálatban elernyesztett erejének újból való gyűj
tésére, de még csak a mindennapi száraz kenyér 
megszerzésére sem elégséges, kivált akkor nem, 
ha ezt még néhány családtaggal is meg kell 
osztania, mert utóvégre is ezeknek még kevésbbé 
szabad koldustarisznyát akasztani a nyakukba, 
mint önönmagának. Várni kell tehát s huzni 
tovább az erőt már meghaladó igát, mig a leg
közelebbi évtized be nem telik. Ki is gondolna 
ilyen esetben arra, hogy vájjon betöltheti-e 
olyan mértékben munkakörét, mint a hogy azt 
a szolgálat érdeke megkívánja? Itt az a fő, 
hogy akármikép, csak teljenek a napok és az

e S ----------------------7 3 ^ ---- ---- ^ 2 ^ -----
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Hiuz-fogás csaptatóval.
— Az „E. L.“ után. —

F u c h s Fr. fűerdész Trencsénmegye Tyerheva köz
ségében nemrég egy hatalmas hiuzt fogott vasban. E 
ragadozó a Kárpátok vidékén terjedni és szaprodni lát
szik, azt hiszem tehát, nem végzek haszontalan munkát, 
ha Fuchs ur ezúttal sikeres fáradozásait, melyet e ra
gadozó pusztítása körül kifejt, saját közlése után az ot
tani vadászati viszonyokkal együtt megismertetem.

Vadászterületem zöme — mondja F. ur — a vrát-- 
nai völgyben fekszik, kiterjedése a havasi legelőkkel ré
tekkel és sziklákkal együtt mintegy 7000 k. holdat tesz, 
s a Fátra-havasok éjszaki oldalán roppant meredek, kő
sziklás szaggatott terrénumot képez, luc-, jegenyefenyő 
s bükk állabokkal. Erdőterületem fekvéséről fogalmat

adhat az, hogy annak mintegy harmadrésze véderdőnek 
tekinthető.

Ily vad sziklás területen a ragadozók örömest tar
tózkodnak, ellenben a hasznos vad szaporodására nem 
kedvezők a visízonyok, mert a sziklák közti üregekben 
a szárnyas, és szőrmés ragadozók minden neme biztos 
menhelyre talál, a zord éghajlat és szűk táplálék ellen
ben megannyi akadályul szolgál a hasznos vad szapo
rodására.

így nálam 14 év óta egyetlenegy siketfajd sem 
ejtetett el s ennek dacára ma is csak 6—7 kakas szo
kott kerületemben dürögni. Nyár elején rendszerint 4—7 
fészket találunk s a tojáshéjak után ítélve, a fiókák több
nyire szépen kikelnek; az állománynak tehát évenként 
legalább 20 darabbal kellene szaporodni; a valóságban 
azonban szaporodás ezen szép vadban nem tapasztal
ható. Épen igy áll a dolog az annyira keresett császár- 
madárral is.

E kedvezőtlen körülménynek, úgy hiszem, az előbb 
említetteken kívül abban rejlik az oka, hogy a hasznos
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évek. A beteges test fogyatékosságaihoz azután 
még társul szegődik az elkedvetlenedés, a rideg 
közöny, a nembánomság, valamennyien közösen 
munkálkodván a munkakedvnek és a buzgóság- 
nak lelohasztásán. Egy szóval: tesz ugyan még 
szolgálatot, de már nem annyira kötelességér
zetből, mint inkább, hogy annak meg legyen a 
látszatja.

Az ilyen nem jó kedvből és belső buzgó- 
ságból, hanem muszájból való, erőltetett szol
gálat azután mig egyrészt az azt teljesítő egész
ségét, erejét teljesen felemészti, másrészt a szol
gálatadónak is mérhetlen és kiszámithatlan kárt 
okoz, melyet ha az szigorúan mérlegelne, ok
vetlenül rá jönne arra, hogy előnyösebb lenne 
rá nézve az ilyen kénytelenségből tovább szol
gálótól még a magasabb nyugdíj árán is meg
szabadulni s helyét egy újabb, friss erővel 
betölteni.

A tiz éven alul szolgálók — mint már fen
tebb említettük, —  bizonyos esetekben végkielé
gítésre tarthatnak igényt, mely a beszámítható 
öt szolgálati évig az egy évi, mig ellenben öt 
évi szolgálaton túl egészen tiz évi szolgálatig a 
két évi fizetés összegét teszi, természetesen itt 
épen úgy, mint a nyugdíjazásnál a különféle 
mellékjárandóságok nem jönnek számításba.

(Folytatása következik.)

E R D É S Z E

vad állandó tartózkodásul nem kedveli a sziklás, mere
dek s hideg hegyoldalakat s azután a ragadozók által 
is zavarva, szelidebb erdőkbe vándorol át. A szomszé
dos zazrivai határban Árvamegyében a paraszt lesi-pus- 
kások folytonos pusztítása dacára alig 500 hold kis te
rületen évenkint 5—10 darab dürgő kakast lehet találni, 
s bár többnyire mindenik lelövetik, mégis van mindig 
belőle, mert a hiányt pótolják az én kerületemből tá
vozó uj jövevények.

Károsak azután a vadállományra az állandóan itt 
tanyázó kőszáli sasok és a nagy füles baglyok is. Egy 
pár kőszáli sas rendesen itt költ és fészkel, s noha az 
öregek egyikét vagy másikát a fészekből eddig minden 
évben kilőttem golyóval s fiókáit is elpusztítottam, mégis 
újra és újra megjelennek s csak fészkelő helyül válasz
tanak más fát vagy sziklát. Különös, hogy egy párnál 
több sohasem fészkel s nem is tartózkodik itten; de a 
mint az öregek egyikét lelövöm, r ö v i d  idő múlva 
mindig megjelent helyette egy más és ismét teljes 
lett a pár.

Az erdei szalonka.
(Skolopax rusticola L.)

— Irta: S z ő c s  K á r o l y .  —
(A „Z. L.“ után.)

Hazánkban nincs oly madárfaj, melylyel az erdei 
szalonkát összetéveszteni lehetne. Fogolynagyságu, alakja 
ezen sajátságos madárnak tömör, nyaka rövid, feje vas
tag, magas homlokkal; szegletes csőre 8—9 cm. hosszú, 
tövén majdnem vöröses, lágy, hajlékony, tompa végű; 
lábai középhosszuak, barnás színűek, talpig tollasok; 
szárnyai középhosszuak és tompák; farka rövid, 12—14 
tolla fekete és hegyibe fehérszinü; nagy szemei a hátsó 
fej felső részén állanak; testhossza 30 cm., röpszéles- 
sége 46 cm.; him és nőstény tollazata alig különböz
tethető meg egymástól; tollazatát általán nehéz leírni: 
rozsdavörösbarna vékony, fekete, rendes kereszt-sávok- 
kal és vörös-fehér-fekete nagy foltokkal. Mellén szürke
vörös, feketén hullámos, begye és hasa világosabb és 
sötét fedtollai fehéresen szegélyezvék. Egész tollszine- 
zete egy darab mohás fahéjhoz hasonlítható, de rajza 
élénkebb színezettel bir.

Az erdei szalonka ismeretes Japántól Hollandiáig, 
Lapvidékétől Észak-Amerikáig és Észak-Szibériától In
diáig. Észak felé vándormadár, Észak-Olaszország, Bal
kán és Észak-Spanyolországban azonban csakis átvonuló. 
Hazánkban vándormadár, mely kora tavaszszal érkezik, 
kelt és késő öszszel elvándorol.

Régi német vadász-szózat rossz fordításban :
Reminiscere: puskádat keresd elé.
Okuli: Már szokásuk elérkezni.
Letare: megjöttek igazára.
Judica: Még itt van maradéka.
Paimarum: álom trálárom.
Quasimodogeniti: Fészkelnek, hagyj békét neki.
Hazánk némely részein igy szokott lenni, bár nem 

mindenütt, azonban ez, csak több évet véve együtt, ál-

E kedvezőtlen viszonyok dacára is állandó kímé
lettel és a legnagyobb gondozással sikerült 2 év előtt 
őzállományomat 10 darabról mintegy 200 darabra emel
nem. Két év óta azonban nemcsak további szaporodást 
nem tapasztaltam, de sajnálattal s bosszankodással vet
tem észre, hogy oly sok gonddal felnevelt őzállományom 
ismét apadásnak indult.

Bántott a dolog s kutattam oka után. Nemsokára 
aztán, a múlt év január havában, midőn egy alkalom
mal nagy hó esett le, rá is jöttem.

Napszámosokkal takarmányt küldtem fel őzeimnek, 
gondnokságom hátsó, sziklás, vad részébe, hol a keze
lés szünetelése miatt ember nem igen fordul meg s ez 
alkalommal embereim egy széttépett őzet találtak. Gya
núm mindjárt a hiuz ellen irányult s csakhamar meg 
is győződtem, hogy nem vagyok tévedésben a gyil
kos felől.

Vasaim még nem voltak ekkor; mit volt mit ten
nem, strichninnel mérgezett csalétket raktam ki alkalmas 
pontokra. A hiuz csakugyan megjött; körüljárta a csal-
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talánosan történik, mely idő a szalonka jöttét körülbelül 
jelzi, azonban a szalonkáknak mégis e tekintetben külön 
kalendáriumok van. Érkezésének ideje többnyire március 
közepére esik, de enyhe tavasz idején már február 
végén is itt van.

Vannak rendkívüli ritka esetek, hogy hazánkban 
telelő szalonkát is láttak, én magam lőttem karácsony 
előtt egy meleg erdei forrásos helyen egy ízben két 
darabot.

A szalonka kiválóan erdei madár, hol sötét fek
vésű helyeken, rendesen sürü fiatalosokban, bokros, vi
zenyős helyeken legszívesebben húzódik meg, különösen 
tavaszkor, őszszel pedig inkább magasabban fekvő, 
szárazabb helyeket kedvel, általán gyepnélküli nedves 
erdei hantokat, hol könnyen gilisztázhatik, mely abból 
áll, hogy egész csőrét a földbe böki, honnan a rova
rokat szedegeti és felfalja. Érdekes e körüli eljárása, 
midőn csőrét a lágy földbe mélyíti, testével körben fo
rogván, egy alig hallható, mormoló és gurgulázó zajt 
okoz, mely a földben levő gilisztákat felzaklatja és 
mozgásba hozza, nagy szemeivel pedig minden eléje 
kerülő állatot tüstént észrevesz s ha a giliszta hosszú, 
darabokra szakítván, felfalja. Szívesen feküsznek a sza
lonkák kivált fiatal fenyvesekben, egeresekben, sürü 
bokros és füzes helyeken és hol egyszer előszeretettel 
tartózkodnak, általában az ily helyeket mindig fel szok
ták keresni.

Éjjeli szárnyas lévén, nappal fél, elrejtőzve vala
mely sürü bokor tövében tartózkodik, éjhomály beáll
tával kezd azonban élénkülni és a földön futkos. Járása 
lassú, inkább kúszó, mint futó, repülése gyors, könnyű 
és ügyes. Tehetségéről alig tudunk többet, minthogy 
jó látó- és tapintó érzékkel bir, de hallása is jó. A sza
lonka jó kedélyű, naiv, ijedős és gyanakvó állat, de 
azért más tehetségei is vannak, mert tapasztalásból tud
juk, hogy nem oly együgyü, mint látszik, de sőt némi

étket, de világért sem nyúlt hozzá. De minthogy folyton 
nyomoztattam, ugylátszik, megunta a zaklatást, tovább 
vándorolt és azon a télen nem mutatta többé magát. 
Később aztán megtudtam, hogy a gaz fickó a következő 
egész télen át a szomszédos gróf Pongrácz-féle óvári 
uradalom erdeiben tanyázott s ottan okozott roppant 
pusztításokat a vadállományban.

Tapasztalásaim szerint a hiuz mérgezése igen rit
kán sikerül, mert ez az óvatos ragadozó csak a legna
gyobb éhségtől gyötörve nyúl hozzá a kitett csalétek
hez. Célszerűbbnek találtam tehát a vasban való fogást, 
mire főleg Füzy barátom példája ösztönzött, ki a ma
gas Tátrában Hohenlohe herceg birtokain, Javorinán 
már 10 drb hiuzt fogott igy.

A hiuz vasba kerülve nem rágja le megfogott első 
lábát, mint néha a róka és farkas s azután a vasban 
fogott hiuzt esetleg elevenen is meg lehet tartani, de 
ha nem is, mindenesetre örömet okoz, ha e veszedel
mes rablót élve kerítheti az ember kézre.

A múlt nyáron nyomát észrevenni nem lehetett
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ravaszsággal is bir. Egymás közt különösen a himek 
viaskodni szoktak, kivált párzás idején, habár hajlékony 
csőrük miatt egymásban nagy kárt nem okozhatnak, de 
azért verekedésük elég komoly. Róluk nehéz többet 
megtudni, mert napközben elbújnak és a fölfedezéstől 
védi őket a föld színéhez hasonló tollazatjuk, néha 
azonban napközben mégis sikerül egy-egy szalonkát 
álmában meglepni, vagy midőn homályban valamely 
erdőtisztásra kijár, esetleg röpjátékát is észre lehet 
venni, de a beálló sötétség gyorsan végét szakítja kuta
tásainknak.

Megérkezésük után néhány napra tavaszkor be
következik a párosodás; a himszalonka köriilrepdesi a 
tojót estefelé, különös hangokkal, melyek „büszt“ vagy 
„buicz“ hangok, mit domboló „quo quo“ követ és ha 
e közbe valamely riválisra talál, csőrükkel fordulnak 
egymás ellen, néha oly vehemensen, hogy egymást röp
tűkben akadályozva, mindketten földre buknak.

Ez a szerelmi csatájuk, mely megszűnik, ha párra 
akadtak. A tojó azután néhány napra már fészket rak 
egy kis földvájásban, melyet oda hordott ágacskák és 
fűszálakkal kipárnáz, de legszívesebben fü és moha kö
zött, csendes, eldugott északi vagy havasvidéki he
gyekben.

Ezen fészekbe a tojó négy sima, világos rozsda
sárga alapú, sötétebb szinü, pecsétes, pontozottan frecs- 
csent tojását rakja le, melyeket maga egyedül 16—18 
nap alatt kikelt és kibújnak a roppant kedves, barna és 
fehér, általán földszinti fiókák, melyek azonnal elhagy
ják a fészket és mindkét szülőtől gondosan vezetve, 
tápláltatnak, háromhetes korukban már röpködnek a 
bokrok között s ha veszély fenyegeti, nyomban földhöz 
tapadva, láthatatlanná válnak. Ha már repülni tudnak, 
akkor a szalonkafiókák már nem igen sokat törődnek 
az öregekkel, hanem ki-ki a maga útját járja, mig a 
késő ősz zord ideje déli vándorlásra kényszeríti őket

pagonyomban, de feltűnő volt, hogy valamennyi őz sutát 
gidácska nélkül lehetett látni. Junius hóban még több 
helyt lehete észrevenni a magas fűben a kis gidák ki
taposott köreit, de később e jel is megszűnt, miből is
mét gyanítanom kellett a hiuzok jelenlétét.

Novemberben tehát, midőn az első nagyobb hó 
esett, rendszeres nyomozást indítottam meg ellene, de 
a járható erdőrészekben még akkor sem akadt senki 
hiuz-nyomra, bár e közben fájó szívvel tapasztaltam, mi
ként apad le rohamosan őzállományom s miként válnak 
majdnem teljesen néptelenné pagonyom hátsó erdőrészei, 
melyek eddig állandó vadkamarámat képezték.

Végre sikerült embereimnek ez évi januárban egy 
széttépett őz-suta maradványaira akadni. Megvolt tehát 
a bűnjel s a mód a megtorlásra. Időközben 4 tányér 
vasat szereztem volt be, siettem tehát felállítani őket az 
őz-maradványok helyére.

A hiuzok udvariasan meg is jelentek, de a csal
étekhez nem nyúltak, mig egy kevésbbé válogatós kő- 
száli sas szépen zsákmányomul esett.
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legmesszebb Észak-Afrikába; Görög- és Spanyolországba, 
hol is nagymennyiségben telelnek, de megint visszatér
nek szülőhelyükre, mely ténykedésük be van igazolva. 
Ilyenkor a szerint, mint a tél engedi, jönnek, ha a szél 
kedvező déli vagy nyugati; ezzel egyszerre sokan ér
keznek, de északi szelek, hó és más viharok által aka
dályozva, kevesebben érkeznek, mivel nagyobb utat 
tesznek és keltő helyeikre sietnek. Ha szép és meleg 
éjjeleken holdfény is van és ha a tavasz késik, akkor 
a szalonkahuzás sem tart sokáig, legfeljebb három 
hétig. A szalonkák tavaszszal estefelé és hajnalban húz
nak, zord és szeles időben egész hallgatagon, de azért 
időközben párosodnak, bár magasan és sebesen repül
nek, meleg időben pedig, különösen, ha még csendes 
permetező eső van, alant és lassan, folyton hangot adva 
repülnek, huzva, mig csak ki-ki párjához jut. Őszi ván
dorútok nálunk rendesen már októberben kezdődik, de 
rossz időben korábban is.

A szalonkának roppant sok az ellensége; az em
bereken kívül az összes ragadozó emlősök és szár
nyasok ; Görög- és Spanyolországban sok százezret 
pusztítanak el, de mi vadászok is elkövetünk mindent 
arra, hogy ezen kedves és drága madár száma évről- 
évre leapasztassék; de minden egyéb pusztítás mellett 
a madárfaj apadását jelenti az erdők kiirtása is.

A szalonkának vadászata reggeli és estéli húzás
kor lesből, tavaszszal, midőn párosodni szoktak, törté
nik, melyről egész irodalom van; továbbá busirozva 
vizslával napközben, különösen őszszel végrehajtás 
utján, szóval mindent megteszünk, hogy e madár finom 
pecsenyéjéhez juthassunk, szerencséje még a szalonká
nak azon körülmény, hogy lövése nem éppen könnyű 
és e miatt több a puskaporfogyasztás.

Januárius későbbi napjaiban nem esett többé friss 
hó, pedig ez itt a legnagyobb ritkaságok közé tartozik; 
a déli lejtőkről a hó nagyrésze elment, az éjszakiakon 
pedig jeges kérget nyert s igy a hiuzok további nyomo
zása teljesen lehetetlenné vált.

Ösztönzésül mindamellett 10 frt jutalmat Ígértem 
erdőőreimnek, ha egy megölt őzet találnak s csakugyan, 
midőn február hó elején megint friss hó esett, rá is 
akadtunk a hiuz-nyomokra, melyek eleinte régebben ál
dozatul esett őzek csontjaihoz vezettek, később azonban 
egy egészen frissen megölt bak maradványainál vég
ződtek.

Azonnal felállítottam vasaimat s csalétkül a meg
ölt bak darabjait helyezve beléjük, izgatottan távoztam 
el, lázasan várva a következő nap reggelét.

Hajnalban már a helyszínén voltam, mintegy 3 
órányi utat téve meg 4000 láb magasságban mig oda 
értem.

Az egyik vasat már messziről becsapódva láttam, 
de hogy Írjam le bosszankodásomat, hiuz helyett az őz

HASZNOS TU D N IV A LÓ K .
E rdőtenyésztés. E rd e i m agvak. E hónap kö

zepétől érik: a mezei szil (Ulmus campestris), a hegyi 
szil (U. montana), a vénic szil (U. effusa), a rezgő nyár 
(Populus tremula), a fehér nyárfa (P. alba) és a kecs- 
kefüz (Salix caprea). Ha a szilfélék magja e hónapban 
megért megkezdjük a gyűjtését. A téli szedésből nyert 
kőris- és gyertyánmagot beföldeljük. A nyílt területeken 
befejezzük a tavaszi vetéseket és ültetéseket; legföllebb 
még csak a későn fakadó fanemek csemetéi, u. m. a 
tölgy, kőris, akác, erdei és fekete fenyő ültethetők. Ma
gas hegységben azonban még folytathatjuk a tülevelesek 
ültetését és vetését. A csemetekertekben befejezzük az át- 
iskolázást és megkezdjük a csemeteágyak ápolását: gyom
láljuk és száraz időjárásnál öntözzük azokat. A nap heve 
ellen védjük a csemetéket; első sorban az őszieket. Uj 
ágyakat készítsünk a szilmag vetéséhez.

E rdőhaszná la t. A magas hegységben folytatjuk 
a nyári vágásokat; a cserkéreg erdőkben pedig a cser- 
kéreghántást. Hántjuk a lucfenyőkérget. Döntetünk hárs- 
és szilfát hánsnyerés céljából. Folytatjuk az áterdőléseket 
és tuskóortást; a mész és szénégetést, a kosárfonó vessző 
vágatását és a rőzsetermelést. A sarjerdőkben a fafuva
rozást, a botoló- és nyeső-üzemben kezelt erdőknél a 
vágást most már beszüntetjük. Az úsztatást és a tutajo
zást folytatjuk, úgyszintén folytatjuk a hasított áruk, u. 
in. szőlőkaró, zsindely, dránica és a donga készítését. 
Értékesítjük az erdei füvet. Az ültetések befejeztével hoz
záfogunk a terjedelmesebb útjavításokhoz.

Erdővédelem . Pusztítjuk az apácapille (Psilura 
monacha), a gyapjas pille (Őcneria dispar), a gyűrűs 
pille (Gastropacha neustria) és a sárgafarku pille (Por- 
theisa chrysorhoea hernyóit és a fenyőlevéldarázs (Lop- 
hyrus pini) álhernyóit. Döntetünk fogófákat. Fogdossuk 
a nagy fenyőbarkót (Hylobius abietis). Reggelenkénti 
lerázás által gyűjtjük és pusztítjuk a cserebogarakat. 
Nagy éberséggel védjük az erdőt a tűzveszélyek ellen.

egyik combja volt megfogva. — A tányérvas felcsapó- 
dása közben az őzcomb a két szárny közé szorult s 
az ez által képződött elég tágas nyíláson kihúzva lábait, 
ép bőrrel menekült a hiuz. A véletlen e bosszantó tré
fája után február hóban megint nem esett több friss hó 
s akarva nem akarva tűrnöm kellett őzeim pusztítását. 
Végre március hó 8-án ismét bekövetkezett az óhajtva 
várt friss hóesés s még aznap megtaláltuk a legújabb 
áldozatot egy szép őzbakot, melyről csupán az egyik 
comb volt lerágva. — A vasakat még aznap felállítottuk 
s nyomaikat elseperve s hóval befedve, felismerhetlenné 
tétettük.

Az első éjjel a hiuzok már ott voltak áldozatuknál, 
de csak körüljárták s gyanúsnak találva a dolgot, érin
tetlenül hagyták. A második éjjelen ismét friss hó esett, 
de ekkor nem mutatkoztak a hiuzok.

Végre a harmadik éjjel egyikök örökre kedves ven
dégem maradt. Vasba került a bestia s midőn reggel a 
helyszínére siettem, ott találtam kínosan meglapulva egy 
széldöntött jegenyefenyő mellett, mintegy 200 lépésre
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A g yü m ö lcsfá k  rü g ye in ek  és v irá g a in a k  
m egvédése a fa g y  ellen. A rügyeknek a késői fa
gyoktól leendő megvédésére nézve legbiztosabb mód az, 
ha a gyümölcsfák kivirulását tavasszal lehetőleg mind- 
adddig hátráltatjuk, mig a dértől vagy fagytól már nincs 
mit tartani. A természet maga vezetett rá bennünket 
arra, hogy azok a fák fagynak el leginkább, a melyek 
elég könnyelműek az első csalóka tavaszi napsugárra 
bimbót, virágot fakasztani. A sietős mandula, barack, a 
mely előbb hoz virágot, mint levelet, mily könnyen el
pusztul a tavaszi fagyoktól! Az almafa, a körte, a birs 
szintén nagyon érzékenyek, bár itt a virág később fej
lődik és pedig a levéllel egyidejűleg. Bezzeg az óvatos 
szilvafát nem kell féltenünk! Az kivárja mig a fagyos
szentek elmúltak; azért ritka eset, hogy a szilvafa elfagy
jon. Mig ugyanis az elfagyás alatt közönségesen csak 
azt szoktuk érteni, hogy a szemek (rügyek) és a virágok 
fagynak el. Tavasz felé már sohasem kell olyan nagy 
hidegtől tartanunk, mely a fának egyéb részeit pusztí
taná el. Ilyenkor tehát már csak a rügyeket s virágokat 
kell féltenünk. Ezeknek korai kifejlődését pedig a kö
vetkező módon lehet megakadályozni: Február vagy 
március hóban, midőn a föld még fagyos, a fa tövére 
köröskörül meglehetős vastagságban, mintegy 10—\2 
centiméternyi rétegben trágyát rakunk s azt hagyjuk ott 
mindaddig, mig a dértől vagy fagytól már többé tar
tanunk nem kell. Az igy gondozott fák a rohamos ta
vaszi fejlődésben kissé visszamaradnak, mig többi tár
saik, a melyeknek tövében trágya nincs, már javában 
virítanak. A föld ugyanis a trágyaréteg alatt nem enged 
föl; a nedvkeringés tehát sokkal csekélyebb mérvben 
indul meg. Ha bekövetkezett azon időjárás, a midőn a 
fagytól már nem kell félnünk, a trágyatakarót el lehet 
szedni s a fákat a nap melegének átengedni. Érdekes 
lesz azután nézni, hogy az ekként gondozott fa mily 
rohamosan igyekszik társait utolérni. Ez nemsokára si

kerül is neki, s a terméshozam 99 esetben szemmellát- 
hatólag nagyobb lesz még akkor is, ha a be nem takart, 
tehát korán kihajtott fák virágai és rügyei a fagytól ke
veset szenvedtek is. Ugyanezen cél elérhető úgy is, ha 
a téli kemény fagyos napok egyikén jeget rakunk a fa 
tövére s azt a korai elolvadás ellen megvédendők sze
méttel, trágyával' vagy komposzttal betakarjuk — s an
nak idején, midőn veszélytől többet tartani mincs okunk, 
a fa tövéről eltakarítjuk. Általános elv azonban az, hogy 
a gyümölcsöst sem szabad frissen, vagy igen bőven 
trágyázni, főleg ott nem, a hol fiatal fák vannak. Ez is 
érthető. (M. E.)
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KÜLÖNFÉLÉK.
* Sáskajárás Indiában. Egy angol lap az indiai 

vasutaknak egy érdekes forgalmi akadályáról ad hirt. 
Az idén annyi sáska van Indiában, hogy nem csak a 
termést teszi tönkre a nagy természeti csapás, de még 
a közlekedésre is nagyon veszedelmes. Az utcákon annyi 
sáska röpköd, hogy a férfiak is elfátyolozzák az arcukat. 
Némely vidéken a vetést úgy lerágták e kellemetlen ál
latok, hogy mintha csak leégett volna a gabona. A sáska
járás különben nem ritkaság Indiában, de senki sem 
emlékszik, hogy valaha ilyen nagy mértékben pusztított 
volna. A vasúti síneket néhol úgy ellepte a sáska, hogy 
a vonat nem tud tovább haladni. Ilyenkor a hókotróhoz 
hasonló gépet akasztanak a mozdony elé. Kocsival is 
képtelenség a sáskazátonyokon átvergődni. Már egész 
hadsereg van készenlétben a sáskák üldözésére és gyors 
eltakarítására. E célra kirendelték a katonaságot, de a 
birtokosok is összeálltak egymás segítségére s mindenik 
adott a cselédei közül kettőt-hármat a községi alkalmi 
hadseregbe, a mely állandóan a községházán tanyázik 
és bármely időben segítségére megy a község határán 
zátonyra jutott utasoknak. A mint beérkezik a jelentés

az őzbaktól. Idáig cipelte el kínjában a vasat. Lövésem 
eldördült s ez a reggeli üdvözlet örökre végét szakította 
rablásainak. Egy teljesen kifejlett nőstény példány volt; 
orra hegyétől farka végéig 124 cm-t magasságbam 40 
cm-t mért s súlya 17 kilogrammot nyomott. Hogy mily 
düh fogta el, midőn megfogva látta magát, fogalmat 
nyújthat az, hogy a vas harapdálása közben majdnem 
minden fogát kitörte.

Párja a kan hiuz a havasokon át Turócmegyébe 
váltott át s mai napig sem tért onnan vissza.

A pisztrángtenyésztést — beszéli el végül Fuchs 
főerdész ur — szintén évek óta folytatom kicsiben s 
meglehetős eredménynyel; vidrákat nem igen észleltem. 
Csak az idei télen jött egyszerre három s kezdett ha
laim közt garázdálkodni. — Pusztításukat azonban nem 
sokáig folytatták, mert decemberben 6 nap alatt tányér
vasakkal mind a hármat összefogtam.

Azért említem meg ezt, hogy tányérvasaim előnyei 
felől ezt a bizonyságot se hallgassam el. Az én fárado
zásomat mindenesetre teljesen kárpótolták, sőt költsége

met is megtérítették, mert 4 vasban e télen 3 vidrát, 
1 kőszáli sast, 2 nyestet és 1 hiuzt fogtam. A vasak 
pedig összesen láncokkal, horgokkal, szállítási költségek
kel, 25 írtba kerültek. Bátran ajánlhatom őket szaktár
saimnak (Weber gyárából valók Szilézia-Haynau) s szí
vesen szolgálok kívánatra bővebb felvilágosítással is.

Fuchs főerdész ur ezen érdekes közléséhez, me
lyet híven igyekeztem visszaadni, részemről azt az óhaj
tást csatolom, vajha hivatott vadászaink és erdőtiszt 
kollegáink mindnyájan hasonló kitartást és buzgóságot 
fejtenének ki a ragadozó vadak pusztításában. Vadállomá
nyunk bizonnyal országszerte jelentékenyen szaporodnék!

4± Május 1-ji ünnep.— Vidéki iparos: Barátom, 
megünnepeltétek 1-ső májust?

Pesti iparos: Nagyon is, magam is részt vettem 
benne.

Vidéki iparos: Talán mint jó szónokot vállaikra is 
vettek tüntetésképen ?

Pesti iparos: Olyanformán, csak azzal a különb
séggel, hogy rendőrök voltak, akik vittek.
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a sáskák közeledéséről, azonnal elindul 20—25 ember, 
a kik mozsárágyu sütögetéssel próbálják elkergetni a 
falu határából a kellemetlen ellenséget, ha pedig már 
leszáltak volna a tőidre, akkor ásóval és kapával esnek 
neki a mozgó földtömegnek.

* Tűzoltás tejjel. A tudatlan, babonás emberek 
balga észszel néha olyan dolgot követnek el, melyek a 
mellett, hogy kárral járnak, még veszedelmesek is. Egy 
német újság irta minap, hogy egy községben a villám 
beleütött a templomba s a község lakói tejjel próbálták 
eloltani a tüzet. 1881-ben egy magyarországi, dunántúli 
faluban is hasonló eset történt. Itt a villám a tornyot 
gyújtotta meg, és már sikerült volna eloltani a tüzet, 
mikor egy öregasszonynak eszébe jutott, hogy bizony 
tejjel hamarább menne a dolog, mert régi időkben a 
villámgyujtotta tüzet csak tejjel oltották. Mindenki haza 
szaladt s hozott hirtelen egy edény tejet: ki vödörben, 
ki csöbörben s a jámbor teheneket ugyancsak megki- 
nozták a babonás emberek. Természetes, hogy a mint 
a tejet a fecskendővel az égő toronyra. öntötték, egy
szerre magas lángok csaptak föl. A tűz egyre terjedt s 
mig csak tejjel győzték, el sem aludt. A falunak a fele 
leégett.

* A Nap tüze. Az idén szokatlanul meleg á p r i 
l i s t  élünk. Ez a hónap most nem olyan hóbortos, 
mint a — hire: többnyire nyarat játszik, meglehetős 
állandósággal. Ennek a kora melegségnek most megadja 
a magyarázatát M o r e u s e  abbé, a híres francia asztro- 
nómus, a buourgesi obszervatórium vezetője. Ez a ma
gyarázat megnyugtathatja azokat, a kiket aggodalomba 
ejtett az a jövendölés, hogy a nap hamarosan ki fog 
hülni. M o r e u s e  ugyanis azt jelenti, hogy a nap ren
geteg testén uj, hatalmas égő fölület látható. Ez az uj 
lángtenger vagy k i l e n c v e n e z e r  mértföld hosszú: 
elég nagy tehát, hogy jókora hőség sugározzák ki 
belőle.

NAPI HÍREK.
— Erdőégés. Most a tavaszi időszakban majd

nem mindennaposak az erdőégések. Múlt csütörtökön 
este Csigmón, a Kon ez Imre birtokos erdejében volt 
több helyen égés, mely azonban nem öltött nagyobb 
terjedelmet s csakhamar elaludt.

— Erdősítés katonai karhatalommal. A kor
mány a délvidék kopár és vízmosásos területeit ható
sági utón befásitja. R a d i m n a község lakosságát valami 
mesével egy nehány izgató elbolonditotta s feltüzelte a 
népet, hogy ne engedje meg a fásítást. Az elbolonditott 
nép csakugyan tiltakozott a fásítás ellen s a más köz
ségből felfogadott munkásokat, sőt még a csendőröket 
is elűzte. Hogy az állam adományozta ingyen csemeték 
kárba ne vesszenek, a hatóság kénytelen volt karhatal
mat igénybe venni s most Radimna környékén két szá
zad katonaság őrizete alatt erdősítenek. A fásítás be
végzése után nagyobb számú csendőrség marad a 
községben, mig a forrongás le nem csillapodik. Az 
ellenszegülés dolgában egyúttal bírói vizsgálatot is in
dítottak.

— Vihar és jégeső. S o p r o n b ó l  írják, hogy 
a vidéken múlt hó 23-án éjjel iszonyú vihar dühöngött. 
A jégeső a szőlő nagy részét elpúsztitotta. Órákon át

villámlott és mennydörgőit az ég. A színházban és a 
kaszinóban a villámos világítás megtagadta a. szolgá
latot. A kaszinóban éppen G o l d m a r k  dirigálta mára 
tervezett koncertjének főpróbáját, a mikor hirtelen sötét 
lett. Rákos és Harka községekben a villám több házat 
meggyujtott.

— Agyonhengerelt ember. Pá rk ány-Ná n á- 
ról  táviratozzák: A vasúti állomáshoz vivő országutat 
hatalmas vashengerrel simították s e közben ifjú 
B i t t e s  Imre a henger alá került. Az óriás súly egészen 
laposra nyomta a szerencsétlen embert. A halottat öz
vegye és kilenc árvája siratja.

— Vérengző legény Gyergyóremetén. A Szé
kelyföld ezen népes (6000 lelket számláló), de rém 
módon elhanyagolt községében egy L a c z k ó (Bőre) 
Antal nevű, herkulesi erejű legény, e hó 12-én pálin- 
kázás közben néhány legény pajtását alaposan elverte. 
Mikor aztán ezek segítséget hoztak, elővette revolverét 
s hat golyót lőtt közéjük. Két golyó egy legény comb
jába fúródott, egy pedig ugyanennek övét találta, de 
szerencsére a zsebben volt dohányszelence feltartóztatta ; 
különben a májon hatolt volna át. A legények elszalad
tak a véletlenül Remetén tartózkodó csendőrőrjáratért, 
mely, nyomban meg is érkezett, de a dühöngőt meg
fékezni az sem tudta, sőt a csendőrökre is rálőtt. E 
közben odaérkezett a csendőrőrmester is, ki felszólította 
ugyan a fegyverletételre, de természetesen eredményte
lenül. Akkor, három csendőr töltött puskákkal és felfű
zött szuronyokkal ment neki, s az őrmester életének 
kockáztatásával, puskájával leütötte a felemelt revolvert, 
két csendőr két oldalt megragadta s igy sikerült három 
embernek lefogni. Oly óriási erőt fejtett ki azonban, 
hogy a két csendőr nem volt képes helyesen megbi
lincselni, s egy ízben ki is húzta a kezeit a láncból, 
mig végre az őrmester személyesen vasalta meg, de 
alaposan s igy csendőri fedezet mellett Gyergyószent- 
miklósra, a járásbíróság börtönébe kisérték.

— A szerencse bankháza. Meglehet, hogy a 
szerencse szeszélyes, de látjuk azt, hogy a szeszélyé
ben következetes. Ragaszkodik azokhoz, a kiket kivá
lasztott. Íme látjuk azt a következetességet, a melylyel 
például az osztálysorsjáték húzásaiban L u k á c s  Vilmos 
bankházához szegődik. Mintha tudatosan kiválogatná 
azokat a sorsjegyeket, -a melyeket ez a bankház ad el, 
hogy egy-egy nyereményt juttasson neki. Egy-egy sor
soláson diadallal vonulnak végig a L u k á c s-féle osztály
sorsjegyek vásárlói. És L u k á c s  Vilmos ezt olyan ter
mészetesnek tartja, hogy nem is csap belőle nagy 
hü-hót. Pedig országgá-világgá hiresztelhette volna, hogy 
például a tizenkettedik osztálysorsjáték harmadik húzásán 
rövid fél óra alatt egy nyolcvanezer koronás és egy 
harmincezer koronás nyeremény esett nála vásárolt sors
jegyekre, és igazán eldicsekedhetett volna vele, hogy a 
most lefolyt tizenharmadik sorsolás utolsó húzásában 
egy nap hatvanezer koronás és rögtön rá másnap két
százezer koronás főnyeremény jutott az ő sorsjegyeire. 
Talán még el se hiresztelte, hogy a szerencse követke
zetes kedvezése folytán az ő bankházában eladott osz
tálysorsjegyek milyen kiválóak. De szétvitték az ő sors
jegyeinek hírét maguk a nyerők. íme a kétszázezer 
koronás főnyereményt nyolcán egy-egy nyolcad sorsjegy
gyei nyerték, a hatvanezrest pedig ketten egy-egy fél
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sorsjegygyei. A szerencsés nyerők maguk gondoskodtak 
róla, hogy a L u k á c s  Vilmos-féle osztálysorsjegyek 
kitűnő hire elterjedjen. És százával vannak azok, a kik 
a L u k á c s  Vilmos-féle bankház sorsjegyei hírének ön
kéntes és lelkes terjesztői. Azoknak a nyereményeknek 
nyerői ők, a melyeket a szerencse az osztálysorsjáték 
egy-egy húzásán a L u k á c s-féle kitűnő sorsjegyeknek 
özönével juttat. És annak a tételnek tanúi, bizonyítói 
ők, hogy a szerencse nemcsak szeszélyes, hanem a 
szeszélyéhez következetesen ragaszkodik is. A mit kü
lönben minden ember nap-nap után a hétköznapi életet 
szemlélvén, is tapasztal, s a minek egy-egy dokumen
tumául szolgálnak a Lukács-féle osztálysorsjegyek.

Szerkesztői üzenetek.
Schmuck György urnák, K é t h e l y .  A járási erdészeti al

tisztek ügyeivel s fizetésük rendezésének kérdésével legközelebb 
bővebben fogunk foglalkozni. Sajnos, hogy nem rendelkezünk az 
egyes vármegyék erre vonatkozó szervezésével. — Kovács József 
urnák, TV. - K o p o r n o k .  Hálás köszönet meleg szavaiért! Sajnos, 
hogy a kartársak túlnyomó nagy része még mindig hidegen nézi 
küzdelmünket; bizony némi nagyobb részvét mellett sokra vihet- 
nők rövid idő alatt 1

A kiadóhivatal postája.
Bagoly György urnák, Z á g o n .  A beszámítással együtt 

előfizetése junius végéig van rendezve. — Pintér József urnák, 
T . - K o p p á t i y . Örvendünk, hogy felhívásunk ott olyan meleg fo
gadtatásra talált, csak azután foganatja is lenne 1 Előfizetése szep
tember végén jár le. — Mészáros János urnák, D a l l o s f ü r é s z .  

A címet kiigazítottuk. Előfizetése május 15-ikéig van rendben. — 
Kuth Ignác urnák, E s z t e r g o m .  A  beküldött 4 koronával már a 
jövő évi február végéig fizetett elő. — Orbán János urnák, B.- 
G o m b o s .  A  jelzett küldeményt sehol sem találtuk nyilvántartá
sunkban, de miután szavaiban nincs okunk kételkedni s lehetsé
ges, hogy nálunk történt valami tévedés, előfizetését junius végéig 
jegyeztük be. — Cseh István urnák, S z e g e d .  A  2 korona elő
fizetési dij beérkeztét köszönettel nyugtázzuk. — Pap Albert ur
nák. A második példány csakugyan tévedésből lett küldve.

y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  ír

Hirdetések és pályázatok.
Zemplénvármegye közigazgatási erdészeti bizottságától.

1371 1904. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Zemplénvármegyében levő sátoralja-ujhelyi m. kir. 

járási erdögondnokság kerületében, Gálszécs székhelylyel 
szervezett járási erdőőri állás lemondás folytán meg
ürült, ezen il-od, illetve előléptetés esetén Ill-ad osz
tályú járási erdőőri állásra pályázat nyittatik.

A járási erdőőri javadalmazások a következők:
A II. osztályú járási erdőőr évi bérfizetése 440 

korona, lakás-, fa- és ruha-illetménye 120 korona, ló
tartási átalánya 160 korona. Összesen 720 korona.

A III. oszt. járási erdőőr évi bérfizetése 400 korona, 
lakás-, fa- és ruha-illetménye 100 korona, lótartási áta
lánya 160 korona. Összesen 660 korona.

A javadalmazások havi utólagos részletekben fizet
tetnek.

Pályázóktól megkivántatik, a) magyar állampolgár
ság, b) fedhetlen előélet, c) legalább 24 éves életkor és 
hogy 35 évesnél nem idősebb, d) ép szellemi és testi 
erő, e) teljesített katonai szolgálat, f) erdőőri szakiskola 
sikeres letétele. — A hivatalos magyar nyelven kívül a 
tót nyelv ismerete is szükséges.

A Zemplénvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságához intézett és sajátkezüleg irt kérvények f. évi 
május hó 10-ig a sátoralja-ujhelyi m. kir. járási erdő
gondnoksághoz, illetve a m. kir. állami erdőhivatalhoz 
annál is inkább benyújtandók, mert a később érkezett 
kérvények figyelembe nem fognak vétetni.

Zemplénvármegye közigazgatási erdészeti bizott
sága nevében:

Sátoraljaújhely, 1904. évi április hó 9-én.
M eu n er G usztáv, 

érd. alb. elnök.

Sárosvármegye közigazgatási erdészeti bizottságától.
703 904. e. a. szám.

Pályázati hirdetmény
járási erdőőri állásra.

Ezen a Zboró székhellyel rendszeresített állással 
egybekötött javadalmazás a következő:

Fizetés 400 korona, lakbér 100 korona, utazási 
átalány 200 korona és a megítélt erdei kihágásokból a 
kártérítési összegek 1/3-ad része.

Pályázati határidő: 1904. évi május hó 14-ike.
Ezen állásra csakis az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. 

§-ának a—c. pontjaiban előirt minősítéssel biró egyének 
pályázhatnak.

Kelt Sárosvármegye közigazgátási erdészeti bizott
ságának Eperjesen, 1904. évi április hó 14-én tartott 
üléséből.

G h illá n y  s. k.,
elnök.

f

Árverés utján
sikerült egy nagy raktár valódi angol férfiruha szövetet potom 
áron megvásárolni, miáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy 
a mig ezen valódi gyapjúszövet tart, készítek saját férfiszabó 
műtermemben remek szabású és elegáns kivitelben egy teljes 
férfiöltönyt mérték szerint

=  13 f o r i n t é r t  ----
finom minőségű, fekete, sötétkék, szürke, drapp vagy barna színben.

Vidéki megrendelések 12 frt utánvét mellett szállíttat
nak s a fennmaradó 6 frt 60 nap múlva fizetendő. Ezen idő 
alatt a t. megrendelő megyőződhetik a szövet kitűnő mi
nőségéről.

Rendelésnél a szövet színe megnevezendő. Mértéknek ele
gendő az alanti mérték-utasitást kitölteni vagy egy viselt ruha 
beküldése.

LI CHTMANN S ÁNDOR
=  férfiszabó-terme ~

Budapest, Rottenbiller-utca 4. félemelet.
Utasítás a mértékvételhez, a) kabát számára: Cm.

Háthossza a gallérvarrástól kezdve _ ... ... .. ...
Ujjahossza a hát ujjavarrásától kezdve ... ... ... . . . ______
Mellénybőség a mellényen át a' hóna alatt ... ... ... _____

b) A nadrág számára:
Belső nadrág hossza a lábközvarrástól egészen a cipő

sarkáig ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ______
Hasbőség a mellényen át mérve. .. .. . ... ... ... ... _____
A mellény hossza az inggallér hátsó gombjától elől m é rv e _____

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak : Hirdetési d ija k :
E g f é s z  é v r e  ... ... ... 8  k o r .  g  Megjelenik minden vasárnap, jf Egy hasábos garmond sor vagy annak
F é l  é v r e  ... ... ... ... ... 4  „ 4  helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél
N e g y e d  é v r e  ... ... ... 3  „ | t  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: É minden szó után előre beküldendő 4 fill.
„SzÁszvÁROsnWNrvNTOMDAR r̂̂ dinére1Szászvárosra, |  PODHRADSZKY E m il . |  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér-
kéziratok a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők. ---- sékelt dijak egyezség Szerint. ----

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. május 8. 32. szám.

A nyugdíjazás k ie s é h e z .
(Folytatás.)

Van azután még a nyugdij-törvénynek egy 
intézkedése, mely szerint az az állami alkalma
zott, a ki szolgálata közben vadorzókkal, fatol
vajokkal stb. folytatott viaskodás közben nyert 
sérülések folytán bármily szolgálatra teljesen al
kalmatlanná lesz, tekintet nélkül szolgálatának 
ideiglenes vagy végleges voltára, valamint szol
gálati éveinek számára, a sérülése alkalmával 
élvezett teljes beszámítható javadalmazását fogja 
kapni nyugdijuk Így intézkedik az említett tör
vény 26. §-a, mig a 30-ik szakasz azt mondja, 
hogy:

„Azon tisztviselő, altiszt vagy szolga, a ki 
szolgálat teljesítése következtében lett teljesen és 
nyilván bebizonyithatólag szolgálatképtelenné, a 
ministertanács határozatával kivételesen nagyobb 
nyugdíjban részesíthető, mint a mennyi neki 
szabályszerüleg jár; azon esetben pedig, ha 10 
évi szolgálattal nem bir, hasonló módon része
sítendő nyugdíjban, ez azonban legutóbb élve
zett beszámítható fizetésének felét meg nem ha
ladhatja."

Ez tagadhatatlanul humánus intézkedés, 
mely teljes elismerést érdemel, mert ebből nyil
vánvaló, hogy nemcsak erőszak által előidézett 
sérülések, hanem véletlen baleset, erős meghűlés, 
napszurás stb. következtében beállott szolgálat
képtelenség is az ilyen módon való nyugdíja
zásra jogosítja az ilyen csapás által sújtottat és

mégis kevesen dicsekedhetnek az ilyen szeren
csétlenek közül azzal, hogy ebben az elbánás
ban részesítve vannak. Ennek oka nem csak a 
„nyilván bebizonyithatás" nehézségében, de ki
vált abban is rejlik, hogy a bizonyitékok mér
legelésénél tág tere nyilik az egyéni felfogásnak 
s ahány ember, annyifélekép magyarázhatja a 
törvény intencióját s a nálunk divó szokás sze
rint ennél soha sincs szem elől tévesztve a ta
karékosság elve, pedig ha valahol, úgy itt nem 
lenne szabad helyet engedni a szűkkeblű fös
vénységnek.

Ezeknek a soroknak Írója maga személye
sen ismer olyan kincstári erdészeti altisztet, ki 
olyan szolgálata közben, a melyben kifejtett igye
kezetéért és buzgóságáért külön dicséretben is 
részesült a ministeriuma részéről, hülés követ
keztében megbetegedett, betegségéből többé soha 
fel nem épült, hanem egész életére rokkantá 
lett, mit az orvosi bizonyítványok folytatólagos, 
szakadatlan láncolatával „nyilván" beigazolt s 
mégis akkor, midőn nyugdijának a fentebb hi
vatkozott törvényszakasz értelmében való feleme
lését kérelmezte, méltányos, sőt jogos kérelme 
nem nyert meghallgatást s a csak lábaira rok
kant, de egyébként ép gyomru ember havi 14 
koronányi nyugdijából meg nem élhetvén, kény
telen volt családját világgá ereszteni, hogy az 
kenyerét megkeresse, mig ő maga nyomorúsá
gos életét rokonai jóvoltából s mondhatni ke
gyelemkenyéren tengeti.
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Hiszen értjük mi azt, hogy minden egyes 
meghűlést nem lehet a szolgálatban és annak 
következtében szerzett halálok gyanánt venni, 
mert ahhoz utóvégre minden egyes elhalálozás
nál erre lehetne hivatkozni, de már bocsánatot 
kérünk a törvény magyarázóitól, ha egyszer va
laki olyan külső szolgálatot kénytelen teljesíteni, 
mint a hogy az fentebb említett kartársunkkal 
történt, hol heteken, sőt talán hónapokon át ha 
nem is éppen szabad ég alatt, de nagyjából 
összetákolt kalibákban, az időjárás viszontagsá
gai ellen védelmet alig nyújtó szárnyékokban 
kénytelen tanyázni s a rendes házinál hiányo
sabb és rendetlenebb táplálkozás mellett emberi 
erőt szinte túlhaladó nappali és éjjeli szolgála
tot tenni és ezek után és ezekből kifolyólag 
megbetegedvén, többé talpra nem áll, hanem 
teljes életére nyomorék, rokkant s bárminemű 
szolgálatra képtelen lesz, az ilyenek eseténél föl
tétlenül megvannak a nyugdíj-törvény 30. §-ának 
az ismérvei, melyeket a nyugdíj megszabásánál 
latba kellene vetni.

Az ilyen eseteknek nem méltánylása a többi 
személyzetre csak demoralizálólag hathat s al
kalmas arra, hogy a szolgálati buzgóságot nagy 
mértékben lelohassza s ebből azután nagyobb 
hátránya és károsodása lehet az államnak, mint 
ama, mondhatni elenyészőleg csekély különböze
tekből, melyek az ilyen nyugdíjazási esetek kö
vetkeztében előállhatnának.

Ezeknek az elmondásával jóformán végez

tünk volna a férfiak nyugdíjazásának kérdésével, 
áttérhetünk a családnak a családfő elhalálozása 
után való biztosítására.

Az özvegyek és árvák ellátásáról a nyugdíj
törvény 111-ik fejezete intézkedik, melynek 34. 
§-a szerint állandó ellátásra csak azok az öz
vegyek és gyermekek tarthatnak igényt, kiknek 
férjük, illetőleg atyjuk a nyugdíjigényre jogosító 
alkalmazásban legalább öt évig szolgált. A nyug
díjra különben az a nő jogosult, ki:

a) a férjével a tényleges szolgálat alatt, 
vagy azt megelőzőleg lépett házasságra;

b) férjével a nyugdíjigény beálltakor együtt él;
c) erkölcsös életet folytat.
Az ezeknek a feltételeknek megfelelő özvegy 

nyugdíj fejében a férje által a haláleset bekö
vetkeztekor élvezett készpénzfizetésnek s újabban 
a személyi pótléknak is egyharmadrészét kapja.

Az özvegyek nyugdijára nézve csak annyi
ban lehetne kifogást tenni, hogy az bizony a 
legtöbb esetben annyira csekély, hogy abból 
megélni csak akkor lehetséges, ha az azt élvez- 
nő még valamelyes mellékfoglalkozást is űzhet, 
mert hiszen az altisztek legnagyobb része a ma
gasabb rangfokozatok csekély száma miatt a 
kisebb javadalmazásu állásokban hal meg s igy 
talán nem csak méltányos, hanem jogos is lenne 
az altiszti özvegyeknél ugyanazt az elbánást al
kalmazni, mint a milyenben a tisztviselők öz
vegyei részesülnek, holott ezek is az 1200 ko
ronáig terjedő fizetésnél ennek 50 százalékát,

B o r z - l e s e n .
-  . ■_= Irta: G l ü c k  I s t v á n .  _^=

(A Zoológiái Lapok után.)

Egy őserdő csendje, némasága borul rám, melytől 
megilletődve, a magasabb rendű, tiszta élvezet, csodálat 
karjaiba dől lelkem s abba egészen elmerül. Ilyenkor 
elfelejtjük mi magunkat és mindent, a mi prózai életünk 
rugója, célja, vágya, törekvése. Csak a lelkünk él. Szár
nyakat ölt. Repül. Ezer gondolat fakad száguldása nyo
mán. Szivünk, mintha érezné a felhőkben járást, dobog; 
arcunk hévül — s egy férges makk lehullása okozta 
koppanás észrevéteti velünk, hogy mégis csak a földön 
vagyunk. Keresve az elvesztett fonalat, úgy látjuk, hogy 
nem fejtettünk meg semmit, hogy csak szemlélve, nyi
tott szemekkel kutattunk titkokat, olyan dolgokat, miket

ezer ember lát s egy percnyi figyelemre sem méltat. 
Már az észrevétele is boldogságba ringatta egyéniségünket 
— a megfejtés, a teljes felfogás öröme megrepesztené 
szivünket. Nem nekünk való.

Minket a kutatás, a törekvés, a küzdelem éltet — 
a megfejtés, a világoslátás az őrületbe kergeti az agyat.

Rám rakódott az erdő mélabus hangulata. Miért? 
Sebet ütött az eszme halántékomon, az érzés mélysége 
szivemen. Eltemetkezve az erdő titokzatosságába, mintha 
összekötő kapcsot fedeztem volna föl a végtelen és a 
véges dolgok között, mintha valami természetfölötti vo
nást szemléltem volna e szépségek közepette. Avagy 
káprázat, csalódás volt az egész? Nem lehet. Képtelen
ség. Élvezve a fenséges benyomásokat, melyek szokat
lan rezgésbe hozták lelkemet, csak a nagyszerű kör
nyezet, az őserdő beszédes csendje, a belopódzó búcsúzó 
napsugár tánca, a titkos nesz sejtelmessége ragadott 
magával s mindaz, a mit e kívül éreztem, látni véltem, 
tudni hittem, nem volt egyéb képzeletem pajzán játé
kánál ? Lehetetlen. Én az örök szépet, az Istent sejtet-
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az azon felül levő fizetésnek pedig még további 
20 százalékát élvezik nyugdijképen.

Nem lenne szabad egyébként szem elől té
veszteni még azt a körülményt sem, hogy a 
nők legnagyobb része akkor, midőn őt a mos
toha sors élete párjától s fenntartójától meg
fosztja, rendesen már korosabb s testi épsége 
meg van rendülve, mely fogyatkozások miatt 
azután akármi egyébre lehet alkalmatos, csak 
valamely mellékfoglalkozás üzésére nem, a mi
ből önként következik, hogy pusztán a csekély 
nyugdíjra utalva, szükséget szenvedni, sőt nem 
ritkán nyomorogni is kénytelen.

Az özvegyek nyugdijviszonyaihoz csak eny- 
nyit, de annál több szavunk van az árvák ellá
tásához.

(Folytatása következik.)

Jogos fegyverhasználat.
Az erdészeti és vadászati altiszti személyzet terhes 

és felelősségteljes szolgálatának végzése közben szám
talanszor jut abba a kényszerhelyzetbe, hogy a gonosz 
cselekedeten ért embertársával szemben fegyverét kény
telen használni. Bár ez a fegyverhasználat csak a leg
ritkább esetben lesz támadólag alkalmazva, hanem an
nál az erdészeti vagy vadászati altiszt rendszerint csak 
saját életét vagy testi épségét védelmezi, mégis az ilyen 
eseteknek rendes következménye a birói vizsgálat s ha 
a vádlott altisztnek nem sikerül a jogos önvédelem fen- 
forgását igazolni, könnyen bajba kerül s el lesz Ítélve.

Szükségesnek véljük ennélfogva az ilyen vizsgála
tokra vonatkozó adatokat, a felmentő vagy marasztaló 
ítéleteket esetről-esetre közölni, hogy ezekből lapunk 
tisztelt olvasói okulhassanak s ha hasonló bajba keve
rednének, a más bajából nyert tapasztalás segítségével 
védekezhessenek, ezt azonban' csak akkor tehetjük meg, 
ha ebben maguk az erdészeti és vadászati altisztek is 
segítségünkre lesznek s velünk az ilyen adatokat közölni 
szívesek lesznek. Lehetnek az ilyen esetek régibb idők
ből is, csak az a fő dolog, hogy a közölt adatok a 
vizsgálatnak s esetleg Ítélkezésnek hü tükrét mutassák.

Most előttünk fekszenek egy olyan esetnek az ira
tai, a melynél az erdészeti altiszt a fatolvajokkal szem
ben kénytelen volt fegyverét használni s ezek közül 
egyet szuronyával meg is sebesitett, kinek panaszára 
azután megindult ellene a vizsgálat súlyos testi sértés 
büntette miatt.

Maga az eset röviden előadva a következő:
Cs. A. m. kir. erdőőr múlt évi január hó 30-án 

este 9 órakor falopásnál tetten érte Petrik Juon és Pet- 
rik Sándor fatolvajokat s ezek, midőn őket a községi 
elöljárósághoz bekisérni akarta, ellenszegültek, sőt mi
dőn egy vele levő embert a bíróért küldött s igy a tol
vajokkal magára maradt, őt fejszékkel megtámadták. Ek
kor Cs. A. fegyveréhez nyúlt s az egyik támadóját annak 
szuronyával megszurván, rajta súlyos sérülést ejtett.

így adja elő a tényállást a szolgabirói hivatalnál 
felvett jegyzőkönyv, mely abból az alkalomból vétetett 
fel, midőn Cs. A. az esetet bejelentette s egyidejűleg a 
vizsgálatnak maga ellen való megindítását kérte.

A súlyosan megsebesített Petrik Sándor nem hagyta 
annyiban a dolgot, a törvényszéknél súlyos testi sértés 
büntette miatt feljelentést tett Cs. A. erdőőr ellen s en
nek következtében a vizsgálat ellene el is rendeltetvén, 
az most a törvényszék vizsgálóbírójának következő vég
zésével nyert befejezést:

tem meg a földi szépségek közepeit, az Istent, kinek 
végtelensége visszatükröződik a véges természet szép
ségeiben. Hisz az Isten mindenütt jelen van, mindeneket 
áthat, betölt. Ott van az ég fénylő csillagaiban, a pom
pázó virágban, az esti biborfényben, a hajnal ragyogá
sában, az erdőt betöltő sejtelmes homályban. Róla beszél 
az egész természet. Ő szól a vizek hullámainak morajá
ban, a levelek suttogásában, a viharok zúgásában. Ki 
elmerül a természet szépségeinek szemléletében, az 
Istent, a végtelent sejti meg. Lehetséges-e, a nélkül, 
hogy a mindenistenités, a pantheizmus örvényeibe sü- 
lyednénk ?

A földi dolgok létezése kétféle: léteznek valóság
ban és eszményben, mert mielőtt valóságban, érzékel
hető állapotban léteztek volna, mint eszmék már örök
től fogva benn voltak az isteni értelemben ; de az Isten
ben az eszmék lényegiek, vagyis részét teszik magának 
az isteni lényegnek, mivelhogy Istenben esetleges nincs. 
Bárminő tökéletlen legyen is tehát a teremtés mostani 
tárgyilagos létezésében — az anyag ugyanis atkalmatlan

az isteni eszme teljesen hü megvalósítására — mégis 
kifejezi némikép Istenben létező eszményét s igy a világ 
szemeink elé állítja úgy az eszményt, melynek máso
lata, mint ennek művészi megteremtőjét, az Istent. 
Minthogy pedig itt a művész és a minta, az eszmény 
azonosak, az eszme kivitelének, a világnak Istent fel 
kell tüntetnie némikép.

Talán éppen a végtelen sejtése teszi oly ünnepiessé, 
titokzatossá s annyira elragadóvá az élvezetet, melyet az 
őserdő százados fáinak homályában zudit lelkünkre az 
eszmélkedés.

Egymagámban vagyok itt most az erdőben. Óriás 
tölgy nyújtogatja széjjel fölöttem izmos karjait, melyek
ből ezernyi ezer girbe-görbe bütykös ujj, levelesgally 
nőtt ki. Mintha érzelgős mesebeszéd röppenne szét a 
lombkorona homályában. Mintha suttogva beszélgetné
nek egymással a nagy, karélyos levelek: sóhajtozás, 
zizegés, susogás hallatszik le hozzám. Vájjon miről be
szélhetnek a levelek?

Alkonyodott erősen. Pirulni kezdtek az arany-
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Végzés: A d—i törvényszék vizsgálóbirája Petrik 
Sándor pótmagánvádló által Cs. A. ellen súlyos testi 
sértés büntette miatt inditványozott vizsgálat elrende- 
élsét a B. P. 1. és 105. §-ai alapján megtagadja.

Indokok: A megejtett nyomozat adatai szerint 
Cs. A. azon védekezését, hogy ő sujos testi sértést 
Petrik Sándoron, a kit mint erdőőr falopáson ért, a 
megkisérlett zálogolás közben Petrik Sándor által fej
szével történt megtámadása folytán jogos védelmében 
okozta, mi sem cáfolja meg. Azon körülmény pedig, 
hogy Petrik Sándor beismerése szerint a falopás iga
zolva van és semmi ok arra nézve fenn nem forog, 
hogy Cs. A. minden elfogadható ok nélkül bántal
mazta volna Petrik Sándort, megerősítik Cs. A. véde
kezését s igy a vizsgálat mellőzése indokolt. Kelt stb.

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
—f

V a d á sza ti á g yb en
h o z o t t  k o r m á n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o z a t o k ,  d ö n t v é n y e k  é s  

s z a k v é l e m  é n y e k .

I.
Egymagában véve az a körülmény, hogy az erdőőr 

vadászatra alkalmas lőfegyverrel idegen vadászterületen 
átvezető utón vadászati jegy nélkül járt, a vadászati ki
hágás tényét meg nem állapítja.

A m. kir. közigazgatási bíróság 1899. évi 7746. 
számú határozata:

A m. kir. közigazgatási bíróság a panasznak helyt 
ad és panaszost az 1883. évi XX111. törvénycikk 42. 
§-ának d) pontjára alapított jövedéki kihágás és a pa

naszos terhére rótt 30 írt birság terhe alól felmenti. 
Indokok: Egymagában az az igazolt körülmény, hogy 
panaszos, megyei erdőőr vadászatra alkalmas lőfegyver
rel, az idegen vadászterületen átvezető utón járt, a va
dászás tényét meg nem állapítja. G. József pedig, a 
kivel panaszos az utón találkozott és a ki tényleges va
dászebekkel és vadászatra alkalmas lőfegyverrel vadászni 
volt, egyáltalán nem is állítja, hogy panaszos vadászott, 
vagy vadászat céljából csatlakozott hozzá. Egyéb adat 
és bizonyíték hiányában tehat panaszost a vadászjegy 
nélküli vadászás által elkövetett jövedéki kihágásban el
marasztalni annál kevésbé lehetett: mert D. Gábor 
erdőgondnok vallomása szerint panaszost megbízta, 
hogy az ő vadászterületén felügyeljen s kétcsövű va
dászfegyverével vadőri szolgálatot teljesítsen és igy pa
naszosnak D. Gábor vadászterületén teljesített ama bejá
rása feltétlenül vadászásnak nem minősíthető.

II.
Idegen vadászterületen engedély nélküli vadászati 

kihágás megállapítására elegendő ok az, ha az erdőőr, 
vagy vadőr hit alatt vallja, hogy a tettest orvvadászaton 
akkor érte, midőn fegyverrel vállán az idegen vadász- 
területről kijött.

A m. kir. belügyminiszter 1892. évi 3530. sz. ha
tározata :

B. vármegye alispánjának f. évi szeptember hó
21-én 78/kih. szám alatt kelt másodfokú ítélete, mely 
szerint az s—i járás főszolgabirája által hozott elsőfokú 
ítélet megváltoztatásával F. Pál turonyi lakos idegen 
vadászterületen, a jogbérlő engedélye nélkül vadászás 
miatt terhére rótt kihágás vádja és annak jogkövetkez
ményei alól fölmentetett, a panaszos által közbetett fe- 
lebbezés folytán felülvizsgáltatván, megváltoztatik és azzal 
szemben az elsőfokú ítélet fentartásával panaszost ide
gen vadászterületen engedély nélkül vadászás miatt az 
1883. évi XX. t.-c. 26. §-a alapján 20 frt pénzbünte-

tallérok, melyeket a nap hintett a pázsitra a leveleken 
keresztül. Még bámultam kis ideig a futkosó tényt s az 
erdő belsejében növekvő, terjengő homályt, kezdődő sö
tétséget, mikor egyszerre csak eltűnt a csillogó fény. 
Lement a nap s itt rögtön este lett.

Sürü, nagy erdőben nincs átmenet a nappal és 
est között úgy, mint a rónán, a pusztán. A mint letű
nik a nap izzó korongja az égről, este van, melynek 
szürkesége hamaroean az éjszaka sötétségébe megy át. 
A pusztán sokszor még az éjszakának is hiányzik a 
sötétsége, mintha csak az árnyék nőne föl az égig.

A ki nem szokott az éjszakai egyedülléthez a sza
badban, a mezőn, erdőn, hol annyi mindenféle különös 
hang támad, ijesztget: annak halvány fogalma sincs 
arról, hogy milyen izgató hatást gyakorol az még a 
bátor, erős idegzetű emberre is. A levegőben van va
lami aggasztó, fojtó, mintha minden percben valami vi
lágot rengető esemény következnék be s azt előzné 
meg a szokatlan némaság, nyomasztó csend. Úgy 
tetszik, mintha a természet is lélegzetét visszafojtva

várna valami ismeretlen vajúdás végére, kipattanó tit
kára. A szénsavval telitett levegő, melyet a növényzet 
mohón szí magába, de kilehelt oxigénjével ellensúlyozni 
még sem tud, lidércnyomás gyanánt nehezedik mel
lünkre. Képzeletünket szabadjára engedi a testünk moz
dulatlansága, a hogy egy helyre szegezve lessük vára
kozásunk célját. Csapongva barangol mérhetetlen téreken 
s nagyítva állít elénk mindent a köröttünk történő dol
gokból.

Szemem már fájni kezd a megerőltetéstől, mert 
folyton egy helyre nézek. A hatalmas tölgy lábánál 
ugyanis szürke homokbucka terül el, melyet az est ka
landora, a borz hordott odújából. Ezt a szürke pofáju 
gavallért vártam, mely bizonyára lesi már barangolása 
idejének megjöttét. Talán az éhség is kergeti már.

A harmathullás ideje itt van. A hűvös esti fuval- 
mak világosság nélkül is megtalálják az odúba vezető 
utat s intik, hogy már indulhat. De még sem jön. Ra
vasz vén fickó lehet, hogy annyira várja a teljes sötét
séget. Akkor észrevétlenül osonhat ki a magas fü közé,
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tésben, nem fizethetés esetén 2 napi elzárásban, 1 frt 
eljárási és a felmerülhető tartási költségek megfizetésé
ben marasztaltatik el, azonkívül a tőle elvett fegyver, 
valamint az iratok között levő fegyvertartási igazolvány 
elkoboztatni és a fenforogni látszó jövedéki kihágás 
elbírálása végett az iratok a p.-i kir. pénzügyigazgató
sághoz áttétetni rendeltetnek, mert az innen elrendelt 
póttárgyalás folyamán H. István felesketett erdő- és 
vadőr hit alatt tett vallomása szerint vádlottat az orv
vadászaton akkor érte, midőn a fegyverrel vállán F. Ede 
vadászbérletét képező, T. község vadászterületéhez tar
tozó községi erdőből jött ki s igy megcáfoltatván pa- 
naszlottnak azon védekezése, hogy ő saját kertje alatt 
volt lesben, a terhére rótt kihágás a vadászati törvény 
40. §-a alapján beigazoltatván, a fenti büntetésben el
marasztalandó volt.

A v a d á s z  ta v a s z i  teen dő i.
—  A Z. L. után. —

Március első felében szokás az élő fácánokat te
nyésztés céljából a területre kibocsátani. A ládákat, a 
melyben jöttek, nagyobb rázástól kell óvni, csendesen, 
nem holmi nagy kiabálás mellett a ládát a földre he
lyezzük, az ajtót sürü bokrok felé állítjuk, az ajtót fel 
kell huzni és onnan vagy 10—15 lépésnyire elmenni s 
megfigyelni, hogy mily állapotban vannak a fácánok, 
nincs-e beteg köztük. Máskölönben, ha óvatosak va
gyunk a kieresztésnél, nem repülnek messze, hanem 
azon a helyen maradnak; a kieresztéshez közel legyen 
a fácánétető és erre előzőleg takarmányt hinteni szokás, 
hogy 3—4 napig ne háborgattasanak a fácánok. 8—10 
fácántyúkra 1 drb kakas számítandó.

Tenyészfoglyokat szintén ezen hó első felében szo
kás kiereszteni. A dúvad pusztítandó; a róka már fel
keresi a családi otthont, a hol az ivadékok bölcsője 
lesz, a kotorékokat minden héten egyszer-kétszer meg

kell vizsgálni. Ha észrevesszük, hogy látogatják, csak 
akkor használjuk ebünket a kotorékba való bújásra, 
máskép ne eresszük be. Ilyen frissen látogatott kotoré
kokhoz jó széllel menjünk; óvatosan és a legnagyobb 
csenddel eresszük be ebünket és kész fegyverrel álljunk 
a kotorék háta mögé, ha esetleg róka vagy macska 
ugrana ki, a mi sokszor elég hamar történik, lőhessünk; 
ha esetleg nem volna jó kotorék ebünk, állítsunk csapó
vasat a kotorékba, de mielőtt felállítjuk* tisztítsuk meg 
jól vizes homokkal, tegyük tűz mellé, hogy meleg le
gyen a csapóvas és tiszta viasszal kenjük be. Ilyen vas
nak nincs szaga és nem is rozsdásodik meg, (Kitűnő és 
olcsó vasakat lehet kapni Jós. Leimer Weithofen an dér 
Ybs Alsó-Ausztria és E. Gress, Haynau, Poroszország.) 
Március közepén már vannak fiatal rókaivadékok. Ha 
esetleg a szuka róka megfogódik, hagyjuk a vasat a 
kotorékban továbbra is felállítva, mert legtöbbször egy 
pár nap alatt a papa róka is megfogódik. Oszlopvasak 
a hol még mincsenek, fellálitandók; ha olyanok már van
nak, ezeket meg kell olajozni, hogy jól müködjőnek. A 
csapdautak a fácánosokban kitisztitandók. A csapdákat 
fel kell állítani és esetleg kijavítani vagy újakkal kicse
rélni. Sózókat fel kell frissíteni vagy újakat készíteni. A 
bagolykunyhókat, ha jó idő van, rendszerint kell láto
gatni. Az uhuval, mert ezen hóban legtöbb ragadozó 
madár vándorúiban van, elvétve ritka példányokat lehet 
zsákmányolni. A hosszucsőrüek is megérkeznek, lesben 
vagy kutya előtt elég jó szórakozás. (Kérésem húzás al
kalmával, ha kettesben jönnek csak a hátulsóra lőni, 
mert az a kakas és igy a tojó megmarad). — Szarvasok 
fejdiszüket hullatják. Az erős bikák még a múlt hó vége 
felé kopaszfejjel voltak láthatók. A mezőre járó házi
macskákat pusztítani kell, úgy, mint már többször meg
írtam, a kóbor ebeket nem szabad kímélni, mert úgy, 
mint a kóbor macskák, ezek is sok kárt tesznek a fia
tal süldőkben esetleg vemhes nyulakban. A vadak ré
szére e hó végén zabot, árpát, esetleg vegyítve balto-

hol már valóságos útja van a sok ki-bejárástól. Ha 
egyszer ott van, jó fül legyen, a mely meghallja halk 
neszelését s ha hallja is, nem válik előnyére, mert lö
vésre úgy sem kapható. Első mozdulatunkra, mint a 
villám, vagy odújában, vagy az erdőben tűnnék el. 
Csak egy kedvező pillanatot használhatunk fel, azt, a 
mikor megjelen odúja nyílása előtt, hogy szertenézzen. 
A ki azt elszalasztja, bottal ütheti nyomát.

Járása közben ritkán találkozik az ember vele. 
Egyszer esett csak meg velem, hogy vaddisznóra való 
cserkészet alkalmával mozdulatlanul állva egy helyben, 
figyelve, hallgatódzva egészen hozzám jött, lábam elé s 
akkor a roppant közelség miatt bizonyára túllőttem. A 
nagy sötétségben csak szürkesége árulta el. Akkor ta
pasztaltam, hogy mily gyorsan és nesztelenül tud el
tűnni az ember elől.

Ez az esti les lehet unalmas sokakra, de a ki szereti 
a megfigyeléseket, az erdőt s annak kedves világát, az 
sohasem fog unatkozni még borz-lesen sem. A képzelet 
apró célokat is varázserővel tud megszépíteni s érde
kessé tenni s igy még izgalmas is lehet a várakozás.

Magam az unalomnak még árnyékát sem érzem 
ilyenkor. Nézem az őzeket, szarvasokat, melyek gyanút
lanul közelembe jönnek s mellettem váltanak el. Hall
gatom a fácánkakas kakatolását, a baglyok huhogását, 
a madarak félálomban való csevegését s eltűröm, hogy 
az éjjeli fehér lepke csapatosan rátelepedjék a puskám 
csövére.

Ha hallom az öreg őzek böffentését, eltűnődöm 
rajta, mitől riadhattak meg s elképzelem a kis borjak 
félénk ledobbanását, vagy anyjukhoz való menekülését. 
S ezenközben egyre múlik az idő s a sötétségben 
mintha derengés állna be. Felkél a hold s sápadt fé
nyével befurakodik az erdei sötétségbe is, miközben 
halvány ezüstcsikokat, szeszélyes formákat szövöget az 
avarra.

A csend egyre fokozódik. Még szellő se jár, levél 
se zizeg — csak a férges makk támaszt koppanásával 
időnkint egy pillanatra halk neszt.

Most aztán igazán meg kell jelennie a legóvato
sabb remete-borznak is, ha van valami az odúban. A
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cinnnai vagy herefélékkel vetni lehet, mert ennek a 
veteménynek a hideg nem szokott ártani.

A fiatal vizslákat a páros fogjokra kell vezetni, 
hogy a tanításba előmenetelt szerezzenek. A fácánok ré
szére való vadföldek elkészítendők, hogy április második 
felében vethető legyen köles, pohánka, illetve, a mit a 
fácánok részére szántunk; pohánka igen jó, mert nem
csak a fácánok, de kivált az őzvad is szívesen veszi. 
Éjjelenként pedig, a mennyire lehetséges, a fácánosban 
legyünk, mert a felgalyadzott fácánok igen kitartanak, 
úgy, hogy bottal lehet őket elérni, nehogy a vadorzók
nak prédául essenek kedvenceink. A vadváltókat szigo
rúan keli ellenőrizni, nehogy hurkokat állítson az alat
tomos vadorzó. A tarisznyában pedig jó róka-csaló le
gyen, melynek hangjára mindenféle dúvad sietve, futva 
vagy repülve jön, hogy alkalmas helyeken használni le
hessen. Mily ördöngös kis csaló ez; iőtávolból látunk 
rókát, macskát, kóbor ebet, sast, varjut, egy kis takaró 
esetleg jó széllel, ügyesen használva a csalót, ott terem 
a prédára rohanó ragadozó és ezt ártalmatlanná tehet
jük kedves vadunk jólétére.

Végül lelkedre kötöm pajtás, hogy kezednél min
dég egy jó cseröke vagy bikacsök legyen, mikor a véd- 
kerületedben jársz, mert ez többet ér mint a „közigaz
gatási büntetés", tudhatod — milyen célból.

Hangos.
iír í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r
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K Ü L Ö N F É L É K .
* A magasság világa. Hideg világ a magaság 

világa, annál hidegebb minél távolabb esik földanyánk
tól. A híres francia meteorológus, Teisserene de Bort, 
a párisi akadémiában roppant érdekes előadásban szá
molt be a magasságban eszközölt temperatura-mérések-

hosszu várakozás türelmetlenné teheti az embert, de 
ép azért nem kell túlságos korán elfoglalni helyünket.

Künn van ! Szinte meglepett hirtelen megjelenése. 
Nem árulja el semmivel jövetelét. Váratlanul csak előt
tem termett. Fel kellett használni a kedvező pillanatot, 
mert sohasem lehet tndni, mi a szándéka az óvatos re
metének. Sokszor rögtön eltűnik a fűben, máskor szi
matol s újra odújába megy le tisztogatni lakását.

A mint egy lépésnyire elhagyta a lyuk száját, 
célba vettem s a következő pillanatban tüznyelv villant 
ki fegyverem csövéből.

Az erdőben sokáig visszhangzott a dörrenés; do
bogás, gályák ropogása hallatszott a futó vad nyomán, 
de mindez csak rövidke ideig tartott. Mire elcsendesült 
megint minden, már a kimúlt remete mellett voltam, 
mely hangtalanul lehelte ki páráját.

Vállamra vetettem a fegyvert s felgyürve karomon 
a ruhát az ugráló élősdiek miatt, lábánál fogva kivittem 
az útra, mely néhány lépésre kanyargód tova ez óriás fától.

A tisztáson várakozó kocsi a lövésre eldöcögött

ről. Ezeket a méréseket 581 léghajófölszállás alkalmával 
végezték és az 581 fölszálás között 141 volt olyan, a 
mikor a léghajó 14.000 méternél nagyobb magasságba 
szállt föl. A méréseket 5000 méter magasságig minden 
500, ezen túl minden 1000 méternyi emelkedésnél vé
gezték. Az eredményt a következő adatokban állapitott- 
ták meg. Nyáron, mikor a hőmérő fölszállásnál a föl
dön 13 fokot mutatott, a higany a fagypontra a 3000 
és 4000 méternyi magasság között sülyedt. Ezen tőiül 
rohamosan esett. Tízezer méter magasságban a hőmérő 
—45, tizennégyezer méter magasságban —51 fokot mu
tatott, a lognagyobb hideg —52.7 fok azonban 12.000 
métar magasságban volt. Télen 10.000 méter magas
ságban a hideg —53, 12.000 méter magasságban —58 
fok volt, azután a higany megint emelkedett valamivel 
és 14.000 méter magasságban a hőmérő már —55.5 
fokot mutatott.

* Hány nő van a világon ? Párisban egymillió 
hétszázötvenötezer férfira egymilliónégyszázegyezer nő 
esik. Ez a számarány képviseli az általános közép-euró
pai számarányt nők és férfiak között. Ilyen arányban 
több a nő, mint a férfi Franciaországban, Svájcban, 
Ausztriában, Magyarországon s Belgiumban. Északon 
már sokkal többel haladják meg a nők a férfiak számát. 
Svédországban, Norvégiában, Angliában ezer férfira ezer
hatvan nő jut, Németországban viszont ezerre ezernegy
ven. Délen, különösen Spanyolországban a két nem 
mennyisége majdnem egyenlő. Egész Európában vagy 
három és fél millióval van több nő, mint férfi s igy, ha 
az összes rérfiak meg is akarnának házasodni, megma
radna ennyi vén leány. Legföljebb még az a mentő ut 
volna a nőkre nézve, hogy Törökországban többnejíiség 
van, ott tehát feleséggé válhatnának egy ilyen nagy ál
talános összeházasodásnál még azok is, a kik a keresz
tény Európában a férfiak legnagyobb jóakarata mellett 
sem kerülhettek főkötő alá. Mig a kultúra világában,

hozzám s nehány perc múlva a kocsiról bámultam a 
fényes hold futását a fejem fölé boruló lombokon át.

Gyönyörűséges nyári éjszaka volt. A ködök még 
úszkáltak a levegőben alacsonyan a nedves kaszálók 
fölött, de az ég tiszta volt, felhőtlen s róla ezernyi-ezer 
csillag ragyogott le rám s én úgy képzeltem, mintha a 
hold volna a pásztor, a csillagok a bárányok, melyeket 
a pásztor terelget előre — előre az égi nagy mezőn . . .

4£ Óvatosság. Egy erdész nagyon olcsó áron kí
nálja a vendéglősnek a meglőtt nyulat.

— Köszönöm, nem veszem meg, — mondja a 
vendéglős.

— De hát miért nem, mikor olyan olcsón adom?
— Szó sincs róla, olcsó. De ha vendégeim egy

szer igazi nyulhust esznek, rögtön megtudjak, hogy én 
tiz év óta macskahussal tartom őket.
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Európában több a nő, mint a férfi, viszont a kevésbé 
müveit vagy barbár földrészeken a férfiak száma túl
nyomó. Ázsiában a legnagyobb szárazföldön, melynek 
nyolcszáztizenöt millió lakosa van, tizenhatmillióval több 
a férfi mint a nő, s Ausztráliában a legkisebben, a mely
nek összesen négymillió lakosa van, egy félmillióval 
számosabb az erősebb nem, mint a gyönge.

* A bűvös kő. Az orosz hadvgzetőségnek Kelet- 
Ázsiában a japánon kívül egy másik ellenséggel is meg
gyűlt a baja, holott ez úgyis akadt neki bőven elegendő. 
Ez az ellenség a b a b o n a .  Az orosz katona, termé
szetesen a közlegény, roppant babonás és ez nagy kel
lemetlenségnek lett a forrása. Az orosz csapatok között 
ugyanis az a hir terjedt el, hogy minden japán katona 
mágneses kővel van ellátva, ennek a kőnek pedig 
az a tulajdonsága, hogy elveszi az ellenség erejét. Az 
ilyen kővel ellátott emberhez tehát még közel sem 
jó menni. A babona hitelre talált és úgy elkedvetlení
tette a legénységet, hogy a tisztek kénytelenek voltak 
valósgos előadásokat tartani a babona ostobaságáról. 
Az igyekezetük azonban kevés sikerrel jár, a katonák 
jobban félnek az ellenség „bűvös kövétől", mint a pus
kájától és zúgolódnak, hogy varázslók ellen kell csatáz- 
niok. Egy nagy győzelem mindenesetre erejét szegné a 
babonának, de a győzelmeket idáig a japánoknak fog
lalta le Togo admirális és a sárga generálisok továbbra 
is nagy energiával pályáznak rájuk.

____ _  E R D É S Z E

jYAPI h ír e k .
— Erdőégés. N a g y v á r a d ,  április 27. Be l é 

nye s  vidékén óriási erdőégés van. Eddig a következő 
községek határában levő erdők állanak lángban: Sz e 
nes,  Ki s-B e l ényes ,  B u d u r á t a ,  K r e s z u ja, Me
zi ád,  Ta r k a i s s a .  Az erdőtűz mintegy kétezer hold 
területre terjed ki. Az égő erdő a nagyváradi gör. kath. 
püspökség tulajdona. A tűz oka ismeretlen. Az oltási 
munkálatokat nehezíti az a körülmény, hogy a csendőr
ség legnagyobb részét Belényesre rendelték a holnapi 
vásár alkalmából.

— Vadőr és vadorzó. S á s d r ó 1 írják: B i k o 1 i 
Mihály gödreszentmártoni vadőr a baranyajenői erdőben 
éppen szokott körútját tette, miközben E b e r h a r d t  
György vadorzóval találkozott. A vadőr a vadorzót fegy
verének átadására hívta fel, a mit az kereken megtaga
dott. B i k o 1 i ekkor fegyverével jól helybenhagyta a 
vadtolvajt, a ki ezúttal bizonyára nem első ízben dúlta 
a rá nézve tilos vadászterületet, mig most végre rajta
vesztett.

— Erdőégés. A Máramaros-Sziget mellett lévő 
szalaváni közbirtokossági erdő pár nap óta ég. A nagy 
szárazságban eddig is már nagy területre terjedt szét a 
tűz. Attól tartanak, hogy az egész tölgyerdő a lángok 
martaléka lesz.

— Gyilkosság és öngyilkosság. Borzalmasan 
végződött B é k é s - C s a b á n  egy házaspár összezördü
lése. M a j s z a György mészáros a feleségével való szó
váltás közben annyira dühbe jött, hogy nyuzókésével 
agyonszurta az asszonyt, a kivel huszonkét év óta élt 
vadházasságban. M a j s z a ezután a saját mellébe szúrta 
a kést és néhány óra múlva szörnyű kínok között 
meghalt.

T 1 U J S Á G

— Sikerült hiuzfogás. Ká r o l y  I s t v á n  királyi 
herceg seybuschi (Gácsország) uradalmában, hol gon
dos óvás és okszerű tenyésztés folytán az őzállomány 
igen szépen felszaporodott, nyilván a magyarországi 
Kárpátokból, két hiuz váltott át, a melyek azután az 
őzállományban alapos pusztítást vittek végbe. A vadőri 
személyzet folyton talpon volt és leste a két gyilkost, 
de sokáig tehetetlen volt velük szemben, mig azután 
az egyik erdész alkalmas tányérvasakat és csapóládákat 
szerzett s azokat ügyesen elhelyezvén, egy éjszaka 
mindkét hiuzt megfogta. A megölt őzek valamennyién 
egyforma sebesülés volt, a garat táján hüvelykujjnyi 
lyuk s a nyakcsigolya el volt törve, az egyik comb 
pedig kissé kikezdve.

— Erdősítés. A Balatonvidéken levő kopár szik
lás területek erdősítését 1900. év tavaszán kezdték meg 
Eszterházy herceg balatonmenti birtokán. 1550 kát. 
hold kopár, sziklás terület befásitásáról van szó. E 
nagy terület erdősítését 20 évi időszak alatt évenkinti 
egyenlő arányban foganatosítják. Ennek munkálata B a- 
1 á s Béla hercegi erdőfelügyelő vezetése mellett eszkö
zöltetik. 1900 óta mintegy másfél millió csemetét ültet
tek el. Minden tavaszszal újra megindul a munka. Ér
dekes nézni, a jól begyakorolt munkások mint ültetik a 
sziklás talajra hordott termőföldbe a fiatal csemetéket, 
melyek csekély kivétellel meg is erednek. Hogy az er
dősítés égalji tekintetben is -mily jótékony hatású, azt 
szükségtelen bizonyítanunk.

— Automobil a gyorsvonat előtt. P á r i s b ó 1 
táviratozzák, hogy a bázel-párisi gyorsvonat O u s u e r -  
La F e r r i é r e  mellett elgázolt egy automobilt, a me
lyen a kocsivezetőn kívül két férfi, két nő és gyermek 
ült. Mi n d  a h a t a n  s z ö r n y e t  h a l t a k ,  oly heves 
volt a vonat és a gépkocsi összeütközése. A szerncsét- 
lenség egy utkeresztezésnél történt; a kocsivezető azt 
hitte, hogy megelőzheti a vonatot, a gyorsvonat azon
ban még ott érte a síneken az automobilt, s összetörte 
és a benne ülőkkel együtt messze elröpitette. A szeren
csétlenséget a vasúti őr okozta azzal, hogy elfelejtette 
lebocsájtani a sorompót.

— Farkasok kozák előőrsök kíséretében. Az
oroszoknak Szibériában a tunguzokon, japánokon, kí
naiakon és mandzsuriai tatárokon kívül még négylábú 
ellenségekkel is kell harcolniok. Mióta a háború kitört 
és Szibériát az ide-oda vonuló csapatok szokatlanul 
élénkké, mozgalmassá tették, bámulatos módon megsza
porodott a farkasok száma. A katonai csapatok bár
merre indulnak, egész falka farkas halad a nyomukban 
s éhség által ösztönözve vad támadásokat intéz ellenök. 
A vasút mentén felállított katonai őrséget a télen át 
szintén erősen megtizedelte ez a négylábú ellenség.

— Magyar dezentorok a japán hadseregben. 
E p e r j e s r ő l  jelentik, hogy az ottani 17. tüzérezred
ből megszökött egy káplár és két közlegény. A szöke
vények most levélben értesítették kapitányukat, hogy 
hosszas fáradság és nélkülözés után eljutottak Japán
országba beálltak a japán hadseregbe.
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— Gyilkos adós. A torontálmegyei S z e r b p á r -  
d á n y községben M i 1 i n y s e v János ottani lakos adósa 
volt V e 1 d e r András korcsmárosnak. A korcsmáros 
követelte pénzét, de Mi l i n y s e v  nem fizetett, miért is 
Vei d é r  bepörölte s végrehajtatta adósát. Mi l i nys e v  
az árverés után bosszút esküdött V e 1 d e r ellen s bosz- 
szuját végre is hajtotta. Minap este ugyanis megleste 
Ve i d é r t  s doronggal agyonverte. A gyilkosság után 
Mi l i n y s e v  lakására menekült, a hová utána mentek 
a községi rendőrök, de nem bírtak hozzá férkőzni, mert 
Mi l i n y s e v  az ablakon lövöldözni kezdett a rend
őrökre. A rendőrök csendőrökért mentek, a mire Mi
l i n y s e v  a kéményen keresztül akart elmenekülni. Az 
egyik rendőr észrevette s rálőtt a gyilkosra, a ki a go
lyótól találva a háztetőre bukott, majd a földre zuhant. 
Mi l i n y s e v  sebe súlyos s most egyelőre a kórházban 
ápolják.

— Meggyilkolt önkéntes. A pestmegyei S o 11- 
V a d k e r t e n  hétfőn holtan találták K e c s k é s  Kál
mán dr. ügyvédjelöltet, a ki mint önkéntes káplár a 
vasúti sin mentén volt őrködő szolgálatra kirendelve. 
Az ifjút rablók lőtték agyon a vasúti állomás közelé
ben. A rablók a vasúti raktárt akarták kifosztani, a mi
ben az önkéntes meg akarta őket akadályozni. Szolgálati 
fegyverével rájuk is lőtt, de a golyó nem talált. Az 
egyik rabló visszalőtt s ez a golyó talált: a mellébe 
fúródott a katonának s megölte. A mikor a fiatal ember 
holttestét megtalálták, először azt hitték, hogy öngyil
kossá lett; ezt következtették abból is, hogy fegyveré
ben kilőtt patront találtak. A helyzet mérlegeléséből s 
az orvosi vizsgálatból azután rájöttek, hogy rablók ölték 
meg az önkéntest. A golyót távolról lőtték a fiatal em
berre, a kinek a zsebéből hiányzott az aranyóra és 
hatvan korona pénze is. A rablóknak eddig semmi 
nyoma. A vasúti sztrájk áldozatát Solt-Vadkerten temet
ték el.

Szerkesztői üzenetek.
Schmuck György urnák, K é t h e l y .  Az állami kezelésbe 

vett erdők altiszti személyzetének érdekében beható és hosszabb 
tanulmányt szándékozunk Írni, de még nem rendelkezünk a szük
séges adatokkal. Az érdekeltek nagy hálára köteleznének, ha bár 
csak röviden is közölnék a szolgálati és javadalmazási viszonya
ikra vonatkozó adatokat. — Rübl Róbert urnák, D r a g o m é r -  

f ' a l v a .  Az országos nyugdijegyesület megalakulását mindenfelé 
óhajtják, de arra, hogy ehez segédkezet nyújtanának, nem gon
dolnak. A múlt hó elején 972 erdőhatóságnak és uradalomnak 
küldtünk felhívást, melyben kértük, hogy az altiszti és szolgasze
mélyzet lapunk pártolása utján járuljon a szükséges nagy költsé
gek fedezéséhez s mi az eredmény? Mai napig Ön a 15-ik, ki a 
felhívást meghallgatta. Ilyen viszonyok közt bizony nehéz lesz a 
boldogulás. — Kiss Albert urnák, Z o b o l a .  Az illető két kartárs 
még eddig nem jelentkezett. Egyébként köszönet a buzgólkodásért!

urnák, A l a t t i j á n .  A 30-ik számot a 31-el együtt pótlólag meg
küldtük. — Kudi József urnák, P e l s ü c z .  A  8 koronát vettük. A 
másik rész késedelmezésének indokát méltányoljuk. — Sándor 
Antal urnák, R á c s - A l m á s .  A  6 korona vételét köszönettel nyug
tázzuk.
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Hirdetések és pályázatok.
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

Nagy-Küküllő vármegyében Kettő község határára 
kiterjedő morgondai erdőőri kerületben megüresedett, 
összesen 490 korona illetménynyel és nyugdíjjal egy
bekötött II. o s z t á l y ú  erdőőri állásra pályázat hir- 
dettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI.-ik 
t.-c. 37. §-ában előirt szakvizsga letételét, valamint élet
korukat, nyelvismeretüket, edd ig i a lka lm a zá su ka t  
és végül ép szellemi erő és egészséges testalkatuk mel
lett hibátlan beszélő és halló képességüket igazoló ok
mányokkal felszerelt bélyeges kérvényüket 1904. évi 
május hó 25-ig alólirott m. kir. állami erdőhivatalhoz 
annál is inkább igyekezzenek benyújtani, mivel az elké
setten érkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

A kinevezendő erdőőr állását a kinevezéstől szá
mítandó 15 napon belől elfoglalni köteles.

A magyar nyelven kívül legalább a román nyelv 
ismerete szükséges.

Kelt Segesváron, 1904. évi május hó 2-án.
M. kir. állam i erdőhivatal.

3787/1904.

Pályázati hirdetmény.
Versecz thjf. városnál üresedésben levő s kineve

zés utján betöltendő erdőőri állásra ezennel pályázatot 
hirdetek s felhívom azon törvényes minősítéssel biró 
egyéneket, kik ezen 480 korona évibér, szabadlakás, 1 
hold földilletmény, egy tehéntartás és saját szükségletre 
elegendő hulladékfa illetménnyel összekötött állásra pá
lyázni óhajtanának, hogy kellően felszerelt kérvényeiket 
nyelvismeretük kitüntetése mellett f. évi május hó 
15-ig a polgármesteri hivatalhoz nyújtsák be.

Verseczen, 1904. évi április hó 19-én.
Polgármester szabadságon:

K aszinovics,
főjegyző.

Tilalmi- és jelzőtábládat
legjobb minőségben s jutányos áron szállít
Win kiér Gusztáv tilalmi-tábla gyáros,VV 1111A1C1 U JU S Z ld V  S Z ÁS Z S E B E S E N

Á rjeg yzék  in g y e n  és bérm entve. i— 3

A kiadóhivatal postája.
Herczeg Mihály urnák, A l i g v á r i  c s á r d a .  Utánna néz

tünk a dolognak s valóban a sajnos tévedés itt történt, mert a 
novemberi küldeménye csak 2 koronával volt bevezetve. Most a 
hibát kiigazítottuk. Kár, hogy előbb nem figyelmeztetett a téve
désre. — Gulerán Zahariás urnák, Z s i d ó v á r .  Az elmaradt szá
mokat pótoltuk s eddig bizonyosan megkapta már. — Huszka Pál

Őz gidát, (bakot) és medvebocsot
a legmagasabb áron is keresnek 
megvételre. —  Ajánlatok e lap 
szerkesztőségéhez küldendők.^)0  1 - 3

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak : &Cs$&Cf&z(sM0Csil&te&Cŝ Jí Hirdetési d ijak:
E j r é s z  é v r e  ... . . .  ... s  k o r .  f  Megjelenik minden vasárnap, t  Egy hasábos garmond sor vagy annak 
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.SzAszvAROsfKŐNWNTOMDÂ ĉtmérrszászvárosra, |  PODHRADSZKY E m IL. j  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
kéziratok a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők. ---- sékelt dijak egyezség Szerint. ----

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. május 15. 33. szám.

A nyugdíjazás Kérdéséhez.
(Folytatás és vége.)

A már ismételten említett nyugdíjtörvény 
39. §-a  olyképen intézkedik, hogy az az özvegy, 
kinek a törvény értelmében folytonos ellátásra 
van igénye és kinek férje halálakor legalább 
három, még anyai ellátásban álló gyermeke van, 
illetőleg ha két élő gyermeken kivül még áldott 
állapotban van s igy kilátás van arra, hogy 
legalább három gyermeke lesz, akár édes, akár 
mostoha gyermekei azok, azoknak a gyermekei
nek a részére, kik a szabályszerű kort még el 
nem érték, ha azok az elhalt férjtől, vagy pedig 
szinte igényjogosult korábbi férjtől származnak, 
szabályszerű koruk elértéig nevelési járulékot 
kap. Nevelési járulékot kapnak továbbá — szá
mokra tekintet nélkül — a törvény által meg
határozott kort még el nem ért árvák is, ha 
szülőiknek a folytonos ellátásra igényük volt.

Ha az özvegynek állandó ellátásra van 
igénye, ahhoz az a körülmény, hogy a gyerme
kek a tényleges szolgálat ideje alatt, vagy nyug
díjas állapotban nemzettek-e, nincs befolyással 
a nevelési járulékra.

Az altisztek fiúgyermekei 16 éves, leány- 
gyermekei pedig 14 éves koruk betöltéséig ré
szesülnek a nevelési járulékban.

A nevelési járulék összegét a törvény 43-ik 
szakaszának 2-ik pontja fejenkint évi 18 forint
ban 36 koronában, vagyis havi 3 koronában 
állapítja meg.

Ezek a nyugdíjtörvénynek intézkedései az 
állami alkalmazottakra vonatkozólag, a melyek 
ma is éppen úgy vannak érvényben, mint a 
hogy a törvény meghozatalakor érvényben voltak.

Kétségtelen dolog, hogy ennek a törvény
nek megalkotóit a legnemesebb emberi érzés 
vezérelte akkor, midőn gondoskodtak az állam 
szolgáinak és családjuk tagjajnak a jövőjéről is, 
mely gondoskodásukért ezek csak hálával adóz
hatnak nekik, de midőn ezt készséggel elismer
jük, nem zárkózhatunk el annak a kinyilatkoz
tatása elől sem, hogy a nyugdijak mérvére és 
nyugdíjazás módozataira nézve számos helytelen 
intézkedés van a törvénvbe foglalva.

Már maga a 10 évi szolgálati idő is, a 
melynek betöltéséhez a nyugdíjjogosultság kötve 
van, kissé tulhosszu, de hát ez még hagyján, 
mert utóvégre is a szolgálatadó méltán megkí
vánhatja, hogy az, a kinek részére nyugellát- 
mányt biztosit, arra bizonyos részben rászolgáljon, 
de feltétlenül sérelmes a nyugdijfokozatok ama 
aránytalansága, mely a tisztviselők és altisztek 
közt egymástól annyira elütő.

A tisztviselő ugyanis csak egy éven belüli 
időt veszíthet el szolgálatából, mely nyugdijá
nak alapját nem képezheti, mig az altiszt vesz
tesége teljes egy évtized is lehet. Ez tehát —  
enyhén szólván — méltánytalan elbánás, mert 
nem lehet igazságnak nevezni azt, hogy bár
mely nyugdíjjogosult azért, mert 20, 30, vagy 
40 évi szolgálati idejének betöltéséhez még pár
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hét, vagy pedig csak pár nap is hiányzik, csak 
az előző évtizedes szolgálatával kiérdemelt nyug
díjban részesüljön, de nem is képzelhető, hogy 
az ezt meghaladó többi szolgálatával ne szer
zett volna magának némi érdemeket arra, hogy 
nyugdija ennek arányában emeltessék.

Elismerjük mi azt készséggel, hogy a nagy 
költséggel, évek fáradalmaival szerzett magasabb 
képzettségű tisztviselő és a sokkal kisebb elő- 
készültséggel pályára lépő altiszt közt meg kell 
vonni bizonyos határvonalakat, de ezeknek csak 
magában a javadalmazásban kellene nyilvá
nultok , mint a hogy egyébként tényleg meg is 
van, de nem kellene tenni azt a különbséget a 
nyugdíjjogosultságnál, a melyet fentebb vázol
tunk. Az altisztek éppen úgy rászolgálnak arra, 
hogy minden egyes eltöltött szolgálati évük 
alapját képezze a nyugdíjnak, mint a tisztvise
lők s Így az osztó igazság elvei szerint náluk 
is jogos és méltányos lenne a nyugdíj alapjá
nak megszabásánál a beszámítható fizetés 40 
százalékának megállapítása, azután pedig a 
tisztviselőkéhez hasonlatosan, ennek évenkint 2 
százalékkal való fokozása.

Ugyanezeket az elveket, tudniillik a paritás 
elveit kellene alkalmazásba venni az altiszti öz
vegyek nyugdijának megszabásánál is.

A mi a gyermekek ellátását illeti, ott egyenlő 
mostohán intézkedik a törvény a tisztviselők és 
altisztek árváinál, nem csak a járulék csekély 
mérvének tekintetében, hanem kivált az által,

hogy gyermeknevelési járulékra az özvegy csak 
abban az esetben tarthat igényt, ha legalább 
három gyermeke van. Mintha bizony egy vagy 
két gyermek nem is kérne enni s azokat nem 
kellene ruházni iskoláztatni, betegségük esetén 
gyógykezeltetni!

A törvények, legyenek azok bármilyen jók 
és tökéletesek, idővel elavulnak s nem felelnek 
meg többé azoknak a kivánalmaknak, a melyek 
hozzájuk fűződtek. Ilyen a többi közt a nyugdíj
törvény is.

A közel két évtizedet magába foglaló idő
szak, a mióta ez a törvény érvényben van, 
hosszú idő, a mely alatt a társadalmi élet fe
lette nagy átalakulásokon ment át, a megélhe
tési viszonyok nagyban megváltoztak. A legszük
ségesebb és nélkülözhetlen háztartási cikkek ára 
húsz év leforgása alatt nagy mértékben néme
lyeknél szinte 100 százalékkal emelkedett, a meg
élhetés a régihez képest felette meg van nehe
zítve, a minek természetes kifolyása az, hogy 
ma már nem lehet abból a jövedelemből meg
élni, a melyikből húsz évvel ezelőtt lehetett, csak 
természetes tehát az a követelmény, hogy az 
arra jogosultak javadalmazása is a változott vi
szonyok követeléseihez mérten fokoztassék.

Lehetne ugyan azzal az ellenvetéssel élni, 
hogy az állami alkalmazottak javadalmazása húsz 
év leforgása alatt némileg szinte gyarapodott, 
hogy tehát ennek alapján megnagyobbodott az 
igényjogosultak nyugdija is. Igen ám! de figye-

M e d v e - v a d á s z a t .

A grizzli medve tehát manapság már éppen úgy 
fél, mint bármely leggyengébb állat. Ez a hatalmas állat 
nem fekszik többé fényes nappal az emberek által járt 
ösvényeken s nem leselkedik rájuk útonálló módjára, 
mint a hogy azt hajdanában tette, midőn még Amerika 
őserdeit a rézbőrü indiánok járták keresztül-kasul. Most

— Az A.-ausztriai Vadászi Védegylet közlönye után. —

Az emberi kultúrának mind nagyobb arányokban 
való terjedésével és az állatoknak az emberek által való 
kizsákmányolása folytán az állatvilág nagy átalakuláso
kon megy át és pedig számtalan esetben nagyon saját
ságos módon. Olyan állatok, melyek régebben félelem 
nélkül barangolták be szülőföldjüket, félénkekké lesznek 
s elvesztik az őket annyira jellemző bátorságot.

Észak-Amerikának hírhedt grizzli medvéje és az 
északi sark jeges medvéje, ez a két rokon állat, melyek 
hajdanában akár egy vadász-ezredet is bátran megtá
madtak, most még a magános embert is éppen úgy 
kerülik, mint a róka s éppen olyan gyorsan tűnnek el, 
ha a világ urával találkoznak.

ő is visszavonult az elhagyatott magaslatokra s ott ütötte 
fel állandó tanyáját, hová az ember csak ritkán teszi 
lábát s ha ennek dacára a szél veszedelmes szimatot 
visz feléje, sompolyogva igyekszik a veszedelem elől 
menekülni. Nyilván belátta már ő is az emberrel foly
tatott harc meddőségét s rájött arra, hogy az ember 
gyilkos szerszámaival szemben biztosabb fegyver a szem
füles elővigyázat, mint a bátorság és vakmerőség s bá
mulatos, hogy ez az elővigyázat egy évszázad leforgása 
alatt természetévé vált ennek az állatnak. Ma már alig 
jut eszébe a grizzli medvének, hogy megtámadja az 
embert, sőt ellenkezőleg sok fáradtságba kerül, mig 
megállásra kényszeríteni sikerül egy ilyen megsebesített 
medvét is.
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lembe kell itt vennünk azt a körülményt, hogy 
a nyugdijat az élvezett fizetésnek rendszerint 
csak bizonyos része képezi, tehát mindig keve
sebb a nyugdíjas jövedelme, mint a tényleges 
szolgálatot teljesítőé, ezzel szemben pedig a 
gyomor nem akar részletjegyekkel kereskedni, 
hanem az a nyugdíjasnál is megköveteli a maga 
részét, sem pedig a nadrágot nem lehet kur
tábbra szabni.

Ha tehát valamely, akkor első sorban a 
nyugdíjtörvény az, a melynek revízióját sokáig 
elodázni nem lehet és nem szabad. Át kell azt 
az ő egészében alakítani a megváltozott viszo
nyokhoz mérten s akkor figyelemmel kell lenni 
az ilyen visszásságokra is, a melyekre itt rövi
desen rámutattunk, miután pedig a mostani áll
apotokkal a tisztviselők sincsenek megelégedve, 
hanem a revíziót ők is követelik, hisszük, hogy 
a törvényhozás mihamarább meghallgatja a köz
óhaj nyilvánulását s jobb idők fognak még kö
vetkezni a nyugdíjasokra is.

A VADÁSZ-VIZSLA
nevelésének, tanításának és használatának gyakorlati 

módszere.
Az itt leírt cimii 42 oldalas csinos kis füzet fekszik 

előttünk. írója S t a r k  Dezső főerdész ur Terezováron, 
Slavoniában, a füzetke ára portómentes küldéssel 1 K 
20 f. (lapunk szerkésztőségében is kapható) A szerző

ur érdemes munkát végzett a füzetke megírásával, mert 
könnyen érthető modorban, dióhéjba szedve elibénk 
tárja mindazt, a mire szükségünk van, hogy magunknak 
vagy másoknak jó vadász-vizslát neveljünk. A füzetké
ből mutatóul itt közöljük a bevezető részt, mely arra 
nézve ad útmutatást, hogy milyen vizslát szerezzünk:

Igen sokat írtak már a vizsla tökéletesítéséről, s 
mégis aligha találnánk annyi jó vizslát, a mennyi kötet 
róluk szól. Ennek dacára én is megtoldom valamivel 
az Írottakat, de legkevésbbé sem azért, mintha talán az 
előzőket akarnám korrigálni, hanem csupán azon oknál 
fogva, mert a mit ’ irok, azt közvetlen tapasztalataim 
alapján, gyakorlatból merítettem és eredményei szerint 
bárkinek jóakarattal ajánlhatom.

A kinek jó vizslára van szüksége, az mindenek
előtt szerezzen tiszta, nemes ivadékot. Mert ámbár a 
disznót is meg lehet tanítani, hogy apportírozzon : holmi 
apró fülü, görbe farkú kuvaszból sohasem lesz intel
ligens vadászhoz méltó vadászkutya.

És pedig, a ki azt szereti, hogy a vizslája lépést 
tart vele, annak a cseh, vagy német vizslát ajánlom. 
Ezek többnyire igen szép állatok, s közkedveltetésüket 
inkább is köszönhetik eme tulajdonságuknak, mert a 
vadászat terén tapasztalható képességeikkel egyébként 
mögötte maradnak minden más vizslafajnak. Színük a 
legváltozatosabb; többnyire azonban barnák, feketék, 
szürke alapon feketével tarkáltak. Testük erős, zömök; 
a széles, tompa orrban végződő fejet kereken iveit, 
nagy lelógó fülek diszitik.

E vizslafaj arról nevezetes, hogy leginkább válik 
be a némelyek által idealizált „használati ebnek, mely 
t. i. keres, apportíroz, hajt, lefogja az őzet, meg a vad
disznót, viszi a kosarat és mindenféle produkciókra 
betanítható. Szimatja azonban általában gyenge, bizony
talan, s talán éppen innen van az, hogy a cseh és 
német vizslák nem szenvedélyesek, sőt akárhány meg

A régi vadászok elbeszélései szerint a grizzli- 
medve a legfélelmesebb ellenség volt s még arra sem 
volt sznkség, hogy meg legyen sebesitve és igy üldöz- 
tetve támadjon : minden ok nélkül megtette ő ezt bár
mikor s bármely körülmények közt.

A legközelebb múlt időben egy osztrák úri va
dásziak az északamerikai sziklás hegyvidéken ilyen 
fajta medvével érdekes vadászkalandjai voltak, a melyek
ből nyilvánvaló, hogy bizony még akadnak viszaesések 
és ez a medve mégsem olyan szelíd és félénk állat, 
hanem megtámadja az az embert különös ok nélkül is. 
Az illető vadász ur leírásából kivesszük a következő 
erre vonatkozó részt:

„Sátramban pihentem és elhatároztam, hogy egy pár 
napig itt is maradok kipihenni az elmúlt napok fára
dalmait. Embereim közül hárman már két nap óta távol 
voltak abból a célból, hogy egy általam elejtett jávor- 
szarvast megkeressenek; hosszú távolletök miatt már 
aggódni is kezdtem. Velem már csak egy pár ember 
maradván vissza, ezek közül senkit sem küldhettem ki

a kutatók után s csak tüzjelekkel jeleztük nekik táborunk 
helyét. Midőn azonban a távol levők negyednap sem 
tértek vissza, két embert lovakra ültettem s útnak indí
tottam észak felé azzal a meghagyással, hogy áz e£y 
napi járó földre lévő tanyán tudakozódjanak az eltűn
tek felől. A két ember hajnalban lóra ült és csak este 
érkezett a tanyás gazdához, ki épen akkor tért haza 
gazdaságából. A gazda a legnagyobb dühvei fogadta 
embereiméit, kérdéseikre nem is válaszolt, csak károm
kodott s folyton emlegette, hogy ott jártunkkal a kör
nyék összes duvadját tanyájára uszítjuk, mert a lefolyt 
éjjel is egy medve a marhaistállójába rontott, legszebb 
tinóját szétmarcangolta s miután jóllakott, ott hagyva a 
maradékot, eltűnt.

Embereim — elég okosan — ellenvetés nélkül 
hallgatták az öreget s csak miután haragja csillapodott, 
megbékítették azzal a kijelentéssel, hogy az általa más
napra tervezett medvefogásnál segítségére lesznek. Ezt 
az ígéretet ugyan csak azért tették, hogy éjjeli szállást 
kapjanak s másnap észrevétlenül elillanjanak, de a
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teszi, hogy vadászat közben lefekszik, vagy a gazdája 
háta mögött kullog minden érdeklődés nélkül, s ha 
nagyon kényszerítik a munkára, bizony nem ritkán 
kereket old és meg sem áll hazáig. Tehát a cseh és 
német vizsla csak kényelmes vadászoknak ajánlható, a 
kik nem hivatásból, vagy szenvedélyből űzik e sportot, 
hanem inkább, hogy kellemes sétát, testmozgást végez
hessenek. De nagyon alkalmas e vizslafaj még azoknak 
is, a kiknek nyul-apportőrre van szükségük, mert a 
cseh-vizsla erős és jó apportőr.

Más kinézéssel, temperamentummal és általános 
tulajdonokkal bir az angol vizsla. Ez kétféle: rövid 
szőrű, vagyis pointer és hosszú szőrűi, vagyis szetter. 
A pointert hasonlítás kedvéért az arabs paripa mellé 
állítom; miként az: kecses idomokkal, szabályos ter
metű, könnyed, de izmos és hévvel, tűzzel telve minden 
porcikája. Termete magas, szügye erős, feje kissé hosz- 
szukás, fülei lecsüngők, nem tulnagyok és nem egész 
szélesen iveitek; farka vastag tőből hirtelen vékonyodó, 
merev, egyenes állású. Színük igen különböző, de leg- 
általándsabb a fehér alapon tarkázott. A szetterek három
félék : angol, irlandi és gordon. Az angol méltó párja 
a pointernek; feltűnően szép testalkatát selyemfinom, 
fehér-fekete szőr fedi s okos tekintetéből leolvashatja 
az ember azt a rendkívüli tehetséget, mely ezen fajnál 
megnyilvánul. Valamivel nehezebb termetű az irlandi 
szetter. Ennek ismertető jele a sárga-vörös szőrözet, 
melyen nem szabad semmiféle más szinti foltnak lenni; 
azonkívül a szájpadlás és a pofa-lebenyek belül feketék. 
Végül a gordon szettert könnyű felismerni fekete alapon 
sárga foltokkal tarkáit, hosszú szőréről, melynek azonkívül 
valamennyi vizslafaj között legerősebb termete is van.

Az angol vizslák általában — ellentétben a cseh 
és német vizslával — rendkívül eleven természetű álla
tok s különösen vadászat alkalmával szinte határt nem 
ismerő hevük, szenvedélyük által tűnnek ki. A szetter

tanyás szavuknál fogta s nem engedte eltávozni, sőt 
kényszeritette őket, hogy vele az istállóhoz lovagol
janak.

. Alig hogy odaértek, már távolról megpillantottak 
egy állatot, mely a tinó maradványai körül foglalatos
kodott, mire a gazda dühössége teljes erővel kitört s 
rekedten üvöltötte: „A medve! Itt a medve!"

Embereim csak forgópisztolyokkal voltak felfegy
verkezve, a gazda pedig — elég csodálatos módon — 
nem vitt puskát, hanem egyedüli fegyvere a nyereg
kápáján csüngő pányva volt, melylyel az eliramodó 
marhákat szokta elfogdosni.

A marhák részére bekerített hely inkább egy ter
mészetes park volt néhány facsoporttal és bokorral. Mi
dőn embereim a gazda biztatására közelebb mentek, 
meglepetve tapasztalták, hogy a medvének egyáltalában 
nincs szándékában elmenekülni, sőt ellenkezőleg min
den mozdulata elárulta, hogy zsákmánya maradványait 
ugyancsak keményen készül megvédelmezni.

A lovak a medve láttára megálltak s nem voltak 
rábírhatok a közelebb menésre. Mikor aztán a gazda
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éppen úgy, mint a pointer egyaránt gyors vágtában 
keresi át a mezőt, de magasan hordott orra el nem 
téveszti a legcsekélyebb szimatot sem s ha a vad szaga 
érzékébe hatott, akkor lapulva csúszik előre és az erő
sebb szimatra megmered, mint a szobor. És tiz „állás" 
közül ha egyszer téved, az már nagy percentje a hibá
nak ; a lelőtt vadat pedig kivétel nélkül apportírozza 
mind, rövid gyakorlat után. Azonkívül a pointer kitar
tásban első helyen áll. A szettereket hosszú szőrö- 
zetük nehézkessé teszi ugyan, azért nagy melegben 
hamar kimerülnek, különösen mert ezek is épp oly 
gyors tempóban keresnek, mint a pointer; de ha vad
ban nincs hiány és hébe-korban egy kis viz is akad, 
akkor a szetter is kibírja addig, a mig a — gazdája. 
Különben pedig a szettereket leginkább azon általában 
tapasztalható értékes képességük miatt is kedvelik, hogy 
ezek előtt a vadaknak legbiztosabb rejteke sem maradhat 
felfedezetlenül, mert hosszú szőrözetük a szárazon és 
a vízben egyaránt védelmet biztosit nekik kutató munká- 
jokban minden akadály ellen.

Még egy vizslafaj érdemes a megemlítésre, mely 
nálunk is alkalmazásban van, t. i. a „Griffon." Ez tulaj
donképen tüskés szőrű angol vizsla, s mintegy átmeneti 
alak a rövid- és hosszuszőrü között. Kissé nyers állat, 
szigorú dressurát igényel, de jól használható, főkép 
apportirozásra. Legnagyobb hibája az, hogy tiszta fajban 
nem igen kapható; igen sok közte a hasznavehetetlen, 
korcs ivadék.

Következőleg bármilyen fajú vizslára tettünk is 
szert, annak nevet is szoktunk adni. Hogy ezt szak
szerűen tehessük, segítségül ide iktatok néhány alkalmas 
vizsla-nevet: Boj, Rab, Pikk, Lord, Nóra, Ali, Treff, 
Tirasz, Blekk, Lédi, Csók, Dass, Dói, Babi, Arz, Digg, 
Flokk, Borr, Bokk, Letta, Buggi, Briill, Misz, Bob, 
Dianna, Don, Kúra, Bell, Mira, Rock, Jett, Moll, Fred, 
Mars, Juno, Prim, Vesta.

észrevette, hogy marhái a medve megismételt táma
dásaira kitörtek s szétfutottak a szélrózsa minden irá
nyában, dühe tetőpontra hágott; borzasztón kezdte verni 
akadékoskodó lovát, ez azonban nem akart előre menni, 
csak ide-oda ugrált és ágaskodott, mire a medve is 
hátsó lábaira emelkedett s fogait vicsorgatva várta tá
madóját. A mint azonban a medve felállt, egyik hátsó 
lába megcsúszott s ő oldalt esett, mire a lovasok olyan 
orditozást vittek végbe, hogy az ilyen lármához nem 
szokott medve bátorsága is megingott s hamar talpra 
ugorva, a sövény nyílásán kitört s pár szökéssel eltűnt 
a hegy aljában lévő erdő sűrűségében. A lovasok ugyan 
üldözőbe vették a medvét, de lovaik csak kelletlenül 
követték a menekülő vadat, a mely azután csakhamar 
biztos menedékhelyre jutott. A gazda mérgében majd
nem agyonverte lovát, de végre is megnyugodott s 
embereimmel együtt visszatért tanyájába.

Embereim már most a helyett, hogy eltűnt társaik 
keresésére indultak volna, inkább a tanyásnál teleped
tek meg, ki bár még mindig dühöngött, a vendégsze-

T I  Ú J S Á G

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



261E R D É S Z E T I  Ú J S Á G

Helyes azon nézet, hogy a vizsla nevében mély 
hangú magánhagzónak kell lenni, mert igy könnyen 
és értelmesebben hallatható, különösen „a“ „á“ magán
hangzókkal. Különben már itt elv gyanánt jegyzem 
meg, hogy a vizsla gazdája igen ritkán szólítsa a 
kutyáját nevén ; hagyja azt a háziaknak; az ő hivó és 
figyelmeztető eszköze mindig a pisszentés meg a fütty 
legyen annál is inkább, minthogy a vadászatnál egyál
talán nem szabad a kutyára sem annak nevét, sem 
más megjegyzéseket kiabálni, csupán és kizárólag a 
vezényszavakat.

Ezen általános bevezetés után a tulajdonképeni 
tudnivalókat három külön részben csoportosítom: 1. A 
vizsla élelmezése. 11. A vizsla tanítása és használata.
III. A vizsla egészségének ápolása és gyógyítása.

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .

V a d á sza ti ü g y b e n
U  o z o t t  k o r í n  ú  n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o s a t o k ,  

d ö n t v é n y e k  é s  s z a k v é l e m é n y e k .  * * * * *
I.

A felesketett erdőtisztek és erdőörök szolgálati fegy
vereinek adómentessége.

A jövő hónapban kezdetét veszi a f e g y v e r a d ó  
összeírása s igy nem tartjuk fölöslegesnek, úgy mint 
eddig is minden évben, most is föleleveniteni a fel
esketett erdőtisztek és erdőőrök szolgálati fegyvereinek 
adómentességére vonatkozó kormányrendeletet. Szüksé
ges ez annál inkább, mert számtalan olyan adókivető 
közeg akad az országban, ki erről vagy nem tud, vagy

pedig semmit sem akar tudni s igy lapunk tisztelt ol
vasói érdekeik megóvása céljából figyelmeztethetik őket 
erre, vagy pedig az itt közölt rendeletre való hivatko
zással orvoslást kérhetnek a túlkapások ellen.

A földmivelésügyi m. kir. ministerium erre vonat
kozó rendelete a következő:

6755/1891. szám. Azon felmerült kérdés alkalmá
ból, hogy a felesketett erdőőrök az 1883. évi XXIII. t.-c. 
5. §-ának g. pontja értelmében csak egy vagy egynél 
több fegyvernek adómentes tartására vannak-e feljogo
sítva, a m. kir. pénzügyminister ur idei 2491. számú 
intézményével akként határozott, hogy az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 38-ik §-a értelmében felesketett erdőtisztek 
és erdőőrök szolgálati célokra 2 (kettő) darab fegyvert 
adómentesen tarthatnak, kettőnél több fegyver után azon
ban adómentesség nem jár.

II.
A vadászterületen szabadon járó idegen kutya a 

kerülő által büntetlenül lelőhető.
A m. kir. Curia büntető osztályának 1892. évi 

3551 sz. alatt hozott határozata:
Ügy ál lás:  D. Miklós kopó kutyáját K. József 

kerülő a B. József kizárólagos vadászterületén a vadá
szati jog birtokosának egyenes utasítása folytán lelőtte. 
D. Miklós ezért idegen vagyon rongálásának vétsége miatt 
büntető pert indított K. József kerülő ellen a beregszászi 
kir. törvényszék előtt. A törvényszék a folyamatba tett 
eljárást megszüntette azon indokból, mivel K. József jo
gosan járt el, midőn D. Miklós szabadon járó vadász
kutyáját e területen lelőtte. A kassai kir. tábla a tör
vényszék végzését megváltoztatta s K. Józsefet vád alá 
helyezte következő indokból: panaszlott a kérdéses kopó 
kutyát szándékosan lőtte meg, mi nyilván kitűnik abból, 
hogy előre kijelentette, miként kutyáját meglövi, hogy 
pedig eme tettet jogtalanul követte el, nyilvánvaló a va
dászatról szóló 1883. évi XX. t. c. megfelelő határoz-

retetről még sem feledkezett meg. A tanyán azután 
elhatározták, hogy egy fiút lóháton hozzám küldenek, 
hogy a történtekről jelentést tegyen, mert a gazda biztos 
volt abban, hogy a medve — dacára megzavartatásá
nak — a következő éjjel ismét előkerül. A fiú aránylag 
rövid idő alatt érkezett táboromba s úgy, a hogy elő
adva az eseményt, egyúttal tolmácsolta a meghívást, 
hogy rögtön induljak segédkezni a medve elejtésében. 
Eleinte nem akartam a meghívást elfogadni, de miután 
a fiú sejteni engedte, hogy a gazda nekem meg akarja 
mutatni, miként lehet ezt a félelmes medvét fegyver 
nélkül is kényelmesen elejteni. Ez által kiváncsivá téve, 
elfogadtam a meghívást s nemsokára táboromból együtt 
lovagoltunk a tanya felé.

A tanyára érve az egész társaságot a béke pipát 
szíva és bepálinkázva együtt találtam. Természetes, hogy 
embereim egy lépést sem tettek az eltűntek keresésére, 
bár váltig erősitgették, hogy keresésükkel bejárták egész 
Észak-Amerikát. A három eltűnt ember sorsa legkisebb 
aggodalmat sem okozott nekik, de annál érdekesebbnek

tartották a medvével való kalandjukat elmondani. Az 
egész medvehistoriát ismételten s élénk színekkel ecse
telve mondták el, a mi azután engem is annyira fellel- 
kesitett, hogy a gazdát felkértem a következő nap vadász
programjának az elmondására. Ezt a kívánságomat azon
ban sehogy sem volt hajlandó teljesíteni, hanem mindig 
csak azt hangoztatta, hogy Ígérjem meg, hogy a medvére 
csak abban az esetben lövök, ha én, vagy közülünk más 
valaki veszedelembe kerül, vagy a medve elillanni készül.

Ezek után magára hagyva a bőséges pálinkázástól 
berúgott társaságot, pihenőre tértem a nekem ájendedett 
háló fülkébe, de alig hogy pihentem valamelyest, már 
az első pitymallatkor egyik emberem felriasztott azzal a 
hírrel, hogy: „itt van már a medve!" Mivel amúgy is 
csak félig voltam levetkőzve, hamarosan felkészültem s 
kimenve a házból, ott már a lovakat felnyergelve talál
tam. Pár perc múlva az eléggé nyomorúságos lovas 
csapat már vigan ügetett kifelé a tanyából a marha
istálló felé, a mely mintegy 10 percnyi járásra volt s 
ezt az utat teljes csendben, szótlanul tettük meg.

(Folyt, köv.)
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Hiányainak egybevetéséből, mely törvénycikknek 14. §-a 
csupán a kóbor, tehát gazdátlanul futkosó ebeket en
gedi meg elpusztítani, ellenben az olyan ebekre nézve, 
a melyeket mint a jelen esetben történt, gazdák visz
nek valamely tilos vadászati térre, a hivatkozott törvény
cikk 32. §-a azt rendeli, hogy az ekként vadászati ki
hágást elkövető gazda 1 —10 írtig terjedő pénzbüntetéssel 
büntettessék, az ebnek elpusztítása tehát ilyen esetben 
nincsen megengedve. De nem menti a nevezett terhel
tet a szolgálatadó urának B. Józsefnek állítólagos uta
sítása sem, mert oly utasítást, a mely törvénybe ütközik, 
a szolga urának parancsára sem köteles teljesíteni, a 
törvény nemtudásával pedig senki sem védekezhetik. 
Ezeknél fogva K. József terheltnek a fentebbiek szerint 
való vád alá helyezése is jogos. A kir. Curia a fenti 
számú határozatával a kir. Ítélőtábla végzését megvál
toztatta és az első bíróság végzését hagyta helyben. 
Indokaiból kiemeljük a követkekőket: tekintve, hogy az 
1883 évi. XX. t.-c. 16. §-a szerint a vadászatra jogo
sítottakon kívül senkinek sem szabad a vadászati terü
letre ebeket bocsátani; tekintve, hogy ugyanazon tör
vénycikk 14. §-a szerint a vadászati területen talált 
kóbor ebeket a vadászatra jogosított elpusztíthatja; te
kintve, hogy midőn a vádlott erdőkerülő a gazdája va
dászterületén ponaszló kutyáját lelőtte, az ott szabadon 
járt, minélfogva a másodbirósági végzés megváltoztatá
sával az első bíróság végzése volt helybenhagyandó.

K Ü L Ö N F É L É K .
* A cár vagyona. A minap hire jött annak, hogy 

az orosz cár fölajánlotta egy verzió szerint az egész 
vagyonát, más szerint csak egy részét k é t s z á z mi l l i ó  
r u b e l t  a háború költségeire. Ha a hírnek csak a két
száz rubeles változata is igaz, ez a legnagyobb ajándék, 
a mivel egy ember valaha valakit, ha egy egész nem
zetet is, pénzben megörvendeztetett. Szerencsére azon
ban ő szent felsége, a muszka cár, teheti: még csak 
meg sem kell magát valami nagyon erőltetnie. A fehér 
cár a föld kerekség leggazdagabb embere. Hozzá képest 
még Ro c k e f e l l e r  ur i s  csak afféle jobb módú pol
gárember. Mennyit ér a cár vagyona, azt egész határo
zottan senki sem tudja, még F r i e d r i c h s  báró sem, 
a cári javak kezelője. A cár h i v a t a l o s  jövedelme 
évenkint átlag öt ven mi l l i ó  kor ona ,  de ez csak 
egy része, még pedig jóval kisebb része a valóságos 
jövedelemnek: ebből a cár minden kiadása korántsem 
telnék. Szép állása van ő felségének, de temérdek is a 
kiadása. Az évenkint tartott nagy á l l a mi  bál  például, 
a melyet az idén az orosz-japán háború zavart meg, 
maga öt millió koronába kerül. Az egyházi célokra 
adott cári adományok évenkint átlag tizenhat millió ko
rona. Viszont az egyházak is rengeteg ajándékkal ked
veskednek a cárnak. Egyáltalában nincs ember a világon, 
a ki annyi tömérdek ajándékot kapna, mint a cár. Eb

ben a vazallus fejedelmek járnak elül jó példával. Mikor 
II. Mi k l ó s  cár trónra lépett, a b o k h a r a i  emir és 
Chiva kánja vetekedtek, hogy melyikük ád neki értéke
sebb ajándékot. A kán lett a győztes. Egy gyöngysort 
küldött a világ legszebb gyöngyeiből, ezenkívül egy 
doboz gyémántot, smaragdot és rubintkövet. A mit 
adott, legalább is megér tizenkét millió koronát. Az 
emir — lemaradt vagy két milliócskával. Egy nagy va
gyont érő drágakővel kedveskedett az atyuskának a doni 
kozákok hetmánja, Mi r s k i  Szvatopluk herceg is. 
Drágaköve annyi van a cárnak, hogy többel legfölebb 
talán csak a perzsa sah dicsekedhetik. — Régi, de a 
cári javaknak üdvös szokás az is Oroszországban, hogy 
lojális, gazdag emberek a cárra hagyják vagyonukat, 
vagy ennek egy részét. Az örökséget azonban nem 
mindig fogadjak el. A ki ilyen lojális tervet forgat a 
fejében, ezt alázatos instánciában bejelenti a cári javak 
kezelőségének, a mely aztán megvizsgálja a vagyon 
eredetét. Tisztességes utón szerezte-e gazdája, vagy 
sem. Ha nincs hiba a tisztesség körül, a gazda boldo
gan halhat meg, mert a cár, határtalan jóságában, ke
gyesen elfogadja a millióit. II. Mi k l ó s  azonban az 
igy öröklött vagyon jövedelmét nem költi el a maga 
szükségére, hanem minden ilyen örökségét jótékony 
alapítványnak kezelteti. — Jótékony célra rengeteg pénzt 
költ a cár, sokszor birodalma határain túl is osztogat 
ajándékot. Az indiai éhínség szerencsétlen áldozatainak 
két millió rubelt adatott, a minek az éhezők jobban 
örültek, mint például — az angol kormány. F r i e d 
r i c h s  báró egyizben a cár vagyonáról igy nyilatko
zott : Hogy mennyi ez a vagyon, azt lehetetlen pontosan 
kiszámítani. A tiszta jövedelem évenként körülbelül har- 
madfélszáz millió korona. E mellett a cárnak szinte föl- 
becsülhetetlen olyan kincse van, a mely nem jövedel
mez : drágakövek, arany- és ezüstkészség, egész csomó 
palota, a mi semmit se hajt, csak a kiadás lapján sze
repel. A cár, a ki a világ leggazdagabb embere, az 
életmódjában végtelenül egyszerű. A ruhatára talán leg
kisebb minden európai uralkodóké között, egyáltalán 
nem pompakedvelő, és hasonló a természete a cárnénak 
is. Mind a ketten akkor a legboldogabbak, ha a gyer
mekeikkel lehetnek, a cárnak is, a cárnénak is nagy 
munka minden ünnepség.

* Kertek — a felhők fölött. A svájci természet- 
tudósok társasága azzal a tervvel foglalkozik, hogy fönt, 
a felhők fölött, a hó- és jégmezők birodalmában — 
kerteket ültettek Két kertet akarnak csinálni egyelőre. 
Az egyiket a R i g i n, 1800 méter magasságban, a má
sikat a P i l á t u s o n ,  több mint kétezer méter magas
ságban a tenger színe fölött. Pálmafát meg narancsfát 
természetesen nem ültetnek, a mi növényt, virágot ültet
nek, a havasok flórájából válogatják össze. Ezeknek a 
kerteknek ugyanolyan lesz a jelentőségük a botanikusok 
számára, mint a milyen a biológiai állomásoké a ten
gerkutatók, vagy az állattannal foglalkozó természet- 
tudósok számára. Meg lesz ezen és a gyönyörűségen 
kívül, a melylyel a turistáknak szolgálnak, az a hasznuk
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is, hogy megtartják az olyan alpesi virágot is, a melyet 
a hegymászók már szinte kipusztitással fenyegetnek. 
Egy-egy ilyen kertnek a létesítése tízezer frankba fog 
kerülni és ezt a summát gyűjtéssel akarják összehozni.

* A mágnes. Amerikai újságok egy nagyon ér
dekes operációról írnak, a melylyel Utah államban men
tették meg egy gyermek életét. A gyermek lenyelt egy 
szöget. A szög nagyon rossz helyre, a s z í v  közelébe ke
rült, a honnan metszés segedelmével eltávolítani nagyon 
kényes és veszedelmes lett volna. Azt tették tehát, hogy 
erős elektrommágneses árammal megtöltött, megfelelő 
módon hajlított acélpácát dugtak a gyermek torkába és 
mikor kihúzták, az acélszög ott függött, erősen hozzá
tapadva a pálca végén. A gyermek élete meg volt mentve.

_  _ _  _____ É R D  É S Z  E

NAPI HÍREK.
— Az országos főerdőmester kitüntetése. Solcz 

Gyula miniszteri tanácsos, országos főerdőmester ur 42 
évet meghaladó szolgálat után saját kérelmére nyuga
lomba helyeztetett. Nyugdíjazása alkalmából ő felsége a 
király a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Az er
dészeti altiszti személyzet jóságos atyát veszített a távozó 
országos főerdőmester urban s hálából ezért a jóindu
latáért, melylyel irányában mindig viseltetett nem mu
laszthatjuk el amaz óhajtásunknak adni'kifejezést, vajha 
a jól megérdemelt nyugodalmat jó egészségben, meg
elégedéssel, hosszú időn át élvezhetné. Életrajzi adatai 
röviden a következők: 1837-ben született Iglón. Közép
iskolai tanulmányait szülővárosában, továbbá Rozsnyón 
és Késmárkon végezte, az erdészetet pedig a selmecz- 
bányai akadémián. 1862-ben kinevezték erdészjelöltté a 
körmöczbányai erdőhivatal kerületébe; ugyanebben az 
évben letette az erdészeti államvizsgálatot Budán. 1863- 
ban erdőgyakornok, 1865-ben bélabányai helyettes er
dész lett; 1867-ben a selmeczbányai főbánya-grófi hiva
talnál helyettes fogalmazó, 1868-ban fogalmazó, 1869- 
ben erdőrendező, majd a diósgyőri koronauradalomban 
erdőmester lett, 1871-ben ideiglenes tanárrá nevezték ki 
a selmeczi erdészeti akadémiához, 1872-ben erdőtaná
csos és rendes tanár, 1878-ban aligazgató lett. 1893-ban 
mint a máramarosszigeti erdőigazgatóság igazgatója mi
niszteri tanácsosi címet kapta. 1895-ben behívták a föld- 
mivelési minisztériumba, a hol mint országos főerdő
mester működik.

— Cimbitorló. Bírta János György jerszegi ifjú 
ember felvette az „erdész-jelölt“ címet s mint ilyen állí
tólag nem csak több erdőőr barátját — kiknek bizalmát 
megnyerni sikerült — károsította meg, hanem olyan 
gonosztévők közé is elegyedett, kik hamis pénz Ígéreté
vel csalták a környék könnyenhivő embereit, mig most 
sorsa utolérte, mert mint arról tudósítónk értesít — 
cimboráival együtt ő is hurokra került, a mennyiben az 
üzelmeinek nyomára jutott csendőrség letartóztatta. A 
magáról megfeledkezett ifjú lapunknak is éven felül ol
vasója volt ugyan, de fizetni — még csak hamis pénz
zel sem fizetett.

T I  Ú J S Á G

— Rossz szomszédság, török átok. Ennek a 
közmondásnak szomorú igazsága bizonyosodott be a 
torontálmegyei Beodrán. A Doroszlovics és a Zsilyitov 
család lakott itt egymás mellett s folytonos perpatvar
ban élt egymással. — Minden alkalmat megragadtak a 
család tagjai, hagy kellemetlenséget szerezzenek egy
másnak. Természetes, hogy ez a szomszédság rövidesen 
szomorú következményeket vont maga után. A minap 
az öreg Zsilyitov Milivoj állítólag véletlenül meglökte 
szomszédjának Doroszlovics Milánnak húsz éves Rada 
nevű fiát, a mire az nekiment az öregnek s csak a kö- 
rülállók akadályozták meg, hogy verekedés ne legyen. 
Később Doroszlovics Rada Zsilyitovék háza előtt talál
kozott a fiatal Zsilyitov Dragolyubbal, a ki kérdőre vonta, 
hogy miért bántotta apját. A szóváltásból most már ve
rekedés lett, a melynek zajára összegyűlt a két család 
ásóval, kapával, sőt revolverrel fölfegyerkezve egymásra 
rontott. Valóságos harc keletkezett a két család között, 
a minek az lett a vége, hogy Zsilyitovék lelőtték az 
öreg Doroszlovicsot, a fiatal Doroszlovics pedig úgy 
szúrta hasba az öreg Zsilyitovot, hogy az menten halva 
esett össze. Végtére is a csendőröknek kellett szétvá
lasztani a harcoló családot, a melynek valamennyi tagja 
kisebb-nagyobb sebbel hagyta el a csatatért. A gyilko
sokat a csendőrség letartóztatta.

— A mágneses leány. Az orosz-japán háború 
megkezdése óta az orosz lapok tele vannak csodálatos 
történetekkel. Ezek között talán a legcsudálatosabb az, 
a melyet a vladikavkaszi mágneses leányról elbeszél
nek. A leány tizenkétéves, egyszerű szülők gyermeke. 
Nemrég különös tulajdonsága lett neki: minden tárgyat, 
a melynek csak a közelébe ment, magához vonzott. Ha 
egy konyhaszekrényhez közeledett, abban az összes edé
nyek csörömpölni kezdtek, a padláson a kiteregetett 
ruha lehullott a kötélről, a mint a leány a padlásajtón 
belépett; az asztalon álló üveg táncolni kezdett s végre 
a földre esve összetörött, a mikor a leány közelébe ju
tott. Eme csodálatos tulajdonsága mellett a leány egész 
normális külsejű, nem látszik rajta az idegbaj legcseké
lyebb jele sem, ő maga nevet mágneses voltán s állító
lag nem tudja, milyen emberfölötti hatalma van. A város 
orvosai megvizsgálták s véleményük a legkülönbözőbb. 
Az egyik rádiumról, a másik villamosságról beszél s 
mindnyájan Pétervárra akarják küldeni a leányt, hogy 
ott valami tudományos vizsgálatnak vesse alá magát. A 
nép azt hiszi, hogy a leányt gonosz lélek szállta meg 
s azért sokan az ördögűzést ajánlják. A „Novoje Vrernja" 
tudósitója látta a leányt s azt állítja, hogy a róla ter
jesztett csodás dolag igaz.

— Dinamitmerénylet egy végrehajtó ellen. 
N a g y s z a l o n t á n  M a g y a r  István ottani végrehajtó 
a minap lakása falánál kanóccal ellátott dinamittöltényt 
talált. A kanóc félig el volt égve, valami módon meg- 
nedvesedett s a tűz nem juthatott el a dinamitig. Azt 
hiszik, hogy a végrehajtó ellen valaki bosszúból me
rényletet akart elkövetni. A rejtelmes ügyben megindí
tották a vizsgálatot.

— Szomorú találkozás. S z e r e n c s  Sándor 
kisbirtokos és a felesége Kolozsvárról hazafelé indult,
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midőn nem messze a várostól az országút közepén egy 
holttestre bukkantak. A halottat katonai egyenruha födte, 
arcra borulva feküdt a földön és összezúzott koponyája 
mutatta, hogy gyilkosság áldozata. — Mikor a holttestet 
megfordították, az öreg házaspár a halottban szörnyű 
megdöbbenésére s a j á t  f i á r a  ismert, a ki mint káplár 
szolgált a kolozsvári 51. gyalogezredben. A kolozsvári 
csendőrség megindította a nyomozást, de eddig mit 
sem derített ki. Azt hiszik, hogy a fiatal embert bosszú
ból verték agyon.

— Élethalálharc a rablókkal. Fer e  n cf a 1 vá n
rablók törtek be B r a u n  dr. nyugalmazott társulati 
orvos házába. Br a u n  a feleségével, leányával és vejé- 
vel a hálószobában aludt s a család csak akkor riadt 
föl álmából, a mikor a rablók az öreg orvost megtá
madták s fejszével fejbevágták. B r a u n  veje, valamint 
a két asszony nem vesztették el bátorságukat, hanem 
székkel támadtak a rablókra s ezek közül kettőt úgy 
fejbevágtak, hogy menten elborította őket a vér. E köz
ben a megtámadottak nagy zajt csaptak, segítségért 
kiáltoztak, a mire a rablók jónak látták elmenekülni. A 
rablókkal való harcban B r a u n  ék valamennyien meg
sebesültek, de szerencsére egyikük sem veszedelmesen, 
csak az öreg .orvos sebe súlyos.

— Egy béres hőstette. A Békés-Gyula mellett 
levő úgynevezett szabadkai tanyán ismeretlen okból tá
madt tüztől kigyuladt Oláh Ferenc gazdaember marhá
val és lóval telt istállója és a náddal fedett háza. A 
gazdának Sztoruj László nevű bérese élete kockázta
tásával három ízben rohant be az égő házba és Oláh 
még alvó családját kimentette. Miután még valaki a 
házban volt, Sztoruj negyedszer is berohant, kimentette 
a még bennlevőt is, de ő maga súlyos égett sebekkel 
borítva összerogyott. Sztorujt a kórházba szállították, a 
hol élet-halál közt lebeg.

Újfalu. A városi nyugdíj magán nyugdíjnak tekintendő s így 
nem ok arra, hogy miatta a másik nyugdiját elveszítse. Csak ha 
állami szolgálatba lépne, veszítené el az államtól most élvezett 
nyugdiját.

A kiadóhivatal postája.
Tóth Joáchim urnák. Faeset. Az uj címet bejegyeztük s 

ezt a számot már oda irányítottuk. — Pelenczei József urnák 
Csehi. Előfizetése a múlt hó végével járt le. — Juhász János 
urnák H arka is. Kijavítottuk s igy előfizetése junius végén fog 
lejárni. — Patkó Viktor urnák Vacza. A lapot május 1-től meg
indítottuk s reméljük, hogy ezután pontosan fogja kapni. Nem 
lenne szives némi felvilágosítást adni bizonyos Zemplénszky Mi- 
hályról, hogy vájjon még ott lakik-e? Ennek az urnák ugyanis több
szörös, beváltatlanul maradt ígéretét bírjuk s még egyszer fel 
akarnék szólítani azok beváltására. — Sárkány Gábor urnák 
Petőczi-puszta. Az olyan nyilvántartás vezetése nagyon kompli
kált. Legcélszerűbb a lapot visszautasítani s mi akkor a további 
küldést azonnal beszüntetjük. — Farkas József urnák K .-Ife-  
rend. A hiányzó számokat pótoltuk.
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Hirdetések és pályázatok.
Tilalmi- és jelzőtábládat

legjobb minőségben s jutányos áron szállít
Winkler Gusztáv gyáros,VV 11 llx l Cl V JU S i a v  SZÁSZSEBESEN.

Á rjeg yzék  in g yen  és bérm entve. 2—3

Őz gidát, (bakot) J s  medvebocsot
a legmagasabb áron is keresnek 
megvételre. —  Ajánlatok e lap 
szerkesztőségéhez küldendők.^)0  2 — 3

— Tolvajhumor. Nem minden humor nélkül való 
tolvajlást követtek el a napokban Pécsbányatelepen. 
Vanya József ottani lakosnak a napokban ellopták a 
féltve őrzött két nagy hízóját a nélkül, hogy a házbe
liek közül valaki észrevette volna. Reggel, mikor a ká
rosult kinyitotta a disznóólát, hogy etessen, az ólból két 
kis malac ugrott ki, de az öregek hiányoztak. A két 
malacot hagyta a tolvaj ott cserébe azzal az Ígérettel, 
hogy ha olyan szépen meghíztak, mint az elődök, akkor 
eljön értük. Addig csak etesse!

Szerkesztői üzenetek.
Famesteri vizsga. Az erre vonatkozó kérdésre feleljük, 

hogy ilyen egyáltalán nincs, sem olyan tanköny, a melyből erre 
készülni lehetne. A famesternek értenie kell a különféle építkezé
sek vezetéséhez a költségvetések nyomán és kisebbszerü költség- 
vetések szerkesztéséhez. — Roskó Pál urnák Szeged. Bizony 
az nagy baj, hogy a pályázati kérvények rendszerint oly soká 
lesznek visszatartva. Legcélszerűbb, ha az illető hivatal főnökének 
címére ir s a levélre felül,oda írja: „Magán levélnek tekintendő." 
Ebben az esetben az bélyegmentes. Erre nézve külön levelet is

-£*2___
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___ ^

Szászvárosi Könyvnyomda Részvény-Társaság
^ 5

ccfcctotod Szászváros
Klastrom-u. 1.

TlkTJjö
KÖNYVNYOMDÁI

ü ~~X Szaküzlet =

JÁNLJA A NYÁRI IDÉNYRE DÚSAN 
FELSZERELT PAPÍR-RAKTÁRÁT U. M.I

ELJEGYZÉSI-és * * * 
* *  ESKÜVŐI-kártyáit.

M indennemű

NYOMTATVÁNYAIT.* *
D íszes kiállítású

<X3-*@ • ■OOvg) 1 MEGHÍVÓIT, 
GYÁSZLAPJAIT és

irtunk. A hiányzó számot pótoltuk. — Derrsy János urnák Szász- I Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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VIII. évfolyam.

Az erdőőr-kérdéshez.
Utóbbi időkben mindjobban előtérbe nyo

mul a kérdés, hogy kik és milyenek legyenek 
az erdőőrök. Újabban ismét a „Magyar Erdész" 
cimü szaklapban találjuk felvetve ezt a kérdést 
s helyénvalónak találjuk azt egész terjedelmében 
leközölni, hogy igy módot nyújtsunk lapunk 
tisztelt olvasóinak, mint első sorban érdekeltek
nek a hozzászóláshoz. A „M. E.“ kérdéses cikke 
a következő:

„A jó erdőőr nélkülözhetetlen támaszunk. 
Habár sok kiváló erdőőrrel dicsekedhetünk, nagy 
átlagban az erdő-altiszti kar nem elégiti ki igé
nyeinket. A főhiba bizonyára nevelésükben rejlik. 
Helyes irányban történő kiképeztetésük pedig 
erdőgazdaságunkra igen fontos s igy természe
tes is, hogy ezen közérdekű szakügyért mind
többen szállnak sikra és az erdőőr kérdés —  
legalább a „Magyar Erdész" hasábjain — mind 
nagyobb hullámokat ver.

A közelmúltban is két érdekes közlemény 
jelent meg e tárgyban, melyeknek egyikében 
Hárs a csupán szakvizsgázott erdőőröket veszi 
védelmébe, mig másikában Roth érvei oda csú
csosodnak ki, hogy minden erdőőrnek szakisko
lát végzettnek kellene lennie. Legyen szabad 
ezekhez néhány gondolatot fűznöm azon remény
ben, hogy szaktársaim érdeklődésének felkölté
sével e tárgyat napirenden tartva, mennél szá
mosabban fognak hozzá szólani s e nagy hord

34. szám.

erejű kérdést erdőgazdaságunk követelményeinek 
megfelelően mielőbb düllőre juttatják.

Mindezek előtt tartsunk rövid szemlét, me
lyet Cserney Győző az „Erdészeti Lapok" 1902. 
évi X. és XI. füzeteiben oly érdekesen, képek
kel illusztrálva volt szives szakközönségünknek 
bemutatni, a vadászerdei erdőőri szakiskola épü
letének berendezése felett. Ha csak a fénykép- 
felvételekből is Ítélünk, igen sokan egyet fognak 
érteni velem, abban, hogy ezen berendez
kedés legkevésbé sem vall arra az erdőőri ki
képzésnél általános fontos elvre, hogy az erdőőr 
már tanuló korában a nélkülözésekhez legyen 
szoktatva, de ellenkezőleg: nagy kényelem, fény 
és pompa sugárzik ki e modern berendezésből.

Ott van p. o. a tanterem (90. kép.); ilyen 
talán sok felsőbb tanintézetben sem található s 
mig a mostani erdőtisztek nagy része szűk pa
dok között kereste meg erdészeti tanulmányai
nak elméleti részét, ezen erdőőri szakiskola tan
termében kényelmes asztalok és székek terpesz
kednek.

Ez ugyan külsőség, sokan fönn se akadnak 
rajta, sőt talán azt állítják, hogy ez a mai mo
dern kor elengedhetetlen kívánalma. De dacára 
ennek, én az ily kényelmes berendezkedést egye
nesen veszélyesnek tartom arra a gyenge cse
metére nézve, a kit majdan az élet színpadán 
erdőőrnek fognak kinevezni, a kit ott sehol sem 
vár oly fényesen berendezett lakás avagy iroda, 
mint a szakiskolában, a kibe az élet vihara ala

Szászsebes, 1904. május 22.
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posan bele fog kapaszkodni, ineg-meg rázza s 
ha nem is töri el derekát, — elmerengve a szép 
tanuló éveken —  föl-föl ébrednek majd benne 
az elégedetlenség és irigység alvó csirái az iránt, 
kinek jobb lakása és bútora van, tehát első sor
ban erdőtisztje iránt.

Az erdőőri kiképzést a nélkülözésen kellene 
kezdeni. Minden ember leginkább akkor mutatja 
ki gyenge oldalát, mikor nélkülöznie kell, igy a 
megbízhatóság mérve is leginkább a nélkülözé
sek között s akkor a szükséghez képest fejleszt
hető is. Azt pedig minden szakember belátja, 
hogy az erdőőrnél a fő feltételek legelseje a 
megbízhatóság, mert senki sincs több kisértés
nek kitéve, mint egy erdőőr, s ha meg nem 
bizható, bizony hamar használhatatlanná válik, 
ha bármily fényes iskolában végezte is tanul
mányait.

De meg a ki oly fényesen berendezett is
kolában sajátítja el az elméleti tanulmányokat, 
annak igényei is megnőnek s a helyett, hogy 
ott az iskolában az erdőőr valódi életmódjánál 
alacsonyabb módon élne, képzeletének tarka 
kockáiból a valóságot alkotná meg, inkább na
gyobb fényben kezdi ringatni a jövő képeit s 
légvárakat épit.

A csalódás keserves következményeit mi 
erdőtisztek érezzük legjobban, a mikor ilyen 
sorsával elégedetlen, megbízhatatlan egyénnel van 
dolgunk. A jelenlegi állapoton mi nem segíthe
tünk, azt csak az államerdészet fő- és oszlo

pos tagjainak volna módjában megváltoztatni. 
De azoknak egyéb a dolguk.

Valóban csodálatra méltók az erdészeti 
egyesületnek közgyűlései is, hol az ilyen fontos 
témák nem találnak az államerdészet körében 
talajra; hogy magánerdész nem lép ki a 
porondra, az érthető, mert mindenki tisztában 
van az államerdészet túlhatalmával és tart az 
esetleges elhallgattatástól. — Emlékezzünk csak 
vissza az 1896. évi közgyűlésünkre, mikor Fo- 
gassy azt indítványozta, hogy az erdőőr és oki. 
erdész között kellene egy szolgálati ágat felállí
tani, a melyben lennének a közép szakiskolák 
végzett növendékei alkalmazva, igy sok magán 
uradalom alkalmazhatná az olcsóbb szakerőt a 
drága erdőtiszt helyett s nem volna kénytelen 
oly külföldi embereket felfogadni, a kik csak 
erdészeti iskolát és nem akadémiát végeztek. 
Nagy lett erre a riadalom. Szakunk, s különö
sen az államvizsgát tett erdőtiszti kar jövőjének 
tönkre tételét sejtették benne.

Lehet, hogy igen is ez, de nem-e érde
melte volna meg ez is azt, hogy egy következő 
közgyűlésen, vagy csak lapunkban bővebben 
tárgyaltatott volna? Bizony e tekintetben többé 
egy szó sem hangzott el, holott még az 1860. 
évben, mikor még németül ment a magyar erdé
szeti egyesület közgyűlése, volt oly közgyűlés, 
hol 14 különböző téma volt tárgyalva, mig p. o. 
az 1893. évi erdészeti közgyűlésen egy témára 
sem volt vállalkozó, holott akkor alig pár száz
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Me dve - vadás z a t .
— Az A.-ausztriai Vadászi Védegylet közlönye után. — 

(Folytatás.)

Ez alatt mindig világosabb lett s a közeli tárgyak 
körvonalai mindinkább szembetűnők lettek. A mint a 
kraált (marha-tanya) elértük s a keleti sarkát körül lova
goltuk, a vadász-ember lelkét magával ragadó kép tárult 
elénk. A medve csakugyan ott ült a borjú maradványai 
előtt s láttára lovaink, akárcsak vezényszóra, egyszerre 
megálltak. Most azonban nem ismétlődött az előző napi 
komédia, mert a tanyás gazda (farmer) egy teljesen 
megbízható kancáján ült, mely minden különösebb biz
tatások, vagy verés nélkül is engedelmeskedett s féle
lem nélkül ment oda, a hová lovasa irányította.

Mikor a farmer a medvéhez közeledett, ez már

most nem akarta bevárni, hanem futással akart mene
külni, de a farmer, ki úgy ült a lován, mintha hozzá 
öntötték volna, nem volt rest; pillanat alatt mellette 
termett, felkapta a pányva-hurkot és azt vad kiáltozás 
közben a feje fölött csóválgatta. A végén golyóval ellá
tott kötél csakhamar átszelte a levegőt, de ezúttal célt 
tévesztett, mert csak a medve hátát érte. A farmer 
gyorsan előkapta a második pányvát s ugyancsak csó
válta a feje fölött. A medve ezalatt elkövette azt az 
elővigyázatlanságot, hogy menekülését lassúbb tempóra 
változtatta. Ezt felhasználva a farmer, még közelebb 
igyekezett férkőzni, a mi kissé nehezen ment, mert az 
eddig engedelmes kanca is elvesztette nyugodtságát s a 
heves sarkantyuzásra hirtelen felágaskodott, annyira, 
hogy a farmer kis hijján hanyatt bukott volna. Szeren
cséjére valahogy mégis megkapaszkodhatott a nyeregbe 
s mikor ezután a kancát még közelebb hozta a medvé
hez, a pányva abban a pillanatban röpült ki a kezéből, 
mikor a medve már szinte elérte az erdő szélét. A 
medve nem érezte ugyan még a nyakán a pányva szó
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tagja volt az egyesületnek, mig jelenleg pár 
ezeren is felül van. Elszomorító dolog, hogy 
ily fontos kérdés, mint a szakiskolák kérdése, 
ott nem képezi megvitatás tárgyát. Pedig na
gyon sok a panasz.

Nem egy helyen hallottam, hogy szakisko
lás erdőőrt nem szívesen fogadnak fel, mert 
túlsók igényük és kevés edzettségük van. Szak
iskoláink eme hibáin segíteni kell. Inkább le
gyen egy évi az az erőőri szakiskolai tanfolyam, 
de legyen olyan, a melynek elvégzése után ed
zett, használható és megbízható erő kerül ki. 
Mielőtt a szakiskolába felvétetnének a hallgatók, 
előbb magán, vagy állami gyakorlati szolgálat
ban álljanak azok, hogy ott megbízhatóságuk 
felől bizonyítványt adhassanak erdőtisztjeik, igy 
majd nem jön kétes elem, de az, a kinek oda 
hivatása van.

Legyen az előgyakorlat két év, a szakis
kola pedig egy év, úgy is több erdőőr kerülne 
ki s a magánuradalmak szívesebben küldenék 
személyzetüket a szakiskolába egy évre mint két 
évre.

Azok számára pedig, a kik valamely ön
állóságot megkövetelő állásra is alkalmasaknak 
bizonyulnak, lenne a szakiskola 3 éves tanfo
lyama s ezek lennének hivatva a magánuradal
mak vadászati személyzetét helyettesíteni és az 
államerdészetnél emlegetett műszaki segédsze
mélyzetet pótotni. Ha ily berendezésünk lenne, 
úgy méltán várhatnék az erdőőri anyag quali-

tásának emelkedését és azt hiszem, a ma han
goztatott panaszok is elnémulnának és m eglenne 
valósítható Róth szaktársunk ama kívánsága is, 
hogy minden erdőőr szakiskolás legyen.

Nézzük a német és osztrák erdészeti alsóbb 
iskolák berendezését, ott mit látunk? igenis a 
felvételnél követelnek legalább 2 reál, vagy 2 
gimnázium elvégzését, mig nálunk csak az elemi 
iskola elvégzése szükséges, és dacára, hogy ott 
magasabb iskolaképzettség kell, mégis van egy 
évi előgyakorlat előírva a felvételnél.

Igaz ugyan, hogy erre megint sokan azt 
mondják, hogy megint a németekre hivatkozunk; 
azonban legyünk igazságosak, az eddigi erdé
szeti intézményeink nagy része német módon 
és alapokon készült el, igy legkevésbé kell szé
gyenünk, ha szakiskoláinkon is ily arányban 
változtatunk.

Az ország lótenyésztése érdekében össze
hívott országos anketten különböző állású urak 
vitatták meg az ország lótenyésztésének emelé
sét, hát kérdenem kell, egy szakiskola kérdése 
nem-e érdemelné meg az ily ankét összehívá
sát, mert utóvégre nem minden szakember egy
szersmind jó tanférfiu is, pedig az ily anketten 
talán a tanügy iránt érdeklődőknek kellene első
sorban részt venniök s ott alapos megvitatás 
után lehetne hazai viszonyainkhoz képest szak
iskoláink szervezetét módosítani.

A magas kormány egy ösztöndíjast útnak 
indított a németországi szakiskolák megszemlé-

ritását, de mégis rosszat sejthetett, merte egyszerre 
gyorsabban kezdett ügetni. Ugyanekkor a farmer is 
gyorsabb fordulatot tett, hogy a kötél a teste körül csa
varodjék és igy a bekövetkezendő ránditást jobban ki
bírhassa. Ez hamarosan be is következett, de oly heves 
volt, hogy annak a lovas nem birt ellentállni s lebukott 
a lóról. Ugyanekkor a medve is felbukott s iszonyú 
orditozásba fogott.

Most elérkezettnek véltem a pillanatot, hogy ma
gam is a cselekvés terére lépjek. A háziúr tőlem balra 
hátrafelé állt a földön s én éppen leszállóban voltam a 
lóról, hogy biztos lövést tehessek, midőn a medve 
pányvával a nyakán s félve ellenfelétől, nem erre, 
hanem az én lovam felé ugrott. Még nem emelhettem 
át jobb lábamat a ló háta föiött, hogy leugorhassak, 
midőn már megtörtént az összeütközés a medvével. A 
ló ugyanis menekülni óhajtván a medve mancsai elől, 
félreugrott, miközben lábai összegabalyodtak, elesett, 
engem pedig pár lépésnyire eldobott. Én, bár fejtetőre, 
de szerencsére puha homokba estem s igy kissé elszé

dültem ugyan, de csakhamar talpra ugrottam. Első dol
gom volt a fegyveremet keresni, mely ott fekhetett 
valahol a homokban, de nem bírtam meglátni s igy 
minden segítség nélkül álltam ott a helyszín kellő 
közepében.

A farmer nem eresztette el a kötelet, a medve 
pedig félreismerve tulajdonképeni ellenfelét, csak az én 
lovamnak esett neki, melyet azután hamarosan ugyan
csak helybenhagyott mancsaival, de a szegény pára is 
gyorsan fölugrott s úgy elvágtatott a tanya irányában, 
mint a nyúl.

Én még mindig fegyveremet keresgéltem, csak
hogy erre sok időt nem szentelhettem, mert folyton a 
medve felé is kellett tekintgetnem, mely az én lovam 
elmenekülése után a farmer lovát kezdte attakirozni, 
melyet a ravasz farmer balkezével tartott ugyan, de az 
első támadás előtt hirtelen eleresztette, mire az gyors 
iramodással elvágtatott.

A medve nem tett kísérletet arra, hogy az elsza
badult lovat üldözze, annál kevésbbé arra, hogy a
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lésére; azt hiszem, ilyen ösztöndíjas volt már 
azt tanulmányozni máskor is, s azt hiszem, 
eredményei a német és osztrák kaptafa után ke
vés módosítással megalkotott szakiskoláink.

Hasonlítsuk még össze más gazdasági ága
zat segédszemélyzetével az érd. segédszemély
zettől kívánt követelményeket. Nézzük a nagyon 
is sokoldalú mezőgazdaságot, itt nincs mindnütt 
földmivelési iskolát végzett gazda az intéző gazda
tiszt mellett, hanem leginkább az ügyesebb cse
lédekből válogatott megbízható egyén, pedig 
bizony a sokoldalú mezőgazdaság mellett elég 
fontos tennivaló vár az ily nem vizsgázott egyé
nekre is, igy nem kell csodáikozni azon, hogy 
sok birtokos szívesen hódol ama régi szokásnak, 
hogy cselédjeiből válogatja ki az ily megbízha
tóbb elemet, ez által példát mutat a többi cse
lédségnek, hogy becsületes munkája után kilá
tása van arra, hogy magasabb fizetés és hatás
kört is elérhet.

És ily módon állunk az erdészetnél; ezért 
itt is a birtokosok szívesen alkalmazzák meg
bízható cselédjeiket, mint erdőőröket,, mert azt 
tartják, az erdőőrnél főkellék a megbízhatóság, 
s az intézkedés pedig az okleveles erdész kö
telmei közé tartozik s azt végrehajtani az erdész 
által ajánlott egyénekkel nem valami nagy bo
szorkányság; ez az oka annak, hogy sok ma
gánuradalom nem fogad fel ismeretlen szakis
kolást.

Nézzük kissé közelebbről, mi is a teen
dője a legtöbb erdőőrnek? a fő és elkerülhe-

farmert megtámadja; a másik két lovas pedig nem 
mozdult a helyéből, e helyett azonban felém fordult. 
Máskép nem védekezhetvén, az egyedüli segítség, egy 
tőlem alig három lépésnyire álló fa felé fordultam s 
két ugrással annak tövénél voltam, midőn észrevettem, 
hogy a farmer felhagyva eddigi vakmerőségével, a pány- 
vát elengedi.

A jeleneteknek ez a változatossága olyan gyorsan 
ment végbe, hogy az jóformán el sem mondható. A 
medve, midőn észrevette, hogy én is a fa mögött el
tűntem, felhagyott támadási szándékával s mint a hely
zet ura, leguggolt a fenekére. Ebben a helyzetben azon
ban nem maradt sokáig, mert csakhamar észrevtte a 
távolban tétlenül álló két lovast s rögtön ezeknek meg
támadására indult. Ebből a viselkedéséből arra lehetett 
következtetni, hogy a magában álló embertől félt és 
csak a lovakat választotta ki arra, hogy velük bosszú
ságat éreztesse.

Mikor a két lovas észrevette, hogy a medve 
feléjük rohan, a szabad pusztaságot igyekeztek elérni, a

tetlen teendője a felügyeletére bízott erdőnek 
őrzése s az azon erdőben előforduló munkák 
vezetése, ilyenek erdősítés, ápolás és kihaszná
lás, ezeket pedig az elöljáró erdőtiszt rendelete 
szerint kell végrehajtania, tehát ezekhez sem 
térkép-rajzolás, sem valamely algebrai tudomány 
nem kell, de igen is jó, ha az erdőőr más dol
gokhoz is ért, p. o. méhészet, haltenyésztés, 
helyes és szép irás, azért nem árt, ha az erdő
őr egy évet oly helyen tölt el, a hol ilyesmire 
oktatják. Nem lenne felesleges még azokat, kilő
nek hajlama van, állatok praeperálásában is ki
képezni, hisz ott vannak a szakiskolákban' a fő- 
erdőőrök, kik az ilyent taníthatnák, feltéve ha 
értenek hozzá, azonban olyant kell oda alkal
mazni, kinek az ilyesfélére is van hajlama.

Nem állítom, hogy az elősoroltak feltétle
nül csalhatatlan igazságok volnának, de hiszem 
igen is azt, hogy van benne mégis oly dolog, 
a mi felett elmélkedni nem lenne szalmacséplés.

L.“

Az aranka kötelező irtása.
Nagyfontosságu s a gazdákat felette érdeklő az a 

körrendelet, melyet az a r a n k a  növényélősdi kötelező 
irtása ügyében Tallián földmivelésügyi miniszter az ösz- 
szes törvényhatóságokhoz intézett.

Lapunk tisztelt olvasói közt számosán vannak

mit egyébként a lovak minden nógatás nélkül maguk 
is megtettek. Ebben a pillanatban hátulról lövés dör
dült el s oda pillantva, látom a derék farmert egy még 
füstölgő karabélylyal a kezében, melyet ide-oda forga
tott. A harc folyama alatt ugyanis a farmer a homokba 
merült karabélyomra lépett, azt felkapta s a medve után 
lőtt. A lövés oly irtózatos dörejjel járt, a mi gyanút 
keltett bennem s mivel a farmer e közben szörnyű ká
romkodásba kezdett, gyanúm nem volt alaptalan. A 
karabély csöve ugyanis teljesen megtelt homokkal s 
bedugult, mit a farmer nem vett figyelembe a lövésnél. 
Ennek az lett a következménye, hogy a cső a végén 
megrepedt és a kirepülő golyó egy darabot ki is sza
kított belőle. A lövésnél különben a farmer még azt a 
vigyázatlanságot is elkövette, hogy éppen abba az 
irányba lőtt, a merre a két lovas menekült s a golyó 
csakugyan közvetlen közelükben csapódott le.

No, még csak ez hiányzott! Most már valóban 
fegyvertelenül álltam ott s hozzá még tönkretett kara
bélyomat is sajnálhattam. Ezalatt a medve kikerült kö-
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olyanok, kik mezőgazdasági birtokot is kezelnek s még 
többen; kiknek szinte van lucerna és here vetésük, 
hasznosnak véljük tehát őket ezzel a rendelettel meg
ismertetni.

A rendelet a következő:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 

1894. XII. t.-c. és az annak végrehajtása iránt 1894. 
évi 48,000. sz. a. kiadott rendelet 51. §-a a magyar 
lucerna- és lóheremag-termelésnek az aranka pusztításai 
ellen való oltalmazását a közigazgatási hatóságokra bízta.

A törvénynek és rendeletnek idézett határozmányai 
pontos és erélyes végrehajtás híján nemcsak hogy a 
kellő eredményre nem vezettek, hanem az utóbbi idő
ben annyira elterjedt az aranka, hogy a lóhere- és 
lucernamagtermelést végső veszedelemmel fenyegeti s 
ezzel egész állattenyésztésünk jövőjét is kétségessé teszi. 
Rendkívül megnehezíti a- lóhere- és lucernamagkereske- 
delmet azokra a kereskedőkre nézve, a kik csakis 
arankamentes lóheremagot igyekeznek forgalomba hozni 
s a magyar lóheremagtermelés jó hírét és megbízható
ságát a külföldi piacokon is veszélyezteti.

Szükségesnek látom ennek folytán, hogy az 1894. 
XII. t.-c. 51. §-ának pontos végrehajtása iránt újabb 
intézkadéseket tegyek. Ehhez képest az előidézett végre
hajtási rendelet 51. §-ának az arankairtásra vonatkozó 
intézkedéseit egyidejűleg hatályon kívül helyezvén, a 
következőket rendelem :

1. Tekintettel az 1894. évi XII. t.-c. 52. §-ára, 
mely szerint az aranka kiirtásának határideje meghatá
rozandó, továbbá a 95. §. k) pontja, mely szerint az 
irtási határidőt csakis a hatóság figyelmeztetése dacára 
elmulasztó birtokosok vonhatók büntető utón is felelős
ségre ; valamennyi törvényhatóság első tisztviselője, az 
ottani gazdasági egyesület, ha ilyen nincs, a vármegyei 
gazdasági bizottság meghallgatásával az egyes területek 
éghajlati és rendes növényfejlődési viszonyaihoz képest

határozza meg azt a napot, melynek bekövetkeztéig a 
fellépő arankát minden birtokos köteles a csatolt uta
sítás szerint irtani.

2. Ez a határnap valamennyi községben ez évben 
május hó 20. és 30-ika között, jövőre pedig évenkint 
május 1. és 10-ike között közhírré teendő.

Azokban a községekben, a hol csak egy birtokos 
is eladásra termel lóhere- vagy lucernamagot, valamint 
azokban, a melyekben, bár csak takarmányul, de a belső 
kerteken kívül is termeltetik lóhere vagy lucerna, az 
említett hirdetés három nap egymás után ismétlendő.

A hirdetésben a határnapon kívül meg kell emlí
teni a törvénynek az 1. pontban kiemelt megtorló in
tézkedéseit, valamint a csatolt irtási utasítást azzal, 
hogy a bővebb részleteket kívánó birtokosok az utasí
tás teljes szövegét a községházán megismerhetik.

A hirdetés pontos szövegét minden törvényhatóság 
első tisztviselője állapítsa meg s gondoskodjék róla, 
hogy az az idegen ajkú lakosság használati nyelvére is 
helyesen lefordittassék.

3. Az összes mezőőröket ezen éven május 25. és 
30-ika között, jövőre pedig évenként május első tiz 
napján a községi elöljáróság (városi rendőrkapitány) 
rendelje be s utasítsa, hogy:

a) 10 nap alatt jelentsék be, hogy őrzési kerüle
tükben, melyen birtokosok termelnek lóherét, vagy lu
cernát s a lóhere- és lucernaföldeket az irtási határidőig 
kisérjék különös figyelemmel s a kitűzött határnapon 
tegyenek jelentést arról, hogy van-e még irtatlan 
arankafolt ?

b) az első határnapon túl mutatkozó arankafolto
kat szintén rögtön, mihelyt észreveszik, jelentsék be.

E jelentéseket a községi elöljáróság vegye külön 
jegyzékbe.

Az arankafoltok be nem jelentését fegyelmi vétség
ként kell megtorolni.

rünkből, a két menekülő lovas is megfordult s revol
vereikből kezdtek a medvére durrogtatni, de természe
tesen nem találtak, már összes golyóikat kilődözték.

A medve a sok dörej hallatára mégis meggondol
kozott s abba hagyva a lovasok üldözését, otromba ugrá
sokkal fordult az erdő felé, maga után vonszolva a 
pányva hosszú kötelét. Csakhamar eltűnt a sűrűben s 
a színjátéknak vége szakadt. Én persze szidtam a far
mert s ostobaságának tulajdonítottam, hogy a vadászat 
eredménytelen maradt, de őkelme a legnagyobb lelki
nyugalommal azt felelte, hogy ő jól tudja, hogy engem 
nem a medve menekülése, hanem a karabélyom romlása 
bánt, pedig ő ennek az árát készségesen megtéríti. Eme 
nyilatkozat után — bár jól tudtam, hogy a farmernek 
esze ágában sincs fizetni — mégis mosolyognom kellett, 
mert az oly rövid ideig tartó hajsza nem volt ment 
tréfás jelenetektől.

A farmer azonban arról is b i z t o s í t o t t ,  hogy 
a medve nem  me n e k ü l h e t ,  mert a kötéllel már 
rövid menekülés után úgy elakad, hogy nem bírván

menekülni, elfekszik s nem kísérli meg a tovább me
nekülést. Valóban igy is volt.

Dél felé visszatértünk a farmer házába s vendégei 
maradtunk, egy fiút pedig táboromba küldtünk másik 
karabélyomért. A fiú késő este meg is jött s egyúttal 
jelentette, hogy eltűnt három emberem időközben 
előkerült.

(Folytatása következik.)

V adászat u tá n .  — No, mit lőttél a va
dászaton ?

— Kacsát.
— Vadkacsa volt ?
— A kacsa nem; de a gazdája nagyon meg

vadult.
S)
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4. Valamennyi községi elöljáróság és városi ható
ság külön kiküldöttekkel vizsgáltassa meg a mezőőri 
bejelentésben felsorolt összes lóherés és lucernás föl
deket az irtási határnapra következő 10 nap alatt s a 
talált mulasztások tekintetében az 1894: XII. t.-c. 52. 
§-ának és 95. §. k) pontjának rendelkezéseit alkal
mazza.

Különös gondot fordítson arra, hogy a hivatalból 
elrendelt irtásoknál az utasítás pontosan megtartassák s 
a már magba ment aranka teljes elpusztítása bizto
síttassák.

Az elöljáróságok a lóhere- és lucernaföldek általuk 
vagy az előljárósági kiküldöttek által történt megvizs
gálásának napjait vegyék jegyzékbe.

A herés földek elrendelt vizsgálatának elmulasz
tása esetén a felsőbb hatóságok a mulasztó elöljárókat 
vonják felelősségre.

5. Jelen rendeletemet közöljék a vármegyék alis
pánjai a vármegyei és járási mezőgazdasági bizottsá
gokkal, azzal a felkéréssel, hogy tagjaik a községi 
közegek eljárását ellenőrizzék s a mulasztásokat hozzák 
a járási főszolgabirák tudomására. Különösen pedig, ha 
irtatlan arankafoltokat látnak, a főszolgabirákat értesí
teni szíveskedjenek.

Nagy súlyt fektetek a bizottsági tagok hazafias 
működésére s elvárom, hogy mint az egész akcióban 
közvetlenül is érdekelt gazdák, részükről is mindent el
követnek a szóban levő termelési águnkat veszélyeztető 
élősdi irtására.

6. A járási főszolgabirák és helyetteseik, vala
hányszor junius, julius és augusztus hónapokban a köz
ségekben járnak, ellenőrizzék az arankairtást, tekintsék 
meg a lóhere- és lucernatermelők jegyzékét a mezőőri 
bejelentések jegyzékét, az előljárósági kiküldöttek vizs
gálatáról szóló jegyzéket s láttamozzák; továbbá a 
hányszor csak tehetik, személyesen is nézzék meg a 
jelentékenyebb lóhere- és lucernatermelő községek illető 
határrészeit.

7. Küiönösen szigorú beszámítás alá eső hivatali 
hanyagságnak fogom tekinteni, ha, mint az a közeli 
években tapasztalható volt, az utak és vasutak mentén 
is láthatók lesznek irtatlan arankafoltok. Ilyen esetben 
az 1894: XII. t.-c. 102. §-ában emlitatt elsőfokú ható
ságokat is felelőssé fogom tenni.

8. Budapest székesfőváros tanácsa a város illető 
hatósági közegeit megfelelően utasítsa.

Megjegyzem végül, hogy jelen rendeletem végre
hajtásának ellenőrzésére a vezetésem alatt álló hiva
talokat is utasítottam. A jelentékenyebb lóheré- és 
lucernamagtermelő vidékeket pedig alkalmilag külön 
kiküldötteimmel is ellenőriztetni fogom.

Jelen rendeletemet annyi példányban bocsátom a 
közönség rendelkezésére, hogy valamennyi községnek 
jusson egy példány.

Célszerű leend, ha a 2. pontban említett hirdetés 
szövegét és annak fordítását a példányok hátlapjára 
vezetteti a közönség s úgy küldi le a járásoknak, illetve

a további intézkedésre hivatott városi hatósági köze
geknek.

Budapest, 1904. évi április hó 15-én.
A miniszter helyett: Makfalvai s. k.

államtitkár.

A miniszteri rendelethez a következő utasítás van 
mellékelve: A csak egy évre müveit táblákon min
den legkisebb arankafoltot, a kaszálás előtt, szembe
ötlő módon karóval meg kell jelölni.

A kijelölése után a foltokat egészen a földig le 
kell kaszálni, illetve célszerűbben lesarlózni. Gondosan 
meg kell vizsgálni, hogy mennyire nyúlnak még egyes 
arankaszálak a lekaszált folton túl a lóherébe s legalább 
még egy lépésnyire tovább kel! kaszálni. A lekaszált 
arankás lóherét gondosan zsákba, vagy jól összehajtható 
ponyvába kell összeszedni, ügyelve, hogy ki ne hulljon. 
A lekaszált herét, ha még nem ment magba az aranka, 
meg lehet etetni, ellenesetben el kell égetni.

A több évre szánt herésekben, lucernásokban ugyan
úgy kell megjelölni az arankás foltokat, mint fentebb 
elő van írva. De ezeken a lekaszált foltokat a kaszált 
takarmány eltávolítása után be kell hinteni körülbelül 
30 centiméternyire szalmával s elégetni. Célszerű, ha 
azok a gazdák, a kinek gazdaságában a heretermelés 
jelentékeny tért foglal, a hintett szalmát az égetés biz
tosabb hatása érdekében, petróleummal is meglocsolják.

Két hét múlva meg kell vizsgálni a kiégett foltot 
s a mutatkozó arankát zsákban vagy ruhában eltávolítani. 
A foltok felásandók akként, hogy minden gyökér mé
lyen a földbe kerüljön. További két hét múlva, ha aran
kás lucrna nem mutatkozik, a foltok bevethetők. Az ily 
foltokat ezután is figyelemmel kell kisérni s a mutat
kozó arankát a lucernatővel együtt a már előirt módon 
eltávolítani.

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .

V a d á sza ti ü g yb en
h o z o t t  k o r m á n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o z a t o k ,  d ö n t v é n y e k  é s  

s z a k v é l e m é n y e k .

Körrendelet a vadőri vizsgák szervezése tárgyában.
Ismételten érkeztek tudakozódások lapunkhoz a 

vadőri vizsgára vonatkozólag, célszerűnek véljük tehát 
itt közölni az erre vonatkozó ministeri rendeletet s a 
vadászati ügyben hozott kormányrendeletek, határozatok, 
döntvények és szakvélemények gyűjteménye szerkesztő
jének ehhez fűzött megjegyzéssel:

A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1893. évi 40806. 
számú körrendeleté — valamennyi törvényhatósághoz.

A vadőri szolgálatban való jártasságnak igazolha- 
tása tekintetéből s hogy a vadászterületek birtokosainak 
s illetve bérlőinek alkalom adassék arra, hogy a vad-
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őrzésnél alkalmazandó személyzet félfogadásánál a szol
gálatra alkalmas és megbízható egyéneket felfogadhassák, 
a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg elhatároz
tam, hogy a1 erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan vad
őri vizsgák tartassanak s a vadászatnál alkalmazást ke
reső egyének ez utón is serkentessenek arra, hogy a 
mulhatlanul szükséges tudnivalókat a szolgálat érdeké
ben elsajátítsák. A kérdésben levő vadőri vizsgák a tu
domás és miheztartás végett két példányban ide csatolt 
utasítás értelmében 1893. évtől kezdve fognak megtar
tatni s illetve az intézkedések már megtétettek arra nézve, 
hogy az első vadőri vizsgák a folyó évben tartassanak 
meg. Erről a törvényhatóságot oly megjegyzéssel értesí
tem, hogy az erdőőri szakvizsgáknak és a vadőri vizs
gáknak folyó évi október 23-án és következő napjain 
való megtartása ügyében a mellékelt hirdetményt adtam 
ki s miután az erdők törvényszerű védelme, valamint 
az okszerű vadászat érdekei is kívánatossá és szüksé
gessé teszik azt, hogy a megtartandó vizsgákra minél 
többen jelentkezzenek s szolgálati képességüket igazol
ják, felhívom a törvényhatóságot, hogy a vizsgák megtar
tására vonatkozó hirdetmények és a vadőri vizsgák ügyé
ben kiadott utasításnak megfelelő kihirdetése s illetve 
köröztetése iránt intézkedjék.

Me g j e g z é s :  A rendeletben említett utasítás és 
hirdetmény szerint a vadőri vizsgák az erdőőri szakvizs
gákkal kapcsolatosan évenkint: Budapesten, Pozsony
ban, Szombathelyen és újabban Kolozsváron tartatnak 
meg. A kik az erdőőri szakvizsgát nem végezték el és 
az erdőőri szakvizsgálatot nem tették le, azok a fenti 
körrendeletben említett utasítás értelmében a vadőri vizs
gálatra való jelentkezés esetén ez iránti kérvényükben 
hitelesen igazolni tartoznak: hogy írni, olvasni és a négy 
közönséges számmüvelet szerint számolni tudnak, hogy 
legalább 3 évig szakadatlanul vadászati gyakorlati szol
gálatban állottak, hogy fedhetlen magaviseletüek és hogy 
20-ik életévüket betöltötték. Ezeken kívül testi fejlettsé
güket, illetve egészségi állapotukat hiteles orvosi bizo- 
nyitványnyal kell igazolniok. A vizsgára azon kir. kér. 
erdőfelügyelő ad engedélyt, kinek kerületében az illető 
kérvényező lakik. A vizsgadij 10 korona, melyet minden 
vizsgát tevő köteles a vizsga napján a vizsgáló bizottság 
kezéhez lefizetni. A vizsga iránti kérvények az ez ér
demben évenkint kibocsátani szokott határidőben és he
lyen nyújtandók be.
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K Ü L Ö N F É L É K .
* A növényvilág óriásairól a Woche érdekes 

adatokat közöl. A fák törzsének hossza magában még 
nem árulja el mindig az életkort, mig a törzsvastagság 
már biztosabb támpontot nyújt a fák korának meghatá
rozásánál. Pontos becslést nyújtanak az évgyűrűk, csak
hogy igen koros fáknál azokat sem lehet mind meg
számlálni, mert az öreg fák belseje bélkorhadás követ
keztében rendszerint üres. Hogy a fák magassági és 
vastagsági növekedése között milyen eltérések mutat
koznak, kitűnik az alábbi adatokból:

Az eddig ismert fafajok közül a legnagyobb 
hossznövekvést az Ausztráliában nőtt fák érik el. Van
nak olyan Eucaliptus amygdalina példányok, melyek 
152 mtr. magasság mellett csak 8 mtr. átmérővel bír
nak. A kaliforniai mammutfa Sequoia gigantea megnő 
142 méterre, de törzse 11 méternél nagyobb átmérőt 
nem ér el. Ezzel szemben a platán csak 30 méter ma
gasra nő, de törzsének kerülete jóval meghaladja a 
15 métert. A Mexikóban előforduló mocsárciprus 38 
méter hossz mellett 167a méter törzskerületet is 
elér. Legnagyobb törzsvastagságot a szelidgesztenyé- 
ről jegyeztek fel, a mennyiben 20 méter törzske
rülettel biró példányok is ismeretesek. A faóriások 
korát rendszerint tulmagasra becsülik, mert bizo
nyos, hogy ama híressé vált Adansonia digitata, 
melyet a vastagsági növekedés után Adanson 5000 évre 
és az a bizonyos Dracaena Draco, melyet Humboldt 
Sándor 6000 esztendőre becsült, jóval fiatalabbak lehet
tek. Valószínű, hogy az a hatalmas platánfa Konstanti
nápoly közelében sincsen 4000 éves. Nagyon valószínű 
azonban, hogy a cyprus elél 3000, a tiszafa 3000, a 
gesztenye 2000, a mocsártölgy 2000, a libanoni cédrus 
2000, a lucfenyő 1200, a hars 1000, a cirbolyafenyő 
600, a vörösfenyő 600, a rezgőnyár 500, a bükk 300, 
a kőris 200—300 és a gyertyán 150 évet. M. E.

* Hidegen és melegen folyó ojtóviasz készí
tése. A kinek nagyobb mennyiségű ojtóviaszra van 
szüksége, annak mindenesetre drága lesz, ha gyógyszer
tárból vagy más üzletből szerzi be, tehát okosan teszi, 
ha saját maga készít. Hidegen folyó ojtóviaszt a követ
kezőleg lehet készíteni: 1 kilogramm gyantát vasedény
ben megolvasztunk! lehűtés után, de mig még nem 
szilárdult meg, 280 gr. finomított szeszt töltünk hozzá 
folytonos keverés mellett, melyhez ismét adunk 100 gr. 
lenmagolajat s készen van 1380 gr finom ojtóviaszunk. 
A melegen folyó ojtóviasz úgy készül, hogy 1 kilogramm 
sárga viaszt, 500 gr. gyantát és 500 gr. vastagterpentint 
vegyitünk össze és pedig úgy, hogy vasedényben előbb 
a gyantát megolvasztjuk, ebben sárga viaszt és ha a 
kettő összeolvadt, hozzá keverjük a vastagterpentint s 
két kilogramm ojtóviaszunk kész.

NAPI HÍREK.
— Gyermekek a szomorú fűz alatt. Tragikus 

esemény történt a minap E s z t e r g o  m ba n. Halassy 
postatiszt három kis fia a szigeten sétálgatott s e köz
ben eljutott a Kis-Duna partjára. Ott egy szomorú fűz 
alatt lepihentek, de a legelevenebb fiú, a kilenc eszten
dős Lóránt nem sokáig maradt tétlen s fölmászott a 
fűzfára, hogy sípnak való vesszőt vágjon. A hajló ágak 
nem bírták el a terhet s a fiúcska belebukott a vizbe. 
Két bátyja, a kik közül a legidősebb tizenkét esztendős, 
segítségére sietett. Az egyik fiú megragadta a fuldokló 
kezét, a másik pedig a fürdőházba futott, hogy segít
séget hozzon. Nem talált ott senkit. Ezalatt a vizbe- 
esett fiú elmerült, mert bátyja nem bírta föntartani. A 
vizbefult gyermeket még nem találták meg.

— Jogos önvédelem. A múlt évben Z s i g m o n d 
György és K l e i n  Lajos erdőőrök a hontmegyei szó
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kólái erdőben a fatolvajok ellen lesbeállottak és észre
vették, hogy S t e 1 c z e r András és P r o m m e r  István 
hírhedt fatolvajok nyesegetni kezdik a fákat. Az erdő
őrök közeledtek, mire a két hatalmas termetű ember 
abbahagyta a fapusztítást és fejszékkel rárohantak az 
erdőőrökre. Véres elkeseredett harc támadt és a vége az 
lett a küzdelemnek, hogy az erdőőrök elsütötték fegy
vereiket, a két ellenfél összeesett. S t e 1 c e r András 
meghalt, P r o m m e r  pedig csak hónapok múlva gyó
gyult fel sebeiből. Az ipolysági esküdtbiróság a két 
erdőőrt szándékos emberölés és súlyos testi sértés miatt 
vonta felelősségre, az esküdtek azonban megállapították 
a jogos önvédelmet és a vádlottakat nem vétkesnek 
nyilvánították, mire a törvényszék a két vádlottat fel
mentette.

— Életunt hadnagy. Lőcsei tudósitónk távira- 
tozza: Ár kövy  Ernő 85. ezredbeli hadnagy főbelőtte 
magát. Öngyilkosságának oka ismeretlen.

— Borzalmas halál. Newyorkból táviratozzák: 
Egy Ma k k a r i s z  nevű milliomosnak J o z e f i n  nevű 
leánya borzasztó módon pusztult el. A leány ezelőtt 11 
nappal nyomtalanul eltűnt és szülői azt hitték, hogy 
rablók vitték el, a kik megakarják őket zsarolni. Az apa 
négyezer dollár jutalmat tűzött ki annak, a ki leányának 
nyomára vezeti. Rövid időn belül azonban rájöttek a 
leány eltűnésének titkára. A gyermek a ház lapos tete
jén játszott és játék közben beleesett a kéménybe, a 
hol valószínűleg éhen halt.
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— Erdősítési jutalomdijakat tűzött ki a földmive- 
lésügyi miniszter és pedig összesen 12 jutalmat, melyek 
1000 és 200 korona közt váltakoznak azok számára, kik 
futóhomokon, vízmosásos, avagy kopár helyeken erdősí
tettek a folyó évben. A terütet minimuma 5 hold, de 
600, 800 és 1000 koronás dijakra csak 25 holddal le
het pályázni. Tavaszi erdősítéssel julius hó 31-ig, őszi
vel december 25-ig lehet pályázni. A kérvények a tör
vényhatóság erdészeti bizottságánál nyújtandók be.

— Tüzhalál az erdőben. Sepsiszentgyörgyről 
írják : M á t é István sepsi-magyarósi kisbirtokos május 
5-én erdei kaszálóján összegereblyézte a száraz füvet s 
az összegyűjtött csomót meggyujtotta. A tűz az avaron 
roppant gyorsasággal harapódzott tovább, belekapott az 
erdő száraz leveleibe, az ágtörmelékekbe, majd az élő
fákat támadta meg s hiába volt Máté Istvánnak és vele 
levő szolgájának minden erőfeszítése, a tűz föltartózhat- 
lanul terjedt tovább. Máté István szolgáját beszalasztotta 
a közelfekvő községbe, hogy segítséget hozzon s ezalatt 
ő az erdőrész egyik felében végezte az oltást, mig a 
később szintén odasiető Drágamér István az erdő ellen
kező részében iparkodott a tűz tovaterjedésének gátat 
vetni. Nemsokára a szolga hívására több lisznyói lakos 
sietett segítségül, de Mát é  István már akkor halva volt. 
A szerencsétlen öregember a fárasztó munka következ
tében kimerült s a zsarátnokba zuhant, a hol segítség 
hiányában összeégett.

— A szökött rab végzete. A kecskeméti bör
tönből az épület tetején keresztül megszökött N e b o d a 
Pál rab, a kinek három esztendeig kellett volna ülni. 
Neboda alig hogy kijutott a börtönből, máris gonosz
ságra vetemedett. Éjnek idején feltörte egy szatócs üz
letét, jól megrakodott mindenféle holmival, aztán odébb 
akart állni. A félegyházi csendőr-őrjárat azonban éppen 
akkor jött arra s igazolásra szólította föl Nebodát, a ki 
válasz helyett futásnak eredt. A csendőrök erre utána 
lőttek. Ne b o d a  összeesett, egy golyó a hasába, a má
sik a felső combjába fúródott. Sebei halálosak. Neboda 
már tizenöt esztendőt töltött rabságban s ezúttal már 
harmadszor szökött meg. Legutóbb a kecskeméti esküdt
biróság ítélte el azért, mert sógorát agyonverte. Egy 
kecskeméti távirat jelenti, hogy Neboda belehalt sebeibe.

Hirdetések és pályázatok.
Tilalmi- ás jelzőtábládat

legjobb minőségben s jutányos áron szállít
Winkler Gusztáv

Á rjeg yzék  ing  gén  és bérm entve. 3—3

Őz gidát, (bakot) és medvebocsot
a legmagasabb áron is keresnek 
megvételre. —  Ajánlatok e lap 
szerkesztőségéhez küldendők. 0  3—3

371/1904. számhoz.

Pályázati hirdetmény.
Az alulirt erdőgondnokságnál üresedésbe 

jött és háromszázhatvan (360) kor. évi készpénz- 
fizetés, hetvenkettő (72) kor. évi lakbér, végül 
kilenc (9) ürméter I-ső osztályú kemény dorong 
tűzifa javadalmazással összekötött - ■ ■ ■■■ ■

e r á ő l e g ín y i  á l lo m á s
pályázat utján betöltendő lévén, felhivatnak pá
lyázók, hogy az előirt erdőőri szakvizsga leté
telét, továbbá a magyar nyelvben való tökéle
tes bírását és végül a szépírásban való teljes 
jártasságot tanúsító okmányokkal felszerelt és a 
nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumhoz címzett folyamodványaikat folyó 
évi junius hó 15-ikéig az alulirt erdőgond
noksághoz nyújtsák be.

Nyitra-Koloson, 1904. évi április hó.

M. kir, közalap, erdőgondnokság.
Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak
Egfész évre ... ...........
Kél évre ... ... ... ...
Negyed évre ... ...

Pénzküldem ények íx Ér
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra, ^

b  kor. |  Megjelenik minden vasárnap. |
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: ^

PODHRADSZKY EMIL. |
k é z i r a t o k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos^ garmond sor vagy annak 

helye 20 fül. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

Szászsebes, 1904. május 29. 35. szám.VIII. évfolyam.

Felkérjük azokat a tisztelt olvasóinkat, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy ezt a jövő 
hó elejével megújítani s az előfizetési di
jakat a „Szászvárosi Könyvnyomda Rész
vénytársaság Szászváros" címre beküldeni 
szíveskedjenek.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaárt Károly.

Az Országos Erdészeti Egyesület szakköz
lönyének, az Erdészeti Lapoknak folyó évi ápr. 
és május havi füzeteiben hosszabb tanulmány 
jelent meg a fenti cim alatt. Szerző ur a kér
dést nagyon behatóan és kimerítően tárgyalja; 
összehasonlításokat tesz más országok ebbeli 
viszonyai közt s ezért cikke tanulságos olvas
mányul szolgálván lapunk tisztelt olvasóinak, 
kötelességet vélünk teljesíteni, midőn azt egész 
terjedelmében közöljük. Az erdészeti altisztek 
kérdése is újabban nagyon előtérbe van állítva 
s rendezése már legközelebb várható lévén: itt 
az ideje a hozzászólásnak és az eszme tisztá
zásának. A tanulmány egész terjedelmében a 
következő:

Erdőőri szakiskoláink berendezése és a gon
dos oktatás, a melyben a növendékeket része
sítik, elismerésre méltó. És éppen ezért első pil

lanatra kimagyarázhatatlannak tűnik fel az a 
gyakorta megnyilvánuló nézet, hogy alsó erdé
szeti szakoktatásunk reorganizációra szorul.

Eelhangzanak ilyen kijelentések az állam 
gazdaságaiból és hallunk hasonló nézeteket a 
morális testületek és magánosok erdészete ré
széről is.

A kritikai vélemények egyöntetűek és abban 
konkludálnak, hogy az erdőőri szakiskolákból 
kikerülő növendékek általánosságban véve nem 
szolgáltatnak olyan anyagot, a minőt az erdő- 
gazdaság különleges természete a céljaira isko
lázott növendékekben joggal keres és nem ne
vel olyan egyéneket, a kiket a gazdaság változó 
körülményeinek megfelelően kialakítani és az 
adott viszonyok között megnyugvással és siker
rel alkalmazni lehetne. Olyan természetűek en
nél fogva a nézetnyilvánitások, hogy velők ma
napság foglalkoznunk annál is inkább indokolt, 
mert immár az állam gazdaságai sem alkalmaz
nak mindenütt erdőőri szakiskolát végzetteket 
erdőőrökül, valaminthogy a magánosok is sok 
helyütt maguk nevelik alkalmazottaikat, vagy 
importálnak ilyen egyéneket a külföldről.

Ha van tehát valamely hiánya az alsó er
dészeti szakoktatásnak, az a fennebb vázoltak 
szerint oly természeti!, a mely miatt a gyakor
lati erdőgazdaság sokoldalú követelményei teljes 
kielégítést nem találnak s a mely mellett a nem
zeti irányzat érdekei is csorbát szenvednek a 
külföldiek meg nem akadályozható alkalmazta
tása révén.
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Ilyen körülmények megállapítása után az 
okozatok eredő okait kutatván, lássuk először a 
külföld nevelő eljárásait, taglaljuk azután és in
dokoljuk meg a mi szükségletünket s a nyert 
adatok segélyével tegyünk összehasonlitást a mi 
jelen állapotainkkal, hogy a nevelési irányzat és 
rendszer tekintetében nézőpontjainkat kellően 
megvilágíthassuk.

A külföld az ilyen személyzet nevelése és 
kiképzése tekintetében igen eltérő eljárásokat kö
vet. Változik ez a helyi körülményeken kivül a 
szerint is, a mint erdőgazdaságaiban gazdál
kodó tisztviselőkön kivül csak védszemélyzetet 
(Schutzpersonal) alkalmaz, avagy altiszti rang
sorba sorozott külön gazdasági személyzetet 
(Förster, Revierförster) is foglalkoztat.

A német birodalom olyan országai, mint 
Würtenberg, Baden, Hessen, Thüringia, a me
lyek neves, manapság ország-világnak például 
szolgáló erdőgazdaságot űznek, az erdőőrök ki
képzésénél abból az alapelvből indulnak ki, hogy 
az erdőőr ismerje gyakorlatilag az erdőgazda
sági munkákat, és legyen szervezetileg elég erős 
a testi fáradságot igénylő szolgálat ellátására. 
Szolgáljon tehát az erdőgazdasági munkák fel
ügyeletére és teljesítsen erdővédelmi szolgálatot. 
Választassák ezért a nép olyan elemeiből, a me
lyek az erdei életet gyermekkoruktól megszokták 
és ekként az ilyen szolgálat addig folytatott élet
rendjének, véralkatának és igényeinek megfelel. 
Választassák továbbá a nép olyan rétegéből, a

melyből kiemelve az erdőgazdasági szolgálatban 
való alkalmaztatással sorsán segítve van és vele 
magát és családját megtisztelve érzi.

Ilyen szempontok figyelemben tartása mel
lett legnagyobbrészt fiatal és értelmesebb favágó 
munkások közül, vagy a nép hason foglalkozású 
elemeiből választják meg erdőőrökül azokat, a 
kik katonai szolgálatuknak kifogás nélkül tettek 
eleget s ott altiszti rangot nyertek. Olyanok lesz
nek tehát legtöbbnyire erdőőrökké, a kik az er
dei munkának minden változatait gyermekkoruk
tól fogva ismerik és űzik s akik nemcsak ennél, 
de a katonai szolgálatban is jóravalóságuknak 
adták tanujelét. Az Írni, olvasni és számolni 
tudás, mint természetes előfeltétel magától ér
tetődik.

Az erdőőri alkalmazás ilyen rendszere mel
lett más országokban már korán szokássá vált 
egy másik eljárás oly értelemben, hogy az e 
célra kiválasztott egyéneket erdőőri alkalmazta
tásuk előtt 2— 3 évig erdőgazdasági üzemnél, 
tehát gyakorlati foglalkoztatással képezték ki. Ez 
a rendszer a német birodalom több országaiban 
és Ausztriában is mintegy 30 év előtt általános 
volt. Hátrányaként jelentkezett azonban, hogy 
ekként nevelt egyének az elemi dolgokba arány
talanul különböző mértékben vezettettek be, to
vábbá, hogy a kiválasztottak a népiskola bevé
gezte és a gyakorlatba fogadás között 2— 2 évet 
foglalkozás nélkül töltöttek el, végül pedig, hogy 
ez a gyakorlati kiképzés nagyon is hiányos ered
ménynyel záródott.

------------^ 3 ^ -------&D

T Ü J K f t .
<3------------------------------------------------

T i g r i s - l e s e n .
— Az A.-ausztriai Vadászi Védegylet közlönye után. —

Az indiai kormányhoz intézett egyik hivatalos je
lentésből átvettük az alábbi, — eddig bizonyára a maga 
nemében páratlanul álló — vadászkaland leírását, a 
melynél egy indiai vadász hosszú éjjeli les alkalmával 
egy nőstény tigrist lőtt, még pedig olyan döghelyen, 
a hol a csalétek emberi hulla volt. A ritka esetet a 
kérdéses jelentés igy adja elő:

„A tigris, mely magas koránál fogva már nehéz
kessé és lustává vált, lassankint teljesen felhány a hasz
nos vadakra való vadászással s meghúzódik a marha
csordák közelében, hol juhokat, marhákat marcangol 
szét, sőt idővel az emberlakta tanyák közelébe is ellá
togat, hol még könnyebben jut zsákmányhoz.

Rendesen gyermekeket és vén asszonyokat üt le 
s elcipelve őket egy közeli bokorba, neki lát elfogyasz
tásukhoz. És mintha csak tudatában volna annak, hogy 
egy-egy ilyen rablásnál a bosszúállók felkerekedve, ha
marosan sarkában lesznek, dacára vakmerőségének és 
szemtelenségének, felette gyáva és félénk s a legkissebb 
zajra megfutamodik, de azután csakhamar újra vissza
tér. India vadászai, a kiknek alkalmuk volt a tigrist 
megismerni, jól ismerik ezt a tulajdonságát s igen gyak
ran előnyösen ki is használják oly módon, hogy a le
ütött állat vagy ember hullájánál lesbe ülnek. Az em
beri hullának ilyen célra való felhasználása azonban 
rendesen az indusok leghevesebb ellenzésére talál, fő
ként a legyilkolt hozzátartozóinál, kik a feltalált hullát 
egy percig sem akarják a katasztrófa színhelyén hagyni, 
sőt az indust még arra sem lehet rábírni, hogy a ke
gyeletet ilyen módon megsértő vadászt a lesre elkísérje 
és segítségére legyen, mert a babona ilyen esetben a 
legfantasztikusabb rémképeket varázsolja eléje s az indus 
fél az elköltözött szellemétől, mely a kegyeletsértésért 
— hitük szerint — bosszút állhatna.
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A német birodalomban először Poroszor
szágban nyilvánult meg a törekvés az erdőőrök 
valamely rendszeresebb kiképzésre. Itt ugyanis, 
a hol a műszaki és gazdasági segédszolgálatra 
rendelt és altiszti minőségben szolgáló u. n. 
Revierförster-ek is alkalmaztatnak, már régóta 
szervi kapcsolatot létesítettek az ilyen személy
zet kiképzése és a katonai szolgálat között, a 
mennyiben az erdőgazdasági szolgálatra jelöltek 
az iskolák befejeztével a vadászzászlóaljaknál 
kötelesek szolgálatot teljesíteni. A katonai altiszti 
iskolák és a vadászzászlóaljaknál való szolgá
lattételre rendelt főerdészek és erdészeti asses- 
sorok képezik tehát az erdővédelemre és altiszti 
(Revierförster) szolgálatra hivatott egyéneket Po
roszország és Elsass-Lotharingia állami erdő- 
gazdasága részére.

Újabban azonban e rendszer javítása érde
kében is felhangzanak az indítványok oly érte
lemben, hogy az ilyen nevelést az alsó erdé
szeti szakiskolával kellene szervi kapcsolatba 
hozni. Mert a szakiskolai kiképzés nem egyforma 
sikerű, a katonai szolgálat alatt való tovább
képzést pedig a csapatszolgálatnál előforduló 
sokoldalú lekötöttség hátráltatja.

A rendszer hátrányául szolgál különben dr. 
Schwappack szerint az a körölmény is, hogy a 
vadászzászlóaljakhoz tanárokul legtöbbnyire fiatal, 
alig államvizsgázott egyéneket rendelnek, a kik
nek tehát gyakorlati tapasztalataik alig vannak.

Különben Poroszország az, a melyben elő

ször gondoltak alsó erdészeti szakiskolák felállí
tására is. Jelenben két ilyen iskola működik ott. 
Az egyik a potsdami kormányzósági kerületben 
Gross-Schönbeckben van, melyet 1878-ban mint 
magániskolát nyitottak meg s 1883-ban államo
sítottak, a másik az oppeln-i kormányzósági 
kerületben levő Proskauban van s ez 1882-ben 
nyílott meg.

Ezeket az iskolákat azonban manapság még 
nem végzik mindazok, a kik azután a katonai 
szolgálatban az erdőgazdaság céljaira szolgáló 
nevelésben is részesülnek.

Manapság Bajorország nyújtja az erdőőri 
szolgálatra hivatottaknak a legrendszeresebb ki
képzést s ott 1886-óta már az alsó erdészeti 
szakiskola végzése is kötelező.

Ilyen szakiskola Bajorországban jelenleg 5 
erdőgondnoksági (erdőhivali) székhely van; név- 
leg Kaufbeurenben, Kelheimban, Lohrban, Tripp- 
stadtban és Weinsiedelben.

A kiképzés tartama 4 év, a mely időből 2 
év alatt elemi dolgokban nyernek oktatást a nö
vendékek, mig a másik két év szakismeretek el
sajátítására szolgál. A tanító személyzet az erdő
gondnokból (erdőmesterből), tehát a gazdálkodó 
erdőtisztből, egy, az oktatás céljaira melléje ren
delt erdészeti assessorból, a falu lelkészéből és 
a népiskolai tanítóból áll.

A bajor rendszer méltatásánál különben 
figyelembe kell vennünk, hogy csak védszemély- 
zet (Schutzpersonal) nevelésére irányul, mert itt

Folyó év március havában egy Sakur nevű indus 
két leányával és fiával elindult a lakásától jó távol eső 
marha-krlaájához, melybe a legelő marhákat szokták zárni 
éjjelre, hogy az időviszontagságok stb. ellen védelmet 
találjanak. Minthogy az indus gyermekeivel késő este 
érkezett a helyszínére, a maga és gyermekei számára 
közvetlenül az istálló rövid falánál készített fekhelyet s 
azután lenyugodtak. Pitymallatkor a gyermekek nagy 
zajra ébredtek fel, mely onnan eredt, hogy a marha a 
teljesen nyitott ajtón át kitört s minden irányban szét
szaladt. A gyermekek legnagyobb meglepetéssel vették 
észre, hogy atyjuk nincs ott, mire felugrottak fekhelyük
ről s kiáltozni kezdtek utána, mert azt hitték, hogy ő 
nyitotta ki a kaput és eresztette ki a marhát, apjuknak 
azonban sehol sem volt nyoma. Minthogy a marhák 
rendkívül neki voltak vadulva s szokásuk ellenére min
den irányban elszéledtek, a gyermekek aggódni és félni 
kezdtek s bemenekülvén a csűrbe, az ajtót ma
gukra zárták.

Mikor azután a nap már jó magasan állott az ég

bolton, a gyermekek kissé nekibátorodtak s megindul
tak apjukat keresni, de a legszorgosabb kutatás után 
sem találták meg, nem tehettek tehát egyebet, mint hogy 
felkerekedve, nagy siránkozással visszatértek a faluba, 
melyet azután fellármáztak s elbeszélték a történteket. 
A község lakói rosszat sejtettek, mert már egy idő óta 
észrevették a marha-kraálok környékén ólálkodó tigri
seket, minek folytán a község rendőrsége néhány köz
ségbeli lakos által kisérve rögtön kiment a helyszínére. 
Mikor odaértek, az istálló kapuja mellett lévő padocs- 
kánál ráakadtak az áldozatnak a marhák által széttapo
sott pipájára; egy pár lépéssel tovább, az istálló hossz
oldalán vérnyomokat és közvetlenül ezek mellett emberi 
és tigris-lábnyomokat találtak.

A kutatók előtt most világos lett. hogy mi történ
hetett itt. Egészen helyesen úgy okoskodtak, hogy az 
öreg indus pitymallat előtt felkelt fekhelyéről s az is
tállóból kijövet az ajtó elé állt, azután leült az ajtó mel
lett levő padocskára és szívta a pipáját. Ez alatt a 
tigris az istállót körüljárva, a bent levő marha megszi-
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a „Revierförster“-ek dolgát erdőtisztek (assesso- 
rok) látják el és a védszemélyzetnek csak egy 
töredéke éri el a „Förster“, vagyis altiszti ran
got, a melylyel egyebütt, igy Poroszországban, 
a „Revierförster“-nek nezezett egyén teendőihez 
hasonló munkakör jár.

Hogy Bajorországban a jelzett célok szol
gálatában az alkalmazott rendszerrel túl is lő
nek a célon, azt a fentebbi ismertetés után bő
vebben indokolnunk fölösleges.

Hessen 1901-ben Darmstadtban nyitott meg 
egy erdőőri iskolát, ahova felvételi vizsga alap
ján veszik fel a növendékeket. A kurzus novem
bertől júliusig tart. Az iskola látogatására a nö
vendék mindaddig köteles, a mig a minisztérium 
erdőgazdasági osztálya eléggé képzettnek találja 
arra, hogy a vizsgát sikerrel letehesse.

Az erdőőr-jelöltek katonai kötelezettségük
nek a darmstadti 115. sz. gyalogezredben tesz
nek eleget.

(Folyt, köv.)
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Vizsla-tanítás és használat*
Irta: Stark Dezső főerdész.

E címnek fejtegetését megelőzőleg tisztában kell 
lennünk mindenekelőtt azzal, hogy mily igényekkel szab
juk meg vizslánk tudományát.

Én megkövetelem egy jóravaló vadászvizslától, hogy 
a szobában feltétlenül tiszta legyen; minden, házkörüli

* Mutatvány az Írónak „A vadászvizsla nevelésének, taní
tásának és használatának gyakorlati módszere" cimü füzetéből, 
mely 1 K 20 fillérért úgy a szerzőnél (Terezovác, Slavonia), vala
mint lapunk szerkesztőségében is kapható.

tilalmat szigorúan respektáljon; vezényszóra üljön, fe
küdjék, felkeljen, hátul vagy elül járjon; kint a vadász- 
területen keressen fáradhatatlanul és nógatás nélkül; 
álljon biztosan és fáradhatatlanul minden vadat; ha a 
vad felrebben, vagy előugrik, a vizsla minden esetben 
hasaljon és lövés után csak parancsszóra végezze to
vábbi teendőit; apportírozzon minden vadat szárazon és 
vizen egyaránt, de csakis parancsra; és végül, hogy egy 
rövid éles füttyszóra minden körülmények között, feltét
lenül lábhoz térjen. Egy ferfekt állatnál ezek a szüksé
ges tndnivalók, melyek által t. i. gazdájának mindenkor 
örömére és hasznára fog válni, ellenben nélkülök mind
untalan az egyoldalúság hiányait tünteti fel. Minden más 
kutya-tudományra nézve az a véleményem, hogy a va
dászkutyától tapasztalt csodálkoztató produkciók a laikus
nak örömére lehetnek s az talán értéket is tulajdonit 
nekik, de igazi vadászember majd csak a mezőn alkotja 
meg érdemleges Ítéletét. Másrészt azt hiszem, hogy az 
állatok korlátolt képességei mellett az erőszakolt, nél
külözhető tudnivalók által a nélkülözhetetlenek szorul
nak háttérbe. S ez a nagyon tudományos vizsláknál ta
pasztalható is.

Ezek után lássuk tehát, hogy lehet megtanítani a 
vizslát a legszükségesebb tudnivalókra. Öt-hat hónapos 
korában szoktatni kezdjük a szobához. Ezen miveiet éber 
figyelmet igényel, mert még igy is meg esik a hiba. Ele
inte csak végig sétálunk vele a szobákon, majd adunk 
neki valami játékot, (rósz bőrkesztyűt, rongyot stb.) s 
egy-két percig hagyjuk mulatni, de aztán csak ki vele, 
mert a „kis dolog" hamar előadja magát. Később igy 
fokozatosan ismertetjük meg a belső élettel, mindig több 
időt engedve neki arra, hogy a szobába szokjék. E köz
ben minden vigyázat dacára is meg fog történni, hogy 
a növendék illetlenül viseli magát; ha észrevesszük, ak
kor hirtelen ajtót nyitva, hangos pöröléssel kergetjük ki 
őkéimét, de az első esetekben ütni még nem szabad.

matolva a közeli veszedelmet és az istállóból nagy 
robajjal kitört s e miatt a gyermekek nem hallhatták 
apjuk segélykiáltásait.

Ez a következtetés helyesnek bizonyulván, most 
már a jól látható nyomokat követték. A talaj egy da
rabon egészen össze volt taposva emberi lábnyomok 
által, mintha itt erős viaskodás lett volna; tovább már 
csak a nagy macska csapája látszott s két párhuzamos 
vonal a homokos talajon nyilván tanúskodott arról, 
hogy a tigris a már ártalmatlanná tett indust mikép 
vonszolta magával. Ez a nyom körülbelül egy kilomé
ternyire vezetett és pedig a nem messze levő sűrű
ségbe. Alig hogy a nyomozók beléptek a sűrűbe, rög
tön ráakadtak az indus erősen kikezdett holttestére, 
melynek két karja a törzstől leszakítva, oldalvást hevert.

A szörnyű lelet után a nyomozók visszatértek a 
községbe, hol azonnal nagy tanácsot hívtak össze, mely
ben elhatározták, hogy a tigris garázdálkodásának — 
melynek már eddig nyolc ember esett áldozatul — 
végét szakítják. A tanácskozásnál a községnek két leg

jobb benszülött vadásza is jelen volt s ezek megbizat- 
tak, hogy a legközelebbi éjszakán a tetemnél lesre 
üljenek s a tigrist elpusztítsák, a megbízottak azonban 
határozottan tiltakoztak az ellen, hogy a parancsnak 
eleget tegyenek, mert iszonyat fogta el őket annál a 
gondolatnál, hogy egész éjen át embertársuk szétmar
cangolt teteménél lesben üljenek. Végre sok fenyege- 
tődzés után azzal a kikötéssel vállalták el a megbízást, 
hogy a község elöljárósága hívjon meg a lesre egy kö
zelben lakó európait is, kinek — mint a kormány hivatal
nokának — itt volt a székhelye s ki egyébként is nagy 
vadász hírében áll, a ki azután a tigrist agyonlőjje. Ez 
a javaslat elfogadtatván, nyomban küldöttség ment a 
hivatalnokhoz, hogy vele ezt az óhájtást közölje. Az 
európai a meghívást a legnagyobb készséggel elfogadta, 
hamarosan felcihelődött s a küldöttség kíséretében a 
gyászba borult községbe indult s ott a két benszülött 
vadászt magához véve, nyomban kilovagolt a szeren
csétlenség, színhelyére.

Ezalatt beesteledett, a szükséges intézkedéseket
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Tartsunk azonban készen egy vékony pálcikát s ha a 
dolog ismétlődik, akkor ha r a j t a k a p j u k ,  nyomban 
rá kell suhintani egyet-kettőt és ismét hangos pörölés 
közepett kitenni a szűrét. Ha pedig később ismétlődnék 
e kellemetlenség, akkor folytatólag minden alkalommal 
oda kell a kutyát vinni és orrát lenyomva, mindig ér
zékenyebben megverni és azonnal kikergetni az ajtón.

Ha már pár nappal minden kifogás nélkül, szépen 
és illedelmesen viseli magát növendékünk a szobában, 
akkor megkezdjük az éjjeli beszoktatást. Ennek legfőbb 
előkelléke az, hogy az esteli etetést elhagyjuk. Minthogy 
pedig a vizslát legcélszerűbb a gazdája hálószobája kö
zelében hálatni, (hogy t. i. éjjel minden gyanús neszt 
tudomásul vehessünk), igy ha a kutyának éjjel valami 
kívánsága támadna, az előzmények után az bizonyára 
vagy nyugtalankodni fog, vagy nyöszörög, de gyakran 
még az ajtót is kaparja. Ezt észrevéve, ne resteljünk fel
kelni és kiengedni őt; és pedig, ha még bajt nem csi
nált, akkor dicsérjük meg nyájas szavakkal és simoga- 
tással, ellenben pedig úgy kell vele elbánni éjjel is, mint 
nappali hibája után. Sőt később az éjjeli kimászkálástól 
is el kell szoktatni hangos tilalommal, hogy az önmeg
erőltetés árán is respektálja a belső tisztaságot. Ezt az 
eljárást figyelemmel és türelemmel folytatva, csakhamar 
elérjük, hogy kutyánk „szobatiszta1* lesz.

A házkörüli egyéb tilalmakra is könnyen megtanít
hatjuk vizslánkat. E célból miként a szobában, úgy a 
konyhában és kamrában is tartsunk készletben egy ár
tatlan vesszőcskét; ha aztán azt tapasztalnék, hogy a 
növendék szeret felszaglászni az asztalra, vagy éppen 
gyanús szándékkal tekintget a tűzhelyen piruló pecsenye
félékre, úgyszintén, ha a kamrában követne el valami 
tilalmas csínyt, ily esetekben csak odasuhintani a vesz- 
szővel, hogy meg is érezze és eszébe jusson a „nem 
szabad!“ Általában az asztalokra, — polcokra — és a 
tiltott ételekhez való szaglálást sohase hagyjuk büntet-

tehát sebtiben kellett megtennie, még mielőtt az éj ho
málya beáll, mikorra a tigrisnek a hullához való vissza
térését remélhették. Minthogy a közelben magas fa nem 
volt, a hulla előtt ernyőfélét kellett rögtönözni s ezt a 
sűrűségben úgy elhelyezni, hogy a tigris ne kapjon szi
matot, a mitől különben nem igen kellett tartaniok, 
mert mint a többi macskafélének, a tigrisnek sincs va
lami kiváló szagló érzéke.

E közben bekövetkezett az éj s a felhőkkel borí
tott égboltozat az előteret majdnem teljesen elhomályo
sította. Minthogy ez a körülmény a biztos lövést kétsé
gessé tette, a hivatalnok elhatározta, hogy az indusok 
szokásához híven, az előteret mesterségesen megvilá
gítja. Sajátságos, hogy a tigris sem a gyertya, sem a 
tűz világától nem fél, sőt ellenkezőleg, úgy látszik, 
hogy éppen ez vonzza őt, kivált akkor, ha már meg
szokta az emberlakta vidékeken való barangolást. Az 
indusok által készített egyszerű istálló-lámpát tehát, 
melyet a benszülöttek magukkal hoztak, meggyujtották 
és jó távol egy lombos fa törzsére akasztották, még

lenül, mert ez hamar szokássá válik, különösen a rö- 
vidszőrü vizsláknál és ha kölyök korában nem bírtuk 
leszoktatni, úgy később hiába minden erőlködés. Az 
udvaron is akad olykor megfigyelni valónk a fiatal vizsla 
tanításánál, főképp faluhelyen, a hol sok a baromfi. 
Ugyanis a kölyök-vizslának legkedvesebb mulatsága, ha 
egy csirkét, vagy tyúkot megtépászhat s ha éppen éhes 
gyomorral jön ez a gusztusa, bizony sokszor csak egy
két toll marad a szegény játszópajtásból. Ez ellen — 
mint általában a falánkság és tolvajkodás ellen — jó 
orvosság az, ha a kölyök-vizslának annyit adunk enni, 
a mennyi csak belefér. Attól ne féljünk, hogy megárt 
neki; néha ugyan „rókát11 fog, de inkább azt mint csir
két. A vizsla-kölyöknek az éhsége oly különös jelenség, 
melylvel igen kevesen vannak tisztában, de ha tapaszta
latok alapján egy kicsit gondolkodunk felette, akkor ha
mar feltárul a rejtély. Ugyebár igaz, hogy a vizsla-kölyök 
három és hathónapos kora között megkétszereződik test
ben. Ehhez táplálék kell és pedig abnormis jelenség 
arányában, hasonlóan abnormis mennyiség. Tehát ezt 
tartsuk szem előtt annyival is inkább, mert a jól táplált 
vizsla-kölyökkel sokkal kevesebb a baj, vesződség, mint
hogy az éhes állat mindig nyugtalan.

Megemlítem még itt némelyeknek azt a rossz szo
kását, hogy étkezéskor kutyájukat az asztal mellett ólál
kodni engedik, sőt kedvenc falatokkal is traktálják. Ez 
a vizslánál igen kellemetlen következményeket szülhet. 
Ugyanis ha pl. mint vendégek valamely idegen helyen 
ilyen szokásu vizslával jelenünk meg, az mindenekelőtt 
az asszonynépségnek fog szemet szúrni; megeshetik 
azonban, hogy a felszolgáló cseléd keresztül bukik rajta, 
vagy a mi leggyakoribb, hogy a farkára lép, a miért a 
kutya nem lesz rest megkóstolni az ikráját. Különben 
is a vadászkutyának kint a mezőn gazdája mellett a 
helye, de a szobában feküdjék a küszöbön, sarokban, 
ágy előtt, vagy az Íróasztal alatt, egy állandó vagy ki-

pedig úgy, hogy világosságát az ernyő mögött meghú
zódott vadászok feje fölött vesse előre, közvetlenül a 
szétmarcangolt hullára, melynek borzalmas társaságában 
ült a hivatalnok a két indussal s várva-várta a tigris 
megérkezését. Ez azonban jó sokáig várakoztatta a les
ben ülőket, mert csak úgy este 10 óra tájban hallottak 
a sűrűben valami csörtetést s annak hangjából követ
keztetve úgy látszott, mintha a tigris zsákmányához 
közeledne.

Úgy látszik, hogy a világitó lámpa némi aggodal
mat keltett a tigrisben, mert a csörtetés hirtelen meg
szűnt, később pedig újra megújult, de ellenkező 
irányban s biztosra lehetett venni, hogy kerülő utón 
távozik. A vadász már-már megbánta, hogy a lámpát 
meggyujtotta, mert nem kételkedett abban, hogy a tigris 
visszavonulásának ez volt az oka.

Csak hajnali 3 órakor hallottak újra neszt, mely 
most újból közeledett a csalétek felé. Úgy látszik, hogy 
a zsákmány utáni vágy legyőzte a tigris félelmét s va
lóban csakhamar ott termett a megvilágított körben, a 
mint azodban a hullához ért, abban a pillanatban fel
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jelölt helyen: azonban azt nem szabad engedni, hogy 
folyton alkalmatlankodjék.

Ezek után következik a tulajdonképpeni szoba- 
dresszura.

Ennek fejtegetése előtt meg kell jegyeznem, hogy 
a dressura nyelvére általában különbözők a nézetek, 
főleg magyar vadászoknál. Némelyek szinte hazafiatlan- 
ságnak veszik a német dressurát, mások meg éppen azt 
tartják, hogy „magyar embernek a kutyával csak né
metül illik beszélni!" Én részemről egyiknek sem hó
dolok ilyen értelemben s e kérdést is a praktikum alap
ján iparkodom megfejteni azon gyakorlati tanácsommal, 
hogy minden vadász lehetőleg olyan nyelven dressirozza 
vizsláját, a mely nyelvet a környezete, de főképp a gyer
mekek és a cselédség legkevésbé használ, hogy igy a 
vizsla az ő vezényleti nyelvén minél kevesebb felesle
ges szót tanulhasson meg. A következőkben a magyar 
vezénylő szavak mellett a németet is jelzem, hogy kiki 
tetszése szerint választhasson.

(Folytatása következik.)

HASZNOS TU D N IV A LÓ K .
E rdötengésztás. E rd e i m agvak. E hónap

ban érnek meg a szilfélék, u. m. a mezei, a hegyi és a 
vénic szil, végül a kecskefüz. E hó elejétől kezdve érnek : 
a bibircses nyír (Betula verrucosa), a fekete nyárfa (Po- 
pulus nigra), a jegenye nyárfa (P. pyramidalis), a 
kanadai nyárfa (P. canadensis), a törékeny fűz (Salix 
fragilis), valamint a többi füzfélék; a fehér szeder 
(Morus alba). A hó közepétől: a szőrös nyír (Betula

emelkedett a három vadász s előleges megállapodásuk
hoz képest egyszerre sütötték el fegyvereiket a tigrisre. 
A két indus fegyvere postával, az európai vadászé 
expansiv golyóval volt töltve s a kombinált tüzelésnek 
borzasztó volt a hatása. A tigris tűzben rogyott össze 
áldozatának földi maradvánai mellé s ugyszólva nyom
ban kiadta páráját. Hatalmas egy példány volt, melynek 
hossza orrától a farka hegyéig mérve három métert 
tett ki.

A vadászok kora reggel érkeztek vissza a községbe 
s jelentést tettek a les sikeréről. A községbeliek eleinte 
nem hittek nekik, de midőn a kiküldött tiz ember a 
tigrist haza hozta, eloszlott minden kétely s a gyászt 
rögtön valóságos örömünnep váltotta fel.“

Ezzel a jelentéssel kapcsolatban indítvány tétetett 
a kormánynál, hogy ezt a kegyeletet sértő vadászati 
módot tiltsa el, mert ezzel csak határtalan elfajulás és 
elvadulás kaphat lábra s ez mélyen sérti az indusoknak 
a halottak iránt érzett kegyeletét. Hir szerint a kormány 
ezt a javaslatot el is fogadta s kiadta a tilalmat.

(V. L.) I

pubeécens), az egres (Ribes grossularia), a vörös ri
biszke (Ribes rumbrum) és a kecskeszakáll, a közön
séges ükörke (Lonicera xylosteum). A szilvafélék magja 
már gyűjthető. A magas hegységben befejezzük az ül
tetést és a vetést. A csemetekertekben : vetjük a szilfa
magot, gyomláljuk, öntözzük a csemetéket és porhanyitjuk 
a csemetesorok közötti földet. A csemetekert útjait és 
a kerítések alját a gyomoktól még virágzáskor, de leg
később a magérés és hullatás előtt megtisztítjuk.

E rdőhaszná la t. A magas hegységi erdőkben 
folytatjuk a nyári döntést, a ritkítást, az aszoncok ki
szedését és feldolgozását, a közelítést és fuvarozást. A 
cserkéreg-erdőkben ellenben a kihasználást befejezzük. 
Esős időjárás beálltával úsztatunk és tutajozunk. Foly
tatjuk a szőlőkaró, zsindely és egyéb hasított áruk 
készítését, továbbá a mész- és szénégetést. Javítjuk a 
téli fuvarozásnál megrongált utakat és hidakat. Kijelöl
jük a szuroktermelésre szánt lucfenyőfákat. Kiadjuk az 
erdei gyümölcsök szedésére jogosító igazolványokat. 
Ellenőrzés mellett az erdei tisztásokon kaszáltatjuk és a 
fiatalosokban sarlóztatjuk az erdei füvet.

E rdővédelem . Pusztítjuk a nagy fenyőbarkót 
Hylobius abietis). Elégetjük a vonalas szu (Xyloterus 
lineatus) által ellepett fogófákat. Körülárkoljuk a fenyő
szövő pille (Gastropacha pini), a fenyőbagoly-pille 
(Trachea piniperda) és az apácapille (Psilura Monacha) 
hernyói által ellepett állabokat. A tölgyesekben pusztít
juk a bucsus pille (Cnethocampa processionea) hernyóit. 
A csemetekertekben fogjuk és irtjuk a pajodokat (Melo- 
lontha vulgáris) és a lótetüt (Gryllotalpa vulgáris).

V a d á sza ti ü gyben
h o z o t t  k o r m á n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o z a t o k ,  d ö n t v é n y e k  é s  

s z a k  v é l e m é n  y e k .

A már előzőleg történt megsebesités folytán idült 
sérülésben szenvedő s a tilalmi időben is lelőhető vad
dal követendő eljárás szabályozása.

A m. kir. belügyminiszter 1893. évi aug. 3-án 
63,292. sz. alatt a következő körrendeletét intézte a tör
vényhatóságokhoz :

Általánosan elfogadott vadász szokás szerint az 
előzőleg már megsebesített és idült sérülésben levő 
vadat a vadászatra jogosítottnak a tilalmi időben is le 
szabad lőnie, mert az sebeiben amúgy is többnyire el
pusztul, vagy ha életben marad is, lassankint annyira 
elgyengül, hogy a tovább tenyésztésre képtelenné válik 
s lelövésével nemcsak hogy nem vészit a vadállomány, 
de még nyer az által, hogy az ivadékok elkorcsosodá- 
sának ily módon való bekövetkezése meggátoltatik. Azon 
szokás tehát, mely a megsebesített s a vadállományra 
úgy is elveszett vadat kínjaitól megszabadítja, kifogás 
alá a vadászati törvény intenciói szempontjából sem 
eshetik.

Ámde a tilalmi idő alatt sokszor megtörténik az 
is, hogy egyesek szándékosan lőnek oly vadat, a mely
ről tudják, hogy arra a törvény szerint akkor nem volna 
szabad, s tetten éretvén, a megérdemelt büntetés kike-
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rülése végett rendes mentségük az, hogy a vad idült 
sebben szenvedett s igy csak az általános vadász szo
kást követik, midőn leteritették a kérdéses vadat.

Ez utóbbi esetben tehát csak a vadorzás támoga
tására és .a vadászati törvény kijátszására szolgál az a 
körülmény, hogy az állítólagos idült seb létezését utóla
gosan megállapítani nem lehet, mig az előbbi esetben 
a vad jóhiszemű elejtője alaptalan gyanúsításoknak, sőt 
a hatóság részéről zaklatásoknak lehet kitéve.

Hogy tehát a jóhiszemű eljárás menthető, ellen
ben az öntudatosan elkövetett vadászati kihágás elpalás- 
tolása megnehezítve legyen, az „Országos Magyar Vadá
szati Védegylet11 igazgatósága részéről e tekintetben tett 
és indokoltnak talált felterjesztés figyelembe vételével a 
földmivelésügyi m.» kir. miniszter úrral egyetértőleg 
ezennel elrendelem, hogy oly esetekben, a midőn valaki 
vadászat közben egy már korábban megsebesített olyan 
vadat hoz terítékre, a melyre a kérdéses időben az 
1883: XX. t.-cikk értelmében a vadászat tilos, — jó
hiszemű eljárásának beigazolhatása céljából köteles a 
lelőtt vadat csonkitatlanul és igy az őzbakot vagy agan
csárt agancsaival együt, az illető község elöljáróságának 
24 óra lefolyása alatt a szegény-alap javára leendő ér
tékesítés céljából átszolgáltatni; a községi elöljáróság, 
esetleg rendőrkapitány pedig a szakszerű lelet felvéte
léről köteles gondoskodni annak kiderítésére, hogy a 
lelövés a vad idült sebzése folytán okszerű volt, tehát 
vadászati kihágás esete nem forog fenn.

E R D É S Z E

K Ü L Ö N F É L É K .
—4 *1* -i-

* Beszéd nyelv nélkül. A párisi törvényszéki 
orvosok körében nagy szenzációt keltett egy érdekes eset, 
a melyről Brouardel tanár számolt be. Eddig az volt a 
közhit, hogy nyelv nélkül nem lehet beszélni és éppen 
ez az oka, hogy a beszéd fogalmát azonosították a nyelv 
fogalmával. A most közölt megfigyelés azonban azt bi
zonyítja, hogy a beszéd, még a nyelv teljes hiánya 
mellett sem lehetetlen. Egy asszonynak olyan érzései 
voltak, mintha fojtogatnák és egy beszámíthatatlan pil
lanatban benyúlt a szájába és — kitépte a nyelvét. A 
szakadás egészen hátul történt és ennek dacára csak 
nagyon kevés vérveszteség történt. Szájában alig érzett fáj
dalmat. A legkülönösebb az volt, hogy az asszony a 
rettenetes csonkulás dacára is elég érthetően beszélt, sőt 
rágni és nyelni is rendesen tudott. — Azt hisszük azon
ban, hogy erre csak asszony képes.

* Kilencesztendős feleség. Csodálalos házasság
ról ad hirt a Daly Mail chicágói tudósítója. Az „asszony" 
ebben az esetben egy kilencéves leány, legidősebb gyer
meke özvegy anyjának. A leányt megkérte bizonyos 
Leeper nevű hatvanesztendős ember s az anya oda
ígérte neki. A leányt meg sem kérdezték, mert tudták, 
hogy „nem szereti" Leepert. Az esküvőre hosszú ruhát 
kapott a kis menyasszony, a ki különben azt hitte, hogy 
házasságdit játszanak és éppen azért semmit sem szólt

T I  Ú J S Á G

az eljárás ellen. Két hét múlva a férj elvitte magával a 
farmjára. Itt dolgozott egy álló esztendeig, mint valami 
igavonó állat és enni is alig kapott. Egy év múlva visz- 
szamentek Jowába, hol a férjének idősebb unokái van
nak mint a feleség. De játszania nem volt szabad ve
lük. A szegény kis feleség nagy keserűségében felkereste 
egykori házigazdáját, Mr. Crandalt, a ki mindjárt ott 
tartotta magánál és a férj fenyegetései dacára sem volt 
hajlandó kiadni. Az ügyet egy fiskális vette kezébe és 
a bíróság a napokban érvénytelennek jelentette ki a há
zasság megkötését. Az elvált asszony most tiz éves.

NAPI HÍREK.
— Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 

meghívót vettük: Meghívó. A diósgyőri kincstári ura
dalom kerületében alkalmazott erdészeti altisztek 1904. 
évi junius hó 5-én, a hámor „Lila-Füredi" vendéglőben, 
a „Sóvári m. kir. erdőhivatal kerületi erdészeti altiszti 
személyzetét segélyző egyesület" javára, világpostával 
egybekötött nyá r i  t á n c z m u l a t s á g o t  rendeznek. 
A mulatság kezdete délután 4 órakor. Belépő-dij: Sze- 
mélyjegy 2 kor., családjegy 3 kor. Felülfizetéseket a 
jótékony célra köszönettel fogad a mulatság rendezősége. 
Étel- és italról a miskolczi „Korona“-szálló étlapi árai 
szerint gondoskodik Grósz Adolf vendéglős.

— Ritka vadászszerencse. Ritka szerencséje volt 
f. hó 17-én O c s e n á s  János oszt. magy. államvasuti 
erdőőr kartársunknak. Ekkor ugyanis a dognácskai er
dőben egy 280 ctm. szárnykiterjedésü, 7-3 kg. nehéz 
saskeselyüt lőtt, egy másikat pedig megsebesített, ennek 
azonban sikerült még egy harmadik társával elmenekülni.

— Erdőégés. Boicáról írják: A minap ismeretlen 
emberek felgyújtották özvegy Holicskaa Istvénné, Sze- 
listye községben levő erdejét. A tűz a nagy szárazság 
következtében gyorsan terjedt. Teljes három napig égett 
az erdő s ötven katasztrális holdnyi terület pusztult el 
belőle. A kár kilenc-tizezer korona.

— Kénytelen medvevadászat. Belényesról írják: 
Tegnep a dombroványi legelőn két hatalmas medve 
mutatkozott. A pásztor fellármázta a lakosságot és 
mintegy 200 ember üldözőbe vette a mackókat. Brósz 
község közelében az üldözőkhöz csatlakozott két csendőr 
is, a kik közül az egyik a n ép  f i g y e l m e z t e t é s e  
e l l e n é r e  ké t  l ö v é s t  t e t t  a me d v é k r e  a me
lyek sértetlenül maradtak, ellenben H o r z s e Pásk 
földmivest halálosan találta. A medvék ezután Kocsuba 
irányába menekültek, útközben két embert sebesitve 
meg. Kocsuba község előtt végre sikerült a bestiákat 
agyonverni. A sebesülteket a belényesi kórházba szál
lították.

— A férjgyilkos. Érsekújvárról jelentik: Tótme- 
gyeren e hó 2-án átlőtt mellel halva találták Kolecsányi 
uradalmi csőszt. A boncolás megállapította, hogy a csősz 
gyilkossság áldozata lett. Súlyos gyanuokok alapján le
tartóztatták a meggyilkolt feleségét.
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— Rablógyilkosság Mátészalkán. Irtózatos öl
döklést vitt véghez egy ismeretlen rabló Hirschmann 
Jakab mátészalkai szatócs házanépében. Hirschmann, 
mint levelezőnk írja, Szatmárra ment a vásárra, s ma
gára hagyta a feleségét két éves kis fiával és a tizen
négy esztendős cselédleánynyal. Másnap reggel a szom
szédok, a kik a boltban vásárolni akartak, zárva találták 
a szatócsék ajtaját. Az udvar felől igyekeztek a boltba 
jutni, de alig léptek be a kapun, vértócsába fekve ta
lálták Hirschmannét, a cselédet és a gyermeket. A ke
reskedő feleségének mély vágás volt a nyakán, a fején 
pedig tizenhat erős ütés nyoma. A cselédnek úgy össze
törte a koponyáját a gyilkos, hogy a szerencsétlen te
remtésnek kilocscsant az agyveleje. A kis fiú is véres 
volt, de az anyja vérétől, mert őt magát nem bántotta 
a gyilkos. Az asszony és a leány eszméletlen állapot
ban voltak, a kis fiú rémülten sirt. A hatóság részéről 
megjelent Szik Vilmos szolgabiró, Vidra István aljárás- 
birö s a csendőrség, a kik az utóbb pár pillanatra föl
eszmélt szatócsné vallomásából annyit tudtak megálla
pítani, hogy a rablógyilkos még este lopódzott be a 
házba s éjfélkor követte el a véres gonosztettet. Az 
álmából fölriasztott védtelen asszonynép a rabló láttára 
menekülni akart s először a cseléd futott ki az udvarra 
és segítségért kiáltott. A szatócsné már szintén künn 
volt az ajtón, de újra bement a szobába kis fiáért. Mi
közben a kegyetlen zsivány folyvást csapásokat mért 
hatalmas bunkóval az asszony fejére, az elszánt anya 
kiragadta alvó gyermekét ágyából s újra kijutni iparko
dott az udvarra. De már csak támolyogva ment pár 
lépésnyire összeroskadt, leejtvén maga mellé öléből a 
gyermeket. A cseléd ekkor odaugrott, hogy segítsen 
asszonyának s fölvegye a gyermeket, de a rabló egyet
len ütéssel leteritette a leányt. Azután az asszonynak 
elvágta a nyakát s még mielőtt valaki látta volna, 
gyorsan kifosztotta a lakást és elfutott. Senki sem sejti, 
hogy ki a rablógyilkos. Két áldozata haldoklik. A rabló 
940 koronát és sok ékszert vitt magával.

— A cserebogár. Pécsről írják: Baranyavármegye 
egyik községében szörnyen elszaporodott a cserebogár, 
a mi nagyon aggasztotta a jegyzőt. Ha idejekorán nem 
gondoskodik a baj elháritásáról, a gyümölcstermelés 
sínyli meg. Pompás ötlete támadt. Kidoboltatta falu- 
szerte, sőt a szomszédos községekben is, a melyek a 
körjegyzőséghez tartoznak, hogy 8 napig mindenki szed
jen össze annyi cserebogarat, a mennyit csak bir és 
szállítsa be a jegyzői ház udvarára. Egy darab csere
bogárért 2 fillért ad ! — ez volt hirdetésének végső ki
jelentése. A jó falusi nép, apraja és nagyja 8 napig haj
szolta a cserebogarat s a mikorra letelt a terminus, zsák-1 
számra hordták az emberek a cserebogarat a jegyző 
portájára. A szomszédos falvakból szekéren szállították 
be a tömérdek cserebogarat. A parasztok boldogan állták 
körül az udvaron égő máglyát, a melyen el fogják ham
vasztani a kártevő bogarak millióit.

— Kerek ötezer! — szólt az egyik atyafi s letette 
zsákját.

— Tüzbe vele! — parancsolta a jegyző.

— Hát nem tetszik utána olvasni ?
— Nem, elhiszem.
Jöttek a többiek. Öreg este lett már, a mire az 

utolsó szállítmányra került a sor.
— Mennyi ? — kérdezte a jegyző. ,
— Háromezerkétszáz, becsületesen megvan, talán 

több is.
A jegyző gombostűre szúr egy cserebogarat, a töb

bit pedig a tüzbe hajittatja. A már hamvadó mágja tü- 
zénél türelmetlenül várja a nép a jutalmát.

— Látjátok ezt az egy darab cserebogarat? — 
Kié ez ?

— Az enyim, — szólt egy gazda.
— Itt van kendnek a megígért 2 fillér, — szólta 

jegyző s az ámuló embernek átadta a 2 fillért.
A parasztok zúgolódtak s követelték az ígért pénzt.
— Hohó, — magyarázta a jegyző, — én nem azt 

ígértem kendteknek, hogy valamennyi cserebogarat meg
veszem, hanem azt, hogy egy darab cserebogárért adok 
2 fillért. Ezt az Ígéretemet pedig megtartottam. Sohse 
búsuljanak, hanem köszönjék meg, hogy megmentettem 
a gyümölcstermésüket.

Az atyafiak belátták a jegyző igazát s legott elmúlt 
minden keserűség.

Szerkesztői üzenetek.
Kádár Mariska úrnőnek G yulafehérvár. A szakiskolákba 

való felvétel iránt a pályázat már legközelebb meg fog jelenni 
lapunkban s abban bent lesznek az összes feltételek, egyébként 
nem lehetetlen, legközelebb berándulok városukba s ekkor sze
mélyesen is elmondom a szükségeseket. Jövetelem napját és a 
találkozás helyét tudatni fogom. — Vadas László urnák F enyő-  
erdő. Hosszasabb távoliét után csak most válaszolhatok. Hogy 
csere esetén hová helyeznék, azt előre nem tudom megmondani, 
de valószínű, hogy a havasokra kerülne. Az ottani védkerületek 
távolsága a községektől egész 60 kilométerig is kiterjed, a cse
rélni óhajtó azonban alig 10 kilométernyire lakik. A hely kijelö
lése a hivatalfőnök urat illeti meg.

A kiadóhivatal postája.
Repity József urnák II.-M onostorszeg. Igen, julius 

1-ig. — Kiss János urnák Szabar. Előfizetése junius végéig 
van rendezve. — Komáromi Mátyás urnák K arád. A bekül
dött 6 koronával szeptember végéig fizetett elő. — Bárkái János 
urnák Felsücz. Önnek az előfizetése rendezve van a folyó év 
végéig. — Varga Ferenc urnák Szt.-D om ián. Előfizetése junius 
hó végén fog lejárni. — Rojeszko József urnák Ruszka. A 
Magyar Erdész cimü lap nem a mi tulajdonunk, a megrendelések 
küldendők a szerkesztőség címére: Borsod-Apátfalvára. — Kri- 
govszky János urnák Tardos. A 2 korona vételét nyugtázzuk. 
— Schbeier Károly urnák Eperjes. A 4 koronát vettük. — 
Kiss Albert urnák Zabola. J. V. urnák a lapot a közlöttek 
szerint küldjük. — Vass József urnák M .-Apáti. A 4 koronát 
köszönettel nyugtázzuk. A cimet az utalvány szelvénye szerint 
kijavítottuk. — Matula Gyula urnák K apn ikbánya . ígéretét 
köszönettel tudomásul vettük. — Pázsiczky József urnák S.-A.- 
TJjhely. Előfizetése múlt évi" junius 30-án járt le s igy e hó 
végéig 7 K. 34 fillér jár. Sajnáljuk kilépését.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak :
Egész évre — ... ... ... 8  kor.

Ví

Megjelenik minden vasárnap. $
F é l  évre ... .......... -  -  4  „ | uu ^

Negyed évre . . .  . . .  ^  ^ F ele lő s sze rke sztő  és tu la jd o n o s la p k ia d ó : ^
Pénzküldem énvek ía % P aaH D A ní71fV I—■ ■■ 11 t

„Szászvárosi könyvnyomda R.-t .“ cím ére S zá szv á ro sra , ^  r U U t t K A U S í f t í  L , m i L .  (#
k é z i r a t o k  a sze rke sztősé g h ez S zá szse b e sre  k ü ld e n d ő k , iti . j * :

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
mindén szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. junius 5. 36. szám.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

Hasonló berendezésű Meiningenben is egy 
erdőőri iskola.

Legfejlettebb az alsó erdészeti szakoktatás 
Ausztriában, a hol különös gondot fordítanak 
arra, hogy az iskolákban olyan egyéneket ne
veljenek, a kik kisebb birtokon önállóan is 
képesek gazdálkodni.

Az alsó erdészeti szakoktatás céljait szol
gáló iskolák közül az első 1876-ban Aggsbach- 
ban nyílott meg. A cs. k. államerdészet a saját 
céljaira 1881-ben Hallban (Tirol), ugyanakkor 
Gusswerkben (Steierország), 1883-ban Bol- 
lechowban (Galícia), 1892-ben Idriaban (Krajna), 
tehát 4 helyen és mindenütt az ott meglevő 
erdőgondnokságok mellett állított fel ilyen is
kolákat.

Azonkívül van még Mahrisch-Weiskirchen- 
ben is, az erdőgazdasági tanintézet mellett egy 
ilyen alsó erdészeti iskola. Ép igy van 1899 
óta Egerben és Budweisban; mig Pisekben az 
ottani földmivesiskolával kapcsolatosan létesítet
ték az ilyen célokat szolgáló intézetet.

A tanfolyam ez iskolákban egy éves, csak 
a pisekiben két évig tartó. Mindezen iskolák 
célja az erdővédelem és a műszaki segédszol
gálat részeire szolgáló egyének kiképzése.

Franciaországban Les-Barresban az ecole 
primaire készíti elő a „brigadier" rangjába ke
rülő és a poroszországi „Förster" minőségnek

megfelelő egyéneket. A tanfolyam 11 hónapos. 
A vizsga leteltével a növendékeket garde fo- 
restier-ként alkalmazzák és 2— 3 év múltán lép
tetik elő briegadier-rá.

Belgiumban mindezideig a garde-forestier- 
eket olyan egyénekből választották, a kik a 
katonai szolgálatuk alatt a Boullionban és Biest- 
ben levő ezrediskolában az alsó erdőgazdasági 
tanfolyamot végezték. 1902-ben azonban a föld- 
mivesiskolákkal kapcsolatosan külön alsó erdé
szeti iskolák nyíltak meg ott is. Ilyen iskola 
eddig kettő van, Huyben és Paliseulben; mind a 
kettő hat hónapos tanfolyammal.

A kiképzésnek más módját Schweiz alkal
mazta elsőben, a hol ugyanis nem rendeztek 
be e célra tulajdonképeni iskolákat, hanem ré
gebb idő óta a különböző kantonokban olyan 
tanfolyamra gyűjtik össze a jelentkezőket, a 
melyen a gyakorlati kiképzés és a fontosabb 
üzemi munkába való bevezetés a cél.

Az ilyen tanfolyamok gyakorlati részét 
azután nehány elméleti előadással egészítik ki 
oly arányban, a mint a dolgok megértése és a 
munkák gyakorlati kivitele megkívánja.

Az 1976., 1878. és 1880. évi szövetségi 
határozatok alapján a szövetség részéről segé
lyezett ezen tanfolyamok a következően szer- 
vezvék ;

Vannak úgynevezett:
a) „Alerdészi“ (erdőőri) tanfolyamok (Unter- 

förster-Kurse) legalább is két hónapos tartam-
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mai, a kisebb erdőbirtokon való gazdálkodásra 
hivatott egyének és a védszemélyzet képzése 
céljából.

A tanfolyamot végzettek az alkalmaztatás 
előtt vizsga letételére kötelesek.

b) „Továbbképző tanfolyamok" (Fortbil- 
dungs-Kurse) 14 napos tartammal az a) pont
ban megnevezett alerdészek (erdőőrök) részére.

c) „Erdőfelvigyázói tanfolyamok" (Bann- 
wart-Kurse) a kizárólag védelmi szolgálatra hi
vatottak részére 14— 20 napi tartammal. A tan
folyamok befejeztével vizsgához bocsájtatnak a 
résztvevők s bizonyítványt nyernek.

Schweiz példáját csakhamar követte Ausztria. 
Tirol és Vorarlbergben, Bregenzben 1876 óta, 
Rotholzban (Unter-Innthal) 1882 óta és az 
Etsch-menti San Micheleben 1880 óta vannak 
hasonló tanfolyamok 8— 12 heti tartammal. A 
bukovinai Cernovitzban és Franzthalban pedig 
1887 óta tartanak kéthónapos erdőfelvigyázói 
tanfolyamokat (Waldaufseher-Kurse.)

A német birodalom államai közül újabban 
Baden nagyhercegség és Würtemberg királyság 
követi a schweizi példát, a mennyiben a fentiek 
szerint az erdőmunkásokból választott és katona
viselt erdőőr-jelölteket újabban a Karlsruheban 
tartott 8 heti tanfolyamon részesíti elméleti ok
tatásban.

Változatos tehát és különböző rendszeren 
alapul az alsó erdészeti szakoktatás a kül
földön.

Az eljárásokat kettéválasztja a szolgálati 
beosztásnak az a kétféle irányzata, a mely sze
rint a főiskolai végzettséggel, tehát akadémiai 
képzettséggel biró erdőgazdasági tisztviselőkön 
kivül csak az erdővédelmi szolgálatot teljesítő 
és az erdőgazdasági munkákra felügyelni hiva
tott személyzet látja-e el a gazdaságot, avagy 
olyan altiszti minőségben levő egyének alkal
maztatnak, a kik a műszaki segédszolgálat tel
jesítésére és arra is hivatvák, hogy ott, a hol 
külön védszemélyzet van, ennek foglalkozására 
felügyeljenek, egyebütt pedig ennek teendőit is 
végezzék.

A hol csak a védelmi szolgálat ellátására 
szolgáló egyének (Forstwart, Bannwart, Wald- 
aufseher, Waldheger stb.) kiképzéséről van szó, 
ott még olyan magasfoku erdőgazdaságot űző 
orzságot is, mint Baden, Württemberg, Hessen, 
Thüringia lehetőleg az erdőmunkások köréből 
választják a személyzetet és azt tekintik a szol
gálatra minősítés előfeltételéül, hogy az alkal
mazandó egyén a katonaságnál altiszti rangot 
nyert légyen. Ezeknek az egyéneknek a kikép
zése azután még olyan országokban is, hol 
szakiskolák működnek, rövid tartamú. Hessen 
darmstadti iskolájában novembertől júliusig tart 
a kurzus; ép ennyi ideig Meiningenben is.

A hol pedig nem iskolákat, de csak tan
folyamokat nyitnak az ilyen egyének oktatására, 
ott a kiképzés még rövidebb tartamú. Schweiz 
14 napos, Ausztria 8— 12 hetes, Baden és
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(Folytatása a 32. 33. számok tárcájának.)

Másnap reggel már útban voltunk az erdő felé, 
amelybe a medve, azelőtt való napon menekült. Az 
erdő egyik szélét két oldalról állottuk el, s a farmer 
elég lelketlen volt, hogy a fiúval hajtó szolgálatokat vé
geztessen. Én a hegyoldal tetejére kerültem, mig a két 
cowboy a lejtőn állott fel. A türelmetlen farmer azonban 
már behetolt az erdőbe még mielőtt én a hegy nyergét 
elérhettem volna s mikor végre odaértem, alattam már 
hallottam a halk csörtetést, pár pillanat múlva pedig, 
egy száraz bokor mögött, tőlem alig tiz lépésnyi távol
ságban, megpillantottam a medvét, mely éppen anyag
cseréléssel volt elfoglalva. Hamar archoz kaptam a fegy

vert s a száraz bokorágak nyílásain át célozva, sebtiben 
oda gyújtottam a bundásra. Abban a pillanatban iszo
nyatos bődülés volt a felelet rá, utána pedig egy-két 
másodpercre már künn' termett a medve a bokor mö
gül s amint engem meglátott, rögtön megállóit. De 
ekkor már második lövésem üdvözölte, melytől rögtön 
felfordult. Mikor hozzá léptem még volt valamelyes élet 
benne, de feltápászkodni már nem tudott. Szánalomból 
még fültövön lőttem, mire végleg elaludt.

Bár a medve a lefolyt éjszakán — amint később 
megállapítottuk — legalább három helyen szétharapta 
a kötelet, annak visszamaradt része ugylátszik mégis 
folyton elakadhatott a bokrok ágaiban és ugyancsak 
megkinozhatta a szegény állatot. A nyakán ugyanis 
számtalan seb volt s a szőr több helyen egész bőrig 
ledörzsölve ; a hurok pedig a nyakán oly mélyen volt 
a húsba bevágódva, hogy csak nagy nehezen bírtuk 
feloldani. A medve nem volt kapitális példány s csupán 
187 kilót nyomott; de természetesen akadtak ebből a faj
tából olyanok is, amelyek sokkal nehezebbek, mint ez volt.
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Württemberg 8 hetes tanfolyamokon oktatja ki 
a védszemélyzetet.

Természetes, hogy sem az ilyen rövid tan
folyamok, sem az e célú iskolák nem alkal
masak arra, hogy a műszaki segédszolgálatra, 
a kisebb birtokon való önálló gazdálkodásra, 
vagy a szó szorosabb értelmében vett „altiszti" 
vagy „segédtiszti" működésre hivatott egyéneket 
neveljenek.

Bajorország képzettebb védszemélyzet ne
velésére berendozett erdőőri iskoláival célt té
vesztett. Mert intézetei az erdőgazdaság védelmi 
szolgálatára aránytalanul nagyigényü olyan sze
mélyzetet neveltek, a mely a felhangzó panaszok 
és a magam személyes tapasztalata szerint 
mivel sem válik az erdőgazdaság nagyobb szol
gálatára, mint Baden vagy Württenbergnek ka
tonaviselt erdőmunkásokból vagy hasonló ele
mekből válogatott és 8 hetes tanfolyamon kiok
tatott személyzete.

A hol a mi altiszti minőségünknek meg
felelő és német földön „segédtisztinek is ne
vezett, tehát oly egyéneket (Förster, Revier- 
förster, Brigadier stb.) alkalmaznak, a kik az 
úgynevezett műszaki segédszolgálatra hivatvák, 
a nagyobb arányú szellemi kiképzés indokol
tabb. És mégis feltűnő, hogy ezen iskolákban 
sem hosszabb a tanfolyam egy évnél, valamint 
figyelemre méltó, hogy több helyütt előfeltételül 
tekintik a sikeres katona szolgálatot; Poroszor
szágban pedig kapcsolatba hozzák az oktatást 
a katonai kiképzéssel.

Azok az igények, a melyeket a magyar 
erdőgazdaság mai szükségleténél az alsó erdé
szeti szakoktatással kell kielégítenünk, csak 
többrendbeli kérdés előzetes megfejtése kapcsán 
állapíthatók meg.

Első e kérdések közül, hogy van-e szük
ségünk az altiszti rangnak megfelelő képzettségű 
egyénekre az állam gazdaságában és hasonló 
minőségű alkalmazottakra a magánosok nagyobb 
erdőbirtokain, s ha igen, milyen célból? A má
sodik hogy igényelünk-e olyan egyéneket, a kik 
a műszaki segédszolgálatra alkalmasak? És a 
harmadik, hogy van-e szükség alsó-erdészeti 
szakoktatással képzett és kisebb erdőgazdaságok 
önálló vezetésére alkalmas egyénekre?

E kérdések elbírálásánál nem indulhatunk 
ki egyoldalúan azokból a nézőpontokból, a me
lyek például a német erdőgazdaságokat érdek- 
lőleg figyelembe jöhetnek. A szükséglet megál
lapításánál sem lehetnek egyazon kívánalmak 
mértékadók!

A német birodalom erdőgazdasága ugyanis 
a maga belterjessége, erdőgazdasági munkáinak 
sokfélesége és magasfoku jövedelmezősége mel
lett nagyobb szellemi képzettségű egyének fog
lalkoztatását indokoltabbá teheti s ilyenek alkal
mazását magasfoku jövedelmezősége el is viseli. 
Nálunk azonban, a még jórészt exter.siv és nagy 
átlagban csekély jövedelmű erdőgazdaság, mely 
jobban védelmi szolgálatot, kevesebb gazdasági 
teendőt és még kevesebb értelmi munkát köve-

Ez a siker, de talán még inkább az elismerő meg- 
jutalmazás, amelyet a famernek csengő pénzben nyúj
tottam, kihozták őt eddigi elzárkózottságából, úgy, hogy 
midőn előtte azon szándékomat nyilvánítottam, hogy 
bevárom az első hóesést, mikor az első wapiti szarva
sok a hegyes vidéket a síksággal cserélik fel, hogy a 
bőgési időben bikákra vadászhassak ; ő maga ajánlko
zott, hogy rendelkezésemre áll, mert e téren bő tapasz
talatai vannak. De minthogy a bőgési idénytől még jó 
messze voltunk, tanácsosabbnak véltem a rendelkezésre 
álló időközt, az egyhangú és unalmas pipázás és pá- 
linkázás helyett vadászkirándulásokkal és medvekifüstö- 
lésekkel eltölteni.

Néhány napi pihenő után a farmert ígéretére figyel
meztettem, aki kezdetben ugyan egy kissé húzódozott, 
de aztán csakhamar kijelentette előttem, hogy sza
vát állja.

Természetesen sokféle lim-lomot kellett magunk
kal vinni, mert hisz arról volt szó, hogy a sziklás hegy
vidéket keressük fel s majdnem egy hétig leszünk fent

a zord és kietlen magasban. Karavánunk öt ember és 
nehány teherhordó állatból verődött össze. Ez utóbbi
akra annyi teher jutott, mintha csak több hónapi tar
tózkodásra készültünk volna az örök hó- és jégbori- 
totta sziklákon. A hegység megmászása sokkal több 
nehézséggel járt, mintsem ezt alulról tekintve hinni 
lehetett volna, s alighogy felkerültünk 1000 méternyi 
magasságba, már magas hóban gázoltunk, amelyet ugyan 
a sik területekről a szél helyenkint lefújt. A hegység 
megmászása egész napon át tartott s bár csak két ízben 
tartottunk pihenőt, mégsem voltunk még a kitűzött 
helyünkön. Ez okból kénytelenek voltunk útközben a 
hegyoldalon tábort ütni s egész éjszaka tüzeltek, mert 
különban a hidegtől megdermedtünk volna. Másnap 
viradatkor már talpon voltunk s egészen délelőtti 10 
óráig másztuk a hegységet. Ez alkalommal találtuk az 
első friss medvecsapást, amely bennünket csakhamar 
egyenesen a medve barlangjához vezetett. Bejárata oly 
szimetrikusan volt megválasztva és természetes kimosá
sok által előállítva, hogy az ember önkénytelenül arra
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tel, ilyen egyéneknek a kívánt értelemben fog
lalkozást adni alig tud. A mikor pedig a kikép
zés nem történik a szükséglet arányában és az 
alkalmaztatás nem nyújt megfelelő foglalkozást 
a képességnek: a természetellenes helyzet a 
szolgálat eredményeire kedvezőtlen visszahatás
sal jelentkezik.

Ebben látom egyik hátrányát a mi alsó 
erdészeti szakoktatásunk rendszerének!

A védelmi szolgálat mind a mai napig 
kevés és egyszerű gazdasági teendő ugyanis 
nem igényel olyan fokú kiképzést, mint a minőt 
növendékeiknek a magyar erdőőri szakiskolák 
nyújtanak. Az ilyen szolgálatra és a gazdaság
ban előforduló munkák végrehajtásának felügye
letére kitűnő védszemélyzetet nevelt már önma
gának akárhány magyar uradalom és erre a 
célra a kir. kincstár erdőgazdaságaiban is még 
a legmegfelelőbbeknek bizonyultak a gyakor
latilag képzett, javarészt katonaviselt és kevés 
igényű alkalmazottak.

(Folyt, köv.)
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Vizsla-tanitás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész.

A tanításra legcélszerűbb idő délelétt 10—12 és 
délután 3—6 óra. Ezidőtájt zsebünkbe teszünk egy jó 
darab kenyeret s kezünkben egy kis suhogóval, be
hívjuk a vizslakölyköt. A szobában rajtunk kivül más

gondolt, hogy az emberi kéz munkája. A barlang nyí
lása előtt nagy sik térség terült el, amelyen egy század 
lovasság könnyen végezhetett volna gyakorlatokat. Ez a 
kedvező helyzet arra késztette karavánunkat, hogy a 
barlang közelében állandó tábort üssön ; nem sok időbe 
múlt s a sátrakban otthon éreztük magunkat. A száraz 
fa és galy gyűjtése végett kiküldött emberek egymásután 
csakhamar visszatértek azzal az örvendetes hírrel, hogy 
a medvét a barlangban morogni hallották. Én és a 
farmer nem adtunk hitelt ennek a hírnek és igy feles
legesnek tartottuk a barlang bejáratát figyelemmel ki
sérni. Délután azonban, midőn embereink a házi teen
dőkkel készen voltak, elmentem a barlanghoz s elég 
meggondolatlanul abba beléptem. Azonban alig tettem 
a sötét üregben két lépést előre, halk morgást hallottam 
mire természetesen legott kereket oldva a táborig meg 
sem állottam. Ott embereimet fellármázva, hamar vissza
tértünk a barlanghoz, hogy a medvét megostromoljuk. 
Mig az emberek a barlang körül száraz gallyat szedtek 
össze, addig a farmerrel a bejárat előtt lesbe álltunk.

ne legyen, sőt a dohányfüstből is minél kevesebb. A 
pálcát egyelőre letesszük a székre vagy az asztalra, 
aztán a vizsla nevét szólítva, halkan pisszentünk és 
mutató ujjunkkal lábunkhoz intünk ; ha a vizsla odajön, 
megsimogatjuk, ha nem jön, de valahol ülve bámész
kodik, akkor nyájas szavakkal közeledünk hozzá, meg
simogatjuk, majd hátrálva, folyton hívogatjuk őt pisz- 
szentés és intés által. Ha szépen lábhoz jön, adjunk 
neki egy kis darab kenyeret, ha ellenben a szobában 
futkos ránk sem hederitene, akkor zsinegre vesszük 
és azzal huzzuk magunkhoz, miközben pisszentünk és 
minden közelités után egy darabka kenyérrel kedves
kedünk. Ha ez már jól megy, akkor magunkhoz hívjuk 
a tanítványt, féltérdre leereszkedünk, balkézzel alul 
megfogjuk a nyakszirtját, jobbkézzel pedig gyengéden 
megütögetjük a farktöve tájt, „ülj le“ (setzdich) vezényszót 
hangoztatván többször egymásután; ha a kutya leül, 
akkor megsimogatjuk, ha ellenkezik, akkor erőltetjük 
és megfenyegetjük az ujjunkkal. Ezt a gyakortatot azután 
az elsővel kapcsolatban ismételjük mindaddig, mig tö
kéletesen nem megy.

Folytatólag hónunk alá vesszük a pálcikát, a 
padlóra tesszünk egy darab kenyeret, nyájasan meg
simogatjuk a tanítványt s aztán a kenyérdarab közelé
ben leültetjük; ezen helyzetében kezünkbe fogjuk az 
első lábait, s „hasalj" (dropp) vezényszóval előre emel
jük, hogy a kölyök hasára feküdjék, szemben a kenyér
darabtól egy arasznyira. Most nem az ujjunkkal, hanem 
a pálcikával fenyegetjük és folyton hangoztatjuk a 
vezényszót „hasalj" ; ha emelkedni akar, lenyomjuk és 
úgy tartjuk, ha engedelmeskedik folyton simogatjuk, de 
mindig a vezényszó kíséretében. Egy-két percig hagy
juk igy egyfolytában, aztán „fel,, (auf) vezényszóra fel 
engedjük kelni, sőt ha magától nem akarna, fel is 
emeljük, megsimogatjuk és az előtte fekvő kenyérdara
bot is neki adjuk, de saját kezünkből. Ezzel kapcso-

A medvének jól hallható szünet nélküli morgása élén
ken tanúskodott arról, hogy ő kelme a megzavartatás 
miatt nagyon bosszankodott.

Végre is miután az összehordott gallyrakás állandó 
tűz fentartására elégségesnek látszott, a száraz rőzse- 
és gallyhalmazt lángba borítottuk és a barlang bejára
tába betoltuk. Bárha a rossz léghuzam a füstöt többnyire 
ellenkező irányba terelte, a fujtó füstnek egyrésze mégis 
behatolhatott a barlangba, mert néhány perc múlva 
erősebb neszt és hevesebb morgást hallottunk. A tüzet 
gallyakkal folyton élesztve, csakhamar a szél is kedve
zett s nemcsak a füstöt, hanem a lángokat is egészen 
a barlangba fújta.

Éppen azon igyekeztünk, hogy minél hatalmasabb 
máglyát rakjunk, midőn a medve a barlang nyílásában 
egyszerre megjelenik s azon iparkodik, hogy a tűzra
kást átugorja. Én alig 6 lépésnyire állottam tőle, de 
soha életemben még gyermekkoromban sem tudtam 
volna hátrafelé olyan ugrást tenni, mint most. A farmer 
és egyik kísérőm gyorsan mellettem teremtek s pillanat
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latban arra is megtanítjuk a növendéket, hogy a mire 
azt mondjuk : „nem szabad" (nicht erlaubt,) ahhoz ne 
merjen nyúlni. Ez olyanformán történik, hogy a hasal
tatás után, az előző gyakorlatok ismétlése közben a 
székre, díványra, majd — lagkésőbb — a földre te
szünk egy-egy darab kenyeret, odahívjuk a vizslát és 
midőn hozzászagol, rásuhintunk e szavakkal : „nem 
szabad." Később több darab kenyeret teszünk le külön- 
külön, hogy a járkálás közben különböző helyeken 
találja azokat és mindegyik mellet külön hangoztatjuk 
a tiltó vezényszót és fenyegetőzünk a pálcikával; ha 
pedig véletlenül mégis lenyelne egyet-egyet, akkor rásu
hintunk és uj darabot teszünk ugyanazon helyre. Egy 
kis türelem árán ez a gyakorlat is hamar fog menni és 
nagyon sokszor hasznát vesszük.

Ezután arra tanítsuk vizslánkat, hogy mit kell 
tennie a „keress" (such) vezényszóra. E célból még 
mindig csak a szobában maradunk és kezdetben — 
úgy, hogy a vizsla is lássa — az asztal lábához, vagy 
az ajtó-sarokba teszünk egy darab kenyeret és a 
„keress" vezényszót mondogatva, arra mutatunk, biz
tatjuk és fel hagyjuk venni. Később magasabb tárgyakra 
tesszük a kenyérdarabot és mindig meghagyjuk enni, 
sőt meg is cirógatjuk a tanítványt; majd egy kis for
téllyal jobbra-balra járkálva úgy ejtjük el a kenyérda
rabkát, hogy ne vegye észre s midőn legtávolabb 
vagyunk e helytől, akkor mondjuk, hogy „keress." Ha 
megtalálja, „jól van" (braw) dicsérettel illetjük. Ezután 
már úgy dugjuk el a kenyérdarabot, hogy sohase vegye 
észre és mindig más-más helyre. Ezen gyakorlat köz
ben a felhasználandó kenyeret a zsebünkben kell tar
tani, sohasem kézben, nehogy annak látása, vagy 
csak szaga is zavarja a tanítványt. És ugyanezen gya
korlatot folytathatjuk kint a kertben, vagy a parkban, 
de úgy, hogy a tanítón és tanítványon kívül se ember, 
se állat ne alkalmatlankodjék a kertben.

Lehet, hogy némelyek szörnyüködve ütköznek 
meg azon, hogy én a keresésre való ilyettén tanítás 
folyamán a feltalált falatokat meghagyom enni a vizsla- 
kölyöknek, úgy gondolván, hogy hiszen akkor a fel
talált vadat is megfogja enni ! Ez nagy tévedés volna, 
mert a vizslakölyök a kenyérdarabot azon határozott 
tudatban iparkodik feltalálni, hogy azokat megehesse, 
mig ellenben később a vadat egy veleszületett csodá
latos ösztönnel kutatja, nem azért, hogy éhségét vagy 
legalább is étvágyát szolgálja, hanem hogy szenvedélyé
nek élhessen. Különben pedig az elrejtett kenyérdarab
kák fektetésének csak addig szabad tartani, mig a 
vizsla teljes tudatára jön a „keress" vezényszó jelentő
ségének.

Ha azt tapasztaljuk, hogy ezzel már tisztában 
van akkor áttérünk egy más, lényegesebb gyakorlatra, 
melynek az előbbi csak bevezetéséül szolgál. Ugyanis 
előveszünk egy darab gömbölyű puha fát, (15—20 cm. 
hosszú, 5—6 cm. vastag) melyet a kölyökkutya azért 
szeret, mert könnyen bele tud harapni, — s ezzel a 
darabka fával ismét a szobába vonulunk, hogy a kutyák- 
kat megtanítsuk a „hozd el" (apport) és „keresd, hozd 
el“ (such apport) vezényszavakra. E célból magunkhoz 
hívjuk a kis tanítványt, egy kicsit hízelkedünk neki, 
hogy jobb kedve legyen, sőt a szája előtt incselkedünk 
a fácskával és megengedjük, hogy néhányszor bele
harapjon, majd leguggolunk hozzá és balkezünkkel a 
szügye előtt visszatartva, jobb kézzel eldobjuk a fács- 
kát. H a m á r  n e m  g u r u l ,  akkor „hozd el" ve
zényszóval eleresztjük a kölyköt és magunk is közele
dünk az eldobott tárgyhoz, tolyton hangoztatva a vezény
szót. Ha felveszi magától, megdicsérjük és hagyjuk, 
hogy egy kicsit játszék vele, majd pedig hívogatjuk oda, 
ahonnan a fácskát eldobtuk. Nem kell azonban eről
tetni ; az a fő, hogy a „hozd el" vezényszóra eleinte 
csak a szájába vegye az eldobott tárgyat, mig ellenben,

alatt kilőtték fegyverüket a bősz medvére. A példa ra
gadós lévén, magam sem cselekedtem másként, s bár 
idő nem volt nyugodt célzásra, hirtelenében a szügye 
tájékára lőttem, a három golyó azonban nem tartotta 
vissza a mackót, hogy a tűzrakást át ne ugorja. Mi 
természetesebb tehát, hogy a fekete de nem tulfejlett 
mackó most bennünket megtámad. Izgatottságomban 
még volt annyi lélekjelenlétem, hogy az éppen felágas
kodó medvére még egyszer rálőttem, mire hátuljára 
összeesett. Bömbölve guggolt most az ülepén s minket 
még egy tekintetre sem méltatva, mérgesen kapkodott 
a hátuljába, ahol a golyólövés heves fájdalmakat okoz
hatott neki. E percben a farmer időközben megtöltött 
fegyverét kezembe nyomta s reárn kiáltott, hogy adjam 
meg hamar a kegyelemlövést, amit nyomban meg is 
tettem. A váratlanul terítékre hozott zsákmány pokoli 
örömre hevített valamenyiünket, úgy, hogy mikor a 
medvét hamarosan a közeli sátrak elé cipeltük s ott 
kiterítettük, a farmer ráült a medvére s a magunkkal 
hozott brandyből akkorákat húzott, hogy már szinte!

attól tartottam, hogy a nagy áldomásnak rossz követ
kezményei lesznek. S csakugyan az alkohol felülkere
kedett, a farmer pedig holtrészegen elterült, s a jóté
kony álom elejét vette további ekszcedálásainak.

(Folytatása következik.)

4J: Czigány-vetélkedés. Két muzsikus cigány be
szélget: az egyik flótás a másik brácsás. A jólélésről 
folyik a szó s a flótás hencegve azt mondja:

— Úgy élek én, mint a szolgabiró vagy a király. 
A gőgös nyilatkozat szörnyen bántja a brácsást s

megelőzőleg odaszól:
— Mit hencségsz?
— Már mírt ne hencsegník!
— Hát azsír, hogy én is ílek úgy, mint te!
A flótást szörnyen bántja a brácsás nyilatkozata s 

gúnyosan vágja oda:
— Hiszén csak kinyírhajon vergődöl!
A vád felforralja a brácsás vérét.
— Mégis kövír vagyok.
A flótás mosolyog és imigyen főzi le kollégáját:
— Csak d á g á d t vagy . . .
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hogy mindjárt elő nem hozza, sőt inkább elszalad vele 
és ránk sem hederit, az mellékes és ezért a legcseké
lyebb büntetéssel sem szabad illetni. Ebbe a tudomá
nyába magától érlelődik a vizsla szinte észrevétlenül, 
csak az ösztönt kell benne kissé ébresztgetni. Azt sem 
ajánlom senkinek sem, hogy az apportra való tanításnál 
kutyája szájába erőltessen bármiféle tárgyat, mert ha 
annak kedve van apportirozni, ez a gyakorlat az, a 
melyet legszívesebben végez, de ugyancsak ez a gya
korlat az is, amelynél az erőszak legtöbbet árt, sőt 
könnyen megtörténhetik, hogy egyszersmindenkorra meg
hiúsítja törekvésünket. Azért különösen a pointereknél 
tapasztalható csirkefogási játékot sem szabad úgy bün
tetni, hogy a szájába tömjük a csirkét és jól eltángál
juk, hanem akkor kiáltsunk rá tiltó vezényszóval, midőn 
észrevesszük, hogy leselkedik, vagy épen hajszolja azt, 
s ha már megfogta volna, verjünk rá nyomban, de 
ilyenkor a csirkét kezünkbe ne fogjuk s a kutyát is 
csak hagyjuk futni.

Ha a tanítvány előhozza az eldobott tárgyat, akkor 
gyöngéden leültetjük és „add ide“ (gib her) vezény
szóval kivesszük a szájából azt és pedig ha könnyen 
el nem engedné, akkor balkézzel megfogjuk a tárgyat, 
jobb kezünkkel pedig a szájnyílás tövén átfogjuk a 
felső álkapcsot és a pofalebenyt a hüvelyk és közép 
ujjainkkal a szájba nyomjuk, mi által az álkapcsok 
széjjelebb nyílnak és a tárgyat eleresztik; e közben a 
vezényszót — „add ide“ — többször hangoztatjuk. Ezt 
a gyakorlatot később összekötjük a „hasalj! “ vezény
szóval, s midőn a kutya szépen fekszik, balkezünket a 
hátára tesszük, hogy fel ne ugorjék, s jobb kézből el: 
dobva a tárgyat, kissé várakozunk és fokozatosan min
dig nagyobb türelemre szoktatjuk a tekintetben, hogy 
csak vezényszóra keljen fel apportirozni. E gyakorlat 
nagyon lényeges, mert célja az, hogy midőn vadászat 
alkalmával a vad előugrik, vagy felrepül, a vizsla ugyan
akkor rögtön hasaljon és ha lövés történnék is, vára
kozzék a következő vezényszóra. Tehát ismétlem, hogy 
a d r o p p o l t a t á s t  i p a r k o d j u n k  a l e g n a 
g y o b b  t ö k é l e t e s s é g r e  v i n n i .

(Folytatása következik.)

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
V a d á sza ti ü gyben

h o z o t t  k o r m á n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o z a t o k ,  d ö n t v é n y e k  é s  

. s z a k r é l e m é n y e k .

A m. kir. csendörség utasítása a vadászjegyek 
ellenőrzése és az orvvadászokkal szemben követendő eljá
rás, valamint a fegyverek elkobozása tárgyában.

1. M. kir. belügyminiszter 1894. évi 30683. sz. 
rendelete.

A fegyver és vadászati adóról szóló 1883. évi XX. 
t.-c. 39. §-a kötelességévé teszi az állami csend- és 
rendőröknek, valamint a törvényhatósági, közbiztonsági 
közegeknek mindazokat, kik akár lóháton, akár egyéb 
módon vadásznak, vadászjegyeik előmutatására fel
szólítani.

Minthogy pedig a m. kir. pénzügyminiszter ur által 
velem közölt azon körülmény, hogy az ezen adónemek
ben elért eredmény ki nem elégítő, arra enged követ
keztetni, hogy a nevetett közeg az idézett törvénysza
kaszban előirt kötelességüknek nem felelnek meg kellően, 
felhívom a parancsnokságot, hogy intézkedjék, miszerint 
a csendőrök ezen kötelességük szigorú betartására 
figyelmeztessenek.

Minthogy továbbá tapasztaltatott, hogy a vadászat
ról szóló 1883. évi XX. t.-c. valamint a fegyver- és 
vadászati adóról szóló 1883. évi XXIII. t.-c., illetve 
ezeknek a csendőrségi ténykedésre vonatkozó részei az 
egyes csendőrkerületekben eltérőleg alkalmaztatnak, egy
öntetű eljárás tekintetéből felhívom egyben a parancs
nokságot, hogy alosztályait a következőkre utasítsa:

Orvvadász ellen — minthogy a tilos területeken 
való vadászat az 1883. XX. t.-c. 39. §-a értelmében 
nem képez hivatalból üldözendő kihágást, — a csendőr 
csak a vadászterület tulajdonosának vagy bérlőjének, 
illetve ezek megbízottjának kérelmére van hivatva fel
lépni, a tilos időben vadászók ellen azonban hivatalból, 
tehát felszólítás nélkül is. A vadászfegyver az elejtett 
vaddal együtt mindegyik esetben lefoglalandó és az 
eljárásra illetékes hatóságnak beszolgáltatandó, mely 
hatóság azután azoknek elkobzása, esetleg a tulajdonos
nak leendő kiadása tekintetében az Ítéletben intézkedend.

A fegyver és vadászati adóra vonatkozó törvény 
elleni kihágások eseteiben, nevezetesen ha valaki vadá
szati jegy nélkül vagy másnak nevére szóló, vagy érvé
nyességére nézve már lejárt vagy meghamisított vadá
szati jegygyei vadász, adóköteles fegyverét az adó alól 
elvonja, eltitkolja, csak akkor foglalandók le s szálli- 
tandók be az illetőknél talált lőfegyverek, ha ez közbiz
tonsági szempontból szükségesnek mutatkozik, vagy ha 
a fegyvertartáshoz helyhatósági szabályrendelettel enge
dély kívántatik s ilyent az illető előmutatni nem képes, 
vagy egyéb büntetendő cselekmény is forog fenn.

Házkutatás fegyveradó jövedéki kihágás eseteiben 
egyáltalán nem eszközölhető.

K Ü L Ö N F É L É K .
—F* -!*-

* Uj fácánfaj. Orosz tisztek Mandzsúriából leg
utóbb egy olyan fácánfajt vittek Szentpétervárra, mely 
nagyságra az eddig Európába behozott összes fácánokat 
felülmúlja. Az uj fácán tollazatra, illetve a tollszinezésre 
nagyban hasonlít a közönséges kínai örvös fácánhoz, 
de azért tollazata egészben véve mégis pompásabb. A 
tojó csak kevéssel kisebb a kakasnál s a színezése 
éppen olyan, mint a kakasé, csak valamivel halványabb.
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Ennek az uj fácánnak állítólag Mongólia a hazája, 
csakhogy onnan elkalandozik Mandzsúriába. Most az 
uj fajtával Pétervárott keresztezési kísérleteket óhajtanak 
tenni, hogy termékeivel megismerkedhessenek.

* Óriás hársfa. P ap  Mihály nyugalmazott csendőr
ezredes nemrég Háromszék vármegyében, Ozsdola köz
ségben volt s ott a római katholikus templom előtti 
téren egy óriási nagy terebélyes hársfát látott, melynek 
törzse feltűnő vastagsága miatt magára vonta figyelmét, 
ennélfogva anak törzsét egy méter magasságban le
mérette és a következő méretek jöttek ki: a törzs ke
rülete 6‘2 méter, a melynek középátmérője 2 méternek 
felel meg, a fa ágai pedig a törzs körül 5—6 méter
nyire terjeszkednek ki. Arról, hogy milyen idős lehet 
ez a fa, senki sem tudott felvilágosítást adni, mert a 
legöregebb emberek is már gyermekkorukban a mostani 
állapotban ismerték.

* Az ehető föld. Japánban már régóta ismeretes 
egy agyagfajta, melyet a szegényebb néposztály táplálékul 
használ. Ez a különös eledel vörös szinü, igen lágy, 
zsíros fogásu és rágás közben a homoknak semmi 
nyoma közte. Azok szerint a kik már ízlelték, olyan 
érzést kelt az emberben, mintha nagyon zsíros ételt 
ennék. Azok, a kik vele élnek, vékony darabokat vág
nak belőle, nyílt tűznél megsütik és úgy eszik. Egy 
angol utazó útjában Uj-Zélandból hozott ilyen ehető 
anyagot, melyet ott ember és állat egyaránt kedves ele
delnek tart. Egy kémikus megvizsgálta e szokatlan 
eledelt s kimutatta, hogy abban vajmi kevés tápláló 
anyag van. Mindössze 1 és háromnegyed százalék szer
ves anyag van benne s 8 és egynegyed százalék klór
káli, vagyis konyhasó s ezzel hasonlatos összetételű 
anyag. Hogy mi van az anyagon ennivaló és szeretni 
való azt nem lehet tudni, de a japánok nagyon szeretik 
és de gustibus non est disputandum.

* Mennyire fejlődhetik a szaglásunk. N i c h o 1 s
és Bai l ey,  a két északamerikai fiziológus érdekes 
vizsgálatot tett a szaglásról. A két tudós több kis üve
get töltött meg határozott mennyiségű, többféle fokú 
illő olajjal és ezek szagát több emberrel meghatároz- 
tatták. Nagy különbség mutatkozott az e g y e s  em
b e r e k  s z a g l ó k é p e s s é g e  között. Mig például 
három ember a k é k s a v a t  megérezte oly vegyitékben, 
melyben egy gram kéksav kétszáz kilogram vízzel volt 
keverve, mások százszorta erősebb keverékben sem 
vették észre. A férfiak és asszonyok szaglóérzékével tett 
összehasonlítás a legfeltűnőbb eredménynyel járt; negy
vennégy férfit és harminchárom nőt vizsgáltak meg és 
az eredmény az volt, hogy a férfiaknak sokkal finomabb 
szaglásuk van, mint a nőknek.
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NAPI HÍREK.
— Nyugdíjazás. S z o n t á g h  Elek I. oszt. m. 

kir. főerdőőr a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál húsz

évet meghaladó, buzgón és teljes odaadással teljesített 
szolgálat után folyó hó elsejével véglegesen nyugalomba 
vonult. Adja a mindenható, hogy sokáig s jó egészég
ben élvezhesse jól megérdemelt nyugalmát!

— Házasság. Lapunk szerkesztője egyetlen leá
nyát, Irén Ilonát, f. hó 2-án vezette oltárhoz Bu t y i r i  
Flóris államvasuti tisztviselő. A fiatal párnak őszinte 
szívből kívánjuk, hogy zavartalan boldogságban és örö
mökben futhassák meg életük pályáját.

— A milliomos asszony szeszélye. A mérhe
tetlen gazdagság, a milliók gyakran nem teszik bol
doggá az embert s a kényelmet, jólétet, ezernyi gyö
nyörűséget, a mit csak a nagy vagyon nyújthat, nem 
ritkán megunja az, a kinek leginkább van benne része. 
New-Yorkból jelenti egy távirat, hogy J o n e s n é new- 
yorki milliomos asszony a minap eltűnt s levelet ha
gyott hátra, hogy megunta fényes életét s elhatározta, 
hogy a munkájával fogja megkeresni kenyerét. Kétségbe
esett férje egész detektivhadat mozgósított fölkutatására 
s tegnap végre sikerült megtalálni az eltűnt asszonyt. 
Egy majorságban vállalt állást, mint szolgáló, de csak
hamar megunta ezt a foglalkozását is és nevelőnőnek 
akart szegődni. Ekkor találták meg és visszavitték fényes 
palotájába, a melynek pompájától és kényelmétől meg- 
csömörlött.

— Tragédia a nászuton. Berlinből jelentik: 
F ü r s t e n  b e r g  József báró gárda-vértesezredbeli fő
hadnagy nemrég feleségül vette a Mesel melletti Ziefer- 
ben S c h o r l e m e s  báró leányát. Az esküvő után, 
melyen ott volt Ei t e l  F r i g y e s  herceg, a német 
császár fia is, a fiatal pár nászutra indult. Tegnapelőtt 
este a Düsseldorf melletti Huguepoet kastélyba érkeztek 
egy ismerősükhöz látogatóba. Éjszaka F ü r s t e n b e r g  
báró heves vértolulást kapott, fölkelt az ágyból és ki 
akart menni a szabadba, hogy friss levegőt szívjon. 
Támolyogva ért ki a kastély lépcsőjére, de ott megcsú
szott, azután a korláton kerssztül bukva, beleesett a 
kastély körül futó árokba s belefulladt a vízbe. Holt
testét csak másnap délben találták meg.

— Halál a részeges apa miatt. Opreán György 
nagybecskerei birtokos vénségére korhelységre adta 
magát. Elhanyagolta gazdaságát, családját és ivott száz- 
egyig. Részeg fővel aztán iitötte-verte feleségét és fiát 
s pokollá tette családja életét. Az utóbbi időben már 
otthon is ivott. Antal fia a sok hiábavaló kísérlet után 
revolvert vett elő s azt mondta apjának, hogy ha nem 
hagyja abban az ivást, szemeláttára agyonlövi magát. 
Az öreg bambán nevetett a fiára s nagyot húzott az 
üvegből. A fiú beváltotta fenyegetését. Szivéhez szorí
totta a revolvert s nehány pillanat múlva holtan terült 
el apja előtt. Az alkoholtól elbénult embert hirtelen ki
józanította a szomorú eset, sírva borult fia holttestére 
és esküdözött, hogy nem iszik többé. Fogadalmával 
azonban egy kicsit megkésett . . .
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— Jégvihar. A Sümeggel szomszédos Csabren- 
dek község határát a jég teljesen elpusztította. A köz
ségben óriási kiterjedésű szöllőhegyek vannak és a la
kosság legnagyobb részének ez a fő jövedelmi forrása. 
A vihar számos embert a kenyerétől fosztott meg. A 
vihar egy óra hosszat tartott és a hegyekből nagymeny- 
nyiségü követ, fát és földet söpört a községbe, mely 
sok ház falát bedöntötte és a viz behatolt a lakásokba. 
A szélvihar évszázados fákat tövestől kicsavart a földből. 
A vetésekben a vihar nagy kárt tett, különösen a 
rozsban, mely a vihar előtt különösen szép volt. Csab- 
rendekről a vihar Sárosd, Gyepü-Kaján és Káptalanfa 
községek felé vonult, hol szintén óriási kárt tett. Zala- 
Szent-Györgyön éjjel lepte meg a vihar a lakosságot és 
csak reggel vették észre az óriási csapást. Öreg gazdák 
is alig emlékeznek ilyen jégverésre. Ez a vidék is nagy 
ínség elé néz.

— Az életmentő jutalma. Párisban a minap 
egy ember beugrott a Szajnába. Öngyilkos akart lenni. 
Már-már elmerült, a mikor egy közeli hajó matróza 
utána ugrott és nagy erőfeszítéssel, hősies önfeláldo
zással kimentette a vízből az öngyilkos-jelöltet. Szeren
csésen a partra vonszolta, a hol a mentett gyorsan 
magához tért, de már a következő pillanatban inegmen- 
tője ellen fordult:

— Ki jogosított föl, hogy az én dolgomba ártsd 
magad ?

E kérdéssel nekiment a matróznak és rövid tu
sakodás után belökte a vizbe. A jól úszó matróz sze
rencsétlenségére egy hajó alá került, ahonnan mint 
halottat húzták elő. A tettest, a ki ilyen gyalázatos mó
don hálálta meg élete megmentését, elfogták, de a rend
őrségen nem volt hajlandó megmondani se a nevét, se 
a foglalkozását, se származását.

— Az öreg ember szerelme. Neposz község
ben V a s z i e 1 Nikolai 70 éves gazdaember beleszere
tett egy falubeli fiatal özvegyasszonyba. Az öreg ember 
pénzzé tette minden jószágát s valósággal szórta a pénzt 
a fiatal asszonyra. Csakhamar feleségül kérte, de az 
asszony csak türelemre intette és tovább hitegette. Az 
öreget ismerősei figyelmeztették, hogy a fiatal özvegy
asszony csak játékot üz a szerelmével. Vasziel a múlt 
vasárnap még egyszer elment választottjához, de most 
is csak biztatást kapott. Ekkor magára vette legszebb 
ruháját, tele rakta a zsebét pénzzel s a csürjében fel
akasztotta magát.

— Két hete alszanak. Oroszlámos torontálme- 
gyei községből jelentik, hogy ott Záries Szteva 40 éves 
jó módú földmives ember 18 esztendős fiával együtt 
már két hét óta alszik. Mikor a szomszédok már na
pokig nem látták őket, aggódni kezdtek és rájuk törték 
az ajtót. És a két embert ott találták az ágyban, alva. 
Eleinte azt hitték, hogy talán meg is haltak, de ez a 
hit hamar eloszlott, mert az orvos konstatálta, hogy 
csak alszanak. A doktor a két alvót fel is ébresztette, 
a mire azok enni kértek. Mikor jóllaktak, nyomban le
feküdtek és azóta rendületlenül alszanak. Most már mes
terségesen táplálják őket, mert még enni sem ébrednek fel.

— Ember és oroszlán. Esszenből jelentik: A 
néhány hét óta itt működő Krembser-féle cirkuszban 
rémes jelenet történt. Bügler oroszlánszeliditő bement 
az oroszlánketrecbe, a hol egy nőstény oroszlánt meg
fenyített. Az állat az ütlegektől nagyon nyugtalan lett, 
úgy hogy a szeliditő kénytelen volt még egyszer ráütni. 
Az oroszlán erre nekirontott a szeliditőnek és egy 
pillanat alatt leherapta a bal kezét. Az állatszeliditő bár 
iszonyú fájdalmat érzett, nem veszítette el lélekjelenlétét, 
hanem kihúzódott a ketrecből. A borzalmas jelenetet a 
közönség a rémülettől szinte megnémulva, a legnagyobb 
csöndben nézte végig.

— Forrongás Varasdmegyében. Zágrábból tá- 
viratozzák nekünk: Varasdmegye néhány járásában nagy 
forrongás van a parasztok között, a kik azt követelik, 
hogy a 60 filléres napibért két-három koronára emeljék; 
a napszámosok fenyegetik a földbirtokosokat és a dol
gozni akarókat és már több helyen elpusztították a gyü
mölcstermést és a gabonát. Tegnap Stubicában ötven 
fegyveres paraszt megtámadta a jegyző házát s belőtt a 
lakásba.

— Vő és após. Dóm bős i  Gábor komáromi 
ügyvéd pénzt kért az apósától, M i 1 c h Adolf párkányi 
fakereskedőtői. Vő és após ez alkalommal összevesztek 
s a szóváltás közben Dombosi oly dühre lobbant, hogy 
revolvert rántott és ötször rálőtt az apósára, a ki állító
lag nem akart neki egy krajcárt sem adni. A lövések 
közül egy sem talált. Milch Adolf följelentette vejét, a 
kit a rendőrség letartóztatott. Az ügyvédet kihallgatása 
után vizsgálati fogságba helyezték.

— Hitvesgyilkosság. Rimaszombatból jelentik: 
A szomszédos Alsó-Hangony községben megrendítő csa
ládi dráma történt. Él i á s  István odavaló lakos még 
nemrégiben a község leggazdagabb birtokosa volt, de 
szerencsétlen spekuláció folytán elvesztette minden va
gyonát. E miatt elkeseredett és már több Ízben meg 
akarta magát ölni, de felesége mindannyiszor megaka
dályozta az öngyilkosságot. Tegnap Éliás vadászfegyve
rével agyon akarta magát lőni. Felesége kétségbeesve 
odasietett, hogy a fegyvert kirántsa a kezéből. Dulako
dás támadt közöttük, mig végre a férj szinte őrjöngve 
a feleségére célzott és elsütötte a fegyvert. Az asszony 
holtan rogyott össze. Éliás azután jelentkezett a hatósá
gon, a mely letartóztatta.

— Gyilkosság az éjszakában. Temesvárról je
lentik, hogy az ottani külváros egyik sötét mellékutcá
jában átszűrt mellel, vérbefagyva találták Kották Pál 
asztalosinast. A sebben még ott volt a gyilkos szerszám : 
egy gyalogsági szurony. A kórházban sikerült Kottákot 
pár percre eszméletre téríteni, de csak annyit mondha
tott, hogy kedvesénél volt, egy fiatal cselédleánynál, a 
ki rajta kívül még egy katonát is szeretett. Ez a katona 
sokszor fenyegette, hogy leszúrja, s az éjjel, mikor a 
leánytól jött, megleste és leszúrta. Mielőtt Kották, a ki 
mindössze 16 éves, a leány és a katona nevét meg
mondhatta volna, újból elvesztette eszméletét s nem
sokára rá meghalt. A szurony átfúrta tüdejét s más ne
mesebb belső részt is megsértett. A rendőrség most 
nyomozza az eset többi szereplőit.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. junius 12. 37. szám.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

Beigazolható és ismeretes, hogy az erdő
őri szakiskolák nem nevelik növendékeik igé
nyeit. De ne feledjük, hogy azért, mert szakis
koláink növendékei nagyon is vegyes szárma
zásúak ; nem egy már magával hozza az igények 
fejlesztésére való hajlandóságot s megrontja 
internátusbeli tanulótársai gondolkodásmódját az 
eszmecserék során. A kiképzésnek adott foka 
pedig a növendékekben akaratlan nagyobb igé
nyeket táplál az élettel szemben, mint a minőt 
a gyakorlati gazdaság mai fokán és a védelmi 
szolgálatra hivatott erdőőri javadalmazás telje
sen indokolt arányai nyújtani képesek.

Erre a célra a magyar erdőgazdaság nagy 
átlagban még nem szükségei 2 tanéves szakis
kolában képzett egyéneket. Erre a célra a he
lyesen megválasztott jelöltek kell, hogy 3— 4 
hónapos tanfolyamon kellően kiképezhetők le
gyenek.

Joggal várható ez annál is inkább, mert 
manapság a gyakorlatilag képzett, szakiskolát 
nem látogatott és nagy átlagban eddig ilyen 
szolgálatra mégis legjobban bevált egyének jó 
sikerrel állják meg helyüket a kötelező erdőőri 
vizsgálatnál is. És megbecsülendő, a szolgálatra 
fontos előnye volna ennek a rendszernek, hogy 
ilyen utón csekélyebb igényű, jóravalóságukban 
az erdőgazdaságnál többnyire eleve kipróbált 
olyan egyének kerülnének erre a pályára, a kik

az erdőgazdasági munkát a gyakorlati életben 
tanulták megismerni s a kik az erdőőri alkal
maztatással óhajaikat kielégítve, sorsukat bizto
sítva tudván, szolgálatuknak odaadással igye
keznének megfelelni.

A katonaviseltség az erdőőri szolgálatra 
való rátermettség elbírálásánál, és főleg az állam 
gazdaságát illetőleg talán szintén figyelembe 
jöhetne.

Más nézőpontokból kell elbírálnunk azt a 
második kérdést, vájjon igényel-e a magyar 
erdőgazdaság olyan egyéneket, a kik műszaki 
segédszolgálatra alkalmasak.

Volt alkalom már más helyütt is kifejtenem, 
hogy a mig a külföld nem egy erdőgazdaságá
ban a műszaki kérdések jórésze az idők folya
mán már megoldást nyert, vagy ilyen teendők 
nagyobb mértékű végzését a helyi viszonyok 
szükségessé sem teszik, addig a magyar erdő
gazda vállaira szónak szorosabb értelmében 
vett technikai munkák egész sorozata nehezedik. 
A birtokviszonyok rendezése, az üzem- és 
hozamszabályozási munkálatok, szállító eszkö
zeink építése és fenntartása, az erdőgazdasági 
talajjavítás, a földcsuszamlásokat megakadályozó, 
a vízmosásokat beépítő s erdei patakokat és 
folyókat szabályozó munkálataink, a sokoldalú 
gazdasági üzemhez szükséges és épp úgy a 
személyzet elhelyezésére hivatott magasépitke- 
zések stb. mind technikai ismereteket és ilyen 
értelmű munkákat igényelnek.
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Az erdőgazda ténykedésének javarészét 
tehát manapság, és még hosszú évtizedeken 
által hazánkban a műszaki munkák veszik 
igénybe, a miért is beigazoltan indokolt, hogy 
a főiskolai végzettségű, tehát akadémiai kép
zettségű magyar erdőtisztet, a megfelelő isme
retek előfeltétele mellett és a nagyarányú technikai 
foglalkozás révén az erdőmérnöki cim is teljes 
joggal megilleti.

így állván a helyzet, a műszaki segédszol
gálatra hivatott. egyének szükségességének elbí
rálásánál sem lehetett szándékom, de nem is 
indulhattam ki első sorban a külföld idevágó 
felfogásaiból; hanem következtetéseim alapfel
tételeit a magyar műszaki foglalkozások szolgá
lati beosztásában, a nálunk szokásos rendsze
rekben kellett első sorban keresnem. És vizs
gálódásaim folyamán arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a magyar műszaki foglalkozások 
minden ágazatában, legyenek azok az államnak 
a közérdeket szolgáló műszaki hivatalai, a ma
gyar kincstár termelő ágazatai, avagy magán- 
vállalkozások, — nagy és fontos szerep jut a 
műszaki segédszemélyzetnek. E nélkül az úgy is 
drága technikai munka költségei aránytalanul 
emelkednének, s e nélkül a technikusok szel
lemi erejét a tulságig lenyűgözné az olyan 
mechanikus munka, a mely a gyakorlatot, kézi 
ügyességet, de nem magasabb értelmi képes
séget igényel, és a mely megfelelő szellemi ve
zetés, s ahhoz értő felügyelet mellett kisebb

képzettségű egyének részéről is a legjobb siker
rel végezhető.

Az állam a maga kultúrmérnöki hivatalai
nak műszaki segédszolgálatára a vizmestereket, 
az államépitészeti hivatnlok hasoncélu teendői
hez az utmestereket képezi ki. A bányászat 
céljaira a bányaiskolákban az építészet cél
jaira az építőmesteri iskolákban, a gyári célokra 
az ipari szakiskolákban nevelik a megfelelő mű
szaki segéderőt.

Ilyen műszaki segédszemélyzetre lett volna 
már régen és volna még ma is égető szüksége 
a magyar erdőgazdaságnak.

Ismerjük és teljes mértékben méltányoljuk 
is azt a jóindulatot, a mely a műszaki dijnoki 
intézmény életbeléptetésénél, és az erdészeti pá
lyára akkor nagy arányban tódult fiatalság gya
korlati foglalkoztatásánál befolyásolta a vezető 
köröket, de tudjuk is azt, mert át is éltük vi
szontagságait, hogy a főiskolai végzettségű egyé
nek ilyen értelmű alkalmazása főleg és akarat
lanul arra szolgált, hogy olcsó műszaki erőt 
szolgáltasson az államnak a lázasan siettetett 
technikai munkálatok keresztülvitelében. Az a 
cél, hogy gyakorlati kiképzéshez nyújtson alkal
mat a főiskolából kikerült fiatalságnak, a sok
oldalról megnyilatkozott jóindulat dacára, a 
viszonyok kívánta nagyon is egyoldalú foglal
kozás révén igen szűk térre szorítkozott s nem 
egy esetben járt a legjobb eredménynyel.

Ha akkor műszaki segédszolgálatra alkal-

M e d v e - v a d á s z a t .
— Az A.-ausztriai Vadászi Védegylet közlönye után. — 

(Folytatás és vége.)

Ez a hirtelen vadászszerencse azonban a következő 
napokon keserűen megbosszulta magát. Ugyanis nap
nap mellett ki-kijártunk, hol egyenkint hol együttesen 
a szélrózsa minden irányában, de sem medvecsapásra 
sem egyéb vadra nem bukkantunk. Ennek az eredmény
telenségnek nyilván az volt az oka, hogy mi tekintettel 
az évszakra táborozásunk színhelyét sokkal magasabban 
választottuk, mint kellett volna; mert az a kevés csapa 
és nyom, amelyről egyik-másik emberünk esténkint hirt 
hozott, mind a völgy felé vezetett. De itt fent csak
ugyan nagyon is zord időjárás volt s a hó lábnyi ma
gasságban feküdt. Ebbéli aggályaimat közöltem is a

farmerral, de ő csökönös volt és görcsösen ragaszko
dott ahhoz a nézetéhez, hogy a medvék téli álmukat 
csakis ebben a magasságban alusszák; — noha a ta
pasztalat nem adott neki igazat, mert a többi barlang
ban egy medvére sem akadtunk s a további kifüstölés 
nehéz munkája is minduntalan sikertelen maradt. Hat 
napi eredménytelen kísérletezés után aztán tanácsosabb
nak véltem állandó sikertelen obstruálásom helyett ra
dikálisan cselekedni és hozzáfogtam sátram szétszedé
séhez. Mikor a farmer látta, hogy a szándékom komoly, 
elpuhult európainak nevezett, hanem azért ő is követte 
példámat. — Tán fölösleges is mondanom, hogy a 
hegyről való leszállás sokkal nagyobb fáradsággal járt, 
mint a fensikon tett eddigi kóborlásunk. Sok hegyhátát 
kellett átmászni, meredek lejtőkön végig kúszni, tömén
telen — de szerencsére ártatlanabb természetű — bal
esetet kellett végigszenvedni, mig végre az összefüggő 
erdőövet megközelitettük. Itt legalább a tűz fenntartá
sának örökös gondjától megszabadultunk s házigazdám 
távoli békés farmjára is ráláthattunk, ahol még a télnek 
hire sem volt.
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más altisztek állanak rendelkezésre, a műszaki 
munkálatok és főleg a kézi ügyességet igénylő 
teendők mindenesetre olcsóbban és gyorsabban 
lettek volna biztosíthatók. Az üzemrendezési 
munkálatok pedig bizonyára nem terhelték volna 
meg oly aránytalan nagy költséggel a még any- 
nyira extensiv és kezdetleges gazdaságot. És 
meg lett volna az az előny, hogy a főiskolát 
végzett egyének az ilyen munkába való begya
korlás mellett a sokoldalú gazdasági és egyéb 
műszaki teendőket is mindnyájan megismerik a 
kívánatos mértékben.

Ámde teljes mértékben elismerjük és nyo
matékosan igazolni is kívánjuk, hogy a beren
dezkedés akkori lázas és sokoldalú munkája 
közben, a mikor a semmiből oly nagy és tekin
télyes arányokban alakult ki a magyar erdőgaz
daság, s a mikor a kevés magyar erdőtiszt és 
a megfelelő védszemélyzet teljes hiánya mellejt 
a korszakalkotó teendők egész sorozata torló
dott össze és várt megoldásra : — ilyen mű
szaki segéderőket annál bajosabb lett volna 
nevelni és még bajosabb foglalkoztatni, mert 
széliében a magyar hazában hiányzott akkor 
még az akadémiai képzettségű technikus-erő, a 
a mely a műszaki segédszemélyzetet a teen
dőkbe begyakorolja, és annak munkájához az 
értelmi vezetést illő mértékben szolgáltassa. 
Nincs és nem lehet tehát okunk arra, hogy ezt 
a körülményt a múltak hibájának rójuk fel. Sőt 
az akkori viszonyok természetes következményé

nek ismerjük és ilyen értelemben bíráljuk is el.
Hogy a magyar erdőgazdaság jelen vi

szonyai között van-e szükség műszaki segéd- 
személyzetre, fölösleges is volna részletesebben 
megindokolnom.

Az a 25 év, mely az erdőtörvény megal
kotásával kezdődött és ez esztendőben záródik 
le, a magyar erdészetet a körülményes kibonta
kozás teendőivel és az időleges gazdasági 
berendezkedés munkájával kötötte le.

A munka nagyrésze mögöttünk van!
Kialakult és az egész hazára kiterjedőleg 

tért foglalt a nemzeti eszmény és a magángaz
dasági érdekek mellett a nemzetháztartási cé
lokat is szolgálni hivatott magyar erdészet. Kell 
is ezért most már, hogy a fejlődésnek indult 
ország háztartásában elfoglalja és a fokozatos 
fejlődés révén mindenha megállja azt a fontos 
szerepét, a melyet a helyes közgazdasági össz
hang a magyar erdészettől joggal elvár és 
megkövetel.

Azért hangoztatjuk mi minden megnyilat
kozó alkalommal, hogy erdészeti főiskolánkat 
az annak idején talán helyes, de a mai kor 
igényeit már nem kielégítő szervezetéből a jelen 
viszonyainknak és szükségletünknek megfelelő 
niveaura kell emelnünk, a kor és a szükséglet 
kívánalmainak kielégítésére mielőbb és sürgősen 
reorganizálnunk k ell! És ezért ragadjuk meg a 
jelen alkalmat is, hogy alsó erdészeti szakokta
tásunk kérdésében is annak fejlesztése és a je-

Farmerem most azt tanácsolta, hogy egy ideig itt 
maradjunk s medvék után nézzünk. Eleinte ugyan nem 
akartam ráhallgatni, de őkelme annyira unszolt, hogy 
két napi itt tartózkodásra beleegyezésemet adtam, kiköt
vén azonban, hogy farmjából ebeket hozasson, miket ő 
azért nem hozott már kezdetben magával, mivel őket 
a medvétől féltette.

Másnap déltájban a farmer kuvaszai csakugyan 
megérkeztek s nemsokára újból elszéledtünk az erdő
ben. Ezúttal a farmer velem tartott ebei kíséretében. Mi 
a faöv határához mentünk, ahol mindenféle vadnak 
tömérdek csapásait találtuk. Csakhogy ezek mind ki
sebb vadakéi voltak, medvecsapást sehol sem láttunk, 
így aztán a délutáni vadászat eredménytelenül folyt le. 
Másnap korán reggel újból fölkerekedtünk. Én ez alka
lommal — bár csekélyebb távolságra — elváltam far
meremtől. Ezt pedig azért tettem, mert szakadatlanul 
korholta kutyáit, s igy joggal tarthattam attól, hogy a 
lármájával még a téli álmát alvó medvéket is felriasztja, 
így magamban aztán alig haladtam egy félórát, mikor

egy sziklafal mellett menve majdnem ráléptem egy a 
barlangja előtt fekvő medvére, amely nagyokat fújva és 
morogva felugrott s a következő pillanatban a szikla 
mögött eltűnt. Meglepetésemből fölocsudva, az ebeknek 
füttyentettem s csakhamar halottam a farmer hangos 
kiáltását is aki az ebeket keresésre ösztökélte. Én, — 
az ebek csaholásának irányából következtetve, mindjárt 
tisztában voltam azzal, hogy hamis nyomot követnek, 
feléjök siettem tehát, hogy helyes irányba tereljem őket. 
Fáradságom azonban kárba veszett, mert ezek nem 
vettek tudomást rólam, hanem eszeveszetten lefelé haj
tottak. — Tanácstalanul állottam egy percig, végre is 
neki vágtam régi helyemnek, hogy lássam vajon merre 
futott el a medve? Midőn a helyszínére értem, a nyo
mokból csalhatatlanul megállapíthattam, hogy a medve 
a barlangot még nem használta, menekülése közben a 
sziklaél túlsó oldalán megcsúszott s jódarabig legurulva 
tényleg lefelé tartott. Izgatottan hallgattam egy darabig 
s egyszerre úgy tiint fel nekem, mintha az ebek „álló“-ra 
csaholnának. Nem törődve a veszélylyel, neki vágtam
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len szükséglet szerint való kialakítása érdekében 
kifejtsük legjobb szándékú nézeteinket.

Az idők és azok kapcsán a körülmények 
megváltoztak!

Az erdészeti főiskolánkra az erdőtörvény 
életbe lépte után jelentkezett aránytalan tódulás 
megszűnt. Manapság az erdészeti főiskola láto
gatottsága a magyar erdőgazdaság ilyen egyé
nekben való szükségletének olyan arányszámára 
szállt le, a mely számban remélhetőleg min
denki foglalkozást, de tanulságának megfelelő 
megélhetést is kell, hogy kapjon attól az idő
ponttól kezdve, a mikor már a korábbi idők 
tulprodukciója a képességének megfelelő elhe
lyezést talál.

Ez az állapot a múlt időknél egészségesebb 
helyzetet fog teremteni, de nem fog nyújtani 
elégséges technikus erőt a jelzett értelmű teen
dők végzéséhez; a minthogy e megfogyatkozás 
ilyen következményei már ma is érezhetők min
denfelé.

(Folyt, köv.)

Vizsla-tanitás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész. (Folyt.)

Folytatólag az apport-tárgyat különböző helyekre 
elrejtjük és „keresd-hozd“ (such apport) vezényszóval 
előhozatjuk. E közben tanácsos a vizslát arra szoktatni, 
hogy a hol lehasaltatjuk, ott maradjon, mig nem hívjuk.

Ez úgy történik, hogy pálcával kezünkben „hasalj“-t 
vezénylünk, majd folyton fenyegetődzve, lassan hátrálunk 
e szavakkal: „ott maradj 1“ (dórt bleib). Ha a vizsla 
felemelkedik, feléje közeledünk és hangsúlyozva marasz
taljuk, majd ismét hátrálunk mindig messzebb és mesz- 
szebb s ezt addig folytatjuk, mig az állat nyugton 
nem marad. Eleinte megelégszünk néhány másodpercnyi 
várakozással, aztán visszamegyünk hozzá s megsimo
gatva, „fel" (auf) vezényeljük. Később fokozzuk a 
türelmét, miközben el is bujunk a szemei elől. Ha 
ilyenkor vezényszó nélkül felkelne, szigorúan vissza
parancsoljuk és ismét távolodunk tőle. Mindezt addig 
kell gyakorolni, mígnem teljes nyugalommal várakozik 
2—3 percig is a vezényszóra. Ezt az időt aztán arra 
használjuk fel, hogy a gyakorló tárgyat eldugjuk s 
aztán vagy pisszentéssel, vagy halk fütytyel előhívjuk 
a tanítványt, megsimogatjuk, esetleg leültetjük és kis 
vártáivá vezényeljük: „keresd-hozd“ ! Itt jegyzem meg, 
hogy apportiroztatás közben semmiféle ételfalatot nem 
szabad adni a tanítvány-vizslának, mert az teljesen el
tereli a figyelmét és kedvét az apporttárgytól; ha azonban 
jól végezte a gyakorlatokat, akkor befejezésül adhatunk 
neki kedvenc falatjaiból.

A visszahagyó hasaltatás tökéletesítésének nagy 
hasznát vesszük különösen erdei vadászatoknál, ha pl. 
véletlenül, vagy éppen terv szerint cserkészünk. Az én 
vizslám ilyenkor halk vezényszóra elfekszik félóráig is 
és ha intek neki, úgy sompolyog utánam, hogy egy 
levelet se zörget meg, de ha lövést teszek, egy-két 
pillanat alatt ott terem és idegesen lesi a parancsot; ha 
pedig eltűntem a szemei elől, rövidke füttyszóra nyom
ban feltalál.

Az elősorolt gyakorlatok után ismét a zsebünkbe 
teszünk egy darab kenyeret s kezünkben pálcikával, 
vagy könnyű korbácscsal elvisszük tanítványunkat sétálni 
olyan helyre, a hal senki sem háborgat bennünket, de

most a meredeknek, de egyszerre csak elestem s úgy 
gurultam az oldalon lefelé mint egy lapda. Eközben oly 
szerencsétlenül vágódtam egy fatörzshöz, hogy alig 
bírtam talpra állani. — Az ebek ugatása pedig egyre 
hevesebb lett s már a vad csörtetését is jól hallottam.

Dacára fájdalmaimnak behatoltam a sűrűségbe, 
hogy minél előbb a viaskodás helyén lehessek. Csak
hogy ez nem ment ám oly könnyen, mint talán az 
ember gondolná. Kúszva, mászva, bukva, a sürü alorn- 
zatban elakadva, nagynehezen s vérző sebektől borítva 
jutottam csak előre. Majd közelebb kerültem s amenyire 
az ágak bokrok engedték, láttam hogy a medve mily 
elkeseredett harcot viv az ebekkel. Iszonyú vonításuk
ból következtetve tisztában voltam azzal, hogy egyik
másikat alaposan helybehagyta a mackó. Természetes 
hogy a viaskodás nagyobb lármáját mindig arra hasz
náltam fel, hogy ebben a képzelhetetlen sűrűségben 
előbbre jussak. így jóformán a medvét épp úgy sike
rült belopnom, akárcsak egy siketfajdkakast.

Éppen az egyik ebnek fájdalmas vonítása s utána

a medve irtóztató bődülése hallatszott, még pedig na
gyon közelről, a nélkül hogy a készentartott fegyvert 
használhattam volna, mert a nagy sűrűségben egészen 
tehetetlenül állottam. Jobban leguggoltam tehát s innen 
mindjárt láttam, hogy más oldalról egy tisztásabb hely
ről kell a medvét megközelítenem. De ez csak úgy 
volt lehetséges, ha az eddig tett borzasztó utón vissza
megyek. Nem haboztam soká s neki vágtam; de alig 
hogy a sűrűből kiértem, hogy a fenyvest megkerülve 
a másik oldalon mehessek fel, nagy bosszúságomra 
hallom, hogy az ebek a medvét felfelé hajtják. Boszu- 
ságomban azt sem tudtam, hogy mit tegyek. Végre is 
kelletlenül nekivágtam újból a meredeknek, mialatt az 
ebek folyton felfelé távolodtak s gyorsabban mint hittem 
volna, csakhamar a korábbi helyemhez a barlang kö
zelébe értem, ahol legnagyobb meglepetésemre fedett 
állásban a farmert láttam lövésre készentartott fegyver
rel. Iszonyú irigység fogott el s módfelett bosszantott, 
hogy én aki annyit fáradoztam, nyugodtan nézzem, hogy 
ez a ravasz farmer, ki biztos tudatában volt annak,
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vadat sem találunk. Ez persze eleinte nem lesz valami 
épületes látvány, mert a vizslakölyök minden iránt 
közelről érdeklődik, jobbra-balra futkos, szaglász. Mind
ezt türelemmel elnézzük neki, de közben-közben pisz- 
szentünk, vagy ha távolabb szaladt volna, ráfüttyentünk 
és jobb kezünkkel térdünkhöz intve tanitgatjuk, hogy 
mindig figyeljen ránk és hívásra azonnal visszatérjen. 
Ámbár ez sem megy mindjárt, de türelemmel hamar 
célt érünk. Ha ugyanis a kis nebuló futkosás közben 
közelünkbe jut, akkor pisszentsünk rá, mutassunk neki 
egy darabka kenyeret s ha odajön, simogassuk meg 
és adjuk neki a kenyérdarabkát. Ezt ismételjük néhány
szor, majd ha távolabb lenne tőlünk, ugyanezt tegyük 
a füttyszóval, mely rövid és éles legyen, természetesen 
erre a célra készen tartott fütyölővel. Ez azért szükséges, 
hogy a kutya csak a gazdája füttyére hallgasson. Midőn 
a második-harmadik séta alkalmával a pisszentés és 
fütty biztos sikert mutat, akkor kezdjük meg a „hátra" 
(zurück) és „előre" (vorwárts) vezényszavak gyakorlását. 
A kutyát magunkhoz hívjuk, s aztán a pálcikával az 
első lábait ütögetvén, „hátra" vezényszóval folyton 
tartóztatjuk ; ha mégis elénk kerülne, legyünk gyorsab
bak és a vezényszó hangsúlyozása közben ügyeljünk, 
hogy előre ne mehessen. így sétálunk vele mindaddig, 
mig meg nem nyugszik és hátul nem marad; ha pedig 
nagyon makacskodnék, akkor érzékenyebben is rá
suhinthatunk, de mindig csak az első lábaira, vagy a 
szügyére; különben pedig a vezényszót folyton han
goztassuk és a pálca is mindig mozogjon a kutya orra 
előtt. Egy negyedórái ilyen séta után megsimogatjuk a 
tanítványt — de nem adunk neki semmit — és „előre" 
vezényszóval hagyjuk szaladni, ha pedtg nem menne, 
akkor többször ismételve a vezényszót, bal kezünkkel 
előre taszítjuk és hagyjuk futkosni. E közben aztán 
ismét gyakoroljuk a pisszentést és a füttyöt, kenyér
jutalommal. így kell ezt folytatni mindaddig, mig biz
tosan nem érti a vezényszavakat.

Némelyek bizonyára vezeték által vélik könnyeb
ben foganatosítani e gyakorlatot; én azonban tapasz
talatból tudom, hogy az igy tanított vizsla csak addig 
engedelmes, a mig nyakán érzi a vezetéket.

Mialatt a vizslát arra tanítjuk, hogy parancsszóra 
hátul vagy elül járjon, e közben kint a szabadban is 
folyton ismételjük a „hasalj" (dropp) gyakorlatot, ugy- 
anayira, hogy ha a kutyánk, bár vágtában fusson is, a 
vezényszóra nyomban meglapuljon.

Midőn kutyánkkal már néhányszor külső sétán is 
voltunk, az oly igen fog hozzánk ragaszkodni, hogy 
minduntalan a nyomunkban lesz és lesi minden moz
dulatunkat. Ebből kifolyólag gyakrabban jelentkezik 
majd a szobában is, hogy mellettünk lehessen, s épen 
ezért még egy parancsszóra kell őt megtanítanunk; ez 
a „feküdj" (legdich). Talán feltűnő, hogy én ezt csak 
most kezdem tanítani; ennek is meg van az oka. Kez
detben ugyanis a vizslakölyök olyan nyugtalan, ideges, 
hogy még az ülés is nehezére esik, annál inkább bajos 
volna őt lefekvésre szoktatni; de leginkább azért hagy
juk e gyakorlatot utoljára, hogy a tanítványt az ő 
tudnivalójában össze ne zavarjuk, s küiödösen megér
tessük vele, hogy a „feküdj" az ő nyugalomidejének 
vezényszava. Erre úgy tanítjuk meghogy midőn a 
tanítási gyakorlaton kívül a szobánkba jön, magunkhoz 
hívjuk, megsimogatjuk s „ülj“-t vezénylünk; aztán le
guggolunk hozzá, s „feküdj" vezényszóval megfogjuk 
a két első lábát, magasan és gyöngéden az oldalára 
döntjük, a mint a kutya közönségesen feküdni szokott 
s aztán újunkkal megfenyegetve nyugalomra intjük, sőt 
vissza is nyomjuk, ha talán fel akarna kelni. Ez az egy
évesnél fiatalabb vizsláknál és különösen a rövid- 
szőrüeknél nehezen megy, soká tanulják meg, de már 
egy éven túl mindegyik nyugodtabb, s a hosszuszőrüek 
előbb is szívesen elfeküsznek a gazdájuk mellett.

Ezzel befejezvén a tulajdonképpeni „szoba-dressura"

hogy ebei a medvét előbb vagy utóbb mégis a barlang
jához hajtják, minden fáradozás nélkül zsákmányomat 
könnyű szerrel lepuffantja. Csakhogy ő is túl ekszpo- 
nálta magát. A medve ugyanis időelőtt észrevette a 
farmert és visszaugrott, az ebek pedig egyre hajtották. 
A farmer ennek dacára nem mozdult helyéről, úgy, 
hogy már magam is azon törtem a fejemet, vájjon nem 
volna célszerűbb, ha én is itt a barlang közelében fog
lalnék helyet. Azonban őkelme átlátott a szitán s még 
mielőtt a barlang közvetlen közelébe értem, intett hogy 
térjek ki jobbra. Én a tanácsát megfogadtam s örö
mömre szolgált, mikor nyomban ezután hallottam, hogy 
az ebek felém hajtanak, jeléül hogy a medve nem akar 
a barlang környékéről távozni. Csakhamar előttem ker
gették az ebek a medvét úgy hogy sebtiben rálőhettem, 
mire újból a sűrűben tűnt el. Ötször egymásután ismét
lődött most az ebbeni jelenet, de kilévén merülve, ugy- 
látszik mindig elhibáztam a fenevadat. Végre a hatodik 
alkalommal, mikor a medve balfelől egyenesen a hegy
hátnak tartott, fekvő helyzetben ismét rálőttem, amely

alkalommal nyugtázta is a golyómat. A legközelebbi 
pillanatban legurult a medve a belékapaszkodott ebbel 
együtt az oldalon s lent a sürü nyírfa fiatalos szélén 
fennakadt. Az eb vonítását jól hallottam, de nagyobb 
súlyt nem fektettem rá, de bevártam a sietve közeledő 
farmert, akivel aztán a nyirfa-fiatalos felé mentünk. 
Feleuton szembe jött — jobban mondva vánszorgott 
az egyik kuvasz, — számos sebből vérezve. A másik 
három ebnek se hire se hamva, mintha csak a föld 
nyelte volna el őket. A helyszínre érve, a medvének 
sem volt semmi nyoma. Vérnyom volt eleinte bőven s 
ezt késő estig követtük, mig egyszerre az is meggyérült, 
úgy, hogy a beállott esthomályban nem lehetett már 
követni.

Másnap útitervemhez híven fölkerekedtem, hogy 
hazámba visszatérjek. Az utánkeresést házigazdámra 
bíztam, a kinek a vendégszeretetét soha sem fogom 
elfeledni.
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ismertetését, folytatólag a vadászatra való begyakorlás
ról kell szólanom. Itt mindenekelőtt ismétlem a tapasz
talatokon alapuló azon kijelentésemet, hogy a szobában 
el lehet mókázni akármilyen kuvasz-ivadékkal, de a 
szakszerű vadászatra csak fajvizsla alkalmas; tehát jelen 
értekezésemben mindig ilyeneket gondolok.

Midőn tanítványunkkal először megyünk ki olyan 
területre, a hol vadakat fogunk találni, nélkülözhetetlen 
főkellék, hogy az, a megszokott füttyszó által feltétlenül 
kezünkben legyen. Én ugyanis következetesen kitartok 
azon elvem mellett, hogy vizslámat vezeték nélkül taní
tom minden gyakorlatra, mert pótolja azt nálam a ta
nítvány biztos fegyelmezettsége.

Tehát váltunkon töltetlen fegyverrel, s kezünkben 
korbácscsal sétálgatunk a vadászterületen, miközben 
vizslánk folyton hátul-, illetve baloldalunkon járjon. 
Kezdetben, úgy egy negyedóráig olyan helyen járjunk, 
a hol még vadat nem fogunk találni, s ezalatt többször 
vezénylünk „hasalj“-t sőt ha ez nem menne egészen 
kifogástalanul, akkor tovább is gyakorolhatjuk és pedig 
teljes szigorral, hogy a parancsszó hatásában ne csalat
kozzunk, ha arra szükség lesz. Ugyanis tovább haladva, 
most már vadat keresünk, s ha előttünk felugornék 
egy nyúl, vagy felrebbenne egy folt fogoly nyomban 
„hasalj“-t vezénylünk, sőt biztonság kedvéért a kor
bácscsal is rálegyintünk a vizslára és „fujj“ (pfuj) tiltó 
szóval figyelmeztetjük hogy a vad után törnie nem 
szabad. Ha mégis megugornék, készen legyen a fütyölő, 
melynek rövid éles hangjára azonnal vissza kell térnie. 
Ilyenkor, ha a nyúl után ment: „fújj nyu!“ (Pfujj Haze), 
ha madár után: „fújj madár" (Pfujj Vogel) tiltó kifeje
zések ismétlése után ráverünk a korbácscsal. Aztán pe
dig folytatjuk a sétát és vadakat keresünk mindaddig 
mig utóbb azok előtörésekor már vezényszó nélkül is 
szépen hasal a kutyánk. Ilyenkor mindig meg kell 
dicsérni, simogatni s ha a vad már eltűnt szemeink 
elől tovább megyünk de ne a vad n yomá n ,  mert 
a szimat könnyen megzavarja a tanítványt. így sétálunk 
a kutyánkkal két-három napon, midőn aztán a gyakor
lat már jól megy, akkor ismét olyan helyet választunk, 
a hol nincs vad, s itt előre bocsátjuk a vizslát ezen 
vezényszóval: „előre keress" (Vorwárts such). Midőn 
előre szalad, tartsuk folyton figyelemmel, s eleinte 
rövidebb, majd hosszabb időközökben hívjuk vissza, 
néhány percig tartsuk mellettünk s aztán ismét előre 
bocsáthatjuk. Ha azt látjuk, hogy szenvedélylyel ke
resgél, akkor kezdjük tanítani arra, hogy előttünk 
jobbra és balra, hosszú vonalban járja át a területet. 
Ez úgy történik, hogy midőn a vizsla jobbra szalad, 
mi fél-balra fordulva haladunk lassan előre, mit a vizsla 
észrevevén, azonnal irányt változtat és utánunk igyek
szik baloldal felé; midőn pedig a baloldalon távozott 
volna messzebb, úgy fél-jobb fordulattal lépegetünk 
tovább, hogy visszatérítsük. Ha e közben a vizsla figyel
metlen találna lenni, akkor rövidke füttyszóval lábhoz 
vezényeljük és megfenyegetvén, néhány percig vissza
tartjuk. Olykor-olykor kézmozdulattal is irányíthatjuk,

sőt igy is lehet tanítani, de a testmozdulat egyszerűbb 
és biztosbbb. Keresés alatt általában ne zavarjuk a 
kutyát gyakori füttyögetéssel, vagy pláne szólitgatással, 
ha t. i. jól végzi a dolgát; ellenben pedig minden 
hibáért figyelmeztessük. Ha vizslánk már a keresésben 
is ügyességet tanúsít, akkor mehetünk vele vadas 
területre. Itt azonban még néhányszor kísérletet teszünk, 
hogy a vadak láttára hasal-e, s csak úgy bocsátjuk 
előre, ha ez biztosan megy; de még ekkor is eleinte 
és pedig egy-két hónapig röviden tartjuk, vagyis nem 
hagyjuk messze keresni, nehogy esetleg a hévtől elra
gadtatván, nagy hibába essék. Keresés közben a 
fiatal vizsla eleinte mindenféle élőállatot jelez, húz és 
áll; erről le kell szoktatni olyanformán, hogy ha pl. 
verebet, pacsirtát, vagy más efféléket állana, mindig 
vegyük észre és szóljunk rá, hogy; „tovább" (weiter), 
a macskára meg: „fújj macska" (Pfuj Kace), mert ez 
utóbbit szívesen megkergeti minden vizsla. Ha aztán 
vadra talál a kutyánk, tartsuk élénken figyelemmel, 
hogy szabályosan h ú z z a  és á l l j a  azt; ilyenkor 
közeledünk hozzá és halkan dicsérgetjük, s ha szépen 
á 11, megsimogatjuk. Ha a vad ilyenkor magatói elő
törne, akkor nyomban hasaltatjuk a kutyát, de ha a 
vad jól kitart, akkor — miután a növendéket megsimo
gattuk, megdicsértük — lassan visszahátrálunk 15—20 
lépésre és pisszentünk, vagy ha erre el nem hagyná 
az állást, rövid, éles füttyel hívjuk vissza és meg
dicsérvén, magunk mellett tartva, odébb megyünk és 
vagy más oldalról eresztjük rá ugyanazon vadra, vagy 
ha van sok vad és hamar találhatunk másikat, akkor 
tovább megyünk s az elébb állott vadat teljesen el
hagyjuk.

(Folytatása következik.)

T I U J_S Á G _____

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
—MH—

V a d á sza ti ilg y b e n
h o z o t t  k o r m á n y r e n d e l e t e k ,  h a t á r o z a t o k ,  d ö n t v é n y e k  é s  

s z a k v é l e m é n y e k .

Hajtókutyákkal a tilalmi idő alatt kártékony vadra 
sem szabad vadászni.

(A m. kir. belügyministeriumnak 1902. évi 23081. 
körrendeleté valamennyi csendőrkerületi parancsnok
sághoz.)

Az „Országos Magyar Vadászati Védegylet" előter
jesztése szerint számos felszólalás történik a miatt, hogy 
egyesek a vadászatról szóló 1883. évi XX. t.-c. 9. §-ában 
foglalt rendelkezés ellenére az általános tilalmi időben 
is folyton hajtóebekkel vadásznak vaddisznóra.

Az illetők ezen eljárásukat az idézett t.-c. 13. §-á- 
nak azon rendelkezésére alapítják, mely szerint a raga
dozó vagy kártékony állatokat saját területén a birtokos 
bármikor elpusztíthatja.
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Az igazságügyminiszter úrral egyetértőleg kijelen
tem, miszerint az a felfogás, illetve az 1883. évi XX. 
t.-c. 13. §-ának olyan értelmezése, hogy az abban fel
sorolt állatokra az általános vadászati tilalom idejében 
hajtóebekkel is szabad vadászni, helytelen.

Mert az 1883. évi XX. t.-c. szellemének és cél
jának az a felfogás felel meg, hogy az általános vadá
szati tilalom ideje alatt (február 1-től augusztus 15-ig) 
hajtókutyákkal a törvény 13. §-ában felsorolt vadakra 
sem szabad vadászni, bár ezekre egyébként bármely 
időben is szabad vadászni.

Ennek a felfogásnak a helyessége magából a tör
vény 9. §-ának tartalmából okolható meg. Teljesen fe
lesleges lett volna ugyanis a törvénynek különösen 
hangsúlyoznia, hogy az általános vadászati tilalom ideje 
alatt hajtókutyákkal egyáltalán nem szabad vadászni, 
ha ez alatt a törvény nem azt kívánta volna kimondani, 
hogy még oly vadakra sem, a melyek különben egyéb
ként bármikor (vadászatilag is) elpusztithatók. Ez az 
értelmezés megfelel az 1883. évi XX. t.-c. intentiójának 
is, a mely az, hogy a hasznos vadak állománya kimél- 
tessék, ami az ellenkező értelmezés mellett nem volna 
elérthető, mert a hajtökutyák éppen az általános tilalmi 
időszak alatt szaporodó vadak fiait is elfognák.

Ennélfogva a jelzett visszaélések lehető megszün
tetése céljából felhívom a címet, miszerint haladéktala
nul intézkedjék az iránt, hogy a csendőrség a netán 
előforduló hasonló eseteket a vadászati kihágási ügyek
ben eljárni hivatott elsőfokú hatóságnál feljelentse.

Tett intézkedéseiről jelentést várok.

borsót használt és azt tapasztalta, hogy a kemény víz
ben főzött borsó emészthetetlen és kellemetlen keserű 
utóize van. Az ilyen viz az egészségre mint ivóvíz is 
ártalmas.

* Mély tavak. Egy német tudós előadást tartott 
a berlini földrajzi társaságban az európai tavak mélysé
géről. Európában 873 olyan jelentékenyebb tó van, a 
melynek a mélységét már megmérték. A 873 tó között 
27 van, a melynek az ismert legnagyobb mélysége több 
200 méternél, ezek közül 14, tehát több mint fele a 
a Skandináv-félszigeten van. Ott van Európa 4 legmé
lyebb tava: a Hornindalsvain, a mely 486, a Mjőzen-tó, 
a mely 452, a Szlaszáne, a mely 455 és a Timcsajő-tó, 
a mely 438 méter mély. Ez a négy tó Norvégiában van. 
A Skandináv-félszigeten kívül kétszáz méterrel mélyebb 
tó van Európában 10 az Alpesekben, vagy ezek mentén, 
kettő Skótországban és egy Macedóniában. Valószínű, 
hogy a Ladoga-tónak is van olyan helye, a hol mély
sége megvan kétszáz méter. Az összes mély tavak vagy 
magas hegyek tövében, vagy geológiai beomlások he
lyén vannak. Tizenhét közülök kripto-depresszió, vagyis 
olyan tó hogy a feneke mélyebben van mint a tenger 
színe. A hegyi tavak között legmélyebb a Lac Bleu, a 
mely 1968 méter magasságban fekszik a Pireneusokban 
és 121 méter mély.

— Jó-e a fák körül a gyep? A legtöbb gyü
mölcsösben látjuk, hogy a fák alatt gyep terül el. Pe
dig az nem jó, ha a fát közvetlenül fü veszi körül, mert 
ez a csapadékot jóformán mind maga használja fel és 
a fa gyökereitől elvonja a vizet. Különösen a fiatal fák 
sinylik ezt meg, mert a gyökereik sekélyebben terjednek, 
Ha a gyep alatt vizsgáljuk a talajt, azt látjuk, hogy az 
egészen száraz, mig oly fák, körül melyek gödörrel van
nak ellátva, a föld még 60 centiméteren alól is nyirkos.
í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r

K Ü L Ö N F É L É K .
* Az erdősítés hazánkban. Az erdei üzemtervek 

szerint a múlt 1903. évben 198,948 k. holdat kellett 
volna beerdősiteni, tényleg 115.755 holdat erdősítettek 
be s igy bár a hátralék jelentékeny, mindamellett ebben 
az évben is jelentékeny előhaladás konstatálható. Az 
erdősítés iránt fellendült kedvet az is mutatja, hogy 
7932 hold oly területen történtek erdősítések, a me
lyeknek foganatosítására a birtokosok nem voltak köte
lezve. T a 11 i á n földmivelésügyi miniszter oly esetekben, 
midőn a birtokosok a költségeket maguk nem képesek 
elviselni, az erdei facsemetekertek telepítését, melyet 
magánosok kezdenek, államsegitségge! teszi lehetővé. A 
vízmosásos és kopár területek beerdősitéséhez pedig az 
állami csemetekertek múlt évi termeléséből 1855 folya
modó erdőbirtokosnak 38 millió darabot osztatott ki a 
miniszter, a melyből 8010 hold beerdősitése remélhető.

* Lágy és kemény viz. Régi tapasztalat, hogy 
az úgynevezett kemény viz, vagyis az, melynek össze
tételében sok a mész és magnézia-só, bizonyos ételek, 
főképpen hüvelyes vetemények főzésére, kávé, vagy 
teakészitésre nem alkalmas. Dr. R i c h t e r ezt a tapasz
talatot a berlini egészségtani intézetben végzett kísér
letekkel tudományosan is beigazolta. A kísérleteknél

NAPI HÍREK.
— Lapunk kedvezménye. Folyó évi április ha

vában kibocsátott és az ismert erdőgazgaságokhoz meg
küldött felhívásunkban azt a kedvezményt helyeztük ki
látásba, hogy azoknak az újonnan belépő előfizetőknek, 
kik egyszerre 4 koronát beküldenek, a lapot ezért az 
összegért nem féléven, hanem 8 hónapon át küldjük. 
A felhívásnak nem lett meg a várt eredménye s igy 
számos fölösleges lappal rendelkezvén, a kedvezményt 
kiterjesztjük oly módón, hogy azoknak az uj előfizetők
nek, kik a folyó hóban, vagy a jövő hó elején 2 korona 
negyedévi előfizetést beküldenek, a lapot május 1-től 
szeptember végéig, tehát 5 hónapon át küldjük.

— Házasság. KI és Salamon m. kir. erdőőr a 
Szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál, folyó hó 5-én eskü
dött örök hűséget Szászsebesen U r s z u Anna földbirto
kos leánynak. A menyasszony örömszüleinek' házába 
díszes vendégsereg gyülekezett, hogy részt vegyen az 
ifjú pár örömében és boldogságában, melyek hogy tar
tósak legyenek, őszinte szívből kívánjuk.

— Nemes fűztelepek. Tailián földmivelésügyi 
miniszter huszonhat községnek, a melyek 42 hold köz
ségi nemes fűztelepet létesítettek, 8400 korona segítsé
get engedelmezett. Az intézkedés célja az, hogy a gyű-

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



296 E R D E S Z E T I  UJ  S A G

mölcstermelés föllendülésével a kivitelre elég kosár áljon 
rendelkezésre, annál inkább, mert ezek előállítása téli 
munka és a földmives népnek télen át keresetet biztosit. 
A füzfajok tanulmányozása végett Baján homoktalajon, 
Bustyafjázán agyagtalajon füzkisérleti telepek fölállítását 
rendelte el a miniszter. A földmivelésügyi kormány ta
valy 4 millió 997 ezer nemes füzdugványt osztott ki 
hatvanhat községben, a hol a nép kosárkötéssel foglal
kozik.

— Megölték a sertései. Székesfejérvári tudósí
tónk szerint borzalmas halállal múlt ki Kardos János 
csapdi pusztai vagyonos öreg földmives gazda. A mi
nap hízó sertéseit etetni akarta, miközben az éhes álla
tok úgy neki estek az öreg embernek, hogy az földhöz 
vágódott. Erre a feldühödt hízók megrohanták a magá
val tehetetlen öreget s össze-vissza mardosták. Kiálto
zásaira az elősiető cselédség már rettenetes sebekkel 
borítva, vérében fekve találta s mire orvosi segítség ér
kezett, a szerencsétlen ember meghalt.

— Megölte az édesanyját. Törökkanizsa toron- 
tálmegyei községből párját ritkító bűntényről kapunk 
hirt. Egy 60 éves asszony ugyanis megölte 80 éves 
édesanyját. A gyilkos Karsai Katalin vén leány, a ki 
anyjánál, a 80 éves Karsai Jánosnénál lakott. Az anya 
és leánya folyton civódtak egymással s Karsai Katalin 
tegnap szóváltás közben annyira dühbe jött, hogy bal
tát ragadott s anyját agyonverte. Karsai Katalin eleinte 
mindent tagadott, csakhamar azonban megtört és be
vallotta, hogy ő verte agyon 80 éves anyját. A 60 éves 
anyagyilkos most a börtönben ül.

— Egy villámcsapásra négy halott. Megren
dítő szerencsétlenség történt a Zemplén-Vásárhely mel
lett levő s az Andrássy gróf uradalmához tartozó Bisce- 
pusztán. Ugyanis az egész vidéken erős esőzés és zivatar 
volt, a mely a mezőn talált mintegy 30 trencsénme- 
gyei munkást, a kik répakapálással foglalkoztak, ezek 
közé ütött le a villám, még pedig oly szerencsétlenül, 
hogy 4 ember rögtön meghalt, a többi pedig egy kivé
telével, súlyosan megsérült.

— Öngyilkosság a feszület előtt. Lőcse köze
lében, Szen-István község határában az arra járó pa
rasztok a feszület előtt a minap egy átlőtt mellű kato
nát találtak. A szerencsétlen még élt, de nem ment se
gítségére senki. A babonás nép buta félelemmel bámulta 
a vonagló embert s elkeseredetten mondogatta:

— Megrontotta a határt, odavesz a vetésünk!
És nem akart hozzá közeledni senki sem. Este volt 

már, midőn a csendőrség értesült az esetről, az életunt 
baka addigra azonban már elvérzett és meghalt.

— Katonák véres verekedése. Danzigban szom
batról vasárnapra viradó éjszaka véres összetűzés volt 
szekerészkatonák és huszárok között. A katonák egy 
vendéglőben összeszóllalkoztak, kardot rántottak egymás 
ellen s az utcán valóságos harc támadt. A rendőrség 
nem volt képes a dulakodókat elválasztani. Húsz katona 
súlyosan megsérült, egy meg meghalt és igen sokan 
jelentéktelen sérülésekkel jutottak a helyőrség fogházába.

— Szerelmi dráma. Kassai tudósítónk írja: Ha- 
rinecz Mihály háziszolga, vasárnap délután berontott 
özvegy Szántó Árminné bőrkereskedő vám-utcai lakásába 
és a konyhában revolverből hátulról kétszer rálőtt Ré
miás Julianna szakácsnőre. Az életveszélyesen megsérült 
asszony eszméletlenül rogyott össze, mire Harinecz ma
gára lőtt. A mentők segítségével a közkórházba szállí
tották a sebesülteket, a kik halállal vívódnak. A véres 
esemény oka az, hogy a harmincöt éves szakácsnő, a 
ki öt kis gyermek anyja, a huszonkét éves legénynek, 
a kivel szerelmi viszonyt szőtt, kiadta az útját, mivel 
férje levélben értesítette, hogy Ameribából, a hol mint 
bányamunkás 8 évig dolgozott, egy kis megtakarított 
vagyonnal nemsokára hazajön.

— Halálos pofon. Hont községben Róth Lajos 
kereskedő üzletébe beállított Lőrincz István földesgazda 
s nagy lármát csapott azért, hogy a leánya 6 fillérért 
kisebb dohánycsomagot kapott mint máskor. Lőrincz 
még egy dohánycsomagot követelt, a mire Róth arcul- 
ütötte. A földmives összeesett, eszméletlen állapotban 
vitték haza s másnap meghalt. A boncolás megállapí
totta, hogy Lőrincz halálát agyrázkódás okozta, s ezért 
a vizsgálóbíró Róth Lajost letartóztatta, de az ipolysági 
törvényszék 2000 korona óvadék ellenében szabadlábra 
helyezését rendelte el.
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Szerkesztői üzenetek.
Sándor György urnák, Istvánhegy. Arra nézve, hogy 

a vadőri vizsgára való előkészüléshez van-e német tankönyv,' nem 
tudunk felvilágosítást adni. Legjobb lesz ha kérdést intéz Grill 
Károly könyvkereskedéséhez (Budapest, IV. Dorottya-utca), mely 
— ha ilyen tankönyv egyáltalán van — azt meg is küldi.

A kiadóhivatal postája.
Ziegelhoffer Kálmán urnák, Uj-Kér. Az évkönyvre an

nak idején beküldött összeget a lap előfizetési dijába átszámí
tottuk. — Vitos József uanak. Előfizetése julius végén jár le. — 
Szilvási Gyula urnák. A beküldött 4 koronával szept. végéig 
fizetett elő. — Lyách László urnák, Vászkóez. Julius 15-ig van 
előfizetve. — Patrik János urnák M ajthén. Előfizetése aug. 
15-ig van rendezve a beküldött 2 koronával. —Fekete Sándor urnák 
M arosvásárhely. Az' elmaradt 35-ik számot újból megküldtük.
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Hirdetések és pályázatok.
grdőtri Vagy crdőkgényi állást

keres egy 25 éves, róm. kath. valásu, szakiskolát vég
zett és katonaviselt fiatalember, ki most is egy na
gyobb uradalomnál van alkalmazva. Beszél magyarul és 
németül. Uj helyét csak a folyó év október havában 
vagy a jövő év január 1-én foglalhatná el. Cime meg

tudható az „Erdészeti Újság" szerkesztőségénél.i_ 5

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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„SzÁszvÁROsfltö̂ TOTOMDÂ R̂ r̂ dmérefS zá szv á ro sra , f PODHRADSZKY E mIL. j  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér-
k é z i r a t o k  a sze rke sztősé g h ez S zá szse b e sre  kü ld e n d ő k. ------  sékelt dijak egyezség Szerint. ------

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. junius 19. 38. szám.

Olvasóink figyelmébe.
Lapunk mai számához mindazok részére, 

kiknek előfizetése már előzőleg lejárt vagy a folyó 
hó végéig lejár, előnyomott utalvány-lapokat 
mellékelünk. Ez alkalommal kérjük tisztelt ol
vasóinkat, hogy amennyire lehetséges, előfizeté
seiket az év végéig rendezzék, miáltal nagyon 
megkönnyítik nyilvántartásunk vezetését és sok 
fölösleges munkától mentenek meg. Azoknál, 
kik már egy évi előfizetéssel vannak hátralék
ban, ha ezt a jövő hó közepéig nem rendezik, 
a lap további küldését befogjuk szüntetni 
s követelésünket postai megbízással szedjük be 
tőlük. Az előfizetések lejárta nyilvántartásunk f. 
hó 15-iki állása szerint mindenkinek cimszalag- 
jára van jegyezve.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

A műszaki munkák kiviteléhez szükséges 
és a főiskolát végzettek arányszámával meg
apadt erőnek hiánya tehát már magában véve 
szükségessé teszi a műszaki segédszemélyzet 
kiképezését. Szükségessé teszi pedig annál is 
inkább, mert a gyermekéveit átélt és fejlődés
nek csak most induló magyar erdőgazdaságra 
a technikai munkák megoldásának egész soro

zata vár, s mert a fejlődő gazdaság érdekei 
hova-tovább megkívánja, hogy a főiskolát vég
zett fiatal kartársaink lehetőleg sokoldalulag ké- 
peztessenek ki s ekként gyakorlati éveiket necsak 
egyféle technikai munka mechanikus részének 
évekig tartó egyoldalú teljesítésével töltsék el, 
de akként foglalkoztassanak, amint azt a lehető
leg sokoldalú gyakorlati kiképezés leginkább 
megköveteli.

Így találom ezt más technikai pályákon is; 
és úgy vélem, igy kell kialakulnia a helyzetnek 
a technikai munkák végzésével eléggé megter
helt magyar erdőgazdaságban is. Ha pedig ez 
igy lesz és a magyar erdőgazdasági főiskola 
olyan egyéneket nevel, akik pár évi gyakorlati 
foglalkoztatás után a technikai és gazdasági fel
adatok önálló megoldására alkalmasak, akkor 
az ilyen munkálatok az akadémiai képzettségű 
egyének mellé beosztott műszaki segédszemély
zettel minden akadály nélkül és a mainál ol
csóbban és gyorsabban lesznek megoldhatók!

Például hozom fel a magyar kultúrmér
nöki intézményt a melléje beosztott műszaki se
gédszemélyzettel (vizmesterekkel.)

A kultúrmérnöki pályára menni szándé
kozóknak az állam már a technikai főiskola 
hallgatása közben évente rendelkezésre jutó
2— 3 havi iskolai szünidőre alkalmazást nyújt s 
igy a mérnökjelöltek jó része a főiskola bevég
zéséig a mérnöki teendők gyakorlati részéből 
sokat elsajátít s a további fontosabb gyakorlati
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ismereteket a segédmérnökké való kineveztetésig 
tartó 2— 3 évi gyakornokság alatt szerzi meg.

A mérnök-gyakornokok száma azonban ke
vés; s igy — még ha az is volna a szándék 
— a technikai munkák mechanikus részének 
elvégzésére elégtelen.

Az altiszti rangban levő u. n. vizmesterek 
szolgálnak e célra és közismeretijén a legjobb 
sikerrel. Végeznek ezek a mérnök útmutatása 
szerint lejtméretezési, terepfelvételi és hasonló 
egyéb külső munkát, megrajzolják és sokszoro
sítják a mérnök készítette terveket és alkalmaz
tatnak munkafelügyelőkként a technikai munkák 
tervszerű és legtöbb esetben házilag teljesített 
kivitelénél.

Szóval a műszaki segédszolgálatot hivatás
szerűen, hozzáértéssel és teljes megelégedésre 
végzik.

Krisztinkovich, a ki a földmivelésügyi mi
niszter megbízásából a külföld birtokrendezési 
eljárásait tanulmányozta, a tapasztalatairól ki
adott munkában azt Írja a többek között, hogy 
a magyar birtokrendezési törvény szerkesztésé
nél a badeni példát legtöbb haszonnal vélné 
felhasználhatónak, mert intézményeinknek s talán 
viszonyainknak is leginkább megfelel. „Minta- 
szerűségét világszerte elismerik, s alig van mű
velt állam, mely ennek az intézménynek a fej
lődését Badenben figyelemben ne kisérte volna." 
Ismertetvén pedig a kivitel szokásos eljárásait, 
reámutatott, hogy a műszaki munkák végzésére

ott a kultúrmérnökök hivatvák. „A végrehajtás
ban csak az okoz nehézségeket, hogy a kultúr
mérnökök túl vannak terhelve a városok és köz
ségek vízellátásának teendőivel s a tulajdonkép
peni feladatukra nincs elég idejük. A modus 
vivendi-t abban találják, hogy a rétmesteri sze
minárium növendékei, kik 18 éves koruktól ké
peztelek , a műszaki feladatok teljesítésére jól 
alkalmazhatók. Ezek a növendékek végzik a 
birtokrendezési előmunkálatokat a kultúrmérnök 
felügyelete alatt."

Zárószavában pedig, a hol indítványokat 
tesz a magyar birtokrendezés jövő eljárásaira 
nézve, azt Írja többek között, hogy nálunk 
„mindezen feladatok teljesítésére kész szervezet 
áll rendelkezésére a kultúrmérnöki, helyesebben 
gazdasági mérnöki hivatalokban s a kataszteri 
földmérés műszaki közegeiben."

Már pedig, ha Badenben, ebben a köz
gazdaságilag annyira előrehaladott országban, az 
annyira fontos birtokrendezési munkálatoknál a 
műszaki segédszemélyzetnek a végrehajtásnál 
ilyen fontos szerep jut és azt példakép felhozzák 
és alkalmazni kívánják nálunk, ha továbbá az 
előzők szerint a talajjavító, patak- és folyósza
bályozó munkák és hasonló egyéb technikai 
teendőkben a magyar kultúrmérnöki intézmény 
ma is a legjobb sikerrel tudja alkalmazni a viz- 
mesterekben (rétmesterekben) rendelkezésre álló 
személyzetet, ha továbbá a kataszteri felvételek
nél nálunk ilyen egyéneket hasoncélból szintén

c S ~ ----- ------------ -------- Da

V
T Á R C A -

---- ------------- ------- - ú 3
T ó n i  lát ta .

A „Nagyszebeni Újság" után. — ■ ----

Szöghaju és kék szemű fiúcska a kis Tóni. Mig 
társai vidáman futkosnak, űzik, hajtják a labdát, addig 
ő egyedül sétál. Karjait hátul összekulcsolva mereng és 
néz azok felé az örökös hóval fedett magas hegyek felé. 
Játszani, nevetni még nem igen látta senki, de ha imád
kozni kell, oly szépen imádkozik, mint az a kis angyal, 
ott az oltárképen. A mellett tanul s oly jól áll a mohó 
tanulásszomj kinyomata azon a kis gyermekarcon.

A Szurul előhegységei között feküdt a kis falu, 
hol Tóninak szülei laktak. Százados tölgyfaerdők körö
zik, távolabb már a fenyőfa uralma kezdődik. Rohanó 
csermelyek kristálytiszta habjai futkosnak le a magas
latról, melyekben a pisztráng tanyázik s nagyokat

ugorva kapkod a rovarok után. Egy-egy malom kereké
nek zaja, s távolabb a juhnyáj vezetőkarának a kolompja 
zavarja a csendet, csak olykor vegyül bele egy-egy 
furulyaszó s a nyájőrző ebeknek egy-egy rikkanása.

De az erdő, a szép erdő ezer meg ezer madár
kájával bűbájos hangversenyt rendez, állandó hangver
senyt, mely csak akkor szűnik meg, ha leszáll az est
homály. Sőt az alól fekvő családból ekkor hangzik fel 
igazában a primadonnáknak, a fülemiléknek dala. El
hallgat ilyenkor a pásztor furulyája is s a sűrűség között 
repkedő éjjeli madár megbüvölve állapodik meg.

Ott a tisztáson van az erdőőr lakása, kis lakás, 
egy szobából és konyhából áll, de boldogság lakik 
benne. Négy kis gyermek, két fiú és két leány játéká
tól hangzik a környék s a szorgos szülők a napi 
fárasztó munka után felváltva csókolgatják magzataikat. 
Ez az ő boldogságuk.

A legnagyobbik Tónika, már 6 éves, a jövő ösz- 
szel iskolába készül. Nővére Anna utána törekszik, 5 
éves lesz. Ők a nagyobbak. A más kettő még kicsiny,
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jó sikerrel tudnak használni már régebb idő óta, 
és ha végül a kir. kincstár termelő ágazatainál, 
mint bányászat, vasgyárak, az ilyen segédsze
mélyzetet a műszaki munkák felvételénél és ki
vitelénél az egész vonalon foglalkoztathatják, a 
minthogy a magán ipari és gyári vállalatoknál 
is lényeges szerep jut az efféle alkalmazottak
nak: akkor nincs ok kételkednünk, hogy a ma
gyar erdőgazdaság a reá váró technikai felada
tok megoldásában segéderőkul ne használhatna 
hasonló sikerrel ilyen célra képezett altiszteket.

Hivatkozhatom állításom bizonyításánál még 
arra a körülményre is, hogy a magy. kir. keres
kedelemügyi minisztérium az államépitészeti hi
vatalok részére a műszaki segédszemélyzet ki
képzését csak a legutóbb indította meg az egy 
év óta működésben levő úgynevezett utmesteri 
iskolákkal.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1902. 
évi 84836. számú rendeletében ezen iskolák 
életbeléptetését s az azok szervezetére vonatkozó 
tervezetet közölvén alantas hivatalaival, igy ir:

„Azon fontos közgazdasági szempont által 
vezetve, hogy a kisebb műszaki képzettséget 
igényelő ut- és hídépítési munkák ne az állam
mérnöki kar munkaidejét kössék le, hanem 
megfelelőleg képzett segédszemélyzet által le
gyenek végezhetők, s hogy ezen elméletileg és 
gyakorlatilag képzett segédszemélyzet a ma nagy
részben szakértő vezetés nélkül álló községi 
közlekedési és községi közutak építésénél és

fentartásánál is sikerrel legyen alkalmazható: 
az ország 10 vidéki városában magyar királyi 
utmesteri iskola felállítását vettem tervbe."

„A tanfolyamot 2 évben, s a tanítási idő
tartamot évenként 4 hónapban állapítottam meg.“ 

„A kiképezés tervezett mértéke az, hogy a 
vizsgázott tanulók:

kisebb ut- és hídépítési munkákat önállólag 
tervezni, költségelni és végrehajtani,

s nagyobb ut- és hidépitési munkálatoknál 
mérnöki vezetés mellett sikerrel segédkezni ké
pesek legyenek."

Ha tehát az államnak a közérdeket szol
gáló hivatalai, termelő ágazatai, sőt a magán- 
vállalatok mind alkalmazhatnak ilyen műszaki 
segédszemélyzetet indokolt alapon és a legjobb 
sikerrel: elérkezettnek hiszem, éppen most ak
tuálisnak vélem, s a magyar erdőgazdaság vi
szonyait megéretteknek tartom arra, hogy a 
saját céljainknak megfelelő ilyen műszaki se
gédszemélyzetet neveljünk s a szorosabb érte
lemben vett erdőgazdasági teendők oktatásának 
figyelmen kívül hagyása nélkül, az erdészet cél
jait szolgáló altisztek képzését ilyen szempontok 
gondos figyelemben tartása mellett reorgani
záljuk. (Folyt, köv.)
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Vizsla-tanítás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész. (Folyt.)

Az állásból való visszahívást különösen eleinte 
gyakran kell ismételni, hogy az feltétlenül biztosan

alig jöhet emberszámba. Józsi 3 év^g, és a legkisebbik 
még pólyákban van. Tóni és Anna játékától hangzik a 
környék, vidám nevetésük messze elhallszik, a viszhang, 
meg egy pajkos szajkó igyekeznek utánozni őket és nö
velni a zajt.

Ha a tél beköszöntött, a patakot jégpáncél szorítja 
le s a fák a havak súlya alatt recsegnek, a kis család 
a kályha tüze mellett összeszorul. Künn a távolból 
farkasorditás hallatszik, vége-hossza sincs a sok mesé
nek, történetnek, különösen Anuca, a szolgáló tud -ilye
neket elbeszélni. A lobogó tűz lángja világítja be a 
szobát, áhítattal hallgatják a gyermekek, mígnem nehéz 
léptek zaja hallatszik, az apa jön haza s többnyire hoz 
valami jó pecsenyét, nyulat; egyszer-másszor egy nagy 
ordasnak lefejtett bőrét. Van ujjongás a kis lakban, 
a gyermekek bámulva állják körül az elejtett vadat.

De ha a fák levelei kifejlődtek s a tisztásokon a 
virágok ezrei nyílnak, zsong a vad méhike, szól a rigó, 
cinke, kakuk, akkor Tóni egész nap kint van a ház 
körül, sőt távolabb is megyen. Mint az evet mászik a

százados tölgyeken mókus után, vagy a vadgalamb tol
lasodó fiai után.

Hiuz szeme mindent meglát, mindent felfedez. 
Megismeri a medve járásának a nyomát, a róka és a 
borz odvait ismeri. Meg tudja mondani, merre felé 
fészkel a császármadár. Ha vasárnaponként csinos ruhába 
öltöztetve anyjával az órányi távolságra eső kápolnába 
megy, akkor örvend csak igazában. A szent mise alatt 
oly szépen imádkozik s énekelni próbálgat az öreg 
kántor után. De az ének szavait nem tudván, csak 
dudolgat valamit.

Legnagyobb ellenségei, kiket szívből gyűlöl, a 
vadorzók, kik a fát lopják, vagy a vadállományt pusz
títják. Sokat hallott édesatyjától azok felől, hogy mennyi 
kárt okoznak, hogy mily gonosz emberek. A múlt télen 
történt, hogy azt a vad kinézésű Tógyert apa rajta 
csípte azon, hogy őzet lőtt; már vállán cipelte, midőn 
megfogta. Jöttek a zsandárok és elvitték Tógyert a 
közeli város börtönébe. Tóni látta, midőn elvitték. Vér- 
fagyasztó volt tekintete, szeme szikrázott és apa felé 
fenyegető karokkal azt kiáltotta: „Ciné Mintye“.
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menjen ; de később, a már begyakorolt vizslát is tegyük 
próbára minél többször, mert erre a gyakorlatra nagy 
szükségünk leend a költés ideje alatt, midőn ugyanis 
tájékozódni akarunk a vadállományról s vizsláinkkal 
bejárván a határt, minden fészket számon vehetünk a 
nélkül, hogy a tojót felzavarnók. Vagy utóbb, ha azt 
akarjuk, hogy a rét-kaszások el ne rombolják a fész
keket, kaszálás előtt vizslánkkal valamennyit felkeres
tetjük és megjelöljük, s a kaszálás alkalmával mindeni- 
ket egy kör-folt alakjában visszahagyatjuk. De máskor 
is megtörténik, hogy éppen azt a vadat nem akarjuk 
felzavarni és lelőni, a melyiket á l l j a  a kutyánk, mert 
talán ezáltal a többit elzavarnók; ilyenkor is nagyon 
előnyös, ha kutyánkat minden vadtól biztosan vissza 
tudjuk vezényelni.

Ha aztán ezek a gyakorlatok is mind jól mennek, 
akkor, midőn ismét „áll“ a tanítvány, szó nélkül lassan 
elébe megyünk és a vadat kiugrasztjuk, vagy felreb- 
bentjük; ugyanakkor egyszersmind a kutyára is rá
kiáltunk: „hasalj!" Lőni azonban még nem fogunk; 
csak ha a hasalás hibátlanul történik, akkor két-három 
kísérlet után készentartott fegyverrel ugratjuk ki a vadat, 
s midőn elébb a kutyára rákiáltjuk a „hasalj" vezény
szót, nyomban utána elsütjük a fegyvert a levegőbe, 
a kutyát pedig néhány másodpercig hagyjuk kitartóan 
hasalni.

Később lőjjünk le egy foglyot, fiirjet, vagy fácánt, 
de ilyenkor álljunk a vizsla mellett, hogy el ne fusson, 
midőn a vadat leesni látja. Azt azután mi magunk 
vegyük fel, füzzük aggatóra, dicsérjük meg a m ég 
m i n d é g  f ekvő  h e l y z e t b e n  l évő állatot, s azután 
f e 1 vezényelvén, tovább megyünk. Ha a szárnyas vad 
lövésekor nyugodtan maradt a vizsla, akkor folytatólag 
lőhetünk előtte nyulat, de vigyázva, csakis biztosan, 
nehogy félig döglötten futkározzon körülöttünk. Ha 
pedig véletlenül mégis rosszul lőttük volna, annál in
kább maradjunk a vizslánk mellett és bizonyosan

megnyilvánuló üldözési hajlandóságában szigorú fenye
getéssel és „fújj" tiltó szóval fékezzük őt. De semmi 
esetre se fussunk a sebzett nyúl után, mert ezáltal 
nagyon visszavetnők sikerünket, minthogy a fiatal 
vizsla okvetlenül hajszolná a nyulat s aztán ismételten 
elugornék utána máskor is. Azzal le kell számolnunk, 
hogy a vizslatanitás alkalmával néhány vadunk kárba 
vész, de a vad miatt sohasem szabad feláldozni a 
vizsla tanulmányát, mert az majd bőven kárpótol ben
nünket a kezdetben szenvedett károkért.

A tanitványvizsla előtt elejtett vadakat eleinte 
mindig magunk vegyük fel, sőt ha már néhányszor a 
vizslával hozattuk is elő, közben-közben vegyük fel 
ismét magunk, hogy a vizsla rá ne szokjék a lövés 
után való beugrásra, hanem mindig várja meg a 
vezényszót. Mielőtt azonban a szabadban apportiroz- 
tatnók, előbb az önmagunk által felvett vadakkal tegyünk 
gyakorlatokat o d a h a z a ;  és pedig használhatunk 
fácánt, foglyot, erdei szalonkát, galambot, de f ü r j e t 
és vi z i  s z a l o n k á t  ne a d j u n k  a f i a t a l  v i z s l a  
e 1 é, mert ezen kicsi állatkákat nagyon könnyen el
nyelheti, vagy legalább is szétroncsolja, a mi aztán 
szokásává is válhat, ha ismételten lesz hozzá alkalma. 
V a d r é c é t  is csak már később apportirozíassunk, mert 
ennek meg kellemetlen szaga lévén, a fiatal állatot 
könnyen megundoritja.

Vadászatról hazatérve tehát magunkhoz vesszük a 
lelőtt madarat és tanítványunkkal bemegyünk a kertbe. 
Itt a vizslát hasaltatjuk, a vadat pedig távolabb helyen 
eldugjuk. Aztán visszamegyünk és „fel", „keresd — 
hozd" (auf, such apport) vezényszóval megkezdjük a 
házi gyakorlatot. A vizslának a feltalált vadat szépen 
kell szájba venni, egy fogással és nem tépázva, s 
azután lábhoz vinni, leülni és átadni. Tehát erre tanít
suk meg őt. Ha rosszul vette fel a madarat, igazítsuk 
meg a szájában, ha pedig mellesztené, szóljunk rá,

Tóninak álmait sokszor zavarta meg ezután Tógyer. 
Félt, atyját féltette. Sokat hallott arról, hogy milyen 
erőszakos, verekedő az a Tógyer. Sokat hallott be
szélni, hogy mi történt 48-ban a környéken. Atyja 
kinevette őt és fegyverére csapott olyankor. Ne félj, 
mig ép kezem és fegyverem megvannak, jöhet tiz 
Tógyer ellenem."

Szép júniusi délután volt. A nap felhőtlen égből 
mosolygott le, forró sugarai elől az árnyékba menekült 
minden élő lény. Az erdő fáin a lombokat meglegyin- 
tette olykor egy kis zephir, különben mozdulatlanul 
állottak, mintha mindnyájan álomba merültek volna. 
Olykor-olykor a sárga rigó füttyentett egyet, mire a 
szajkó is elszólta magát, de újból csend lett, mély csend. 
A házőrző kutyák szundikáltak a pitvarban, a kis patak 
a ház mellett csörgedezett, kristálytiszta habjai között 
egy-egy apró halacska úszkált, majd elbújt a kövek alatt.

Tóni útra kél. Valami rejtett szándéka van. Test
vérének sem szólt semmit, eloson a sűrűség felé. A 
múltkor vadgalambfészket fedezett fel s benne tojásokat.

Megy, hogy elhozza a fiókákat, bizonyára már eddig 
megnőttek, megtollasodtak.

Mint a hiuz, zajtalanul oson a sűrűségben. A 
tisztáson szeder- és málnabokrok tövisei feltartóztatják, 
kíváncsian nézi a magasból egy-egy zöldtollu harkály, 
mely abbahagyja a kopogását azon a százados tölgyön. 
Tóni tovább halad, jól ismeri az utat; tudja, hogy a 
tisztáson túl, azon a nagy cserfán fészkelt a vad
galamb.

Most már a fa alá áll, felpillant a fának tetejére s 
macskaügyességgel kúszik fel a törzsön. Óvakodik min
den nesztől. Már a fának ágait is eléri. Jó magasan van 
a fészek. Fel-felpillant s ujult erővel tovább kúszik. 
Most megpihen s körültekint a környéken. Fák lombjai 
fedik el a kilátást, de arra a tisztás felé szabad a 
kilátás.

„Jézus!" kiált fel egyszerre s ugyanezen pillanat
ban lövés dördül el s egy kiáltás, csak egy: „Tógyer, 
gyilkos!" viszhangozza a fatetejéről s a gyilkos, mintha 
villám sújtotta volna, halálsápadtan néz a hang felé s 
majd csendesebben rohan s tűnik el a sűrűben.
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siessünk oda és vegyük el tőle. Ha a menesztést, 
tépázást ismételten tapasztalnék, akkor a madarat b e l e 
k ö t j ü k  egy vékony ruhába és úgy apportiroztatjuk 
mindaddig, mig a vizsla teljes nyugodtsággal, szabály
szerűen nem végzi e feladatát. Különben mindig 
tanácsos az apport-madarat vékony zsineggel körül
kötni, hogy a szárnyai ne csüngjenek, mert igy köny- 
nyebben veszi fel a vizsla. Kölyök vizslával nyulat ne 
apportiroztassunk, mert nem bírja el s csak rágódik 
rajta, a mi szokásává is válhat. Később azonban, ha 
teljesen kifejlődött, ezt is rábízhatjuk, de csak éber 
figyelem mellett. Mert különösen, a hol kevés nyúl 
van, ott a vizsla rendkívül ideges lesz annak láttára, s 
nehezen tarthatjuk vissza a beugrástól i s ; hát még ha 
már egyet-kettőt elfogattunk, — vagy csak előhozattunk 
is vele. Azért a nyullövésnél főleg vigyázzunk a kutyára, 
hogy az pontosan hasaljon és parancsszó előtt fel ne 
keljen; aztán pedig iparkodjunk döggé lőni a nyulat, 
hogy ne kellessen hajszoltatni, s azonkívül ne appor
tiroztassunk minden lelőtt nyulat, hanem vétessük fel 
a hajtóval, vagy vegyük fel magunk, hogy a kutya 
megszokja a fegyelmet, s csak akkor menjen a nyúl 
után, ha azt neki parancsoljuk. Hogy pedig az e téren 
elkövethető, helyrehozhatlan hibákba ne essünk, azt 
ajánlom, hogy a f i a t a l  v i z s l á v a l  s e m m i f é l e  
t á r s a s  v a d á s z a t r a  ne m e n j ü n k ,  mert az 
minden tekintetben igen rossz iskola neki.

Ha vizslánk az előtte lelőtt vadakat o d a h a z a  
szépen apportírozza, akkor megkíséreljük k i n t  i s e 
gyakorlatot úgy, hogy lövés után jó l k i t a r t v a  hasalni 
hagyjuk, aztán kissé hátrálva, lábhoz pisszentjük, leül
tetjük, s csak midőn már teljesen meghiggadt, küldjük 
a vadért az előirt vezényszóval.

Mindezek figyelembe vétele mellett is megtörtén
hetik, hogy egyébként kitűnő vizslánk mindenféle 
vadra és lövésre is beugrik. Ez esetben vigyünk ma

gunkkal a vadászatra egy ügyes fiatalembert azzal az 
utasítással, hogy a vizslát tartsa mellettünk vezetéken 
s midőn a vad előtör, vagy felrebben: mindannyiszor 
kiáltsa a „dropp“ vezényszót, s nyomaték kedvéért 
húzzon rá jót a korbácscsal. Ugyanezt kell tenni lövés 
után is és csak akkor küldjük a vad után, ha azt kutya 
nélkül nem kaphatnánk meg. E gyakorlatot aztán a 
teljes sikerig folytani és ismételni kell, mig a vizsla 
higgadtan nem nézi a vadat és tűri a lövést is.

Megemlítem itt, hogy a vízből való apportirozásra 
csak nyáron tanítsuk a vizslát, különösen pedig a 
rövid szőrüeket. Ez úgy történik, hogy eleinte 20—30 
cm. mélységű sekély vízbe kenyérdarabokat dobálunk 
mindig beljebb-beljebb és biztatjuk a vizslát, hogy 
menjen a vizbe (geh’ in’s Wasser) és hagyjuk, hogy 
a falatokat megegye. Ha fél a víztől, ne erőltessük, 
hanem várjuk be a legforróbb napokat, midőn önként 
is óhajtja azt; ha pedig szívesen megy a sekély vizbe, 
úgy fokozatosan mindig mélyebbre dobáljunk neki 
kenyeret, mígnem csakis úszva érheti azt el. Ha pedig 
már az úszástól sem fél, akkor tegyünk kísérletet könnyű 
fadarabok bedobásával, melyeket aztán cseréljünk ki 
nagyobbakkal is, mert a vizi vadak többnyire nagyok 
lévén, szoktatnunk kell ilyen tárgyakhoz. Folytatólag 
pedig lelőtt galambot, szarkát, varjut stb. dobunk a 
vizbe és ha ezeket is jó kedvvel hozza ki, akkor mehe
tünk vele vizi vadászatra. De itt is tartsuk be azon 
szabályt, hogy kutyánk csak parancsszóra mozduljon. 
Vizi vadászatnál ugyanis, ha a vadász álló helyzetben 
van, akkor a kutyájának folyton hasalnia kell, hogy a 
röpködő madarak figyelmét kevésbbé vonja magára; 
ha pedig a vadász mozog, a kutyája szorosan a bal
oldala mellett járjon s a lelőtt vad után is csak vezény
szóra szabad helyét elhagynia. E szabály a vizi vadá
szatnál annyival is szigorúbban tartandó be, mert gyak
ran megtörténik, hogy egy álló helyünkben rövid idő

Tóni, mintha eszét vesztette volna, nem kúszik, 
hanem esik le a fáról s rohan a tisztás felé, hol atyját 
látja elterülve a földön, vérpatak sugárzik, egy szót sem 
szól, csak egyet sóhajt és behunyja szemeit.

Mintegy varázsütésre az erdő felébred álmából. 
Heves szélroham száguld a fák lombjai között; ezernyi 
madárhang rikító, sivitó hangzik fel, ijedten röpködnek 
a madarak a fák között; a róka kíváncsian dugja ki 
vöröses fejét odújából s egy felriadt nyúl nagyokat 
ugorva bujkál a cserjék között.

Tóni fut, rohan az erdei lak felé. Mintha eszét 
vesztette volna, botlik a gyökerekben; a málnabokrok 
véresre karcolják, egy kiálló ág homlokán nagy véres 
nyomot hagyott, de ő nem lát, nem érez, fut, rohan, 
mígnem az erdei lakhoz ér és felkiált: „Anyám, anyám, 
apát meglőtte Togyer . . .  ott a tisztásnál . . .  én lát
tam, elfutott s apa ott fekszik s nem mozdul . . .  vér 
ömlik ki belőle . . . sok vér.“

Megélénkül a táj, az emberek futva rohannak a 
tisztás felé. Egyik a faluba fut a csendőrök után. Már

jönnek, hozzák az apát; nincs élet benne, kiszen
vedett.

S Tóni sir és beszél a csendőrök előtt. „Én lát
tam, ott voltam a nagy cserfán, vadgalamb fiókák 
után . . . láttam, hogy Togyer hirtelen előlépett s pus
kájával apámra lőtt. Apám mit sem félt, vállán volt a 
fegyvere; csak egy szót kiáltott, aztán a földre esett. 
Én nagyot kiáltottam s Togyer elfutott a sűrűség felé."

Togyert nemsokára elfogták. Nem is tagadta a 
tettet. Mintha eszét vesztette volna, bambán nézett 
maga elé, hagyta, hogy bilincsbe verjék. Mint a gyilkos 
Káinra az Ur szava, úgy hatott rá a kis fiúnak magas
ból jövő hangja: „Gyilkos, gyilkos!" Valami tulvilági 
bosszú hangjának tartotta. Elvitték s bezárták. Mig ki
szabadul, addig Tóninak is bajsza nő s valahol ur lesz. 
Mert hát Tóni tanul s komolyan törekszik emberré válni. 
De vájjon megtanul-e végre kacagni ? Ki tudja ?

Prokupek Sámuel.

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



alatt 5—6 lövést is tehetünk ; mig ellenben, ha már 
az első lövés után a vizbe eresztjük a kutyát, az lár
más csobogásával bizonyára elijeszti az esetleg felénk 
tartó többi vadat.

Arra is figyeljen a vadász, hogy ha vizivadászat 
után vizsláját kocsira veszi, akkor takarja be jó mele
gen, mert könnyen megbetegszik; ha azonban nincs 
kellemetlen idő, s esetleg a kocsin nem férne meg, 
hagyhatjuk futni is, ámbár a fiatal állatnak ez semmi 
esetre sem válik előnyére s csupán arra jó, hogy a 
meghűléstől megmentsük.

Az apportiroztatásra vonatkozólag általánosságban 
megjegyzem, hogy ezt a gyakorlatot sohasem szabad 
erőszakolni, hanem az ügyes tanító mindig megfigyeli, 
hogy a kutyájának mikor van ehhez jókedve, hajlandó
sága, s azt az alkalmat használja ki. Azonkívül pedig 
jó jegyezzük meg, hogy a p p o r t i r o z á s é r t  me g 
v e r n i  a v i z s l á t  s o h a s e m  s z a b a d ,  ha még 
olyan nagy hibát követett volna is el, mert ez a verés nagy 
kárunkra válhatik, minthogy tapasztalatok szerint sok
szor megtörtént már, hogy egyszeri megverés követ
keztében a vizsla többet szájába sem vette az apportot. 
Legyünk tehát türelmesek ezen gyakorlat tökéletesí
tésében.

(Folytatása következik.)

302  =  E R D É S Z E

T A N Ü G Y .
Pályázati hirdetés az erdőőri szakiskolák növendékeinek 

felvétele tárgyában.
(19345/1/4. 1904, szám.) A görgényszentimrei, ki

rályhalmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri 
szakiskolákba a folyó év október havában kezdődő uj 
két éves tanfolyamra, részint állami ellátás mellett, ré
szint saját költségen több növendék fog felvétetni.

A felvétetni kívánók, saját kezűleg irt folyamod
ványukat legkésőbb a folyó év julius hó 15-ig a m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumhoz terjesszék be.

A folyamodóknak a fennáló szabályok értelmében 
hitelesen igazolni kell :

1. születési bizonyítványukkal: hogy 17-ik életé
vüket már betöltötték, illetőleg az intézetbe való belé
pés napjáig 1904. évi október 8-ik betöltik, 35 évesnél 
azonban nem idősebbek;

2. kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos 
által kiállított bizonyitványnyal, hogy ép, erős, egész
séges, — munkához és az idő viszontagságaihoz szo
kott, edzett testalkattal s különösen jól látó, halló és 
beszélő képességgel bírnak;

3. iskolai bizonyitványnyal vagy ennek hiányában 
más, hiteles bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, jól 
irni, jól olvasni, és a közönséges négy számmüvelet 
szerint jól számolni tudnak;

4. a hatósági bizonyitványnyal: hogy erkölcsi ma
gaviseletük kifogás alá nem esik; ezen hatósági bizonyít
ványban egyúttal a folyamodó foglalkozása, családi álla
pota és az is kitüntetendő, hogy a folyamodó katonai 
kötelezettségben áll-e vagy sem.

Ezen okmányokon kívül mellékelni kell folyamod
ványukhoz :

5. azoknak, kik valamely gazdaságban vannak al
kalmazva, szolgálat adójuk bizonyítványát eddigi szol
gálatukról és végül

6. azoknak, kik az intézetbe állami ellátás mellett 
kívánnak felvétetni, hatósági bizonyitvány arról, hogy 
vagyontalanok.

A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványá
ban, hogy kérvényére a válasz mely cimre, mely vár
megyébe s mely postaállomásra küldessék.

A hiányosan felszerelt és a fentebb kitűzött ha
táridőn túl beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Tájékozásul megjegyzem még, hogy :
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és 

egészségi állapota az intézet orvosa által a fentebbi 
3-ik pontban megkívánt előképzettsége pedig az intézet 
vezetője által a jelentkezés alkalmával, szigorúan felül- 
vizsgáltatik, és azok, a kiknek szervezete hiányos, vagy 
a kik valamely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenved
nek, ugyszinte azok, akik a kellő sikerrel való tanul- 
hatásra elég előképzettséggel nem bírnak és végül azok, 
a kikről beigazolódik, hogy folyamodványukat nem sa
játkezüleg Írták, az intézetből azonnal elbocsáttatnak, 
illetve véglegesen fel nem vétetnek ;

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam 
láttat el ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmá
val azonban minden növendék magával hozni tartozik : 
6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár kapcát vagy 
harisnyát és egy pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria 
csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban;

c) a saját költségükre felvett növendékek az inté
zetben való tartózkodás idejére kapott ruházatért és 
ellátásért évenként, félévi előleges részletekben 300 
(Háromszáz) koronát tartoznak fizetni az államnak ; ennek 
biztosításra tehát a saját költségükre felvett növendékek, 
illetve szülőik, gyámjuk vagy munkaadójuk kir. köz
jegyző előtt kiállított okmányban kötelességet tartoznak 
vállalni arra nézve, hogy az évi 300 korona ellátási 
költséget a kitűzött időre az intézet vezetőjének kezei
hez pontosan lefizetik;

d) az állami ellátás mellett felvett növendék illetve 
szülői, gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha 
a növendék az iskolát a két évi tanfolyam teljes be
végzése előtt önként elhagyná, vagy az intézetből a 
fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, az inté
zetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított költsé
geket (egy évre 300 koronát számítva) az államnak 
szintén megtéríteni kötetesek s hogy ezt az iskola ve-

T I UJ  S Á G  _  . ___
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zetőjének felszólítása után legkésőbb 6 hét alatt telje
sítik, a végleges felvétel alkalmával bemutatandó köz
jegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak.

Budapest, 1904. évi junius hó.
M. Kir. Földmivelésügyi Miniszter.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Méhészek és gazdák figyelmébe. Az orszá

gos Méhészeti Eegyesület különös tekintettel arra, hogy 
méhészettel leginkább kisgazdák, tanítók .kisiparosok és 
egyéb kiskeresetű emberek foglalkoznak, kik a legtöbb 
esetben az első méhkast is alig tudják megszerezni, a 
midőn megkezdik a méhészkedést, — kezébe vette a 
Dzierzon kaptárak és az okszerű méhészkedéshez 
szükséges eszközök és kellékek, nevezetesen mézpergető
gépek, műlépprések, műlépek, acél- és bádogtárgyak, 
mézszállitó bödönök és némely gazdasági tárgyak gyár
tását és önköltségi áron való közvetítését oly célból, 
hogy a méhészkedést minél olcsóbbá és a legszegényebb 
embernek is lehetővé tegye. Az ezen tárgyakról szóló 
árjegyzéket kívánatra mindenkinek ingyen és bérmentve 
megküldi az egyesület. Azonkívül a méhészközönség 
méz- és viasztermelvényeinek értékesítését, a közösen 
előre megállapított eladási ár biztosítását és a posta
takarékpénztár utján való kifizetését is elvállalja minden 
provízió nélkül, sőt ingyen és bérmentve szállító edé
nyeket is ád kölcsön. A múlt évben 780 métermázsa 
méz került értékesítésre. Végül az egyesület mindenféle 
méhészeti és szállítási ügyekben ingyen ad útbaigazítást. 
Cím: Méhészegyesület Budapesten, VII. kér. *

* A bibliáról. A német tudósok alapossága na
gyon híres. Mutatja ezt M ü c h 1 e Emészt porosz lute- 
ránus lelkésznek most megjelent fejtegetése a bibliáról. 
Érdemes belőle egyet-mást idézni. A Noé bárkájáról 
ime ijeneket olvasunk benne: Mi a Noé bárkáját ren
desen nagyon kicsinek képzeljük. Silberschlag építészeti 
főtanácsos számításai szerint a bárka 22 lábbal magasabb, 
156 lábbal keskenyebb volt, mint a berlini királyi kas
tély. köbtartalma 450.000 köbméter lehetett. E bárká
nak három emelete, minden emeleten számos kamrája 
volt. Az alsó emeleten a nagyobb szárazföldi állatok, a 
középsőn kisebb állatok és az emberek, a felsőn a ma
darak lehettek. Mindenik emeleten nagy szénraktár volt, 
mert akkor még nem vad- és ragadozó állatok és az 
ember sem evett húst! A mi a bárka egyetlen ablakát 
illeti, a lelkész'negyon meggyőzőnek tartja egy kollé
gájának azt az állítását, hogy az Isten az összes állato
kat az özönvíz alatt valószínűleg téli álomba merítette, 
mert különben mit csináltak volna abban a nagy sötét
ségben ? Hiszen a bárkán lévő nyolc ember nem is 
etethette őket! Pompás dolog a cikkben az is, a mit 
Müchle ur a pátriárkák életéről mond. Leírja egyebek 
között a kilencszáz esztendős Ádámot, a mint ősuno
káinak elmondja a paradicsom történetét. Az emberek 
törzsapja, Ádám, 930 esztendős lett. A fia Seth, 912 
évet élt s körülbelül ugyanannyi idős lett a tiz ősapa, 
kiket pátriárkáknak neveznek. Egyikük, Matuzsálam, 
969 évet élt. Ez nekünk, rövid életű unokáknak, hihe
tetlennek látszik ; de a biblia józan olvasója tudni fogja, 
hogy a biblia oly éveket ért, a milyeneket most szám
lálunk. Milyen nagyszerű lehetett ez! Mikor a sok száz 
éves Adám unokái körében a paradicsomról, a szomorú 
bukásról és Isten nagyszerű Ígéreteiről beszélt! Gon

doljuk csak el, hogy Ádám még Sámuel életében élt, 
a ki Noé atyja volt. Noé pedig vízözön után, mely 
1657-ben történt a föld teremtése után, még 350 évig 
élt. A vízözön után az emberek életkora nagyon meg
rövidült. De ez nem lesz mindig igy. E világi korszak 
végén, vagyis a 7. évezredben az emberek ismét oly 
soká fognak élni, mint az özönvíz előtt. Ezt megígérték 
a próféták által. Fájdalmas tudni, hogy ezt a kort mi 
már meg nem érjük.

* A tigris. Az indiai kormány egy most kiadott 
jalentésében szomorúan panaszkodik — a tigrisek ellen. 
A jelentés szerint 1903-ban India középső tartományai
ban nem kevesebb, mint százkilencven embert pusztított 
el a tigris. Az ebben az esztendőben elejtett tigrisek 
száma 199 volt. Ezek a leteritett tigrisek azonban — 
ártatlan fenevadak voltak, egy se volt közöttük olyan, 
a melyiknek gyilkosság terhelte volna — a gyomrát. A 
százkilencven embert négy királytigris ölte meg és ezek 
közül egyet se tudtak leteriteni. A legfélelmetesebb 
közöttük egy nősténytigris, a mely egyetlenegy eszten
dőben ötvenhat embert ölt meg. Erre a négy tigrisre 
darabonkint 600 korona van kitűzve, de ugylátszik, 
senkinek sincs kedve, vagy kurázsija a bőrükre pályázni, 
mert még mindig vígan garázdálkodik mind a négy. Az 
elejtett 199 tigris beérte szarvasmarha-zsákmánynyal. A 
királytigrist roppant nehéz elejteni, nagyon ravasz állat 
és azt tartják róla, hogy „megérzi a fegyvert", a ki 
keresi, az nem tud ráakadni. Vannak vadászok, a kik 
éveken át járták az őserdőt a nélkül, hogy királytigrist 
láthattak volna. A tigris után a legfélelmetesebb fene
vad a párduc: ez tavaly száznyolcvan embert ölt 
meg Indiában; a farkasok ötven embert marcangol
tak szét.
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NAPI HÍREK.
— Vizbefult diák. Lippáról jelentik: A polgári 

fiúiskola négy tanulója fürödni ment a szabad Marosba. 
A sebes ár elragadta őket. Hárman a kotróhajók von
tatókötelébe kapaszkodtak s megmenekültek, a negyedik 
azonban, Tomin János IV. oszt. tanuló, Tomin János 
főerdész fia odaveszett.

— Szeged látványossága. Haering Ede szegedi 
praeperátor műtermének érdekes látványossága van pár 
nap óta. A praeparator ur ugyanis Giesing fiumei ha
lásztól és a „Neptunia" hajózási vállalat tulajdonosától 
egy emberevő cápát vásárolt. Ez az úgynevezett „Kék“ 
cápa“ (Carcharias gloncus Cav.). Fogazata igazán gyö
nyörű. Súlya meghaladja a 2 métermázsát. A nálunk 
ritka látványnak számos bámulója akadt a Zsigmond- 
utca 7. szám alatt levő műteremben.

— Megégett pásztorok. Szemán Mihály kartár
sunk közli velünk Balázsvágásról a következő megren
dítő eseményt: A balázsvágási határ Polenica nevű erdő
részében többen szarvasmarsát legeltettek s éjjel be
feküdtek egy kalibába, melynek elején tüzet raktak. A 
rozoga alkotmány bedőlt s maga alá temette a benne 
levő öt embert, a kaliba pedig tüzet fogott. Hárman 
szerencsésen kiszabadultak, de egy 18 éves legény és 
egy 12 éves leány annyira összeégtek, hogy mire na
gyobb segítség érkezett, mindketten meghaltak.
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— Agyonlőtt vadorzó. Letenyéről írják, hogy 
Tolmács, zalamegyei községcen e hó 12-én agyonlőve 
találták az ottani erdőben Poka István válföldi lakost, 
ki vadászati tilalom áthágásáért már többször büntetve 
volt. Itt azt hiszik, hogy Poka Istvánt vadorzó társai 
lőtték le, a csendőrség a tetteseket nyomozza.

— „Őrangyalom, vigyázz reám!“ Csodás ese
mény történt Komár városban. Az ottani pályafelvigyázó 
7 éves fiacskája a sínek között játszadozott és később 
ott elaludt, mit nem vettek észre. Mikor a kanizsai 
gyorsvonat berobogott, a gépész meglátta ugyan az alvó 
fiúcskát, de már nem volt képes megállítani a vonatot. 
S megtörtéut az a csodás dolog, hogy a nagy gép el
ütötte a kis fiút, de más baja nem esett, csak egyik 
ujját vágta el.

— Végzetes fürdés. Megrendítő katasztrófa tör- 
történt a minap Magyar-Óváron. Délelőtt tiz órakor Mayr 
Irén, Mayr János nyugalmazott főhercegi uradalmi fel
ügyelő szép, húsz éves leánya fürdés közben a Lajthába 
veszett. A fürdőház, melybe egyedül ment, nagyon sze
gényes alkotmány, melynek kosara sincsen. A viz folyása 
pedig roppant sebes, korlát vagy léc, a mibe fogódz
kodni lehetne, nincs. így történt, hogy az erős ár a 
fürdő leányt kisodorta a fürdőházból és nagy sebesség
gel vitte lefelé. A szerencsétlenséget rögtön észrevették 
a közelben lakók, a vizbefulló kiáltására oda is szalad
tak, de mégsem akadt, ki a mentést megkísértse. Pár 
perc alatt a főhercegi malom gátjához sodorta a viz, 
a hol holtan fogták ki a szerencsétlen szép leányt, a 
kit általánosan szerettek a társaságban.

— Halál egy gyónás miatt. Bécsben a Eleisch- 
markton egy Strassnern nevű cselédleány Wokác Anna 
szabónőt a nyílt utcán meggyilkolta. Késsel szúrta meg 
áldozatát, a ki nyomban összeesett. A földön vonagló 
áldozatát szitkokkal, rúgásokkal halmozta el, azután ék
telen kiáltozás között futásnak eredt. A közönség elfogta 
és átadta a rendőrségnek, a hol a még mindig rend
kívül zavartan viselkedő nőt eleinte őrültnek tartották. 
Utóbb kitűnt, hogy bosszúból gyilkolta meg áldozatát. 
Wokác Anna ugyanis megrágalmazta őt a gyóntató papja 
előtt. Kicsapongónak feslett életűnek mondotta. A pap 
e miatt megintette Strassnernt, a mit az érzékeny lelkű 
vallásos cselédleány annyira szivére vett, hogy halálos 
bosszút állott a besúgóján.

— Villámhárító imádság. Nagybecskerekről Írják, 
hogy Mallyfalván tegnapelőtt jelentkezett a várva-várt 
eső erős vihar alakjában. A jámbor sváb lakosság a 
villámlás tüze és a menydörgés zenéje mellett adott há
lát az Istennek. Kaiser Mátyás földmives is egész csa
ládjával imádkozott az asztal körül, a mikor egy elté
ved villám beszaladt a ház kéményén a szobába. Az 
imádkozó család ajkán elhalt a szó s holtra rémülten 
összekulcsolt kezekkel nézték, mint futkároz a villám a 
szobában, miközben összezúzza a képeket, edényeket, 
összeégeti a bútorokat, a nélkül, hogy nekik a legkisebb 
bajt okozná. A játék után az égi tűz kiszaladt az abla
kon s egy éppen ott elhaladtó embert érintett, de ennek 
sem okozott nagyobb bajt.

— „Vakuljak meg, ha olcsóbban adom." Jó-
ravaló, szorgalmas, alig harminc évet múlt házaló élt 
Pécsett, akit a közönség is, melynél áruit értékesíteni 
szokta, hitsorsosai is arról ismernek, hogy mindig, ami
kor árucikkeit kínálta és a vevők sokallották a kért árt, 
azzal felelt: Vakuljak meg, ha olcsóbban adhatom! 
Erről ismerték mindenhol, ahol csak megfordult, vala
mint arról, hogy nem vette lelkére ezt a kijelentést, 
mert ha nem akarták megfizetni a kért árt, engedett 
abból igen szívesen. És evvel a szegény házalóval tör
tént, hogy pár hónapokkal ezelőtt megvakult az egyik 
szemére és az elmúlt héten hályog borult a másik sze
mére is. Teljesült az átok, melyet magamagára mondott.

— Versenyfutás a vasúttal. Bártfáról írják, hogy 
egy fiatal sárosi tót legény neki indult a világnak azzal 
az erős szándékkal, hogy Amerikáig meg se áll. Osikó 
állomáson kiszállott s mire vissza akart menni a vonatra, 
az már indulóban volt s a kemény szivü kalauz nem 
akarta fölengedni rája. A tótnak a vonaton volt az egész 
cókmókja, nem sokat teketóriázott tehát, hanem futás
nak eredt és Raszlaviczán szerencsésen utói is érte a 
vonatot. A hosszú lábú tótot az utasok nemcsak meg
éljenezték, hanem derekasan meg is vendégelték.
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Szerkesztői üzenetek.
Bálint János urnák, S z e n t - Á g o t a .  A vadőri vizsga leté

telére vonatkozó feltételek, mint azt a lapunkban nemrég közölt 
miniszteri rendeletből láthatta: Írni, olvasni és a négy közönséges 
számmivelet szerint való számolni tudás; igazolása annak, hogy 
legalább 3 évig szakadatlanul vadászati gyakorlati szolgálatban 
állt; fedhetlen előélet és 20 éves életkor betöltése, ezeken kívül 
a testi fejlettséget és egészségi állapotot orvosi bizonyitvánnnyal 
kell igazolni. Eddig az egyedüli tankönyv, a melyből a vizsgára 
készülni lehet, a Honig István-féle „Vadőr" czimü tankönyv, 
melynek áttanulmányozása elegendő a vizsga letételéhez. — Binder 
Béla urnák, F e k e t e p a t a k .  Üdvözöljük előfizetőink sorában! Nem 
lenne szives jelesnek ismert tollával is támogatni? — Bencze 
Lajos urnák T J r s z á d .  A cimet kiigazítottuk; azt, hogy mi az, a 
miről árjegyzéket kér, nem tudtuk megérteni, szíveskedjék tehát 
megírni, hogy mi az: hangszer, vagy egyéb valami, akkor aztán 
tudunk céget ajánlani, melytől árjegyzéket kérhet — Spangl 
Imre urnák, S z e r g é n y .  A Stark Dezső-féle vadászvizsla idomi- 
tási könyvet az 1 K 20 f. vétele után azonnal postára tettük s azt 
hisszük hogy meg is kapta.
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A kiadóhivatal postája.
Gardiás Károly és Palkó Mózes uraknak. Előfizetéseiket 

már a múlt számunkban közölt kedvezmény szerint vezettük be 
s igy a lapot a 2 koronáért május 1-től szeptember végéig kapják. 
Kudi József urnák V e l s ü c z .  Szeptember végéig van előfizetve. 
Szlimák János urnák O s v a .  Előfizetése az év végéig rendezve 
van. Pfiszter Károly urnák P a d u r á n y .  Ön szintén az év vé
géig fizetett elő. Bakk Ferenc urnák, B u k ó v á .  A folyó hó vé
gén jár le az előfizetése. Fekete József urnák G y a l u .  A 8 ko
ronát köszönettel vettük. Kerekes Gusztáv kartársunk lakása 
Kahldorf, u. p. Szászkabánya, Krassószörénymegye. Megyesi 
Ferencz urnák O h u t a .  Folyó hó végén jár le. Gulezán Zakariás 
urnák Z s i d ó v á r .  A hiányzó számokat pótoltuk. Pécskai Döme 
urnák P e r e c s e n y .  Mikor bevonult a katonasághoz, lapja vissza
érkezett s a későbbi zavarok innen származtak, de most már 
utóküldéssel rendeztük a dolgot.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. junius 26. 39. szám.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

Nem kevésbbé érzi a magyar erdőgazda
ság az ilyen képzettségű egyének szükségét 
arra a célra is, hogy kisebb birtokok gazdasá
gának akár önálló ellátására szolgáljanak, s 
megelégedésre töltsék be azt a szerepűket, a 
melyet az ilyen alkalmaztatás hazánkban meg
követel. Kívánatos pedig az e célra alkalmas 
egyének kiképezése annál is inkább, mert a mig 
ma még azzal a kifogással élhet bárki is, hogy 
külföldiek alkalmazására megfelelő magyar egyé
nek hiánya utalta, addig a jövőben kizárólag 
erdőbirtokosainkra háruljon az ódium, ha a ma
gyar vér megtagadásával idegeneknek adnak 
kenyeret.

Alsó erdészeti szakoktatásunk reorganizá
ciójánál tehát ez a feltétel sem hagyható figyel
men kivül. Ne higyje azonban bárki is, hogy a 
szóban forgó szakoktatásnak e javaslatom sze
rint való kifejlesztése előbb-utóbb az olyan ér
telmű középiskolák kialakulására vezet, mint a 
minők pl. a magyar mezőgazdaságnak keszthelyi 
és debreceni, kolosmonostori, vagy kassai tan
intézetei. Ilyen irányban annál kevésbbé fejlőd
hetik az oktatás, mert az erdészet a jelzett is
kolákat az előzők szerint legfőképpen a műszaki 
segédszolgálathoz alkalmas altisztek nevelésére 
szükségelné, s csak alárendeltebb volna azon 
képesített növendékek száma, a kik kisebb bir
tokok gazdaságának önálló ellátásához jutnának.

A mezőgazdasági középiskolákhoz hasonló 
olyan szervezetű intézményekre, a hol a közép
iskolai jelleg dacára a gazdasági ismeretek tu
dományos alapon tárgyaltatnak, a magyar erdő- 
gazdaságnak szüksége nincs és belátható idő
ben nem is lehet, mig ellenben a mezőgazda
ság éppen Magyarországon a főiskola mellett 
ezeknek bizonyára kiváló hasznát veszi a kö
zépbirtokos osztály egy jó részének kiképzése 
céljából.

Ilyen értelemben vett középfokú erdőgaz
dasági tanintézet a német birodalomban is csak 
egy van, az eisenach-i ; mely azonban az utóbbi 
időben az akadémiává való kifejlesztésre törek
szik, a mint hogy nálunk is ilyen irányzat ész
lelhető a középfokú mezőgazdasági tanintézetek 
fejlődésében.

Ausztria volt az, a hol az eisenach-ihoz 
hasonló erdőgazdasági iskolák korán alkalma
zást nyertek. Weisskirchen (Morvaországban), 
Weisswasser (Csehországban), mint ma is ilyen 
értelemben működő iskolák, nálunk is ismert 
nevek, mert magánerdőbirtokosainknak nem egy, 
főleg idősebb erdőtisztje került ki ez intézetek
ből. Van ezenkívül hasonló, ha talán nem is 
teljesen olyan értelmű középiskola Bruckban, 
Pisekben, Lembergben és Sarajevoban, utóbbi 
mint az ottani technikai középiskola egy ágazata.

Ausztriában e középfokú szakiskolák tul- 
produkciója manapság már gondot okoz és nem 
kedvező hatású.
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Galíciában és Bukovinában jártamban ta
pasztaltam, hogy ilyen tanintézetekből kikerült 
egyéneket a kincstár és a hitalapok erdőgaz
daságát ellátó állami erdészet a műszaki se
gédszolgálat szerepében az erdei felméréseknél 
és egyéb techikai munkáknál napdijasokként 
alkalmazza. Érdeklődvén pedig ez egyének jövő
beli sorsa iránt, azt az értesülést nyertem, hogy 
tiszti minőségben az államszolgálatba vételüket 
a törvény tiltja; mégis napidijasokként azért 
alkalmazzák őket, hogy a tulprodukció foglal
kozást nyerjen addig is, amig végre magánbir
tokokon állást talál.

Az osztrák állam a maga altisztjei nevelé
sére Hall-ban (Tirol), Gusswerk-ben (Stájeror
szág), Bolechow-ban (Galícia) és Idriá-ban 
(Krajna) állított iskolákat, a melyek a mi jelen
legi iskoláinknál aránytalanul nagyobb mérvű 
olyan műszaki kiképzést nyújtanak tanulóiknak, 
mely ha nem is teljesen és minden irányban, 
de egy más alapelveiben megfelel annak az 
irányzatnak, a minőt a mi viszonyaink között 
is követendőnek tartok szakiskoláink elmarad
hatatlan reorganizációjánál.

Másutt is vannak hasonló intézetek!
Ismertetésekben középiskolának nevezik 

ugyan, de hasonló intézetnek tartom a finnor
szági Evois-ban levő iskolát, mely 2 éves tan
folyamon évente 8 tanulót nevel s fokozatosan 
25 tanuló kiképzésére lesz hivatva.

Ilyennek tartom Svédország 5 (bispgarden-i,

grönsinka-i, bjurfors-i, hunneberg-i és kolle- 
berga-i) állami erdészeti iskoláját, a melyek 
mindegyikébe évenkint 10— 10 tanulót fogadnak 
fel egy, a szeptember hó 1-től junius hó 15-éig 
tartó, de legközelebb már 117a hónapra kiter
jesztendő tanfolyamon való kioktatáshoz.

És ilyen bizonyára az Oroszországban mű
ködő 30 alsóbb erdészeti iskola is (Waldbau- 
schulen), a melyek az ország nagyon is vál
tozatos viszonyaira való tekintettel úgy vannak 
elhelyezve, hogy a helyi szükséglet céljaira 
megfelelő erőket neveljenek. A tanfolyam itt 2 
éves. A növendékek minden év felét az erdő
ben gyakorlati foglalkozás mellett töltik.

Az orosz-rendszerű oktatás sikerét kitűnő
nek mondják.

Meg kell különben jegyeznünk, hogy a 
most megnevezett országok ilyfajta erdőgazda
sági iskolái az illető nemzet viszonyai szerint 
berendezve, egymástól eltérők lehetnek bár, 
mégis, mint a róluk szóló ismertetésekben ol
vasom, az a közös vonásuk, hogy a természet- 
tudományokra csak oly mértékben terjeszked
nek ki, a mint azt az erdőgazdasági ismeretek 
megértéséhez a főleg gyakorlati oktatás sikere 
megkívánja; de annál gondosabban tanítják 
(főleg Oroszországban) a mennyiségtant és ok
tatják a növendékeket a földmérésre, valamint 
egyéb műszaki ismeretekre.)

Igazolhatják ezen ismertetések, hogy ott, a 
hol az erdészetre műszaki feladatok várnak,

— —
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Szieszta.

— A „Pesti Hirlap“ után. —
Junius van és teljes zöld pompájában diszlik a 

természet. Valami felséges, isteni eredetű erő van ebben 
a tiszta tide zöldben, a melyet mintha soha sem fenye
gethetne a hervadás veszedelme.

Az igazi zöld hónap a junius.
Májusban folytatása van a fák virágzásának, a mit 

a tavasz eleje kezd kicsalogatni. Március végén, jó lan
gyos időben, nyílik már a rózsaszínű mandula, meg a 
habos barackvirág; azután következik áprilisban a meggy, 
a cseresnye, a körte, a szilva és valamennyi között a 
legtündéribb szépség, az almavirág, a mi az idén még 
junius elején is káprázatos dísszel pompázott. Mindezek 
múltával, — a júniusi akácvirág után, — a hársé a

diadal, részegitően illatos zöld virágai által. íme, a hárs- 
nak még a virága is beleillik a junius erős, gyönyörű 
zöldjébe. A hársfavirág gyöngén sárga árnyalata csak 
éppen hogy valamicske eltéréssel mutat különbséget a 
fája egyszínű köntösétől.

Ilyen a junius: csupa zöld, a mibe már sokkal 
kevesebb tarkaság keveredik, mint a tisztán tavaszi hó
napokban.

A junius már a nyáré; huszonegyedikén a hivatalos 
nyár is megkezdődik. A rendes polgári időszámítás pedig 
junius-julius-augusztus határai közé helyezi a nyarat. 
Amikor a szeptemberi szél végigsóhajt a tarlón, akkor 
ősz van, akármit mond is a kalendárium tudománya.

Sokára lesz még az! . . .
Most junius van és a hogy itt heverek a dombon, 

egy nagy hársfa alatt: áthullámzik rajtam felülről a lát
hatatlan illat.

Van-e csodálatosabb valami, mint a virágillat?!.. 
A hangulatnak azt a szivdobogtató változatát tudja e 
még más gyönyörűség is úgy felkelteni? . . .
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világszerte gondoskodás történik az erdőgazda
ság műszaki segéderőinek olyan neveléséről, 
mely az ország vagy bizonyos vidék szükségle
tének megfelel.

Ilyen célokra a magyar erdőőri iskolák nem 
nevelnek megfelelő erőket, másfelől a tulajdon
képpeni erdőőri szolgálathoz nincs szükségünk 
évekre terjedő olyan értelmű oktatásra, mint a 
minőt a mi erdőőri szakiskoláink nyújtanak. 
Ebben látom ezen intézményünk hiányát, illetve 
célt tévesztett irányát és azoknak a kifogások
nak a magyarázatát, a melyek ezen iskolák 
példás működése dacára a belőlük kikerült 
egyének ellen több oldalról felmerülnek.

Úgy fogom fel ugyanis a kérdést legjobb 
hiszemü véleménynyel, hogy a kir. kincstár, va
lamint a nagyobb uradulmak manapság szép 
fejlődésnek induló erdőgazdaságaiban szükség 
van altisztekre, a mint hogy kisebb erdőbirto
kokon és akár az önálló gazdálkodás szolgála
tára szükségesek az olyan nevelésű egyének, a 
kik a mai erdőőri szakiskolai oktatásnál na
gyobb és intenzivebb, de főleg oly gyakorlati 
kiképezést nyertek, hogy nagyobb erdőbirtoko
kon a műszaki értelemben vett összes erdőgaz
dasági teendők segédszolgálatára alkalmasak 
legyenek; kisebb erdőbirtoknak pedig önálló 
ellátására megfelelő képességgel bírjanak és 
megszüntessék annak szükségességét, hogy ilyen 
hivatással birtokosaink külföldieket alkalmazza
nak. Indokolva látom tehát minden tekintetben

a vizmesteri, utmesteri, bányászati stb. iskolák
kal egyfokú erdészeti alsóbb tanintézetek szük
ségességét.

A védelmi, illetve a szónak szoros értelmé
ben vett erdőőri szolgálat ellátására elégséges
nek tartanám a 3— 4 hónapi tanfolyamon kita- 
nitott és ennek befejeztével a vizsgát kiállott 
egyének alkalmazását, a kiket ilyen szolgálatra 
lehetőleg maga az erdőgazdaság nevel s a ki
ket nagyobb erdőbirtokokon az erdőmunkások 
és más alkalmas egyének közül maga az erdő
biztos választ és küld a tanfolyamra. Ezek vé
geznék az erdő őrzést és a munkafelvigyázói 
teendőket.

A megfelelően kiképezett altisztek pedig az 
erdőtiszt vezetése mellett segédszolgálatot tel
jesítenének az erdőrendezés és ezzel kapcsola
tos külső és irodai tecnikai munkáknál. Se
gédszolgálatot végeznének az erdőgazdasági 
eszközök, vizi építések és magas építések ter
vezésénél és kivitelénél ; ép úgy az erdőgazda
sági meliorációknál, a melyekből nálunk az in
goványossá lett erdőtalaj lecsapolása, a vízmo
sások, földcsuszamlások, sőt lavinajárások be
építése körül a nagyarányú tarvágások kapcsán 
elégséges munka nyílik. Segédszolgálatot telje
sítenének fürészmüvek, magpergetők és más, az 
erdőgazdasággal esetleg kapcsolatba hozott ipari 
berendezések üzemének vezetésében; raktárak, 
anyagok kezelésében, valamint, ahol erdei vas
utak működnek, ezek üzemi szolgálatának ellá-

Hasonlithatatlan érzés ez minden máshoz.
Azok között az örömek között, a mit érzékeink 

szereznek nekünk: az illatokozta kéjben van a legtöbb 
tulvilági.

A látó érzékünk talán legbecsesebb; ámbár nagy 
viták folytak már arról, hogy a teljesen vak, vagy a tel
jesen süket ember-e a szerencsétlenebb. Ám a látás ön
állóságot ad akkor is, ha a hangok számára örökre 
meghalt az érzékünk. S a nagy természet felséges arcu
latának a szépségei csodálatosan megenyhithetik a szem
lélő lelkében a hallás elvesztésével járó elszigeteltség 
gyötrelmeit. De ez csak addig van igy, a meddig a fény 
tart. Ha jön a sötétség, a néma éjszaka: a fekete ma
gány még komorabbá válik a szegény süketnek. Holott 
a hang százféle fajtájú jelentkezése folyvást foglalkoz
tatni tudja az örök sötétségre kárhoztatott vakot, nappal 
úgy mint éjjel. A hangok költészete, a zene pedig ragad 
magával mindnyájunkat; érzéseket kelt, a melyek ellen
állhatatlan erővel hatnak ránk. Örömet és fájdalmat, 
lehangoltságot és lelkesedést, felpezsdülést és bús el- 
bágyadást egyképen okozhat a zene.

A mig a látás mindig valami nagy megelégedést 
ápol bennünk a miatt, hogy ime, a szemünkkel meg
ölelhetjük a világot; — addig a hallás, a zene révén 
érzéseinket ejti hatalmába s gyakran okoz olyan nyug
talanságot, a mi már szenvedés.

Ellenben az, a mit az illat által kapunk, valóságos 
kéj mindenkoron. Kisebb-nagyobb foka a megmámoro- 
sodásnak, a mi, hacsak pillanatokig tart is: egyszerre 
kiragad bennünket a száraz prózaiságból. Szinte szár
nyát érezzük a lelkűnknek, a mint a Paradicsomba, a 
legtisztább boldogság képzeleti otthonába, visszakiván- 
kozunk.

*
Ezt az eszményi kéjt érzem a virágzó hárs alatt 

a hol sziesztázom.
Előttem repcetáblák, a melyek nemrég még arany

sárga színnel folytak össze, a mikor dúsgazdag virág
zásban voltak. Gyönyörű az ilyen fényes, élénksárga, 
óriási folt a mezők zöldje között. Mintha a nap köntö
sének egy-egy foszlánya hullott volna a földre. Most 
már vége. Ez- már csak emlék. A repce érik, s ha le-
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tásában. Szolgálhatnának a kisebb irodai mun
kák végzésére és arra is, hogy az egyéb gaz
dasági teendőknél a gazdálkodó erdőtisztnek 
segédszolgálatot teljesítsenek s egyben a tulaj
donképpeni erdőőri szolgálatot ellátó egyének 
munkásságát ellenőrizzék.

Ily egyénekre a gazdaság belterjessége 
arányában és a szerint van szüksége a nagyobb 
erdőbirtoknak, a milyen arányú technikai fela
datok megoldását tűzte maga elé.

Külterjes erdőbirtokon, a gazdaság keve
sebb és egyszerűbb munkát nyújtó teendőinél 
és ahol műszaki feladatok megoldása sem kerül 
még sorra, legfeljebb a folyamatban levő erdő
rendezési munkáknál való segédkezés, az erdő- 
gazdaság irodai segédszolgálata, vagy a fen
tebbi tervezetben vázolt erdőőri alkalmazottak 
szolgálatának bizonyos kerületekre osztott fel
ügyelete képezheti teendőjüket. Mig belterjes 
erdőgazdaságban a fentebb vázoltak szerint, 
széleskörű és sokoldalú foglalkozás nyílik az 
ilyen egyéneknek, miért is számuk a gazdaság 
belterjességével kell, hogy szaporodjék.

Főleg manapság, amikor a kir. kincstár 
erdőgazdaságaiban a produktív beruházások ez 
évvel számottevő arányban megkezdődnek, ami
kor ennek alapján fokozatosan megnyílik a tér 
a belterjesebb és házilag űzött erdőgazdálko
dáshoz, az eféle képzettségű alkalmazottak szük
ségessége aktuális lett. Emelkedni fog a gazda
ság sokoldalú fejlődése révén és annak arányá

ban, amint magánerdőbirtokosaink is hozzálát
nak az erdőbirtok feltárásához és vele tért 
nyitnak az intenzivebb gazdálkodás kialakulá
sához, mely a műszaki feladatok egész soroza
tának megoldását hozza napirendre.

(Folytatása következik.)

Vizsla-tanitás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész. (Folyt.)

Azt is megemlitem itt, hogy ha a fiatal vizslát 
úgy tanítjuk apportírozni, hogy egy öregebb vizslával 
hozatjuk el az eldobott, vagy elejtett tárgyakat, akkor 
a fiatal tanítványt t a r t s u k  f o g v a  magunk mellett; 
ha pedig az öregebb vizsla mutatványai után ötét 
akarnék próbára tenni, ilyenkor meg az öreg vizslát 
fogjuk vissza, mert ha az apport után egyszerre fut 
mind a két kutya, nagyon gyakran megtörténik, hogy 
az öregebb csupa irigységből elmarja a fiatalt, a mi aztán 
a gyakorlat sikerére utóbb is rossz hatással szokott lenni.

E fejezet záradékában még arra nézve kell útba
igazítást adnom, hogy miként tanítsuk meg a vizslát a 
kocsiba való felugrásra és elhelyezkedésre. Ez ugyanis 
nélkülözhetetlen tudnivaló és nagyon lényeges, hogy 
bizonyos rend szerint történjék.

Ha magunk neveljük a vizslát, akkor már kölyök 
korában tanitgassuk, hogy lócára, székre, alacsonyabb 
fa-, vagy kőrakásra felugorjék és pedig mindig „hopp" 
vezényszóra, miközben jobb kezünkkel mutatjuk neki 
a helyet, a hova ugornia kell. E gyakorlat kenyérdara
bok elhelyezésével megy könnyebben. Később szán
kóba, majd alacsonyabb kocsiba ugratjuk és pedig

aratják, a csendes síkságra ezernyi-ezer vadgalamb jár 
majd tarlózni, szemecskélni.

A lapály medencéjében fehéren csillog valami s a 
villófényü fehérség olyan, mint az ezüst. Körülötte sö
tét smaragdszegély fut, mintha művészi keret volna. — 
Tó van ott; — nádassal övezett pusztai tó, a melyre 
ragyogón süt a nap s meghinti fehér fénnyel, hogy egy 
nagy fémlapnak látszik attól a viz.

Mezei távcsövemmel végigkalandozom a tóságot. 
Ugyan miféle fekete pontok sötétlenek rajta. Biz azok 
hókafejű szárcsák. Sütkérező cigánymadarak, a melyek 
a magány nyugalmában önfeledten ringatóznak a szelíd 
hullámokon.

Ez a távcső most az én mulatságom. Mert nagy 
szünete van a vadászatnak, a minek a szenvedélye más
fél hónap múlva bekerget a tóba, jól tudom. A junius 
még a családi örömek hónapja itt a szabad nép között 
s a tavi lakosság ez idei ivadékai nagyon rászorulnak 
az anyjokra.

Lám, a távcső lencséjének gyöngén szivárványos

határai között épen megjelenik a nádas szélén egy vad
ruca mama; mögötte elmosódó árnyékban, néhány há
pogó csemete lubickol, játszadozik.

Érdekes kép, minek a folytatását lesem.
Hajh, micsoda keveredés támad e közben a vizen, 

nagy hirtelenséggel! . . . A szárcsák vergődő repüléssel, 
szorosan a tó felületéhez tapadva szántanak végig a 
hullámokon s ámbár a hangjok ide el nem hallik, bi
zonyos, hogy gurrogva, viadozva, nagyokat csikkantva 
surrannak be a nádba. A vadruca mama is mintha meg
szeppent volna, visszafelé fordul; valószínűleg bekergeti 
a gyereknépséget a sűrűségbe, a honnan kész veszede
lem volna kimerészkednie.

Ok nélkül ez nincsen! . . . Keresem az okát: hát 
ime, ott kering a bárányfelhők alatt egy orvmadár, egy 
kerekszárnyu héja.

A szárnyas hiéna lassú mozgással lendül körül- 
körül, mintha vagy nagyon ráérne, vagy nagyon is 
figyelne valamire. Kifeszitett szárnyában minden evező- 
toll külön látszik. De kormánytollai egymáshoz simul-
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úgy, hogy elébb magunk felülünk és a vezényszó 
ismétlése után mutatjuk neki a kenyérdarabot, s ha 
felugrik, oda is adjuk neki és megdicsérjük. Majd arra 
tanítjuk, hogy nélkülünk is felugorjék oda, a hova 
mutatunk. Ha aztán a felugrás már jól megy, akkor 
szoktassuk úgy a vizslánkat, hogy ha bakra kell fel- 
ugornia, ott a kocsis lába mellett ülve helyezkedjék el, 
a lovak felé fordulva; ha pedig hátul kell helyet fog
lalnia, akkor vagy keresztben álljon, vagy feküdjék.

Természetesen eme gyakorlatokra csak üres gyo
morral kényszeritsük az állatot, tehát mindig etetés 
előtt, mert ilyenkor nemcsak hogy szívesen erőlködik 
a kenyérdarabok után, de másrészt tele gyomorral 
kedve sincs és nem is bir ugorni, s ha mégis eről- 
tetnők, rendesen az ellenkező eredményhez jutunk, t. i. 
a kutya félni fog e gyakorlattól.

Végül néhány általános szabályt jegyzek fel. Ilyen 
pl., hogy vizslánkat sohase bízzuk másra, sohase adjuk 
kölcsön. A megérdemelt dicséretet sohase mulaszszuk 
el és a büntetésben tartsunk mértéket; a kutyát kikötve 
püfölni, vagy rugdalni nem intelligens emberhez illő, 
brutalitás. Nézetem az, hogy okos bánásmód mellett, 
szép szóval többre jutunk a vizsla-tanitásban is, mint 
az úgynevezett parforce (kényszer) dressura durva 
eszközeivel. A ki kételkedik ezen állításomban, tegyen 
kísérletet; csak arra figyelmeztetem ismételten, hogy a 
vadászatra kitanitás leirt elvei mellett én mindig és 
csakis faj-vizslát értek.

Azt talán már fölösleges is mondanom, hogy a 
már egyszer kiképzett vizslát folytonos használattal 
tarthatjuk meg tudományában, mert vadászati gyakor
latok hijján minden előző fáradozásunk lassacskán 
kárba vész, s kutyánk jó tulajdonságaiból csak azokat 
fogjuk találni, melyek faj-jelleg gyanánt benne szület
tek. A hivatalokba nyűgözött városi urak drága kutyái
nál e jelenség igen gyakran észlelhető.

nak. Merev botként nyúlnak ki a ravasz, vérszomjas 
bandita testéből. Ez az óvatos szemlélődés útja. Látni 
abból, hogy emelkedik, magasabbra igyekszik, messzebb 
távlatokra vágyik. Egyelőre hát nincs, a mi lecsalja.

Mégis csak más a sas! Mily erő és határozottság 
van ehez képest a sas keringésben! . . . Amint bele- 
lóditja magát a végtelen ürességbe és a madárkirályhoz 
illő méltósággal suhint egyet-egyet: hogyan zúg attól 
a levegő! Farkát szétterjeszti s nagy ívben csavarodik, 
föl-föl, a mig csak láthatlanná nem válik a gyarló, fo
gyatékos emberszemnek.

Elgondolkodva kutatom az égi régiókat és ime, 
valahol az irdatlan magasságban, még a távcsövön át 
is csak fecskéknek látszó pontokat veszek észre, a mint 
a sas légkörénél magasabban úsznak.

Az a magasság már az alpesek fölött járó ködfelhők 
magassága. Azt még a madárkirály sem kívánja. A kik 
oda vágynak, azok a legtökéletesebb magány barátai. 
Onnan az ő szemökkel roppant térségeken lehet végig 
nézni.

____ _________________ ____  =  E R D É S Z E

III.
A vizsla egészségének ápolása- és gyógyításával 

kapcsolatban mindenekelőtt gondoljunk arra, hogy egy 
jó vizsla mily értéket képvisel akár a hivatásos, — akár 
a passionatus vadász birtokában.

Ily értelemben ez nem üzlettárgy, s mint helyesen 
mondani szokták : a z t  p é n z z e l  me g f i z e t n i ,  vagy  
k á r p ó t o l n i  n e m l e he t .  De éppen ezen oknál 
fogva utalok a legszorgosabb éberségre, melyet kedvenc 
állatunk érdekében kifejtenünk nemcsak szükséges, de 
szorosan véve erkölcsi kötelességünk is. Az állat szó
hiányát pótolja a mi szemünk és értelmi fensőbbségünk, 
melyhez mindenkor csatlakozzék az emberies, gyöngéd 
érzület. A ki ezek birtokában óhajtja gyámolitani leg
hűségesebb szolgáját, annak tudnivalók gyanánt a 
következőket ajánlom.

Az állatok egészségének egyik legfőbb alapfölté
telét kétségtelenül az élelmezés képezi, azért tartsuk 
be szigorúan és lelkiismeretesen az erre vonatkozólag 
elmondott szabályokat. Továbbá, ha csak lehetséges, 
minél gyakrabban legyünk jelen kutyánk etetésénél és 
ismételten figyelmeztessük a cselédséget, hogy sem  
for ró,  sem pedig t e l j e s e n  h i d e g  főtt ételt nem 
szabad adni az állatnak. Hasonlóan kötelességgé tétes
sék jelenteni, ha az állat meg nem enné rendes ételét, 
mert ez legtöbbször betegségnek a jele.

A v i z s l á n a k  m i n d i g  s z á r a z  é s t i s z t a  
f e k v ő h e l y e  l egyen.  Az istálló azért nem célszerű 
mert az erős ammoniák-szag gyengíti a kutya orrát. 
Hasonló oknál fogva ne szoktassuk a vizslát a kályha 
mellé, mert a nagy meleg is árt a szaglási idegeknek. 
Részemről legkevésbbé sem helytelenítem azt a szokást, 
hogy a vizsla mindig a szobában legyen. Ugyanis egy 
igazi vadásznak az sohasem kellemetlen, ha vizsláját 
folyton maga mellett látja; hogy pedig másoknak ne 
legyen kellemetlen, arról a dressura által gondoskodik.

Keselyük vannak ott. Komor halottrablók. Szomorú, 
kedvetlen gyászvitézek. A koplalás művészei; — jól- 
lakás tehetetlenjei. A mig üres a bendőjük, addig ver
senyt repülnek a viharral. Ha egyszer istenigazában jól
laknak; lomhák, akár a bálványkigyó.

Azok odafent ékesek mind a ketten. Nemcsak ma
gok, hanem alkalmasint a fiaik is, melyek még bízvást 
rászorulnak a szülei gondozásra; hiszen csak junius van.

Ki tudja hol vannak! . . . Erdélynek vagy Bosz
niának vagy a Kárpátoknak melyik bércén várják anyjokat.

A vén keselyű igy jár be kiszámíthatatlan utakat; 
s akik idelent vagyunk nem is sejtjük, hogy fölöttünk, 
a havasok régióiban, minő különös vándorlás és ólál
kodás folyik.

A mig a nagy pusztaságokon temetetlenül hevert 
a hullott jószág: Eldorádójok volt itt a keselyüknek. 
Most egyre ritkábban jelentkeznek. — De a ki nagyon 
keresi őket megpillanthatja néha igy is, a hogy most én.

Mily rettenetes távolság az! Pedig a mi keselyűink 
vállalkozása csak gyerekség a kondoréhoz képest. A

T ! ÚJ  S Á G
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Azonkívül nagy előnye ennek az, hogy a vizsla így 
nem csavarog, nincs kitéve annyira a megmaratás veszé
lyének és — a mi sok helyen lényeges dolog, — a 
megmérgeztetésnek sem. Gondunkat képezze az is, 
hogy vizslánk a tisztaság tekintetében el ne legyen 
hanyagolva. Különösen a hosszuszőrü állatokat gyak
rabban ki kell fésülni és kefélni, sőt meg is füröszteni. 
(Ezt nálam a kocsis végzi és hogy jobb kedvvel tegye, 
mindan évben kap érte egy malacot.) Lényeges ez 
annál is inkább, mert önmagunknak lesz kellemetlen, 
ha a piszoktól büdös állat jár és lakik velünk; de a 
tisztaság azonkívül nagy hatással van az állat egész
ségére és fejlődésére különösen. Arra is kell azonban 
vigyázni, hogy a vizsla tisztántartása hogyan történik, 
mert ha valami rosszakaratú cseléd bosszúságtól eltelve 
cselekszi, akkor nem lesz benne köszönet. A fésülésnél 
lassan és gyöngéden kell dolgozni, hogy a bőrt fel ne 
hasogassa és a szőrt ne tépje; a kefélésnél és fürösz- 
tésnél vigyázni kell a szemekre, a f ü l e k  b e l s e j é t  
p e d i g  a l e h e t ő  l e g g y ö n g é d e b b e n  kel l  t i s z 
t o g a t n i ,  mert az nagyon érzékeny és hamar kisebe
sedik. Fürösztés után a vizslát száraz, meleg, zárt helyre 
vigyük, mert a szabadban nedves testtel újabb piszkot 
szed magába és könnyen meg is betegszik.

(Folytatása következik.)
w  v  w  w  i f  y  y  w  Y  w  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y y y  y  y  y  y  y  y  y  y  --

HASZNOS TU D N IV A LÓ K .
-4  *-{•—

E rdőtenyésztés. E rde i m agvak. A hó kez
detétől fogva érik: az erdei cseresnye (Prunus avium), 
a közönséges kőris (Fraxinus excelsior), a komlós vénic 
(Ostrya carpinifolia), a fehér fűz (Salix alba). a saj- 
meggy (Prunus mahaleb), a keleti celtisz (Celtis austra- 
lis), a fürtös bodza (Sambucus racemosa), a kutyabenge 
(Rhamnus frangula), a zelnicemeggy (Prunus Padus), a

a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus). A csemetekertek
ben : pusztítjuk a gyomokat, gyomláljuk a csemeteágya
kat. Porhanyitjuk a földet a csemetesorok között. Száraz 
időjárásnál öntözzük és beárnyékoljuk a csemetékét. 
Előállitjuk a gyephamut és a korhadt földet. Egyenget
jük a vakond- és lótetüturásokat. Nyilt területeken véd
jük a csemetéket a gyomok- és cserjéktől való elnyomás 
ellen a gyomok kiirtása és a cserjék kivágása által. 
Ásatunk lecsapoló és vízlevezető árkokat és lecsapoljuk 
a posványos vizeket.

E rdőhaszná la t. A kihasználás nagyrészben 
ugyanaz, mint a megelőző hónapban. Azonfelül: a hó 
vége felé újból vághatunk kosárfonó fűzfavesszőt. A fo
kozatos felújítás alatt álló állabokban jelöljük és hajkol- 
juk a legközelebbi vágásnál kiszedendő fákat. Javítjuk 
az utakat és szükség szerint tisztítjuk az utakmenti 
árkokat. Gyűjtjük és értékesítjük az erdei gyümöl
csöket.

Erdővédelem . Vizsgáljuk és lekérgezzük a vo
nalas szu (Xyloterus lineatus) fogására ledöntött fákat. 
Az általa ellepett és megtámadott fákat ledöntetjük és 
szükség esetén uj fogófákat is vágatunk. Kivontatjuk és 
elégetjük a fehérjegyes fenyőbogár (Pissodes notatus) 
által megtámadott fenyőcsemetéket. Gyüjtetjük és pusz
títjuk a fenyőszövő pille (Gastropacha pini) petéit. Óv
juk az erdőt a fü-, alom- és lombtakarmánytolvajoktól. 
Óvjuk a tűzveszélytől. Ellenőrizzük az erdei gyümölcsök 
szedésére jogosítottakat. Bejárjuk és vizsgáljuk az erdő 
határait, a kimozdított határköveket beállítjuk, a meg
rongált határdombokat helyreállítjuk és megakadályoz
zuk az erdő határainak elszántás által való megboly- 
gatását.

V a d á sza ti á g yb e n
hozott korm ányrendeletek, határozatok, döntvények és 

szakvélem ények.
Szolgálati feg yverek  beszerzése. Némely 

erdőgazdaságnál sok gondot okoz a védszemélyzetnek 
szolgálati fegyverrel való ellátása, mert a fegyvergyárak-

kordillerák e griffmadara szinte maga is mintha felhővé 
válnék odafent, a többi felhő között, — úgy képzelem.

És kimondhatatlanul irigylem. Mert övé a legna
gyobb szabadság, a mit földszülötte a magáénak vallhat.

*
A hársfavirág illatát szivom, egyre szívom.
Elbágyadva, a nyári fuvalmaktól ellankadva, hall

gatom egy füzike sípolását, a mint a domb alatt a re- 
kettyésben hívogatja párját.

Ennek a parányi madárnak csupa bujdosás az élete 
s a lombot ha el is hagyja néha: csak azért van, hogy 
minél sürgősebben jusson el egy oltalmat és titkolód
zást kínáló más berekbe.

Zöldesszürke színével beleolvad a levelek közt buj
dosó árnyékba s maga is mintha mozgó árnyékká 
válnék.

Szép tiszta időben felül néha a fűzfa tetejére, on
nan ujjongja szét a világba egyhangú nótáját: „csil-csal- 
csíl-csal!“ De ha csak egy bábaszarka villan is feléje, már 
szökik, menekül, búvik, rejtőzik, eltűnik, hogy az ökör
szem se különben.

A kis gyáva! . . .
Hm! Mintha különb volna nála az a madáróriás, 

a mely a felhő ködében fürödve néz le a földtekére s 
a pici füzikét soha még csak észre sem veszi.

A nagy nem szökik, menekül, búvik, rejtőzik-e ő 
is — az e m b e r  elől? — mint minden, a mi él.

Mert lám, az isten képére teremtett ember termé
szetrajza azt tanítja, hogy a „homo sapienst“ féld! . . .

N —d.

N em  bánja  jobban.
— Azt hallom Józsi, hogy megházasodtál ?
— Nem hazudott, a ki mondta.
— Elvetted a szép kis Jolánkát.
— El én.
— Hej, de micsoda gyönyörűséges kis lány volt 

az, te Józsi. Holtomig bánom, hogy előbb meg nem 
kértem, mint te.

— De hiszen, nem  b á n o d  te a z t  j o b b a n ,  
m i n t  é n .
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bán megrendelt karabélyok ára felette magas, holott a 
célnak teljesen megfelelnek a hadseregnél uj fegyverek 
behozatala folytán használaton kivül helyezett lovassági 
karabélyok is, ezeknek beszerzési forrását azonban ke
vesen tudják, hasznosnak véljük tehát itt leközölni az 
erre vonatkozó miniszteri rendeletet, mely szól a követ
kezőképen :

Körrendelet az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
erdőbirtokosok erdőőrei számára előirt fegyverek beszer
zése ügyében.

35936/96. sz. földmiv. min. — Az erdőtörvény 
17. §-a alá tartozó birtokosok erdeinél alkalmazott 
erdőőrök számára a 72,086/95. szám alatt kiadott sza
bályrendelettel előirt fegyverzet beszerzését megkönnyí
teni óhajtván, értesítem a címet, hogy az ez iránt meg
keresett honvédelmi m. kir. miniszter ur a folyó évi 
28,917. sz. a. hozzám intézett átirata szerint intézkedett 
az iránt, hogy a vadászkéssel és minden hozzá tartozó 
felszereléssel ellátott teljes karabélyok szijjazat és táska 
nélkül, mely utóbbiakból átengedhető fölös készlet nem 
áll rendelkezésre, — darabonkint 6 (hat) forintért, a 
hozzá tartozó éles töltények pedig egyezer darabonkint 
57 (ötvenhét) forint 57 krajcárért előleges készpénz- 
fizetés és a felmerülő szállítási és csomagolási költségek 
megtérítése mellett a rendelkezésre álló honvédségi 
készletekből kiszolgáltassanak, megjegyezvén, hogy a 
rendes hadi töltények helyett kisebb hordképességü éles 
töltények is megrendelhetők, a melyek a célnak szintén 
megfelelnek s áruk egyezer darabonként csak 38 forint. 
Felhívom ennélfogva a címet, hogy erről az érdekelt 
erdőbirtokosokat értesítse és azokat hívja fel, hogy 
szükségletüket — a mennyiben azt ez utón kívánják 
beszerezni — a közigazgatási bizottsághoz jelentsék be. 
A megrendelések a közigazgatási bizottság által közvet
lenül és pedig a karabélyok iránt a m. kir. honvéd
központi fegyvertár parancsnokához Budapestre, a töl
tények iránt pedig a m. kir. honvéd-lőszerbizottsághoz 
Pozsonyba intézendők.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Fabánya. Nap-nap után az ősvilág csodái ke

rülnek napvilágra, mig egyrészük a múzeumokba jut, a 
javát a modern kor embere a saját céljára és jóvoltára 
használja. Tonking fővárosához, Hanrihoz közel, kutató 
francia mérnökök körülbelül 5—6 méter mélységben 
óriás kiterjedésű fatelepet találtak, a mely szinte kiak- 
názhatatlannak látszik. A páfrány- és mimózaszerü nö
vények törzse többnyire 1 méter átmérőjű és 15 méter 
hosszúságú. Földrengések, nagy rázkódások sülyeszt- 
hették el ezt a hatalmas őserdőt, a melynek faállománya 
a nagy gyantatartalom miatt nem rothadt el, hanem a 
mai napig épen megmaradt. A fa nagyon jól használható. 
A francia természettudományi társulat a tavasszal né
hány tagját megbízta, hogy kutasson az őserdő bogár
világa után is, mert a bányában rendkívül sokat talál
tak. A kiküldött két tag nagy sikerrel tért vissza, mert 
sokat megtudtak a diluviális korszak eddig ismeretlen 
bogár-világáról.

* Vas és fa a tűzben. A vasoszlopokkal és ru
dakkal biztosított modern házak égésekor kitűnt, hogy a 
vas nem felel meg a hozzája fűzött várakozásnak. Eleinte 
azt hitték, hogy a vasból és kőből épített nagy ház tö

kéletesen elientáll a tűz romboló hatásának. A tapasz
talat azonban mást mutatott. A színházakban fölhalmo
zott anyag elegendő táplálékot ad a tűznek s a vas
oszlopok, a hatalmas kőfalak vajmi kevéssé mérséklik a 
tűz erejét. A láng körülnyaldossa, izzóvá teszi a vas
oszlopokat, a melyek meghajolnak, elgörbülnek, elvesz
tik biztosságukat s esésükkel romba döntik a házat, a 
mely nélkülük talán még állhatott volna. A múlt hét 
egy napján hatalmas tűz támadt London kereskedő ne
gyedében. Öt hatalmas áruház dőlt romba s ezek mind 
vas-oszlopon, rúdon épültek. A hordó oszlopok meg
görbültek vagy a rájuk lövelt viz sugaraitól kettépattan
nak s magukkal rántják a falat. Különösnek tetszik, de 
igaz, hogy öreg tölgyfából készült ajtók, erkélyek és 
oszlopok megmaradtak mig a vas elpusztult. Legújabban 
megkisérlették a súlyosan megterhelt áruházak vasszer
kezetét védőburokkal ellátni. Kővel, aszbeszttel s rakott 
dróthállóval borítják be a vas oszlopot. Mindez azonban 
nagyon költséges és ennek tulajdonítható, hogy az em
berek visszatérnek a tüzmentesen impregnált faoszlopok 
használásához.

NAPI HÍREK.
— Halálozás. Molnár János m. kir. főerdőőr a 

szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál f. hó 16-án életénék 
69-ik évében s 30 évet meghaladó hü és odaadó szol
gálat után jobblétre szenderült. A könyörtelen halál 
akkor ragadta ki szerettei köréből, midőn hosszas szol
gálat után nyugalomra készült vonulni. Most már meg
van neki csendes pihenése a csak pár hét előtt elhunyt 
s hosszú 92 évet élt édesanyja oldalán, kit életében 
annyira szeretett és dédelgetett. Legyen mindkettőjük
nek csendes a pihenésük!

— Baleset a fűrészen. Mint sajnálattal értesü
lünk, lapunk egyik buzgó barátját és pártolóját, Győry 
Ödön kapnikbányai m. kir. főerdőőrt f. hó 10-én sú
lyos baleset érte. Midőn ugyanis a deszkerakások közt 
a munkásoknál rendelkezett, az egyik rakás ráborult s 
bal karját törte. Reméljük, hogy a gyorsan alkalmazott 
orvosi segély csakhamar visszaadja kartársunk épségét 
s elejét veszi valamely súlyosabb következményeknek.

— Agyonlőtt orvvadász. A bánokszentgyörgyi 
erdőgondnoksághoz tartozó ,,kozári“ erdőben vasárnap 
reggel halva találták Molnár József Rila, bánokszent- 
györgyi jómódú földmives embert. Molnár pénteken reg
gel azzal indult el hazulról, hogy a zöldbe megy. Há
rom napig nem adott magáról életjelt, de ez családjának 
nem tűnt fel, mert gyakran előfordult, hogy Molnár egész 
heteket szentelt orvvadászi szenvedélyének, melyért már 
gyakrabban büntetve is volt. Pénteken éjjel is vadászni 
volt, de akkor életével fizetett, mert eddig ismeretlen 
tettesek ez alkalommal agyonlőtték. Özvegyét s 6 kis 
árvát hagyott hátra.

— Megőrült diák. Az idei érettségi vizsgálatok 
sem érhetnek véget tragédiák nélkül. Pozsonyból azt 
jelentik, hogy a reáliskola egyik diákja, Redl János 
közvetlenül az érettségi előtt megőrült. A szerencsétlen 
fiatalembert a kórház megfigyelő osztályába szállították. 
Dr. Vámossy kórházi főorvos a hirtelen megőrülés okát 
az érettségi vizsgától való félelemben látja.
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— Növendékek fölvétele a postán. A kereske
delmi miniszter posta- és táviró segédtisztté való ki
képzés céljából a m. kir. posta, táviró és távbeszélő 
hivatalokhoz 1904-ben 255 posta- és táviró növendék 
felvételét engedélyezte. Azok a magyar honos ifjak pá
lyázhatnak, a kik a magyar nyelvet, a horvát-szlavón- 
országi illetőségűek pedig a horvát nyelvet szóban, 
Írásban bírják, továbbá a középiskola IV-ik vagy ezzel 
egyenlő rangú más iskola megfelelő osztályát hazai in
tézetben sikerrel végezték, 14 évesnél nem fiatalabb és 
16 évesnél nem idősebbek. E feltételeken kivid a pá
lyázók községi erkölcsi bizonyitványnyal feddhetetlen 
magaviseletüket, közhatósági orvosi bizonyítvánnyal pe
dig ép és egészséges voltukat is igazolni tartoznak. A 
felvételért sajátkezüleg irt, ivenkint egy koronás pénz
ügyi bélyeggel ellátott kérvénynyel 1904. julius végéig 
lehet folyamodni. A kérvény az illető posta- és táviró- 
igazgatósághoz címezve, ahhoz a posta- és táviróhiva- 
talhoz nyújtandó be, a hová folyamodó felvételét óhajtja. 
A folyamodványra a szülőknek, illetve árvánál a gyám
nak beleegyező nyilatkozata is ráírandó. A budapesti 
posta- és táviróhivatalhoz kiképzésre csak oly növen
dékek vehetők fel, kik helyben szülőknél vagy rokona
iknál laknak. A felvett növendék köteles a szolgálatot 
legkésőbb október 1-én megkezdeni. A növendékek 18 
éves koruk betöltéséig gyakorlati kiképzés alatt vannak, 
a kiképzés első félévében semmi javadalmazásban nem 
részesülnek, az első év második felében azonban kincs
tári posta-táviróhivataloknál havi 15 korona, a második 
évben havi 30 korona, a harmadik évben havi 40 ko
rona és a negyedik évben havi 50 korona napidij-áta- 
lányt kapnak. A növendékeket 18 éves életkoruk betöl
tése után a posta-táviró-igazgatóság székhelyén vizsgá
latra bocsátják és a vizsgálat sikeres letétele után kine- 
veztetésükig napidijas minőségben kapnak alkalmazást.

— Halálos küzdelem egy oroszlánnal. Rette
netes küzdelme volt Szomáliban Ewing angol őrnagy
nak egy oroszlánnal. Az őrnagy a bennszülöttektől 
hallotta, hogy a vidéken egy oroszlán több lovat és egy 
embert megölt. Egy másik tiszt társaságában elindult, 
hogy az oroszlánt fölkeresse. A nyomokon egészen egy 
bozótig haladtak, hol az oroszlán egyszerre alig húsz 
méternyire előttük termett. Az őrnagyot kisérő tiszt rá
lőtt a fenevadra, de csak gyengén sebezte meg, mire 
az oroszlán a vadászokra rohant akik félre akartak ug
rani előle, Ewing őrnagy azonban a magas fűben elbu
kott és fegyverét elejtette. A következő pillanatban az 
oroszlán rajtatermett és lábát marcangolni kezdte. Az 
őrnagy kísérője több lövést tett, de csak a negyedikkel 
tudta az állatot megölni, ekkor azonban már késő volt 
az őrnagyot megmenteni, mert az öt óra múlva iszo
nyatos kínok közt meghalt. (V. L.)

— Harc a kigyóketrecben. A new-yorki Cent- 
ral-Park állatkertjében rettenetes harc folyt le három őr 
és az óriáskigyók között. Az őrök bementek a ketrecbe, 
hogy a kígyókat megetessék, egyszerre azonban néhány 
kígyó, köztük a 12 méter hosszú legnagyobb hirtelen

megvadult és megtámadta őket. Kétségbeesett védeke
zésük dacára mindhárom őr súlyosan megsebesült. 
Egy kígyó beleharapott őrének kezébe s száját úgy kel
lett felfesziteni, hogy a kezet szabadon bocsássa, a má
sik őrnek egy rácsavarodott kígyó a lábát zúzta össze. 
Az őröket az állatkerti munkások mentették meg vesze
delmes helyzetükből. (V. L.)

— Paraszt-dráma. A Gyulához közel levő Ant 
községben, mint nekünk írják, titokzatos paraszt-dráma 
játszódott le, melynek földerítésén most fáradozik Anton 
Kom Lajos, a nagyváradi kir. törvényszék vizsgálóbírója. 
A minap ugyanis Kolozsi Imre ottani jómódú földes
gazda azzal búcsúzott el feleségétől, hogy a mezőre 
megy dolgozni, de a helyett a korcsmába ment. Az 
asszony későn rátalált s ezért szemrehányást is tett 
Kolozsinak, ki nemsokára kissé ittasan hazatért. Ekkor 
már a házban volt Kolozsi apósa és anyósa is. Kolozsi 
a korcsmái megszégyenítés miatt feleségét késsel ker
gette az udvaron. Az após látván, hogy a dühöngővei 
nem bírnak, a községházára ment segítségért. Ezután 
föltűnt Bodnár Sándornénak, a Kolozsiék szomszédjának, 
hogy az előbb zajongó házban csend lett, átment és 
benyitott az úgynevezett kisházba, a hol rémülve látta, 
hogy Kolozsi egy mellébe szúrt nagy késsel holtan fek
szik. Kolozsi felesége és anyósa azt állítja, hogy a dü
höngő öngyilkos lett. A körülmények ellenben arra is 
engednek következtetni, hogy az asszonyok ölték meg 
Kolozsit.
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Hirdetések és pályázatok.
2487/1904. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében megüre

sedett egy főerdőőri, egy erdőőri és két erdőlegényi 
illetve a fokozatos előléptetés esetén négy erdőlegényi 
állomásra az állományszerü i l l e t m é n y e k k e l  pályázat 
nyittatik.

A főerdőőri és erdőőri állomásra pályázók az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga letételét 
okmányilag igazolni tartoznak.

Az államerdészeti szolgálatban újonnan belépni 
akarók mint nemkülönben kivétel nélkül az erdőlegényi 
állásért folyamodók ezen kívül ép, erős testalkatukat, 
különösen jó látó, halló, és beszélő képességüket, kincs
tári erdészeti orvos, vármegyei tiszti orvos, vagy hon
véd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való 
bírását okmányilag igazolni kötelesek.

Az igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények 
fo lyó  évi ju l iu s  hó 15-ig  az alulirt m. kir. kincs
tári erdőhivatalnál — a pályázók elöljáró illetve illeté
kes közigazgatási hatóságaik utján — nyújtandók be.

Hiányosan felszerelt, elkésve és nem a fennebb 
előirt utón érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak.

Soóvár, 1904. évi junius hó 5-én.
M. kir. kincstári erdőhivatal.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. julius 3. 40. szám.

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

Elérkezettnek hiszem e mellett a tulajdon- 
képeni erdőőri szolgálatra hivatott egyének ké
pesítésének egyöntetűvé tételét. Szükségesnek 
látnám az ország több helyén most tartott min
den éves vizsgák szabályozását oly alapon, mely 
a jelzett 3— 4 hónapos tanfolyam látogatását 
feltételezi.

Az erdőtörvény 37. §-ának e) pontjában 
tett abbeli kijelentés, mely az erdőőri szakvizsga 
szabályozását a m. kir. földmivelésügyi és bel
ügyi miniszterek részéről kiadandó utasításnak 
tartja fenn, —  úgy hiszem — erre módot en
gedne. De még ha nem is mondanék ki köte
lezőnek a tanfolyam hallgatása, ha az ország 
több helyén ily előfeltétel nélkül tartanának is 
a tanfolyamok s csak ezek kapcsán, illetve ki
zárólag ezek befejezésével tartatnának meg az 
erdőőri vizsgák, úgy maguk a körülmények arra 
utalnák a vizsgát letenni szándékozók mind
egyikét, hogy a tanfolyamot látogassa s ennek 
révén a vizsga letételének sikerét a maga ré
szére biztosítsa.

Amint a mezőgazdaság sokféle ágazatának 
ilyen alkalmazottai részére hazánkban jó sikerrel 
működnek hasonló tanfolyamok, azonképpen 
szükségesnek látnám, hogy a gyakorlati életben 
úgyis különféleképpen és nem egyszer nagyon 
is hiányosan iskolázott erdőőr-jelöltek az ország 
egyes vidékei viszonyainak megfelelően ugyan,

de mégis bizonyos egyöntetűséggel képeztesse- 
nek ki, és a tanfolyam végeztével teendő erdő
őri vizsgálat alapján minősittesenek az erdőőri 
szolgálatra alkalmasaknak.

Szükségesnek látnám tehát és a magyar 
erdőgazdaság előnyére szolgálónak vélném az 
ilyen tanfolyamok nyitását az ország különböző, 
az erdőgazdasági viszonyokban egymástól elütő 
helyen. Ha manapság nem egy, magát képezte 
ember jó sikerrel teheti le a ma érvényben levő 
szabályoknak megfelelő erdőőri vizsgálatot, a 
melyhez köztudomás szerint a képességek alig 
képzelhető változatai jelentkeznek, akkor azt 
hiszem, az ilyen tanfolyamoknak a legjobb ha
tásuk lesz, mert az ismeretekben való egyönte
tűséget biztosítani s az ily célra megkívánt 
ismeretek átlagos fokát mindenesetre emelni 
fogják !

Meg kell jegyeznem ennek kapcsán, hogy 
az esetre, ha a törvény értelmének és követel
ményének megfelelő úgynevezett erdőőri vizsgálat 
a tanfolyamot végzettek részére tartatnék is fenn, 
az „erdőgazdasági iskolákéból kikerülők mi
nősítése nézetem szerint nem ütközhetnek ne
hézségekbe. Az ilyen iskolát záró vizsgálatot 
ugyanis az erdőtörvény 37. §-a alapján kiadandó 
újabb miniszteri utasítás a nagyobb fokú képe
sítés révén akadálytalanul nyilánithatná a tör
vény követelményei szerint megfelelőnek.

Azt hozhatná fel még bárki, hogy e két
féle kiképzés és képesítés a kincstári szolgálatba 
miként volna beilleszthető ? A válasz egyszerű!
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A fizetésrendezési törvénytervezet az erdő
őröket a javadalmak alapján a szolgák közé 
sorozza, inig a főerdőőröket és famestereket al
tiszteknek minősiti. Jövőre tehát a jelzett tan
folyam és ezt záró vizsgálat képesítené a szolgai 
rangban levő erdőőröket, mig altisztekül (a fő- 
erdőőri és famesteri rangnak megfelelően) olyan 
egyének volnának alkalmazandók, akik az előbb 
vázolt értelemben szervezett erdőgazdasági is
kolák valamelyikét jó sikerrel végezték s ekként 
az altiszti minősítés előfeltételéül szabott képe
sítéssel bírnak. Az erdőőr tehát, aki jövőre ka
tonaviselt erdőmunkásokból és hasonló foglal
kozású egyénekből választatnék, e 3 havi tan
folyam bevégzése és az erdőőri vizsga sikeres 
letétele után, államszolgálatban a szolgai rang
ban levő erdőőrré neveztetnék ki és ez az al
kalmaztatás és a vele járó foglalkozás volna 
élethivatása. AAig az erdőgazdasági iskolát vég
zett és katonaviselt egyének a 24 éves kor 
betöltése után — az államszolgálatnál — altisz
tekké neveztetnének ki, mint a minők ma a 
főerdőőrök és famesterek. Volnának tehát az 
erdőgazdaságban, mint ahogy vannak más állami 
ágazatoknál, fiatal, munkabíró, a szüségletnek 
megfelelő és kellően javadalmazott altisztek is. 
És volna az előzők szerint erdőőri személyzet, 
mely kielégített igényekkel és bizonyára meg
elégedetten teljesítené azt a szolgálatát, a melybe 
szegődött, mely képességének megfelel s azzal 
mindenesetre arányban áll.

Ez a beosztás, bizonyos átmeneti intézke
dések kapcsán a mainál egészségesebb helyzetet 
teremtene, megfelelne a gazdaság szükségleté
nek és a kor igényeinek.

De nemcsak az államnak, hanem magán
birtokosainknak is szükségük van ilyen altisz
tekre. És nemcsak a nagyobb szabású erdő- 
gazdaságokban, de az egy-két akadémiai kép
zettségű erdőtiszt vezette erdőbirtokon is érzik 
hiányát az ilyen képzettségű egyéneknek. Sőt a 
meglévő és nálunk ilyen erdőgazdaságokban 
gyakori u. n. „erdőhivatali-segéd“, „alerdész" 
és egyéb hasonló cimzésii vagy javadalmazásu 
állásokra is — mint több oldalról értesülök —  
manapság, alig vagy éppen nem kapnak a mű
szaki értelemben vett erdőgazdasági teendők 
segédszolgálatára alkalmas egyéneket. Főleg 
akkor nem, ha magyar honosok alkalmazásához 
ragaszkodnak.

Úgy az állam, mint a magánbirtok sokol
dalú követelményeinek helyes kielégítésére kell 
tehát az újonnan való szervezésre javasolt 
erdőgazdasági iskoláknak megfelelő egyéneket 
nevelniök. Érdemes ezért és már tárgyunk fon
tosságáért is, hogy az iskolai szervezet tekinte
tében is megvitassunk egy más fontosabb körül
ményt és megvilágítsuk a magunk nézetét né
mely kérdés tekintetében.

E kérdések a következők volnának:
1. Mily előismeretektől és milyen egyéb 

követelményektől tétessék függővé az ilyen isko
lákba való felvétel?

GlJ ——<3 ^ ------- <003

-------
V

Kozsibrovszky tréfája.
Irta: Mikszáth Kálmán

A „Ne okoskodj Pista“ cimii elbeszélést Írván, a 
melyben gróf Kozsibrovszky, a nagy tréfacsináló és fel
ültető szerepel, az elbeszélésem keretébe nem volt be
vehető egyik legjobb csinje, mert hátráltatta volna a 
cselekvény gyorsabb menetelét. De ha már benne vagyok, 
bizony nem sajnálom külön feltálalni.

Á dolog Rimaszombatban játszik. A nagy piacot 
kell elképzelni szép őszi napon; garmadával állnak a 
gyümölcsök a gyékény-sátrak alatt, ott ülnek a piros
pozsgás tiszolczi asszonyok a mogyoróiknál, diós
zsákjaiknál, a csinos zeheri menyecskék az alma-raká
sokon, s ha megáll előttük a vevő, megkérdezve:

„Édes-e az alma, édes ?“ dévaj mosolygással felelgetik 
vissza:

— Édes bizony, édes.
Hát persze, hogy a gonosz csont Kozsibrowszky 

oda is elvetődik és egy mogyorót áruló menyecskével 
kezd legyeskedni, a ki szívesen csattant elmés szóra, 
még ha egy kicsit csiklandós is, maga módja szerint 
még csiklandósabbat, de a mellett el nem felejti az 
üzletet sem.

— Ej no, de csintalan szája van az urnák — 
legalább már vegyen a mogyorómból!

Kozsibrovszky meg is vesz egy kézi kassal vagy 
nyolc-tiz itcényit, de mi az ördögöt tegyen most már 
vele? Egy percig zavarban van. Hanem a gondviselés, 
az csak mindig segít a pernahajder csinjeiben.

Ahol lép ki, ni, kapujából nagytekintetü Hiléczy 
Sámuel uram, az ásványtan tudós professzora, hosszú, 
brunótszin kaputrokkjában, bozontos, elhanyagolt üstö
kével és egyenesen a piacnak tart. Noha legény-ember 
még, görnyedten, totyakosan szedegeti kiaszott lábait, a
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2. Milyen alapelvek mellett történjék és 
hány évig tartson az oktatás ?

3. Hol legyenek az ilyen iskolák ?
A jelenleg működő erdőőri iskolákba való 

felvétel az elemi iskolák végzését szabja elő
feltételül, amit a javaslatom szerinti erdőgaz
dasági iskoláknál elégtelennek hiszek. Elemi 
iskoláink különfélesége és a velük elért ered
mények aránytalansága ugyanis az erdőőri is
kolákban is nehéz helyzetet teremt, mert szá
mottevő időt követel arra a célra, hogy a nö
vendékek az elemi dolgok megfelelő ismerteté
sére kioktattassanak. Ez a körülmény, másrészről 
az is, hogy az állami altiszteknél jobban nem 
javadalmazott népiskolai tanítókat képező inté
zetekbe a középiskola 4 osztályát végzettek 
vétetnek csak fel, végül pedig, hogy a legújab
ban szervezett utmesteri iskolákba szintén 4 
középiskolai osztálylyal, a régebbi keletű viz- 
mesteri iskolákba pedig a középiskola második 
osztályának biyonyitványával veszik fel a nö
vendékeket úgy hiszem indokolttá teszi, hogy a 
szervezésre javasolt erdőgazdasági iskolák is 
legalább 3 középiskolai és főleg polgári iskolai 
osztály elvégzését feltételezzék.

Kimondandó volna az is, hogy olyanok, 
akik ezenkívül valamely rendszeres erdőgazda
ságnál legalább 2 évig gyakorlati szolgálatban 
állottak s ezt közhatóságilag igazolni tudják, 
előnyben részesülnek. Valamint, hogy ezek kö
zött is első sorban vétetnek figyelembe az erdő- 
gazdasági alkalmazottak gyermekei.

melyeket sohasem dresszirozott táncmester, mert egész 
élete az ásványvilág buvárlatában telt el s különben 
sem nézi sokra ezenkivül a világot. Olyan az előtte, 
mint egy lábbal fölrúgott hangyazsombék. A rúgást a 
tudomány adja. A sürgő-nyüzsgő hangyák, a szamarak 
ellenben azt hiszik, hogy valami általuk megállapított 
célból jönnek-mennek. Pedig mennek, mert lökést ka
pott a dombjuk.

De ha nagytekintetii Hiléczy professzor ur nem 
vet ügyet a mozgó-rajzó hangyákra, ő tudósságát azok 
ugyancsak megnézik, mert meglehetősen furcsa alak. 
Épen az átellenes ablakból is a két Majornoky kisasz- 
szony nevetgél (gyönyörű két szőke fejecske egymás 
mellett), egymásnak mutogatva valami különöset a tudós 
ur alakján, vagy öltözetjén. Érdekes volna tudni, hogy 
mit beszélnek, — de végre is lehetetlen. Az ördög 
tudná azt, hogy ilyen két pajkos fejecskében mennyi 
csintalanság elfér.

Elég egy pillantás az utca öblébe Kozsibrovszky- 
nak. Látja Hiléczyt és látja szép rokonait, a Majornoky

A 20 éves életkor betöltése egy további 
előfeltételül volna kimondandó. A vizmesteri 
iskola 18, az utmesteri 20 éves minimális élet
kort követel és maximálisnak mindkettő 30 évet 
jelez. Ez az utóbbi két korhatár volna az erdő- 
gazdasági iskolánál is a legkedvezőbb. A 18-ik 
életév betöltésének előfeltétele egy tekintetben 
ugyanis hátrányos, mert az ilyen egyének az 
iskola végeztével katonasorba kerülnek s a 3 
évi katonai szolgálat alatt a tanultakból sokat 
felednek. A 20 éves minimális korhatárnál ez 
ki van zárva. A legtöbb ugyanis először végezi 
a katonai szolgálatot s csak annakutána jelent
kezik a felvételre. Az iskola igy komolyabb és 
fegyelmezettebb anyaghoz jut, s olyan egyéneket 
oktat, a kik az intézetből közvetlenül kerülhet
nek a gyakorlati életbe és 24 éves korukban 
már altisztekké kinevezhetők.

A harmadik, nem kevésbé fontos előfeltétel 
erős és ép testalkat, mely — tekintettel az 
erdőgazdaság követelte szolgálatra — a legszi
gorúbban volna számba veendő. Miután pedig 
a katonai szolgálatnak is éppen ez a feltétel 
alkotja elsőrendű kellékét, legalább az állam
szolgálatba készülő egyénektől a katonaviselt- 
séget, sőt az altiszti rangot megkövetelni lehetne 
már az iskolában való felvételnél. Kívánatosnak 
látom ezt annál is inkább, mert e felvétel bi
zonyára nálunk is olyan kedvező eredménynyel 
járna, mint a külföldön, ahol is erre régebb 
idők óta kiváló súlyt helyeznek.

Természetesnek és a további indokolásra

kisasszonyokat, héja tekintettel. Ő mindent észrevesz. 
Hopp! megvan! Tudom már, mit tegyek a mogyo
rókkal.

S alig hogy áthalad mellette a tudós professzor, 
szemüveges szemeit a földre szegezve, hiszen a földben 
vannak az összes titkok, hirtelen odaint egy ácsorgó 
suhancot:

— Gyere ide, fickó, tudod-e, hol laknak a Major
noky kisasszonyok ?

— Nem tudom.
— Amott néznek ki az emeleti ablakból. Az a két 

szép leány. Tudod-e már?
— Nem vagyok vak.
— Fogd ezt a kosarat, vidd el nekik, megér

tetted ?
— Nem vagyok siket.
— És mondd meg, hogy Hiléczy professzor ur 

küldi. Meg tudod mondani ?
— Nem vagyok kuka.
— Hát mikép mondod ?
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fölöslegesnek tartom, hogy a magyar nyelvnek 
szóban és Írásban bírása, a magyar honosság, 
a kifogástalan erkölcsi élet stb. mint szokásos 
előfeltételek ezúttal sem volnának figyelmen kívül 
hagyandók.

A szervezésre javasolt erdőgazdasági okta
tásának vezérelvéül a minimálisra redukált el
méleti, de annál intenzivebb gyakorlati irányt 
vélem követendőnek.

Arra kellene tanítani a növendékeket, a mire 
a gyakorlati életben szükségük van, s olyan 
arányban kellene kiképezni őket, a milyen arány
ban ezen ismeretek a mindennapi élet és az 
erdőgazdaságnak mai fejlődési foka megkívánja.

A tulajdonképpeni erdőgazdasági kérdése
ket tehát kellő belterjességgel ugyan, de a gya
korlati szükséglet módján és értelmében kellene 
tanítani.

A természettudományok annyiban volnának 
ismertetendők, a mennyiben azok a gyakorlati 
erdőgazdálkodás keretében szükségesek.

A mennyiségtannak a műszaki segédszolgá
lathoz szükséges része gyakorlati példák kap
csán fontos tárgya lenne az oktatásnak.

A mértan elemei olyan arányban szüksé
gesek, hogy a növendékek azok kapcsán a tér
fogatok, tömör és ürfogatok, a lejtviszonyok 
stb. mérési módjait nemcsak egyszerű eszkö
zökkel, de műszerekkel is begyakorolhassák s 
technikai vezetés mellett a gyakorlati élet kí
vánalmai szerint alkalmazni is tudják.

(Folytatása következik.)

Vizsla-tanítás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész. (Folyt.)

A gondos ápolás kétségtelenül nagy biztosíték az 
állat épségben maradására, de mindamellett megtörtén
hetik, hogy a vizsla beteg lesz és pedig különböző 
jelenségek között. A leggyakoribb betegségek egyike 
a b ő r b a j. Az állat testén koszszerü szenny keletkezik, 
mely körül a szőrzet teljesen kihull. Ez a t i s z t á t a 
l an s á g k ö v e t k e z m é n y e .  Gyógyítása úgy történik, 
hogy 3—4 pakli olcsó pipadohányt 5—6 liter forró 
vízben lefedve, fél napig áztatunk, nzután a dohányt 
jól kifacsarjuk, s ezzel a lével mindennap e s t e  be
dörzsöljük az állat testét; ez alkalommal a szemek 
körül óvatosak legyünk, mert a dohánylé nagyon égeti, 
ha bele cseppen. Ugyanazon hatást érjük el burgonya 
héjának főzetével is. Természetesen ezen kezelésnél 
főkellék, kogy az állat tiszta, száraz helyen tartassák. 
Veszedelmesebb bőrbaj az, midőn a jól tartott eb testén 
apró genyes hólyagocskák keletkeznek, melyek oly 
nagyfokú viszketegséget okoznak az állatnak, hogy az 
kínjában lenyalja az egész szőrözetét. Ez az úgyneve
zett „eccéma.“ Jelentkezése esetén azonnal állatorvost 
kell hivatnunk, mert csak orvosi rendelésre lehet meg
szerezni a biztos gyógyulást nyújtó orvosságot, mely
nek használata alatt a vizslára szájkosarat tegyünk. A 
bőrbeteg kutyát lehetőleg különítsük el a többitől és 
a lakószobában se tartsuk.

Szintén gyakori vizslabetegség a s z e m b a j .  Ez 
többféle lehet. Van gyulladás, könnyesség, csipa és 
kosz. A szemgyulladás keletkezhetik meghűléstől, ütés
től, idegen tárgyaktól (fü, fűmag, tüske, por, mész, 
dohány stb.). Ha a gyuladt szemben nem találunk 
semmiféle eltávolítható idegen tárgyat, akkor a bajt 
orvosolhatjuk hideg borogatással, finom fehér cukorpor 
befuvásával és aludt-tejjel, mely utóbbit kis adagokban 
a beteg szembe nyomogatjuk. Főkellék, hogy a beteg-

— Hogy Hiléczy professzor ur küldi.
— Nagyon helyes; itt van ez a fényes kéthatosos, 

ha jól elvégezted és visszajösz, még egy ilyet kapsz 
tőlem.

A gyerkőc visszajött tiz perc múlva.
— No, mit mondtak ?
— Nagyot nevettek.

*
Már talán régen el is felejtette Kozsibrovszky az 

ő csinjét, midőn egy nap felolvasás volt Budapesten az 
akadémiában, a mit a tudós Hiléczy Sámuel tartott 
(mert Hiléczy 1. tagja az akadémiának): „A kövek 
alakja az özönvíz előtt." Ez volt a „kiváló fontosságú" 
értekezés tárgya. Hogy milyenek voltak a kövek az 
özönvíz előtt, habár ott voltam és gróf Kozsibrovszky 
t. képviselőtársam mellett ültem a hallgatóság közt, 
még sem tudnám már elmondani, de azt hiszem, hogy 
akkorában nem lehettek oly cudar kemények, mint most, 
mert a tudós kollégák a felolvasó körül elég kényel
mesen aludtak rajtuk, azonban a felolvasás után föléb

redtek és a vidékről jött tudós tiszteletére egy kis 
vacsorát hevenyéztek az István-vendéglőben és noha 
már éjfél volt, sehogy se volt kedvük aludni. Beszél
getés közben egyszerre csak Rimaszombatra fordult a 
figyelem. A tudós fiatal ember (mert negyven éves még 
a professzor ur) szokatlanul derült volt ezen az estén, 
dicsérte a városka levegőjét, az ivó-vizet.

Kozsibrovszky közbeszólt:
— Azonfelül igen jó lakásod van, kedves öregem, 

fölséges kilátással.
— Nem valami különös a kilátás, mindössze egy 

kopasz domb s még távolabb a szőlők, a melyekben 
már a philoxera gazdálkodik.

— Ohó, ne titkolódzál, kedves öreg. Én a vis a 
vis-kat értem, a két szép Majornoky kisasszonyt átel- 
lenben.

A professzornak elborult a homloka. Egy fájdal
mas vonás tette sovány, barázdás arcát még szomo
rúbbá.
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ség tartama alatt óvjuk az állatot a hidegtől, széltől, 
portól és fáradalmaktól, tehát v a d á s z a t r a  se h a s z 
n á l j u k .  A vizsla szemeinek folytonos könnyezését 
hasonló okok idézhetik elő, mint a gyulladást és 
hasonlóképpen is gyógykezeljük. Nagyon előnyös azon
kívül a baj orvoslására, ha az állat beteg szemét min
den reggel előbb vizes-, azután száraz, tiszta ruhával 
megtörölgetjtik, vagy legalább a kutya fül-lebenyével 
cselekedjük ezt.

A vizsla-kutyák szemeinek csipásodását legtöbb 
esetben a helytelen élelmezés okozza, t. i. a sok hús 
és zsíros ételek. Ha tehát állatunk e bajba esik, vál
toztassunk az étrenden az előirt rendszer szerint.

A szemeken jelentkező koszosodással (egyidejűleg 
a szemek körüli szőrözet is elhull, s erről lehet felis
merni. E betegségnek forrása a tisztátalanság és biztos 
orvossága a dohánylé, óvatosan alkalmazva és tisztán
tartással párosítva.

Gyakran tapasztalható betegség a kutyáknál a 
f ü l f á j á s  is. Ennek okául a balhiedelem általában 
holmi férgeket kárhoztat, pedig az egész baj a hanyag
ság, — az állattal való nemtörődömség szüleménye. 
Mikor ugyanis kutyánk a fejét rázva, csattogtatja füleit, 
vagy mikor hátulsó lábaival véresre kaparja azt, akkor 
nem cselekszik mást, mint hogy a fülek kagylójában 
megkeményedett zsiradék-szülte viszketegséget csilla
pítja. E bajnak elhanyagolása nemcsak tűrhetetlenné 
teszi az állat közellétét, de könnyen vesztét is okoz
hatja a betegnek, sőt a kínos szenvedés következtében 
dühösségbe is eshetik, Pedig mily könnyű e bajnak 
orvoslása! Ha észrevesszük (és pedig észre kell ven
nünk !), hogy vizslánknak a füle belülről nagyon pisz
kos, a mi kellemetlen szaga által is elárulja magát, — 
langyos vízbe mártott, igen puha és vékony ruha
darabbal jó mélyen kitörülgetjük azt, de nagyon óva
tosan, mert a fül belső fala nagyon könnyen kisebe
sedik. E közben a fülek tövét morzsolgassuk meg

ujjainkkal, a mi az állatnak különösen jól esik. Ha 
pedig az összegyülemlett fülpiszok már viszketegséget 
idézett volna elő, s az állat vakaróznék, vagy a fejét 
rázogatja, — miközben néha még a füllebenyek is ki
sebesednek, — akkor öntsünk valami olcsó kanálba 
egy kis tiszta sárga olajat, vagy glicerint, melegítsük 
meg azt a gyertya vagy lámpa felett langyosra s aztán 
mindkét fülbe öntsünk ebből egy gyüszünyit. Ezalatt 
a fejet tartsuk jól oldalt fekve, hogy az olaj minél 
mélyebbre hatolhasson, s közben folyton morzsolgassuk 
a fülek tövét. Ezt kell ismételni néhány napon át, s 
ha azután a füleket még langyos vizzel is kimosogatjuk, 
a bajnak bizton nyoma vész. Ugyanezt petróleummal 
is megtehetjük, de annak kellemetlen szaga van; a 
hatás azonban egy. Néha bolha, légy, vagy más efféle 
bogár is bejut a kutya fülébe, s ez nagyon megzavarja 
őt úgy, hogy nyugtalanul futkos jobbra-balra és folyton 
rázza a fejét. Ilyenkor öntsünk a füleibe tiszta, langyos 
vizet, vagy a biztosabb siker kedvéért szintén egy kevés 
olajat.

Nem ritka betegség a kutyáknál az o r r - b a j 
sem, a mi tulajdonképpen belső eredetű s jellegében 
nagyon hasonlít az influenzánkhoz ; a kutyánál s zopor -  
n y i k á n a k nevezik. Ezt többnyire meghűléstől kapja 
az állat és abban nyilvánul, hogy egész testében el
bágyad és folyton prüsszög, miközben az orrán át 
genyes váladékot távolit el. Orvoslásul tartsuk a kutyát 
zárt, m e l e g  h e l y e n ,  könnyű ételekkel etessük és 
naponként háromszor (reggel, délben és este) adjunk 
a szájába 5—6 csepp aconit-tal itatott fehércukor
darabkát, s tartsuk addig zárva a száját, mig a cukor 
el nem olvad. (Az aconit méreg, csak orvosi rendel
vénynyel kapható.) Ha a szopornyika következtében a 
kutya orra kisebesednék, — a mi gyakori eset, — azt 
s ó t a l an ,  m a r h a f a g g y u v a l  k e n e g e s s ü k .

A szopornyikánál veszedelmesebb az úgynevezett 
„kutyabetegség“. Ez többnyire az egy évnél fiatalabb

— Oh, azokat a szegény leányokat érted ? Szivem
ből sajnálom. Megőrültek.

Most Kozsibrovszkyn volt a sor megijedni.
— Ne beszélj! Az nem lehet! Engem nem érte

sítettek semmiről. A legkedvesebb unokahugocskáim.
— Már pedig azok megőrültek.
— Megfoghatatlan! — kiáltott fel Kozsibrooszky. 

— Mind a ketten ?
— Mind a ketten, — mondá a tudós rendületlen 

meggyőződéssel.
Kozsibrovszky, az a léha, vig fráter, belesápadt a 

rémületes hírbe,, annál is inkább, mert eszébe jutott, 
hogy nagyatyjok, Majornoky Gedeon is Döblingben 
halt meg.

Az unokákra szokott visszatérni az efféle.
Eltolta a boros poharat magától, kialudt a havanna 

a szájában, izgatottan odahuzta székét Hiléczyhez.
— És hát mit tudsz, kérlek, a részletekről ? 

Milyen körülmények közt történt ? Mi mégis a rög
eszméjük ?

Hiléczy csodálkozó szemeket meresztett Kozsi- 
brovszkyra.

— Hát hogy tudnám én ezt? Értek én az ilye
nekhez? Törődöm én az ilyenekkel?

— Tudom, hogy csak kövekkel foglalkozol, de 
csak mégis hallanod kellett . . .

Én soha se szoktam hallani semmit, — szólt a 
professzor önérzetesen. Én vagy tudok valamit, vagy 
nem tudok. Hallomás után nem beszélek.

— De már engedd meg, kedves barátom, ha 
nekem elmondod a hugocskáimról ezt a szomorú dol
got, mégis csak . . .

— Mondom már, hogy semmit se hallottam.
— Teringettét, akkor hát honnan tudod?
A professzor uron valami zavarféle látszott, res- 

telte elmondani, a mi következik, habozott egy percig, 
hogy az illusztris társaság kisszerűnek, közönségesnek 
fogja találni az ilyen köznapi hitványságot, végre azon
ban mégis a közlésre határozta magát.
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állatokat tizedeli meg, de ismét csak azért, mert a 
hanyagság, nembánomság ajtót nyit neki. Ugyanis e 
betegség leggyakrabban emésztési zavaroktól származik, 
melyhez később a belszervek teljes pangása következ
tében vérbomlás áll be, a pusztulással kapcsolatban.

A bajnak külső jelensége abban nyilvánul, hogy 
az állat nem eszik, bágyadt, szomorúan néz, keveset 
mozog, napról-napra gyengül és csendesen kimúlik. 
Ennek is egyszerű az orvossága, csakhogy azt egy 
kis éberségnek kell megelőzni! Nekem — hál’ Isten
nek ! — még egy kutyám sem döglött el, pedig mind 
magam nevelem és mindig van egy néhány. De a 
szemeim nyitva vannak ám nemcsak akkor, midőn a 
ropogós bankókat olvassák le értök, hanem mindig, 
a mikor bármelyik megjelen előttem. Egy tekintetéből 
leolvasom, ha valamelyiknek baja van, hisz’ elárulja a 
s z e m e  a legkisebb szilánkot is, mely véletlenül a 
talpába kerül. És ilyenkor ott vagyok mindjárt a leg
egyszerűbb orvosszerrel, mely azonban alkalmas arra, 
hogy i d e j é b e n  nagyobb bajnak is elejét vegye. így 
van ez a kutyabetegségnél is. Akkor már rendesen 
késő, midőn az állat elgyengülve dülöngél, de akkor 
még nem, mi d ő n  a jó c s e l é d  e l ő s z ö r  j e l ent i ,  
hogy  a k u t ya  nem e t t e m e g  a r e n d e s  ét el ét .  
Mert igy kezdődik ám ez a betegség is.

(Folytatása következik.)

Hivatásának áldozata.
Éppen a napokban múlt egy éve annak, hogy 

lapunk egyik számában olvastam Klein Péter m. kir. 
főerdőőr közleményét, melyben tudtul adta olvasótársainak, 
hogy múlt évi március hó 30-án fatolvajokkal szemben 
halálos kimenetellel fegyverét volt kénytelen használni. 
Ebből az ügyből kifolyólag szándékos emberölés miatt 
vád alá lett ugyan helyezve, de a bíróság által jogos

önvédelem címén teljesen fel lett mentve, a minek 
mindnyájan szívből örültünk, remélve, hogy ez által is 
kissé megcsappant a fatolvajok arcátlan vakmerősége.

Az előzmények után természetesen Klein kartár
sunk a legnagyobb mértékben ki lett téve a környékbeli 
fatolvajok bosszújának s ezt a körülményt felettes ha
tósága, a sóvári m. kir. erdőhivatal is méltányolván, őt 
a szolgálat érdekében addig állomáshelyéről: Aranyos 
csárdáról a távolabb fekvő Tatárárokba helyezte át.

Igen, de sorsát senki sem kerülheti e l!
Most egy éve senki sem gondolt volna arra, hogy 

Klein Péter m. kir. főerdőőr, a buzgó és kötelességtudó 
erdőaltisztek mintaképe ma már a temető beárnyékolt 
hantja alatt fogja kipihenni terhes szolgálatának fára
dalmait, áldozatául esvén egy gálád és gyalázatos orv
támadásnak.

Vájjon hányadik szomorú példa ez már előttünk, 
erdőőrök előtt ? Bizony annak csak a jó Isten a meg
mondhatója s mi, kik jól ismertük Kleint, nem csoda, 
ha könnyeket hullatunk utánna s nehéz sóhajjal gon
dolunk ilyen eset után a saját nehéz helyzetünkre. Né
hány hét előtt még vígan mulattunk Lila-Füreden, hol 
Klein is köztünk volt s ma ez már csak álomként tűnik 
fel előttünk, a melyre ez a borzasztó ébredés kö
vetkezett.

De hadd mondom el magát a szomorú eseményt, 
a mennyire arról tudomásom van.

Klein főerdőőr múlt hó 14—15-re virradó éjjel 
védkerületébe ment, hogy az ott többször tapasztalt fa
lopások tetteseit megcsípje. Ezt a szándékát a véletlen 
elő is segítette, mert talált ott két fatolvajt, kik a közeli 
Óhuta község lakosai voltak. Hogy azután mi történt 
közöttük, azt majd a vizsgálat lesz hivatva kideríteni, 
én csak annyit tudok vagy inkább sejtek, hogy mikor 
az illetőket megakarta zálogolni, akkor a tolvaljok egyike 
fejszével feléje sújtott, mely csapás nyakszirtjét met
szette el s azonnal kioltotta életét. A nyomorult fatol-

— Hát kérlek úgy volt az, vagy három hónap 
előtt, azt hiszem, még őszszel, behozta egy este sza- 
kácsném a vacsorámat és igy szólt:

„Ma, mikor kint jártam husért a mészárszékben, 
a Majornoky kisasszonyokkal találkoztam."

Szakácsném szeret fecsegni, mint minden hosszú 
hajú állat; hagytam tehát, hogy elvégezze azon bizo
nyos percü mozgásokat, melyekre a nyelvének napon
ként szüksége van.

„Azt üzenték általam a nagytiszteletü urnák" — 
folytatá.

Csodálkozva emeltem fel a szememet:
„Nekem üzentek?"
„Igen, a nagytiszteletü urnák."
„De hisz én nem ismerem őket."
„Mindegy, mégis üzentek."
„És mit üzentek ?“
„Azt üzenték, hogy ők nem mókusok."
Nem mókusok? Hát mondtam én valaha, hogy 

ők mókusok? Hát miért üzennek énnekem ilyesmit?

Egész éjjel ezen töprengtem. Nem mókusok ! Hát persze, 
hogy nem mókusok. De miért kell éppen én előttem 
megállapítani ezen kétségbevonhatatlan igazságot. Nem 
tudtam aludni azon éjjel. Annyira felizgatott rejtélyes
ségével ez üzenet. Soha életemben nem beszéltem ezen 
leányzókkal, sem másokkal ő felőlük. Hát mit jelenthet 
ez ? Valamely olthatatlan kíváncsiság hajszolt megol
dani a talányt. Mert kell valami okának lenni, a miért 
üzenték. Kell, kell és azt az okot meg kell találnom. 
Másnap se szabadulhattam a sphinx-szerü üzenettől, 
velem jött és bosszantott; elkísért a kathedrára, a 
diákjaim közé, a laboratóriumba a kövek közé és ezek 
a kövek rám vigyorogtak gúnyosan, mintha ők is azt 
mondanák: „Nem vagyunk mókusok, nem vagyunk." 
Hidd meg nekem Kozsibrovszky, hogy közel voltam 
már a megőrüléshez, — a mikor végre sikerült megál
lapítanom, hogy az egésznek igen egyszerű a nyitja, 
valóságos Kolumbus tojása . . .

— Mi ? kezdték egyszerre négyen is.
— Az, hogy meg vannak őrülve a leányok.
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vajok azonban még ezzel sem elégedtek meg, hanem a 
már mozdulatlan testet fejszéjükkel annyira öszezuzták 
és 'vagdalták, hogy az teljesen felismerhetlen lett, sőt 
még szolgálati fegyverét is összetörték rajta, azután 
lábainál fogva bevonszolták az utszéli bokrok egyike 
alá és az összetört fegyvert végig fektették a tetemén.

így találták meg a járókelők vérbefagyva és der
medtem Némi vigasztalásul csak az szolgálhat a szo
morú esetnél, hogy a véletlen segítségével a tettesek 
egyikét még aznap sikerült elfogni, a másik azonban 
megszökött, de azért nyilván ez is meg fog kerülni, 
mert az egész környéken ismeretes. Reméljük, hogy a 
bíróság a gonosztevőkkel szemben a törvény egész 
szigorát fogja alkalmazni, nem kímélvén őket, kivált 
mert ocsmány bűnüket még azzal is tetőzték, hogy 
áldozatuk óráját elrabolták.

A felismerhetetlenségig összeroncsolt holttestet a 
diósgyőri vasgyári kórházba szállították, ahonnan bon
colás után múlt hó 16-án kisértük örök nyugalomra. 
Halálát özvegye és öt árvája siratja, kik egyedüli fen- 
tartójukat veszítették benne, mi pedig könnybe lábadt 
szemekkel fohászkodunk a Mindenhatóhoz, hogy korán 
elköltözött kartársunknak és barátunknak adjon csendes 
pihenést. Borús ábrázattal, földre szegzett szemekkel 
gondolunk e mellett önmagunkra, kérdezvén, vájjon 
ma — holnap nem fogjuk-e mi is hasonló módon kö
vetni társunkat?

Gondokkal és veszedelmekkel terhes az erdőőr 
élete, s keserves a család jövője, midőn kenyérkeresőjét 
elvesztette! Roskó Lajos.
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* A humánus bomba. Egy katonaorvos, ha igaz, 
a mit egy berlini újság ir, olyan „fegyvert** eszelt ki, 
a melynek a használata alaposan megváltoztatja a jövő

Ez az egyetlen kielégítő magyarázat. És ebbe bele
nyugodtam.

— Más indiciumaid nincsenek? — kérdé Ko- 
zsibrovszky, édesden nevetve.

— Más indiciumok? — pattant fel a nagytiszte- 
letü professzor ur. — Minek volnának? Nem elég ez? 
Avagy magyarázd hát te meg, hogy miért üzenték volna 
józan észszel, hogy ők nem mókusok.

Kozsibrovszky buta arcot vágott és vállat vont:
— Hja, ha én azt tudhatnám.

4É B osszú . A betörő az éj sötétjében behatol a 
lakásba. Bejut a hálószobába. Hallja a lakók békés 
hortyogását. Ez azonban nem kárpótolja azért, hogy 
abszolúte nem talál elvitelre érdemes holmit.

— Ah, legalább megbosszulom magamat, szi
szegte.

Az ébresztő órát hajnali három órára igazítja és 
kioson a lakásból.

csatának a képét és vértelenné teheti a háborút. Ez a 
találmány egy bomba, rettenetes bomba, de azért em
berséges bomba. Ez a bomba valami gázzal van meg
töltve és ha fölrobban, nem öl meg senkit, de 
irtózatos bűz árad ki belőle, hogy félkilométernyi körű
iéiben minden ember okvetlenül elájul, ha olyan náthás 
is, mint egy hal. De ezenkívül aztán semmiféle vesze
delmes következése nincs a dolognak, legfölebb egy 
alapos fejfájás. Ha igaz ez a hir, ez a bomba nem 
olyan tréfás dolog, mint a milyennek első hallásra gon
dolná az ember, mert ha például a japánok csak pár 
napig ilyennel bombázhatnák Port-Arturt, a vár alig
hanem kapitulálna hamarosan.

* A ki tiz éve nem aludt. A némileg hihetet
len, de legalább is valószínűtlen férfiút, a ki állítólag 
kerek tiz esztendeje le nem hunyta a szemét, Wi d-  
d i w e r  Tamásnak hívják és foglalkozására nézve mé
száros-mester. Hogy amerikai, azt mondani is fölösleges, 
mert tiz esztendei álmatlanságot csak Amerikában, ott 
is talán inkább csak az újságokban bir ki az ember. 
W i d d i w e r Tamás North-Tretonban lakik, az Egyesült- 
Államokban. Mindig könnyű álmu ember volt, de vala
micskét mégis csak aludt, mig egyszer, ezelőtt tiz esz
tendővel álmában megijedt valamitől, úgy, hogy menten 
fölébredt. Ez még csak a kisebb hiba lenne, a nagy 
baj az, hogy azóta egyáltalában nem tud elaludni a 
derék mészáros. Próbált már e világon mindenféle or
vosságot, üvegest is, port is, de olyat nem tudott neki 
adni Amerika egyetlen egy doktora sem, a mitől csak 
egy órácskára is el tudott volna aludni. Érre aztán, mi 
telhetett tőle, megszokta az álmatlanságot, még pedig 
jobban, mint a cigány lova a koplalást. Mert ő nem
csak, hogy bele nem halt, de még csak le sem sová- 
nyodott tőle. Este tiz órakor szépen, kötelességtudóan 
lefekszik és nem alszik hajnali öt óráig. Ekkor azután 
fölkel és olyan pihentnek, frisnek érzi magát, mintha 
egész éjszaka aludt volna.

NAPI HÍREK.
— Milliomosból koldus. Londonban egy rendőr 

bekísért egy részeg öreg embert, a ki Jack Morse nap
számosnak mondta magát. A rendőrtisztviselőnek azon
ban nagyon ismerős volt az arca s vallatóra fogta. Akkor 
tűnt ki, hogy a részeg ember nem az, a kinek mon
dotta magát, hanem M. Edward Field, a ki még nem is 
olyan régen ismert dúsgazdag bankár volt. Ő építette a 
trans-atlanti tengeralatti kábelt, a melyen négy millió 
sterlinget nyert. Tulajdonosa volt mesés értékű palo
táknak és iparvállalatoknak s banküzlete csudamódon 
virágzott. Az 1891. november 27-én kitört fekete pén
teki börzekrach egyszerre koldussá tette s minden va
gyonát elárverezték. Apja, vállalataiban társa, a bukás 
hírére szivszélhüdést kapott és meghalt, őt magát pedig 
börtönbe vetették. A mikor onnan kiszabadult, egy kis 
talyigát vásárolt, zöldséget árult az utcán. Majd ivásnak 
adta magát s koldulással tengette életét. Régi ismerősei 
közül senki sem ismert rá, ő pedig koldus létére sok
kal büszkébb volt, semhogy segítségért fordult volna 
hozzájuk. A rondőrbiró a volt milliomost csavargásért 
és részegségért két napi fogházra ítélte, de gondosko
dott róla, hogy a mint büntetését kitölti, a bellevuei 
kórházba szállítsák. Az ilyen elzüllött, beteg emberek
nek ez a menedékhelye.
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— Gombam érgezés Légrádon. A minap Tóth 
Miklós, jómódú légrádi gazda házanépével a szentmi- 
hályi hegyen kapált, miközben leányait vargányázásra 
küldte. Később a 70 éves, jó magával tehetetlen öreg 
is neki fogott, hogy az ebédrevalót gombagyüjtésével 
szaporítsa. Szedtek is jó csomót és azt a legifjabb és 
legszebb 17 éves leánya: Kati készítette el annak rendje- 
módja szerint. El is fogyott az ennivaló szerencsésen. 
Kissé keserűnek találták a szilvagombát, a minek ők 
tartották de megették. Másnap hányás és görcsök jelent
keztek, de ezt nem a gombának tulajdonították és más
nap meg harmadnap rendesen kapáltak ötödnapra haj
nalban azonban a két leány (Kata és a 30 éves Rozi) 
kiszenvedtek, 2 férfi Tóth János és István napközben 
múltak ki. Egyiket a pajtában lelték ülőhelyzetben halva. 
Hetednapra az öreg (a ki keveset evett), szintén meg
halt. A mérgezést géva gomba gilva s igy csak okozta. 
Tóthné (60 éves) csak mártogatott, szédülései voltak. 
A szemtanuk mesélik, hogy a mosás után kiöntött üle
déktől 10 réce legott fölfordult.

— Sirból rabolt húszezer korona. Kápolnok 
községben meghalt a múlt hét elején egy Ambrovics 
Dénes nevű agglegény, a ki vagyonát rokonaira hagyta. 
Mikor a hagyatéki leltárt felvették, kitűnt, hogy egy 
húszezer koronás takarékpénztári könyvecske eltűnt. 
A megindult nyomozás során kiderült, hogy egy 
Barta Dávidné nevű asszony jelen volt, mikor a halottat 
öltöztették és észrevette, hogy a fekete kabát zsebében, 
melyet a halottra húztak egy takarékpénztári könyvecske 
van, de nem szólt róla senkinek. A temetés után kö
zölte a dolgot férjével, a kivel felbontották a sirt és a 
halotton lévő kabát zsebéből kivették a könyvet, hogy 
a pénzt megszerezzék maguknak. A halottrabló házas
párt átadták az ügyészségnek.

— Ágyuüteg — egy em ber ellen. Viszkonzin 
amerikai államban, mint Newyorkból Írják, a párisi Fort 
Chabrol mintájára járt el egy John E. Dietz nevű föld- 
birtokos. Chippewa-Fallsban levő hatalmas birtokát egy 
patak szeli át. Az ottani fürészgyárak e patakon át von
tatták le az erdőségből levágott fatörzseket, a miért aztán 
Dietz kártérítést kért. Mivel ezt nem kapta meg, boszu- 
ból megrongálta a patak zsilipjeit és a főzsilip gátjánál 
magát elsáncolva, dacol a hatósággal, mely el akarja 
fogatni s egyben a zsilipet is ki akarja javíttatni. Dietz 
azonban állig föl van fegyverkezve és mivel fél bolond 
hire van, a seriff emberei nem merik Dietz sáncait meg- 
közeleiteni, Most aztán elhatározták, hogy a tüzérséget 
mozgósítják Dietz ellen, oly célból, hogy a kőből össze
állított sáncokat ágyulövésekkel rombolják le. Ezalatt 
valamennyi falisi fürészgyár üzeme szünetel, mert nem 
kapnak nyersanyagot. Az ostromról még nem érkezett hir.

— A „Budapesti Újságírók Egyesülete" sgély- 
alapja javára egy Almanacht ad ki, • melyben 100 ma
gyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőmű
vész festményei, mint különálló mümellékletek lesznek 
a műben. Az Almanach igazán szemet és lelket gyö
nyörködtető nagy albumalaku diszmü lesz és potom 5

írtba kerül. — Megrendelések a „Budapesti Újságírók 
Egyesülete Almanachja" kiadóhivatalához küldendők, 
Budapest, VII., Károly-körut 9.

— Harc a medvével. Braka gömörmegyei köz
ségből írják lapunknak, hogy a lucskai vadásztársaság 
vadőre egy hatalmas medvét látott a csorda közelében 
s rálőtt a mackóra, a melyet eltalált ugyan, de a medve 
elmenekült. Erre délután a bárki uradalom két kerülő
jét magához véve a vérnyomon haladva a sürü erdő
ben megtalálta a mackót. A két uradalmi kerülő rálőtte 
fegyverét, aztán bírókra kelt a dühös fenevaddal. A két 
kerülő azonban nem birt vele, mert az kegyetlenül 
összemarcangolta őket. Az egyik 25 sebből vérzett, ami
kor abbahagyták a küzdelmet. Az összevérzett medve 
elcammogott, de valószínű, hogy azóta már elvérzett.

— Egy öreg házaspár tragéd iája . Nagy rész
vétet kelt Nagyváradon egy öreg házaspár tragédiája. 
Demetrovits András fodrász, a kinek a város legelső 
terén, a Szent László-tér sarkán volt üzlete, múlt va
sárnap délután meghalt. Felesége annyira szivére vette 
a férje halálát, hogy másnap virradóra fölakasztotta 
magát.

— Végzetes tréfa. Nagyszebenben Gödri Ferenc 
jogász, Gödri Sándor törvényszéki biró fia tréfából 
flóbertpisztolyát halántékához illesztette. A fegyver el
sült és Gödri halva rogyott össze.
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Szerkesztői üzenetek.
Mold Vilmos urnák, Székudvar. Közleményeket az erdész 

és vadász életből szívesen fogadunk mindenkitől, még ha azok 
irály tekintetében nem egészen hibátlanok is. Lapunk szerkesztője 
az ilyeneket a szükséghez képest átdolgozza vagy kijavítja. Sajnos, 
hogy azok, kik képesek lennének hasznosabb dolgok megírására 
is, rendesen vagy elcsépelt régi dolgokat, vagy idegen kaptafára 
vert szerelmi históriákat, sőt még költeményeket (kivétel nélkül 
rosszakat) is küldenek be, a helyett, hogy szakmájukba vágó tár
gyakkal foglalkoznának, pedig itt olyan szép terük mutatkoznék! 
Egy-egy megesett szép vadászat, vadászkaland, szép eredei és 
hegyvidéki részletek egyszerű, de vonzó leírása mind olyan dol
gok, melyek díszére válhatnának lapunk tárcarovatának, mig a 
szakbavágó tapasztalatokból más rovat alatt mások is tanulságot 
meríthetnének. Az ilyen téren való munkálkodás lenne az, mely- 
lyel tiszteletet vívna ki az erdészeti és vadászati személyzet! Elő
fizetésének lejártát egyébként kívánságához képest kiigazítottuk. — 
Nemik István urnák, Ujhuta. Köszönet a tudósításért. Az ese
tet R. kartárs ur szívességéből bővebben tárgyaljuk.

A kiadóhivatal postája.
Kozák József urnák, .Tálna. A hibának a múlt évben 

kellett megesnie, mert ott volt előfizetése junius végével való 
lejárattal feltüntetve s igy a február hóban beérkezett 4 K a múlt 
év 11-ik felére lett írva. Kérjük szives értesítését, hogy akkor 
mely időben küldte be a 2 koronát, hogy utánna nézhessünk. — 
Schuller Frangolt urnák, Stájerlak. A hiányzó számot pótol
tuk. Ha lapját későn kapja, a hiba csak az ottani postán lehet, 
mert innen minden vasárnap pontosan elmegy. — Szlávik Géza 
urnák, Ghymes. A beküldött 4 koronával junius végéig fizetett 
elő. — XX. A hirdetési dijat lehetőleg mélyen leszállítva 2 koro
nával számítjuk. Egyébként a napokban külön levelet fogunk Írni.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak: Hirdetési dijak:
minden vasárnap. f~ Egy hasábos garmond sor vagy annak

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
tő és tulajdonos lapkiadó: 'á  minden szó után előre beküldendő 4 fill.

„SzAszvAROsf^NTOMDA^^dmérrSzás^árosra, |  PODHRADSZKY EMIL. |  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
kéziratok a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők. ---- sékelt dijak egyezség szerint. ----

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. julius 10. 41. szám.

Egfész évre 
Kél évre ... .. 
Ne gfyed évre

8 kor.
4  „ 1

jk  Felelős szerkesz

Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez.
Irta: Kaán Károly. (Folytatás.)

Kioktatandók volnának az erdőgazdaság 
összes technikai munkálataiban oly arányban, 
hogy képesek legyenek kisebb gazdasági ter
vek, ép igy a szállító eszközök és magas épí
tések s az erdőgazdasági egyéb technikai mun
kálatok kisebb terveinek önálló kidolgozására, 
az ezekre vonatkozó költségvetések megszerkesz
tésére s ilyen munkák tervszerű végrehajtására. 
Hogy képesek legyenek az erdőgazdaságban 
előforduló nagyobb műszaki munkák kidolgo
zásánál segédkezni, a mechanikus munkát jó 
sikerrel végezni. És alkalmasak legyenek arra is, 
hogy ilyen munkákat a kivitelben technikus 
ellenőrzés mellett vezetni tudjanak. Egyszóval 
olyan gyakorlati irányban kellene az oktatásnak 
működnie, hogy az iskolából kikerülő növendé
kek a műszaki értelemben vett erdőgazdaság 
minden ágazatában a segédszolgálat ellátására 
alkalmasak legyenek.

A szakoktatás részletes programmjának ilyen 
alapokon való egybeállításánál a legnagyobb 
valószinüség szerint szüksége fog jelentkezni 
annak, hogy az oktatás nem két, de három 
évre terjedjen k i ; aminthogy a vizmesteri isko
lák is 3 év alatt képezik ki növendékeiket. És 
szüksége fog jelentkezni ennek főleg akkor, ha 
az oktatás olyan utánzásra méltó gyakorlati 
irányban és olyan alpelvek szerint történik, a 
milyent az orosz erdőgazdasági iskolák is kö

vetnek s a milyen a magyar vizmesteri és ut- 
mesteri iskoláknál is szabály.

A vizmesteri, épugy utmesteri iskolákban 
ugyanis az oktatás évente csak december hó 
1-én kezdődik és március hóval végződik, s az 
évnek további részében a növendékek az or
szágban folyó technikai munkák műszaki segéd
szolgálatához rendeltetnek ki, illetve osztatnak 
be. A gyakorlati kiképezésnek tehát csak egy 
részét nyújtja az iskola, a többit és a legfőbbet 
az élet illetve a foglalkozás, a melynek szolgá
latára a növendékek hivatva vannak.

Az iskola ekkép jobban a szobára utalt 
gyakorlati ismeretek és kézi ügyességek elsajá
títására törekszik, a külső foglalkozásoknál szük
séges egyéb ismereteket pedig a tényleges mun
káknál való alkalmaztatással és kevésbbé az 
iskolai gyakorló tereken végzett sablonos, az 
élet kívánalmaihoz simulni nem igen tudó gya
korlati órákon nyújtják.

Ezt az elvet bizonyos mértékben több német 
és osztrák erdőgazdasági iskola felállításánál is 
érvényesítették azáltal, hogy ez iskolákat nem
csak állami erdőgazdaságok székhelyein helyez
ték el, de még tanárokul is a tényleg gazdál
kodókat alkalmazták. A növendékek gyakorlati 
foglalkoztatását pedig nem egy iskola-erdő 
(Lehrvewier) szűk kereteibe szorították, de egy 
erdőgondnokság vagy erdőhivatal munkakörébe 
vonták be.

Ezt a fentebb vázolt elvet még teljesebb
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érvényre juttatták az orosz erdőgazdasági isko
lák, a hol is a növendékeket az évnek csak 
hat hónapján át oktatják az iskolában, mig a 
másik hat hónapot a tanulók az erdőgazdaság 
nyújtotta foglalkozásoknál töltik. Az ilyen ok
tatás eredményes voltát a német erdőgazdasági 
irók is elismerik akkor, a midőn az orosz ok
tatási rendszert kitűnőnek, a legjobb eredmé
nyeket nyújtónak jelzik.

Nekünk ebben a tekintetben nem kell az 
orosz eljárást tanulmányunk tárgyává tennünk 
akkor, a midőn a magyar vizmesteri és utmes- 
teri iskolák intézménye is — mint fennebb 
említettem —  ilyen rendszeren alapul és kiváló 
eredménynyel működik. Úgy vélem ezért, hogy 
ha nyílik mód és alkalom az államépitészeti 
hivatalok és kultúrmérnöki hivatalok körében 
az ilyen gyakorlati foglalkoztatásra, úgy megvan 
a mód és rendelkezésre állanak nekünk is az 
eszközök ahhoz, hogy az erdőgazdasági is
kola növendékeinek ilyen gyakorlati kiképzést 
nyújtsunk.

A kir. kincstár belterjesebb erdőgazdaságai 
ilyen gyakorlati kiképzésre kiváló teret nyújthat
nának. Sőt hinni merem, hogy nagyobb magán
uradalom is jelentkeznék, mely a gyakorlati 
kiképzésre átvállalna növendékeket. Tenné ezt 
már azon célból is, hogy akként közvetlen al
kalma nyíljék a hozzá beosztott növendékek 
jóravalóságát és ügyességét kitapasztalni, s igy 
közülök már eleve kiválaszthassa azokat, akiket 
szolgálatába fogadni kiván.

Ha pedig az erdőgazdasági iskolák növen
dékei minden év nyári felében kiosztatnának az 
állam és nevesebb magánuradalmak erdőgaz
daságaiba, s ott az erdőhasználás, az erdőte
nyésztés és ápolás, az erdőgazdaság körébe 
vágó mérések, továbbá a lejtmérések, az ut-, 
vasút- és hid-, a magasépítések, a vízmosáso
kat megkötő, a patakokat szabályozó, a talaj
vizet lecsapoló stb. munkák felvételeinél és 
végrehajtásánál alkalmaztatnak, valamint ha ezen 
kívül a téli iskolai félévekben még megfelelő és 
gondos oktatásban részesülnek : — kinevelhetők 
lesznek olyan gyakorlati egyénekké, a minők
nek hiányát a műszaki segédszolgálat céljaira 
és kisebb erdőgazdaságok önálló ellátásához mi 
lépten-nyomon érezzük, s a minőknek szükségét 
a jelen értekezés folyamán már beigazolni 
igyekeztem.

A gyakorlati oktatás sikerének egy másik 
feltétele, hogy egy-egy iskolában kevés, illetve 
csak annyi növendék nyerjen egyszerre kiképe- 
zést, amennyivel a növendékek tanárai az ilyen 
gyakorlati irányban haladó oktatást eredmény
nyel végezhetnek. Láttuk az előzőkben, hogy a 
finnországi iskola (Evois-ban) 8 tanulót nevel, 
a svédországi 5 iskolába 10— 10 tanulót fogad
nak fel, s hogy Oroszországban 30 erdőgazda
sági iskolát létesítettek, mert egyéb, alább még 
tárgyalandó érdekek mellett, ennek a célnak is 
csak igy tudnak sikerrel megfelelni.

A magyar utmesteri iskolákban ilyen szem-
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K a l a n d .
— A „Pes t i  Hí r l ap"  után. —

Éjszaka van s a tanya környékén semmi zaj. 
Vándorfelhők közt bujdosik a hold s a halvány 

éji fényben sokkalta festőibbnek tetszik a tanya, mint 
nappal. Az urasági ház sötét vadgesztenyelombok közé 
búvik, az előtérben pedig kis félköralaku kert van, a 
melyet sűrűn szegélyez az orgonabokor. Azután gyepes 
udvar következik; jó tágas, keritetlen udvar, a melynek 
a gazdasági épületek adják meg a határát jobbról- 
balról, mig elől kinyílik az udvar az akácfával végig
ültetett árokig, a hol már az igazi pusztaság van: a 
külső földek, vetés, a lucernás, a tengeriföld.

Arra csöndes, hallgatag róna terül. Nyugodt, 
szinte kihalt a tájék, beláthatatlan messzeségben. Csak

egy pár pitty-palatty felelget egymásnak, egyhangúan. 
Ez megmenti a pusztát attól, hogy szomorú legyen. Mi 
minden elfér abban a „pitty-palatty“-ban! Vágy és sze
relem, ábrándozás és emlékezés, hivogatás és ígéret. 
A ki sokáig hallgatja, megirigyli a boldog kis dalnokot, 
a ki annyi mindenféle érzést, gondolatot, hangulatot 
tud kiverni kobzán ezzel az egy dallal.

Az urasági ház mögött kert terül.
Gyönyörű pusztai kert. Nagy, buja és gazdag. 

Helyenkint ligetes, — néhol valóságos erdő.
Valamikor széles, mély árok vehette körül, a mibe 

lefolyt a nagy esőzés vize. Akkor még csónakázni is 
lehetett rajta s hidat kellett verni a gyalogember szá
mára, hogy az árkon át a kertbe juthasson. A hid négy 
sarkán négy nagy szomoru-füz sóhajtozik, ha szél fuj.

Az árok rég kiszáradt; rég benőtte a mindenféle 
gaz, meg a rekettye-füz. Tavaszszal még csak meggyül 
benne itt-ott az esővíz, de nem sokáig tart s elnyeli a 
vizet a szomjas föld, a mely az árnyéktartó giz-gaz 
alatt jó sokáig nyirkosán marad.
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pontból, s azért is, hogy a tanerők számát 
apaszszák, minden évben csak az egyik évi 
(felváltva az első vagy a második évi) tanfo
lyam van nyitva, a melyre legfeljebb 20 nö
vendéket fogadnak fel. Több iskola esetében, 
és kellő beosztás mellett igy is kerülnek ki 
minden évben végzett növendékek a gyakorlati 
életbe.

Azt vethetné fel e tekintetben bárki is, 
hogy ilyen követelmény betartása mellett a ma
gyar erdőgazdálkodásnak esetleg nem 4— 5, de 
számban ennél is több iskolára lenne szüksége, 
a mire már a költségek okából sem gondol
hatunk. Válaszul e -tekintetben azt adhatjuk, 
hogy a statisztika számadatai mellett a magyar 
erdőgazdálkodás belterjességének fejlődése, és 
az ilyen iskolák működésének jó sikere, illetve 
a növendékek alkalmazhatósága fogná megálla
pítani a gyakorlati szükséglet minden éves szám
arányát, mely csak fokozatosan emelkedhetik. 
A mennyi növendékre különben szükség van, 
és a mennyit évente elhelyezni lehet, annyinak 
neveléséről gondoskodnunk mindenesetre első
rendű államgazdasági érdek és kötelesség. Ha 
pedig a szükséglet tényleg emelkednék, misem 
könnyebb, mint ilyen iskolák szervezése az 
állam erdőgazdaságainak keretén belül.

Misem könnyebb, mint ilyen iskolák szer
vezése a kincstári erdőgazdaságok igazgatásá
nak középpontjaiban, mert a középponti tiszt
viselők igénybevétele más tanerők biztosítását 
fölöslegessé teszi, mert továbbá az internatusbeli
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ellátás mellőzhető kellék (a vizmesteri és utmes- 
teri iskolák növéndékei sem nyernek internatus
beli ellátást) és mert végül tanterem biztosítása 
a kincstár annyi kezelési és üzleti épülete mel
lett még sem ütközhetik leküzdhetetlen aka
dályokba.

Ilyen alapelvek mellett létesítették a viz
mesteri iskolát Kassán, a hol az ott működő 
kultúrmérnöki hivatal mérnökei szolgáltatják a 
tanerőt; és ilyen alapelvek mellett létesült csak 
a legutóbb a 10 utmesteri iskola, megannyi 
államépitészeti hivalal székhelyén, és olyan 
célzattal, hogy azok mérnökei oktassák a növen
dékeket. Ha pedig meggondoljuk, hogy ez ut
mesteri iskolák tanhelyiségeinek bérletére isko
lánként 1000— 1400 koronát szántak, s hogy 
egy-egy iskola évi költségét 3400 koronában, a 
tiz iskoláét tehát 34,000 koronában állapították 
meg, —  úgy beláthatjuk ezen intézménynek 
olcsóságát annak gyakorlati volta mellett. Való
ban, ilyen adatok ismerete után, valamint azokra 
a tapasztalt és mindenekfölött gyakorlati szak
erőkre való tekintettel, a kiket az erdészeti kö
zéppontok nyújthatnak, nem fér kétség az efféle 
berendezés jó sikerű és olcsó voltához. Sőt 
akaratlan arra a gondolatra tereli az embert, 
hogy legalább az állam szolgálatára az iskolai 
nevelés ilyen rendszerét (amint az állami szer
vezet más ágazatainál) nálunk is kötelezővé 
kellene tenni az egész vonalon.

Az a további kérdés, hogy hol legyenek 
ilyen iskolák, valamint hogy a meglévő erdőőri

Ebből a nyirkosságból a vadpáfrány úgy nő ki, 
mint valami liliputi erdő. Némelyik tüzfa erősebb, egész
ségesebb, mint a többi, s kinyúlik társai közül, a mi 
által végkép rendetlenné, szabálytalanná válik a bo
zótos. Éjszaka van, mondom s a környék mindenfelé 
álomba merült.

Az urasági ház kis kertje mellett egy nagy fehér 
komondor nyújtózkodik. Az istálló előtt is van vagy két 
kuvasz, de azok kisebbek. Kerülik ezt a nagyot, a mely 
folyvást elmarja őket magától. Ez a vén Basa, az ál
matlan, a mindig éber. Most is, a hogy a gyepen fek
szik, nyitva van a szeme és hegyezi a fülét, nem 
mozdul, végig-végig fut néha rajta valami reszketés, a 
mi azt sejteti, hogy benső izgalmat áll ki.

Fekete orra hegye idegesen tágul, halkan fuj s 
aztán megint nagyot szippant a levegőben, a füzes felé 
szaglálódva.

Onnan fujdogál az éjszakai szellő.
*

A kertben alacsonyan száll egy furcsa madár, egy

kisértet-madár, a mely csak olyan, mint az árnyék, mert 
nem hallani a szárnycsapását.

Az éji magányban egy kecskefejő járja lappangó 
utait. A mint a füzes széléig jut: megriad s gyors vil
lanással csap fel a föld színéről. A felszálló árnytól 
megijedhetett idelent valami, mert egy csöppet meg- 
zörren a füzes.

A kecskefejő eltűnik, s néhány pillanat múlva 
megint mozgás nesze támad a gaz között.

De milyen nesz! . . . Mintha egy szitakötő ver
gődnék a páfrány labirintjában; vagy egy tücsök ugrott 
volna arrább. Attól még a bokrok közt alvó madár sem 
veszi ki a szárnya alól a fejét.

Most szétnyílik a füzes szélén a gaz, s féltesttel 
kilép „valaki" a tisztásra.

Egy éjjeli kalandor, egy fehérmellényü ur, a ki 
vörös frakkot visel. Egy settenkedő róka.

Megáll a gaz között és sokáig figyel, fülel, néze
lődik, szaglál. Keskeny pofáján ravasz óvatosság kifeje
zése van. Egész lényén elömlik a büntudatosok foly
tonos készenléte arra, hogy mentsék a bőrüket.
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szakiskoláink közül mind, vagy melyek volnának 
az uj rendszer keretében felhasználandók, —  
többoldalú gondos elbírálást igényel.

A magyar északi, valamint az északkeleti 
hegyvidék, az erdélyi rész, az ország déli része 
és Dunántúl vidéke más és más népszokások, 
más és más birtokviszonyok, valamint más és 
más erdőgazdasága révén megkívánja azt, hogy 
az illető vidék neveltjeiből, az illető vidék erdé
szeti viszonyainak megfelelően neveltessenek ki 
az erdőgazdaság műszaki segédszolgálatára hiva
tott altisztek és azok az egyének, a kik kisebb 
erdőgazdaságok ellátására hivatvák. Így pl. 
Dunántúl különleges viszonyaira, majdnem kizá
rólag magán erdőzdaságaira, azok belterjessé
gére és egy számottevő részük elaprózott vol
tára való tekintettel a kérdés elbírálása külö
nösen gondot igényelne, s főleg azt kívánná 
meg, hogy a növendékek oktatásánál az általá
ban alkalmazandó rendszer gondos betartása 
mellett nagy súly helyeztessék arra, hogy az 
iskolát végzettek a vidék magán szolgálatára 
alkalmasak legyenek, s a külföldiek ott elég 
gyakori importját ellensúlyozni tudják. Mind e 
tekintetben különben az erdélyi rész, valamint 
az ország más, viszonyaikban eléggé heterogén 
vidékei szintén megfelelő figyelmet kívánnak 
meg a jó siker érdekében.

Be is fejezhetném ezzel a célomul tűzött 
fejtegetéseket, ha nem kívánnék még arra a 
kérdésre megfelelni, hogy a vadászat és vadte

nyésztés oktatását miként vélem ezen iskolák 
rendszerével összeegyeztethetőnek ? Válaszom e 
tekintetben rövid és egyszerű. Utalok ugyanis a 
növendékek minden éves félévi gyakorlati fog
lalkoztatására, és az erdőgazdasági iskolába 
való felvételnek a lehetőség szerint megkövetelni 
javasolt kétéves előzetes gyakorlati szolgálatra. 
Ez idő alatt az, a kinek a vadászathoz és vad- 
tenyésztéshez hajlamai vannak, ez ismereteket 
el fogja sajátítani akkor, ha megadatik neki a 
mód, hogy a vadtenyésztő eljárásokat gyakorla
tilag lássa és ha nyílik alkalma arra, hogy a 
vadászatban magát tényleg begyakorolhassa. Az 
ugyanis a nézetem e tekintetben, hogy a va
dászat és vadtenyésztés előismereteit még nyújt
hatja az iskola, de a vadászásban és vadte
nyésztésben való ügyesség csakis a gyakorlati 
életben sajátítható el.

(Vége.)

Vizsla-tanitás és használat.
Irta: Stark Dezső főerdész. (Folyt.)

És ha a fiatal állat, — mely különben sohase bir 
eltelleni az evéssel, — étvágytalanságot tanusit, akkor 
baj van a gyomrában, s ilyenkor ha törik-szakad, bele 
kell diktálni a k é n p o r t ;  ha az ételt nem enné meg, 
akkor langyos tejbe elkeverve ; ezt kortyonként bele is 
erőszakolhatjuk. De már elébb is meg kell tenni min
dent, hogy e veszedelmes bajba ne essék. Azért hang
súlyoztam az ételrendnél, hogy minden vizslának egy

Ez itt különösen is meg van kenekedve minden 
huncutságok zsírjával.

Ez nem közönséges gonosztevő. Ez olyan, mint a 
tolvajok közt a főzsebmetsző, a ki hasonlíthatatlanul 
bátrabb, ügyesebb, furfangosabb, ötletesebb és geniá- 
lisabb, mint azok, a kik neki csak tanítványai. Ez állan
dóan itt van a nagy veszedelmek közvetetlen közelsé
gében, a minek az érzése még gyönyörűség neki. — 
Mi az : kint az erdőn, avagy a nagy pusztán elcsípni 
egy-egy süldőt, vagy kitekerni a nyakát a fészkén ülő 
fogolymamának? Az bizony nem virtus. Ahhoz semmi 
különös kigondolás sem kell. Azt minden buta kóbor 
eb megteszi. De tessék idejönni az emberhez, tessék itt 
lakni folyvást, nehezen titkolt lyukban, a föld alatt, 
vagy a kertet övező gaz között, a hol minden pillanat
ban kajtathatnak a fehér hóhérok, a nagy komondo
rok! . . . Tessék itt intézkedni, a tanyán, a hol kilő
hetnek az ablakon is ; a hol puskája van az éjjeli őrnek 
is. Tessék csak megpróbálni, csirkét, rucát, kis pulykát 
lopni itt, a hol ha elkezd hápogni, csivágolni a szoron

gatott „pecsenye": egyszerre talpon van a kocsis, a 
béres, a piszkafás szolgáló, a kertész, az egész tanya, 
a kuvaszokkal együtt és mind, mind üldözőbe veszi a 
szegény gazember rókát! . . .

A „főtolvaj" a holdvilágot lesi. Neki egy kicsit 
sok a viliágosság. Jó lesz megvárni, a mig elbújik az 
égi lámpás a barna felhő függönyök mögé. Akkor egy 
gyors iramodással ki lehet bukkanni innen, keresztül a 
gyepes tisztáson, a cselédházak mellett gunnyasztó 
tyúkólig. Ott mindig akad egy-egy ügyefogyott „háp- 
háp", a melynek egy elszánt, gyors kattintással ketté 
lehet harapni a nyakát . . .

A vörös bandita kéjesen nyalogatja végig a szája 
szélét erre a vérizü reménykedésre s a mint a hold egy 
percre eltűnik, nem bir magával, kiszökken rejtőző 
helyéről, meglapul, mint a kúszó nyest és hangtalanul 
siet át a csöndes udvar félreeső részén, a tyúkól irá
nyába. *

A homályban még mélységesebbnek tetszik a 
csönd. A fekete árnyék szinte a földhöz simulva halad
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éves koráig hetenkint, — egy éves korán túl havonkint 
egy evőkanálnyi kénpor adassék az ételébe. Ez az egy
szerű orvosság elejét veszi az emésztési zavaroknak s 
mert a vérre is tisztitólag hat: végeredményében a 
kutyabetegségnek legbiztosabb ellenszere. A siker biz
tosítása érdekében a beteg állatot ez esetben is meleg, 
száraz helyen tartsuk és ételül egész napra csupán egy 
liter forralt, langyos tejet adjunk neki, kénporral ke
verve. Semmiféle más ételt ne kapjon legalább egy 
hétig, vagyis mig túl nincs a veszélyen, de még azután 
is jó darabig óvjuk a nehéz ételektől és a túlságos jól- 
lakástól.

A kutyáknak legveszedelmesebb betegsége végül 
az általánosan ismert veszettség, vagy e b d ü h. Ezt 
megkaphatja forró ételtől is, a fiatal eb pedig legtöbb
ször a fogzás alatt, t ö b b n y i r e  a z o n b a n  a z e l -  
h a g y a t o t t s á g g a l  j á r ó  n é l k ü l ö z é s e k  köve t 
k e z t é b e n  lép fel. Így pl. megveszedhetik a kutya 
éhségtől, szomjúságtól, különféle kínos betegségtől, 
leggyakrabban pedig az ilyen betegségben lévő más eb 
marása folytán.

Jelensége abban nyilvánul, hogy az eb nem eszik, 
nem iszik, bujkál, kerüli még a gazdáját is, bágyadt 
és szomorú; később a betegség előhaladtával szemei 
zavarosak és a szájából habos nyál csurog. Ez időtájt 
rendesen elhagyja otthonát s céltalanul, lassan ügetve 
fut; ezalatt látóképessége folyton gyengül, minek 
következtében neki megy mindenféle tárgyaknak s 
kínjában azokat rágja. Ha pedig élő lénynyel akad 
össse, azt teljes dühhel marja, miközben nyála által az 
okozott sebekbe oltja át a betegséget. E baj ellen 
nincs orvosság, s maga a betegség kiszámíthatatlan 
következményeiben oly rettenetes, hogy ennek tudatá
ban minden eb-tulajdonosnak legszigorúbb erkölcsi 
kötelessége a veszedelemtől tehetsége szerint óvakodni. 
Tehát g o n d o z z u k  k u t y á i n k a t  e m b e r i e s e n ;  
ez is egy biztosíték. A fiatal ebek fogzása idejében

gondoskodjunk arról, hogy legyen nekik mindig valami 
rágni való alkalmas tárgyuk (puha fadarab, rossz cipő, 
vastag bőr stb.), hogy szenvedésüket csillapíthassák. 
Lehetőleg tartóztassuk vissza az ebeket a csavargástól 
és más ebeket se hagyjunk hozzájuk járni. Ha pedig 
minden elővigyázat dacára is bekövetkeznék a vesze
delem, akkor félretéve minden sajnálkozást és kíméletet, 
m ég a l a p o s  g y a n ú  e s e t é n  is f e l t é t l e n ü l  
a g y o n  ke l l  l ő n i  a b e t e g  á l l a t o t ,  mert mig a 
betegség teljesen kifejlődik, addig végtelen szerencsét
lenségek történhetnek miatta.

A betegségek során még a külső sérülésekről is 
meg kell emlékeznem. Ilyenek: a csonttörés, vágás, 
szúrás stb. A felső test bármely részén szenvedett 
csonttörést hideg borogatással és a legháboritatlanabb 
nyugalommal gyógyíthatjuk. A törött lábakon kötést 
alkalmazunk, hogy az eltört részek külön-külön ne 
mozdulhassanak, s ugyancsak a nyugalommal segítjük 
elő a gyógyulást. Ilyenkor még az ételek közül is a leg
könnyebbeket (tej, tejesdara, leves) válogassuk, hogy az 
állatnak annál nagyobb nyugalmat biztosítsunk.

Ha kutyánkon nagyobb vágás vagy hasítás tör
tént, akkor szájkosarat teszünk rá, egy vagy két segéd
del lefogatjuk és a sebet házi cérnával, vagy közönséges 
t e s t e t l e n  fehér-cérnával összevarrjuk, úgy azonban, 
hogy minden öltést külön átkötünk. Minden kettő 
centiméterre elég egy öltés. Természetes, hogy a sebet 
e közben tiszta vízzel, szublimátoldattal, vagy karbol- 
vizzel jól kimossuk. Egyébként a kutya testén keletkező 
minden k ö z ö n s é g e s  sebekre nézve a gyakorlati 
szabály az, hogy a mit az állat a nyelvével elérhet, 
azt mi ne gyógykezeljük, mert a folytonos nyalás által 
ő legbiztosabban beheggeszti; a mit azonban el nem 
érhet, azt kenjük be petróleummal, mely orvosság az 
ő egyszerűségében már sok csodát miveit. Nyáron a 
petróleum azért is szükséges, hogy a sebet megóvjuk 
a legyek ellen, télen pedig a petróleum fölé lehetőleg

E R D É S Z  É T I  U J S Á G

előre az ellenséges tábor területén. Minden érzékével 
résen van.- Szeme zöldes tűzben csillog, a mint a gémes 
kutnál megáll egy másodpercre s a vályú szomszédsá
gában levő vizes kád mellől figyel.

Épen tdvább haladna, a mikor — hopp! terrin- 
gettét: váratlanul kibújik a hold.

Keskeny volt a felhő s nem tartott addig, a mig 
a róka elérhette volna a jó fedezetet.

A „főtolvaj" kilőtt nyílként ugrik vissza, a vizes 
kád mögé. Ott van most az egyetlen egy búvóhely, az 
is csak annyi, hogy ha megmozdul a róka, vagy az 
elejét, vagy a hátulját a holdvilágra bízza.

Kellemetlen helyzet! . . . A hold közelében egyet
len felhődarab sincsen s a sápadtképü égi vándor 
olyan szemtelenül világit, hogy utoljára még azt hiszi a 
puszta : nappal van s felébred.

„Kukorikúű!“ szólal meg egy vén kakas az 
akácfa vastag alsó ágán.

„Kukorikúű!“ . . . „Kukorikúű!“ hangzik itt is, 
ott is a tyukszállásokon. A ketrecből egy-egy kamasz

kakas recsegő, bizonytalan próbálkozása süvölt k i: 
„kuku-riikú!“

Éjfélt kukorikolnak a puszta szárnyas bakterei.
A lelkek órája itt van.
A vizeskád mellett nyugtalankodni kezd a gonosz 

lélek s csöndesen tolja elő az árnyékból a fejét, hogy 
meggyőződjék, nincs-e valami baj.

Dehogy is nincsen ! terringette!
Az imént még üres volt az udvar, semmi sem 

mozdult rajta. Most pedig ott áll valami, alig tiz öl- 
nyire a kuttól a gyepen és elzárja az utat visszafelé, a 
füzes labirintja felé.

Egy hófehér, nagy, marha-állat ácsorog ott. Egy 
jegesmedve, vagy legalább is egy vén komondor; az 
álmatlan, bolond salabakter, a kinek nincs jobb dolga, 
mint hogy a holdvilágra ásitozzék.

— Hrr! — hangzik valami elfojtott morgás, a mi 
hiába olyan halk, mégis felébreszti az istálló sarkánál 
szunditó kuvaszokat. Mintha darázs csípte volna meg 
mind a kettőt, úgy pattannak fel és azt mondják ők is 
gyanakodva: „hrr!“
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még kötést is alkalmazzunk és az állatot tartsuk meleg 
helyen, mert hideg időben a seb igen nehezen gyógyul 
és könnyen genynyedésbe megy.

Gyakran látható jelenség az is, hogy a vadász
kutyának a farka vége ki van sebesedve. Ez a rövid- 
szőrii vizsláknál szokott történni, midőn kukoricában, 
vagy erdei cséplésben vadászva, farkukat az ideges 
lóbázás közben ide-oda verdesik. Ennek egyedüli or
vossága a k u r t i r o z á s  (stutzolás), a mit egyetlen rövid- 
szőrű vizslánál sem szabad elmulasztani. A műtétet 
az 1—3 hónapos vizslakölykön hajtjuk végre következő 
módon. Parázs közé teszünk egy darab lapos vasat, s 
mig az vörös izzóvá tüzesedik, azalatt a tűz közelébe 
hozatunk egy sima felületű fatuskót, vagy kemény 
széket, egy kiselejtezett, de éles kést és egy fakalapácsot, 
a mit különben egy darab tüzelőfa is helyettesíthet. Aztán 
ott a tuskó, — vagy szék mellett a segédünk zsákba 
bujtatja a vizslakölyköt úgy, hogy a zsák száján csak 
a farka maradjon kint, melyet a töve közelében bal
kézben tartva, a tuskóra helyez, mig az állatot térdei 
közé fogva, jobb kezével is féken tartja. Ekkor mi 
végig nyújtjuk a farkát, szemmértékre vesszük annak 
egy harmadrészét, s ott fölébe helyezve a kést. a kala
pácscsal hirtelen lecsapjuk ; most balkezünkkel rövidre 
fogjuk a visszamaradt részt, s annak vérző hegyét a 
tüzes vassal jól körüldörzsöljük, hogy a vérzés teljesen 
elálljon. Ha a lesütést felületesen végezzük, akkor a 
messze kisugárzó hajszálereken az állat sok vért vészit 
és kénytelenek leszünk újra lesütni, a mi az állatnak 
nagy fájdalmat okoz; azért iparkodjunk már előszörre 
tökéletesen végezni, a mi abban áll, hogy a tüzes vasat 
ne csak hozzáüssük a csonkított farkokhoz, hanem annak 
vérző végét köröskörül dörzsöljük meg vele. így aztán 
egy hét alatt teljesen begyógyul a sebhely, különösen 
nyári időben.

Végül pedig meg kell emlékeznem még a kutyák 
utaztatásáról. Ha ugyanis távolabb helyre megyünk

kutyánkkal együtt vadászni, akkor vasúton vihetjük azt 
szabályszerű „kutyajegy“ mellett és pedig vagy a 
kutyaketrecben elhelyezve (a mozdony után következő 
kocsiban), vagy magunkkal a 111. osztályon, vagy pedig 
segédünkkel vitetjük szintén a harmadik osztályon, 
mert t. i. csakis ott szabad felnőtt ebeket vinni.

Erre nézve azt tanácslom, hogy a ki nem rendel
kezik vadászsegéddel, az ne sajnálja olykor-olykor fel
áldozni kényelmét értékes állatja érdekében, s inkább 
utazzék ő is 111. osztályon, semhogy vizsláját a kutya
ketrecbe kényszerítse, hol az remegve és kínos gyötre
lemmel viseli helyzetét, s azonkívül nagyon könnyen 
ragályos bétegségekbe is eshetik a kutyaketrecek eset
leges fertőzöttsége folytán.

Ezek az én tapasztalataim; meggyőződésem pedig, 
hogy a ki vizsláját megbecsüli, az, — de csakis az — 
élvezheti igazán a vadászat minden örömeit.

(Vége.)

MEGHÍVÓ.
A pozsonyvármegyei erdészeti és vadászati altiszti 

nyugdíj- és segély-fiókegyesület IV-ik rendes közgyű
lését folyó évi julius hó 17-ikén délelőtt 9 órakor Po
z s o n y b a n ,  Duna-utca-sarok, Ha l l e r  J á n o s  ven
déglőjében fogja megtartani, melyre a vármegye területén 
működő összes kartársak tisztelettel meghivatnak. — A 
szomszéd vármegyékben kartársakat mint vendégeket 
szívesen látjuk.

Tárgy:
Elnöki jelentés az eddigi működésről, valamint a 

jövendőbeli működés tervének előterjesztése, esetleg 
részvétlenség miatt a fiókegyesület feloszlatása.

Kelt Somorjaisziget, 1904. évi julius hó 4-én.
Makky János,

védkerületi és városi fővadász.

Ez azt jelenti: „itt vagyunk, apó, jövünk, mi 
baj ?!“ . . .

És csakugyan elkezdenek kocogni erre, a hol a 
vén Basa, a mindig éber, úgy áll, mint a cövek.

— Ohó! . . .
Ezt a róka mondja magában.
Következik az a bizonyos másodperc, a meddig a 

bagdadi szultánt a varázsló a viz alá dugta, és a szul
tánnak egy másodperc múlva úgy tetszett, hogy hét 
esztendő történetét élte végig az imént, a viz alatt.

A róka egy szempillantás alatt mindent megért és 
végigtervez egyszersmind minden lehetőséget, a mi a 
menekülését biztosíthatja. Egy másik buta róka már ki
ugrott volna az ijesztő jelekre s hanyatthomlok ment 
volna neki vakon a világnak és egyszerre magára cső- 
ditette volna a sok kutyát. De ez itt a f ő t o 1 v a j, a 
kitanult kópé, a ki nap-nap után ugyanezeket a vesze
delmeket zúdítja izgalmak közt megrémült fejére.

— Tudhattam volna, hogy az a vén disznó nem 
alszik! — mindig leskelődik, — s a szél a füzes felől

fuj, nyilván megérezte az illatomat, morfondíroz magá
ban a róka.

És elgondolja, hogy hányszor tette már bolonddá 
a tanyai kutyákat, a melyek eleinte botor dühvei, lár
másan estek rá, ha megsejtették, aztán a nagy hűhóval 
csak egymást hozták zavarba, mialatt ő, a gonosztevő, 
a bajusza közé nevetve, illant el.

Most erről szó sincsen. A vén komondor régen 
kitanulta a fifikát s olyan csöndesen tudja lesni a rókát, 
mint a kazal tövében gubbasztó macska az egeret.

Különös tudomány ez, a mihez nem is kutyához 
illő türelem kell.

Hanem ezek már megtanulták. A vén Basa már 
elfoglalta a maga helyét. Az onnan nem mozdul. Jól 
tudja, hogy csak a füzesbe nem szabad visszaengedni 
az éjjeli kalandort. A többiek is jönnek és mindjárt 
megérzik a rókabiizt; a kád mögül őt szépen kiszorítják.

Nincs mit várni, pusztulni kell!
Hopp! Nagyot ugrik a róka arra az oldalra, a 

merre Basa elől a kád eltakarja. A kuvaszok látják, de

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



É R D É S Z  É T I  Ú J S Á G

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
-•HM—

Tarlóba vethető ta ka rm á n yn ö vén yek .
1. A  moh ár.

A inohar egyike azon takarmánynövényeinknek, 
mely a szárazságnak legjobban ellentáll, s igy ha julius 
derekáig (esetleg végéig) egy-két előrement esővel el
vethető, vagy ha kelésközben esőt kap, nagytömegű és 
eléggé jó minőségű takarmányt szolgáltatnak. Vetésre 
legjobb a mi közönséges moharunkat felhasználni, mert 
a magkereskedők árjegyzékeiben szereplő különböző 
külföldi moharfajták hosszú tenyészidejüek, igényeseb
bek, kényesebbek és durvább, rostosabb takarmányt 
adnak; a közönséges mohar a vetéstől számított 70—80 
nap alatt kaszálható.

A mohart sorvetőgéppel szűk sorokba (11 —12 
cm.) vetve, 1 — U/ 2  cm. mélyen hozzuk a földbe, kát. 
holdanként 25 liter magot számítva, melynek a csirázó- 
képességéről előzetesen jó lesz megyőződni, mert a 
hiányos kelést nem ritkán a mag rossz minősége okozza. 
Tarlóvetéskor mindig bővebben kell vetni, mert számí
tanunk kell arra, hogy a növény kedvezőtlenebb körül
mények között fejlődik, mintha a maga rendes idejében 
lett volna elvetve. Természetesen szórva is vethetjük, de 
ekkor jóval több, 30—35 liter magot kell vetni.

Amidőn a mohar kihányta fejét, kasza alá kerül 
és szénává szárittatik; szárítása könnyű és gyors, levelei 
ismételt forgatással sem töredeznek le. Zöldtakarmá
nyul csak szükség esetén használjuk.

A mohar az időjárás szerint igen változó meny- 
nyiségü termést, erőteljes tarlóföldbe vetve 10—15 mm. 
szénát is adhat holdankint. A talajt nagyon kizsarolja 
és azért legcélszerűbb oly földbe vetni, amelyet tavasz
kor vagy a télen trágyázni akarunk. A fődolog, hogy a 
magérés előtt kaszáljuk, mert különben a földet elga- 
zositja. Kitűnő lótakarmány, de kemény rostjai miatt a 
szarvasmarha kevésbé szereti.

(Folytatása következik.)
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* Vastartalmú növények. A bécsi mezőgazda- 
sági bakteriológia és növényvédő állomás érdekes kí
sérletezést folytat. Ismeretes a vas jelentékeny szerepe 
az emberi szervezetben. A mesterségesen készített vas
tartalmú táplálószerek nem hatnak mindenkor úgy, a 
hogy kívánatos volna, mert a bennök fölhalmozott, sok
szor nagyon is jelentékeny vasmennyiség abban az 
alakban nem alakul át teljesen a testben. Újabban az 
a nézet merült föl, hogy az emberi test vas-szükség
letét talán a növényi táplálékkal födözhetné s annak 
megfelelően kísérleteztek is olyformán, hogy a növé
nyek vastartalmát megszaporitották. Először parajjal 
kísérleteztek; földjébe vashidrátot kevertek s az ered
mény az lett, hogy a kifejlődött parajnak kétszerte na
gyobb vastartalma lett, mint rendesen lenni szokott. Ez 
kedvező eredmény, a mennyiben az ilyen növény vas
tartalma teljesen födözi azt a szükségletet, a melyre 
gyógyítás céljából az embernek szüksége van, s a mel
lett olyanformán jut a testbe, mely a legjobb készít
mények hibáitól is mentes.
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NAPI HÍREK. m
— Az öngyilkosok klubja. Tizenöt évvel ezelőtt 

tizenhárom vidám ember nagy mulatság közben, össze
koccintott poharak zenéje mellett megalapította az ön
gyilkosok klubját Bridgeportban. A tagok borgőzös 
fővel, nagy hahotázás mellett csinálták meg az alapsza
bályokat, de rettenetesen komolyan vették őket, amint 
az később kiderült. A tizerhárom ember egymásután 
lett öngyilkos. Ekkor ki is szivárgott a dolog, de a még 
élő tagok megcáfolták a hirt s tovább is összejöttek 
W a g n e r  György vendéglőjében, ahol klubhelyiségük 
volt. Múlt vasárnap azután feloszlott a klubb. Az utolsó 
tag Wagner György is megölte magát. És most már 
teljesen beigazolódott a megcáfolt hir — az öngyilko
sok klubjáról. A házigazda azonban udvariasan utolsó
nak maradt, az ajtót ő tette be . . .

az első pillanatba a juhászok vörös pulijának nézik, 
megbámulják. Ám ez csak egyetlen szempillantás. Azután 
hajrá! uccu! neki! hrr! csipd meg, ne bocsásd !

Basa észretér, már tudja, hogy kijátszani próbálja 
a róka ; nehéz, szinte zuhogó-dobbanó ugrásokkal lohol 
előre, de azért nem ugat. Annak most nincs értelme. 
Csak arra vigyáz, hogy jól elfogja a visszavonulást. 
Bizonyos, hogy mégis csak erre kanyarodik a „vörös" 
előbb-utóbb.

A „vörös" pedig kinyúlik, mint egy gummi s 
rohan egyenest neki az orgonabokros kis kertnek. Ott 
a sűrűbe úgy vágódik be, hogy azt hinné az ember, 
menten darabokra szakadt. Mire a kuvaszok elérnék: 
sehol sincs. Könnyű, keskeny testével átcsúszott már az 
eleven kerítés alatt; halálmegvetéssel fut végig a kis 
kerten s épp úgy szökik ki belőle tulnan, a hogy bele
szaladt.

Basa csak azt látja, hogy az orgonabokrok közül 
kiszalad a nagy vörös kandúr . . . dehogy az! a 
róka . . .  a róka! — s alig húsz lépésnyire tőle be

villan a járhatatlan füzesbe, a hol hiába lenne minden 
üldözés.

— Hrrr! uff, uff! mondja most már a vén ko
mondor is mérgében, szégyenében. Neki szalad a sem
minek, csattogtatja a fogát s a füzes szélén elkezdi 
hátrahányni a gyepet.

Az. istállóban fölérez a cselédség a nagy ugatásra. 
Róka jár a füzesnél, mondja valamelyik.

Mert már ösmerik a vén Basát, hogy másképen 
ugatja a négylábú tolvajt, mint a kétlábut.

JV—cl.

4J: E gyenérték . L a k a t o s m e s t e r :  Meg van 
még a szamara?

A s z t a l o s me s t e r :  Dehogy is van. Kimúlt a 
szegény pára !

L a k a t o s m e s t e r :  Nem vesz másikat?
A s z t a l o s m e s t e r :  Nem én, hanem fogadtam 

helyette két inast.

$
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— Agyonlőtt orvvadász. Az osztrák-magyar 
államvasutak erdeinél szolgálatban álló Tóth József fő- 
erdőőr Frits János vadorzót folyó évi május hó 22-én 
agyonlőtte. A golyó az orvvadász koponyáját fúrta át s 
agyvelejét szétlocscsantotta. Az ügyben folyik a vizsgálat, 
melynek eredményét közölni Ígéri stajerlaki tudósitónk.

— A szakálli leányok. A teplai vasúti állomáson 
a csendőrség föltartóztatott egy harmincöt főből álló 
legénysereget, a mely Szakáll községből Amerikába akart 
vándorolni. A leányok azért keseredtek el, mert a fa
luból már kivándorolt minden legény és e miatt az idei 
bucsutáncot sem lehetett megtartani. Nagy volt a sirás- 
rivás a leányok között, mikor falujokba visszatoloncol- 
ták őket, nemcsak azért, fíogy kalandos tervük nem 
sikerült, de többnyire katonaköteles legények nem is 
mernek visszajönni s igy pártában maradnak a szakálli 
leányok.

— Katasztrófa a búcsú előtt. Rosztovból jelen
tik : A' Khopra-folyón, Zotova falu közelében, minap 
óriási katasztrófa történt, melyben több mint százhatvan 
ember lelte halálát. A kompon, mely a folyó két partja 
között az összeköttetést közvetíti, körülbelül kétszázötven 
ember készült átmenni egy közeli falu búcsújára. Út
közben a komp elsiilyedt. Az utasok közül, akik legna
gyobbrészt asszonyok és gyermekek voltak, csak nagyon 
kevesen tudtak megmenekülni. Sokan a közeli malmok 
kerekei alá kerültek és rettenetesen összezuzódtak, má
sokat a folyó örvényei nyeltek el. Eddig hatvan holttestet 
húztak ki a vízből, száznál több azonban még nem 
került elő.

— Gyilkos turista-vezetők. Borzalmas fölfede
zést tett a bajor turista egyesület. Az utóbbi időben a 
bajor hegyekben sok halálos végű turista-szerencsétlen
ség történt s föltűnt, hogy a szerencsétlenül járt embe
reknél sem pénzt, sem más értékes holmit nem találtak. 
Az egyesület följelentésére a csendőrség megállapította, 
hogy egész gonosztevő szövetség garázdálkodott a he
gyek között, a melynek tagjai turista-vezetőnek ajánl
koztak a hegyek között járatlan turistáknak. A gazem
berek sokkal kevesebb fizetést kértek, mint az egyesü
letektől alkalmazott vezetők, s igy sikerüli is nekik sok 
embert hálójukba keríteni. A gonosztevők letaszították a 
velük menő embereket a mélységbe, előbb azonban ki
fosztották őket mindenükből. A csendőrség nyomozást 
kezdett és egy hét alatt összefogott tizenhatot a vesze
delmes vezetőkből, a kiket bevittek Münchenbe. Útköz
ben elmondták a gonosztevők, hogy nemcsak azokat 
rabolták ki, a kiknél sok pénzt sejtettek, hanem min
denkit, s hogy azokat az embereket, a kiknek ruhájá
ban semmi pénzt sem találtak, szintén letaszították a 
mélységbe, hogy el ne árulhassák őket. A tizenhat em
ber áldozatait össze sem tudták számlálni, ők maguk 
meg azt mondják, hogy nem tartották számon. Meg
váltották minden szépítés nélkül, hogy csak a pénzért 
követték el rettentő bűnüket. A turistaforgalom e fölfe
dezés óta nagyon megcsappant a bajor hegyekben. A 
csendőrök folytatják a kutatást.

T I U J S A G  _____ ________  ____

— Czigány-tragédia. Borzalmas gyilkosság hire 
érkezik Pécsről. Ignácz János teknővájó cigány évek 
sora óta vadházasságban élt Gömő pestmegyei község
ben Orsós Teréz cigányasszonynyal. Öt gyermekük volt 
már, a férfi azonban oly rosszul bánt az asszonynyal, 
hogy az végre is megunta a sok ütleget s a gyermekek
kel együtt faképnél hagyta a durva embert. A gindli- 
tengelici pusztára Csonka János teknővájó cigányhoz 
ment, s kinek elpanaszolta a baját § kijelentette, hogy 
Örsényben fog letelepedni. Vasárnap reggel Csonkáék 
bementek a kölesdi búcsúra. Velük tartott a jövevény 
cigányasszony is fiával, a tizenkétéves Pistával együtt. 
A mint este 6 óra tájban a paks-kölesdi országúton 
ballagtak, egyszerre vállán fejszével szembejött velük- 
Ignácz János. A mikor összetalálkoztak, Ignácz fejszével 
minden szó nélkül fejbe ütötte Orsós Terézt. A Pista 
gyerek könyörögni kezdett Ignácznak, hogy ne bántsa 
az anyját, de a gonosz ember nem hallgatott rá, hanem 
még egyszer megütötte az asszonyt, a ki erre öszeros- 
kadt. Kis fia sírva ráborult, de az apa eszeveszett dühé
ben csak tovább vagdalózott s megsebezte két helyen 
is a fiát, az asszonynak pedig darabokra hasította a fejét. 
Csonkáék mindezt látták, de nem mertek beleavatkozni 
a dologba, mert nem volt náluk semmiféle fegyver. El
szaladtak azonban segítségért a közeli uradalomba. On
nan jött is a cselédség, de a mire odaértek, a véres 
tragédia már lejátszódott. Az ut porában holtan feküdt 
az asszony, mellette eszméletlenül a fia, valamivel tá
volabb pedig megtalálták Ignácz Jánost, a ki revolverrel 
kétszer mellbe lőtte magát s ott halt meg az országúton.

í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r.  • . . t . . ' . . f . . t . . t . . t . T r . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . .  t . . . . . . . .  r . . . . . .  .

Szerkesztői üzenetek.
Schuller Frangott urnák, Stajerlak. Az 1902. évi junius 

hó 24-iki számból már nem rendelkezünk fölösleges példányok
kal és csak a saját bekötött évfolyamunk van meg. Szíveskedjék 
tehát megirni, hogy mire van szüksége abból a számból, akkor 
azt szívesen leirjuk és megküldjük. — Kádár Mariska úrnőnek, 
G yulafehérvár. A kérdéses fegyver beszerzési forrását meg
tudakoljuk s ha megtudjuk, közölni fogjuk. Nem próbálta meg az 
ottani csendőrségnél tudakozódni ?

A kiadóhivatal postája.
Bollolay Miklós urnák, Stajerlak. Nyilvántartásunk sze

rint február hó 3-án kaptunk 2 koronát, melyet azután a január
márciusi évnegyedre bejegyeztünk. Szíveskedjék utána nézni az 
ottani postán ; ha a tévedés itt van, mi szívesen helyreigazítjuk. 
A küldött hirt köszönjük s hálára kötelez, ha a vizsgálat és bí
rósági tárgyalás eredményéről annak idején értesít. — Mikiéi 
János urnák, Kecel. Előfizetőink hirdetéseit olcsóbban közölvén, 
az 53 szóért egyszer 1 K. 50 f. kétszer 2 K. 50 f. háromszor 
pedig 3 koronát számítunk. — Mócz Péter urnák, Vasand. A 
lapot már a közölt címzéssel küldjük s azt hisszük, hogy rende
sen kapja. — Arovits Antal urnák, A. Kalocsa. A lejárat té
vedésből volt úgy jelezve; előfizetése csakugyan junius végén 
járt le. — Kurcsa János urnák, Koltha. A hiányzó 37-ik szá
mot újból megküldtük. — Bodnár Mhály urnák, Olasz-IAszka. 
ígéretét köszönettel vettük tudomásul.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. julius 17. 42. szám.

A legsötétebb Afrikából.
A legközelebb elmúlt napokban hunyta le 

örök álomra szemeit Stanley, a hires Afrikautazó, 
ki szinte emberi erőt meghaladó fáradozások és 
küzdelmek árán felkutatta Afrikának addig tel
jesen ismeretlen belső részeit s erre vonatkozó 
tapasztalatait és élményeit leírta „A legsötétebb 
Afrikából" cimü müvében, mely az egész mü
veit világ figyelmét nagy mértékben felköltötte. 
Az említett könyv elibém tár egész sereg kü
lönféle vad erkölcsű, minden műveltség hiján 
szűkölködő népet, mely az emberevéstől sem 
undorodik, sőt inkább embertársának a húsa 
úgyszólván rendes eledelét képezi.

A müveit világ ujongott a felfedezés hal
latára s nyomban megindult a hittérők és kal
márok hada, az egyik, hogy magának, illetve 
tanainak az ottani vad népek lelkét, szivét meg
hódítsa, erkölcseit megnemesitse s közte a mű
veltséget és felvilágosodást terjessze, a másik 
pedig azért, hogy az ott rejlő kincseket magá
nak megkaparitsa.

Hát azoknak, a kik olyan messzire mentek 
a műveltséget terjeszteni, a vad erkölcsöket sze
lídíteni, kár volt olyan messze menniök; hiszen 
legsötétebb Afrikát közelebb is találtak volna, 
mi legalább csak a napokban is kaptunk egy 
levelet, melynek tartalmából arra kellene követ
keztetnünk, hogy az csakugyan onnan szárma
zott, ha nem lenne benne megirva, hogy Ma
gyarország erdélyi részében, Fogaras vármegyé
nek Dersán nevű községében Íródott.

Érdekes ennek a levélnek tartalmát meg
ismerni, mert érdekes világot vet arra, hogy 
milyen kellemes szolgálata van néhol nálunk 
annak, ki arra van hivatva, hogy másnak a 
jogos tulajdonát megvédje s abban rendet tart
son, lássuk tehát ezt a levelet az ő egész ter
jedelmében.

Ezt Írják lapunknak a legsötétebb Afri
kából :

„Másfél évvel ezelőtt lettem csere utján át
helyezve a fogarasmegyei derzsáni Xl-ik erdő
őri kerületbe, melyben a legtöbb és legnagyobb 
erdei kihágások fordulnak elő. A nép éjjel
nappal, vasárnap és ünnepnapokon egyaránt 
gyakorolja az erdei kihágást s teszi ezt nem 
csak a közönséges nép, hanem megteszi az 
elöljáróság egyes tagjai is. Ilyen viszonyok kö
zött csak természetes azután, hogy a nép 
annak, ki őt bűnös üzelmeiben akadályozza, 
halálos ellensége s vesztére tör. Csattanó bizo
nyítéka ennek az az eset, mely velem folyó évi 
május hó 8-án esett meg.

A mondott napon d. u. 6 órakor — éppen 
vasárnapi nap volt — nem mutattam magamat 
a nép előtt, hanem elmentem az erdőszolgám
hoz, hogy majd ketten együtt megyünk ki az 
erdőre, de nem találtam otthon, mert valami 
hivatalos iratok kézbesítése végett a szomszéd 
faluba ment át s miután másfél óra múlva sem 
került elő, az apját kértem meg, hogy jöjjön 
velem s legyen segítségemre szolgálatomban, a
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háziaknak pedig meghagytam, hogy az erdő
szolgát megérkezése után nyomban menesszék 
utánnam.

A szolga-lakás a falu alsó végén, az enyim 
pedig a felsőn, az erdő felé van s ide indul
tunk ketten, hogy lakásomba a szolgálati fegy
veremért betérjek. Mintegy félórát mentünk igy 
az erdei utón s lakásomtól alig voltunk távo
labb 10 lépésnél, mikor az utmenti, nagy fák 
közül egy férfi kiugrott s engem torkon ragadva, 
azt annyira megszorította, hogy egyetlen hangot 
sem tudtam adni s leteperve a patakba, mel
lemre térdelt s késsel hasba szúrt. A viz átcsa
pott fölöttem s már azt hittem, hogy utolsó 
órám ütött, mikor szerencsére kezem revolveire 
tévedt, a melyből a viz alól felfelé egy lövést 
tettem. Erre társam, ki a nagy sötétség miatt 
eddig az egész dologból mit sem vett észre, 
odafutott s támadómat lerántotta rólam, mire 
fejemet kiemeltem a vízből s kiabálni kezdtem. 
A zajra előjött a házigazdám is, erre támadóm, 
kit kissé a lövésem is ért, eleresztette torkomat, 
de a zsebemből kivett tárcámat, melyben 280 
korona papírpénz volt, csak később ejtette ki 
kezéből.

A rablót házigazdám felismerte, bár az 
már 14 év óta Romániában tartózkodott s ez 
midőn látta, hogy fel van ismerve, oly erővel 
tépte ki magát társam vasmarkából, hogy még 
egy darab posztó is kiszakadt a mellényéből 
három gombbal egyetemben s megugrott, mi

pedig lakásomba vonultunk s én bezártam az 
ajtókat száraz ruhát vettem s a pénzt kezdtem 
szárítani.

Ez történt 8 órakor, s a történtek után nem 
is mertünk már most az erdőbe menni.

Éjjel 10 óratájt jött az erdőszolga, kit út
jában kövekkel megdobáltak s utánna is lőttek 
négyszer, úgy hogy futva kellett hozzám mene
külnie, hol azután megbeszéltük a történteket.

Éjjeli 11 órakor hallottuk, hogy többen 
jöttek be az udvarba s az utcáról is suttogó 
hangok hallatszottak, egyszerre pedig valóságos 
kőzápor zudult a házamra, sőt többlövést is 
tettek. Látva a veszedelmet, az előszoba ajtaját 
kissé kinyitottam s a nyíláson át én szolgálati 
fegyveremből, az erdőszolga pedig revolveréből 
egy-egy lövést tettünk, mire a támadók szét
futottak.

Mindkét eset után küldtem a községi bí
róhoz, ez azonban mit sem tett. Jelentés tettem 
azután a brázai csendőrségnél, valamint felettes 
gondnokságoknál is; a nyomozás megindult, 
erényre azonban alig fog vezetni, mert a nép 
mely szinte kivétel nélkül erdei kihágásokban 
bűnös, nem fogja a merénylőket elárulni s kü
lönben is annyira fel van izgatva, hogy életünk 
minden percben veszélyeztetve van. Már 14 éve 
állok az erdészet szolgálatában, de az itteniek
hez hasonló vad embereket még nem láttam. 
Tisztelettel Dátes Vazul járási erdőőr."

íme, ez a levél, melyet elolvasva nem akar-
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A rétségben.
(A „ Z o o l ó g i á i  L a p o k "  után.)

— Irta: Glück István. —
Idres-bodros felhők kergetik egymást a látóhatár 

alján, de azon felül lanyha kékség szintelenségbe csapó 
árnyalattal borul fejem fölé, honnan vakitó nap szórja 
szerte izzó sugarait a rétség áradásos területére.

Meleg van. Tikkasztó hőség, akárcsak júliusban, 
pedig a költők tavaszát éljük, — a virágos májust. Nem 
tavasz ez már, nyári forróságba csap nálunk a tavasz 
langyossága. £

A magas töltés oldalán, melynek lábát mossa a 
Duna áradó szőke vize, egy lompos vén róka szökdel. 
Mintha békát fogdosna unalmában. Kocsim közeledtére 
gyanakodva a töltés tetejére megy s ott felénk bámulva 
megáll. Majd lassan lekocog a töltés másik oldalán, be

az erdőbe. Látszik rajta, hogy csak el akar rejtőzni, 
hogy az erdőben most semmi kedve kajtatni. Lassan 
döcög a kocsi, hogy szükség esetén rögtön megállhas- 
sunk. Három lépésre sem ment a fák közé, már is 
meghúzta magát egy fa mellett. Célba vettem, de a 
lövés pillanatában megindult s a golyó csak farkából 
tépett ki egy csomó hosszú szőrt.

Háromszáz lépéssel lejjebb, a mint leszállók a 
kocsiról, szinte kacérkodva mutogatja megint fehér mel
lényét az erdő szélén. Megint elhibáztam. Feje fölött 
csapott a golyó a fűbe, messze felszakitva a pázsitot. 
Harmadszor már nem találkoztam vele, mert gyalog 
vágtam neki a rétségen áthúzódó alacsony töltésnek, 
vadlibakémlelés végett, de a kocsisom értesítése szerint, 
még harmadszor is kínálkozott, mintha megunta volna 
kópéságokkal terhes életét.

Széttárult előttem a rétség teljes szépségében, alig 
hogy átléptem a keskeny erdő szalagját. A tavalyi ki
magasló nád fakó színét kezdte már háttérbe szorítani 
az uj, idei üde zöldje; a buzogányos sás pihés fejét
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tűk hinni, hogy az Magyarországon Íródott, mert 
szint képzelhetetlen dolog, hogy egy consolidált, 
modern államban még ilyen dolgok történhes
senek és a nép azok elkövetésére vetemedjék. 
Rablótámadás, lődözés, azután magánlakás meg- 
ostromlása mind olyan dolgok, a melyek nem 
civilizált államba, hanem valóban csak a leg
sötétebb Afrikába valók.

Szóvá tettük a hasonló eseteket többször s 
a legújabb pár ilyen esetnek a szellőztetését 
sem mellőzhetjük; utóvégre mégis csak sike
rülni fog felébreszteni az irányadó körök figyel
mét, előmozdítani a bajok orvoslását.

(Folytatása következik.)

A cserebogár pajor.
A mostani abnormis időjárás mellett egyik panasz 

a másikat éri, hogy kultúrnövényeink állati ellenségei 
is túlságosan elszaporodtak s ezek közül különösen a 
„lóféreg" (Grillus campestris) a tavasziakban igen nagy 
kárt tesz. Szükségesnek tartom egy ártatlanul gyanúsí
tottnak védelmére kelni, mert a mint ezirányu megfi
gyeléseimre támaszkodva állíthatom, nem a lóféreg, 
hanem a cserebogár pajor az, ami ellen panaszunk van. 
Napok óta figyelem meg, hogy a 60 cm. magas do
hány között igen sok pusztul el, gyorsan minden beteg
ségi jel nélkül. A gyöktörzstől lefelé ujjnyi mély barázda 
van a gyökérbe rágva s a gondosan eltávolított föld 
közöt ott van rendesen egy hatalmasan kifejlett pajor.

De nemcsak a dohány, hanem a mák, répa, ten

geri hasonlóképpen megy tömegesen tönkre, nemkü
lönben egész burgonya-fészkek is.

Mivel a tavaszszal ezen a vidéken elenyésző cse
kély számú cserebogár volt, senki sem gyanakszik a 
pajorra, hanem a kártételt a lóféregnek tulajdonítja.

Időszerűnek vélem ez alkalommal egy kissé bő
vebben foglalkozni e dologgal, egyben magyarázatát 
adva annak is, miért van sok pajor, annak dacára, hogy 
az idén kevés cserebogár volt.

Amint az alábbiakból látni fogjuk, azok a pajorok, 
a melyek ideiek számbavehető kárt még nem igen tesz
nek, hanem inkább az előző éviek, mert ezek most 
vannak fejlődésük előrehaladott stádiumában. Ezekből 
a jövő tavaszszal lesz kifejlődött bogár s a megfigyelé
sek igazolják, hogy 1905-ben e vidéken sok cserebogár 
fog lenni s igy most igen sok a kártévő pajor.

A cserebogarak nagy családjába tartozó számos 
rovar közül minket ez idő szerint a következők ér
dekelnek :

1. Közönséges cserebogár (Malolontha vulgáris. F.)
2. Veresnyaku cserebogár (Melolontha hippocas- 

tani F.)
3. Kalló vagy csapó cserebogár (Plolypylla fullo.)
Ezek közül az első és második inkább a kötött;

mig a harmadik a homok talajon okozhat nagyobb ká
rokat. Mivel az első és második fejlődése között lénye
ges eltérés nincsen, azokat együtt tárgyaljuk.

1. Közönséges és veresn ya ku  cserebogár (Melo
lontha vulgáris és hippacastani. F.)

Általánosan ismert cserebogárfélék, melyek között 
a különbség csak az, hogy a közönséges cserebogár 
valamivel nagyobb, a feje és a tor fekete sima; a 
szárnyfedők vörösgesztenye színűek és simák; a potrok 
utolsó szelvénye erősen kifejlődött, a nyúlvány 1 mm. 
széles és 3—4 mm. hosszú. A veresnyaku cserebogár 
feje és torja szintén fekete, de borítva van finom

összekuszálta; kiverte a szél, az eső; suttogó hosszú 
levelei kezdték eltakargatni a vénség véznaságát. A 
zsombékpupokon méteresre nőtt a lápi fü, fészket kí
nálva a rucának, vadludnak. A hol meg legázolta a járó 
szarvas a dörömböket, szétturta a vaddisznó a zsom- 
békokat, dongás viz lepte el az áradás következtében a 
rétséget, melyben fölszinre hajtotta tótkalap-leveleit a 
fehér vizi-rózsa. Sőt a bimbója is pattanni kezd már. 
A sárga szinü kisebb és nagyobb fajta vizi-rózsa már 
is szétteregette aranyszirmait a csendes lápi vizeken. A 
sárga lápi liliom ezernyi számban lepte el a rétet, hogy 
el ne vesszen a sárga szin róla, melynek vezető szerep 
jutott a mocsári gólyahir, sárboglár és szironták révén. 
A kék nefelejts szelíd színével lépten-nyomon gyönyö
rűséggel tölti el a szemet, szivet. Én legalább gyönyör
ködöm bennük s bámulom a természet rnüértő, kendőző 
hatalmát, melylyel oly ügyesen és Ízléssel tudja tol- 
dozni-foltozni a hiányt, a melylyel rut mocsárból is 
virágkertet varázsol.

A kis rigyásokon gyűrűket formál egy-egy pity- 
tyegő vizityuk, úszkáló hókás szárcsa, szárnyrakapó

rucanép. A lápi békák meg ummogva-kummogva, hang
versenyt tartanak örökösen, melybe belesikkant néha a 
disszonancia kedvéért is a nádiveréb, a karicsoló, tor
kát köszörülő rigó.

Csak megyek, megyek, elmerülve a rétség hang
zavarába, szinpompájába, a kanyargó töltésen előbbre- 
előbbre. Szarvasok bámulnak rám innen is, onnan is, 
melyeket átszoritott a vizmenti erdőből az áradás a 
magas töltés által védett rétségbe. Hemzsegnek a szó 
teljes értelmében mindenfelé. Bikát keveset lehet köztük 
látni, azok inkább remeteségben élnek ilyenkor. Néha 
ugyan elvegyül köztük egy-egy, agancsa még burokban 
van s legtöbbje bogos, csápos, egy-, vagy kétágú villás, 
vagy gyenge hatos.

A nagy vad szüntelen járása, mozgalmas élete, az 
elemi erővel nekizuduló nádtörés, mely a nagy vad 
ijedős menekülését elárulja, bizonyosan sokat ártott a 
fészkelő vadludaknak, melyeknek valódi otthona e rét
ség. A fészkeket öszetiporják, sőt a bukdácsoló járású 
apró pelyheseket is, az örökös nesz pedig idegessé, 
félénkké teszi az amúgy is szemfüles anyamadarat.
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piszkos-sárga szőrökkel, úgy hogy az egész tor ham
vasnak látszik. A szárnyfedők világosabb gesztenyeszi- 
nüek s hamvasak, különösen a hosszant futó barázdák
ban. A potroh utolsó szelvénye kevésbbé van kifejlődve 
s a nyúlvány vékony és igen rövid. Amint látható, na
gyon könnyű egymástól megkülönböztetni a kétféle 
cserebogarat s mivel életmódjuk és fejlődésük tökéle
tesen megegyezik egymással, az alább elmondottak 
mindkettőre tartoznak.

Általánosan ismert dolog, hogy a cserebogarak 
ugyanazon a vidéken nem minden évben jelennek meg 
egyenlő mennyiségben, hanem bizonyos években na
gyobb számmal rajzanak, mig máskor alig találunk 
néhányat.

Ennek meg van a maga természetes oka, t. i. a 
bobár fejlődése.

Rendesen április végén vagy május elején kezdő
dik a rajzás (egyes példányok ha az időjárás melegebb 
volt, már április elején, esetleg március végén is talá
lunk) nagyobb tömegekben jelenve meg, alkonyaikor 
rajzanak. Az egész napot fákon és bokrokon töltik, 
azoknak lombját pusztítva igen gyakran olyan mérték
ben, hogy egyetlen zöld levelet sem hagynak meg. Itt 
történik a párzás is, a mikor a megtermékenyített nős
tény a talajba 10—15 cm. mélységbe, lehetőleg olyan 
helyre, ahol egy kis trágya vagy rothadó lomb van, 
egy csomóba, 12—13 petét rak le. Aztán ismét a föld 
felszínére jön egy kis lombot fal, majd egy másik al
kalmas helyre ugyanoly mennyiségű petét rak. Mivel 
egy nőstény 50—60 petét szokott tojni, azt 2—3 helyre 
helyezi el.

A lerakott petékből körülbelől 4—5 hét múlva 
kikelnek az apró kukacok, a melyeket a gazda „pajor," 
„szántóféreg," „pata" stb. néven ismer. Ezek az egész 
év folyamán együtt maradnak, táplálkozva a rothadó 
trágyából s egyéb korhadó anyagokból. Ősszel a hideg

Hosszú sétát tettem már meg a kis, alacsony, 
belső töltésen, de még egygyel sem találkoztam, pedig 
más években hemzsegett tőlük e pázsitos gát. íme, 
előttem is öt szarvas fekszik a töltés oldalán, át vad- 
lud sehol. Csak a Daróca-ér mellékéről hallom a han
gos csebegést, gágogást. — Talán elvonultak, elvezették 
nyugodtabb helyekre a kis pöhölyéket.

Kajtár gácsérok kóborolnak meddő rucákkal a 
vizek felett, hol leereszkedve a csillogó víztükrökre, hol 
felemelkedve.

Az erdőből egyre szól a kakuk furulyahangja. 
Százat is kukukol egyfolytában. Most van az ő ideje. 
Ilyenkor még este sem tud hallgatni. Éjjel 11 órakor, 
koromsötét éjszakán is hallottam sűrűén hangját csalitos 
ligetben, mintha versenyezni akart volna a dalos füle- 
milével.

Örvösgalambok, gerlék turbókolnak mindenfelé, 
úgy, hogy nincs egy pillanatra sem nyugalom, csend 
a rétben.

Madárhangok kisérnek hosszú utamon s e gyö-

beállta előtt az egész társaság körülbelül egy méter 
mélységbe húzódik le a földbe s az egész telet nyuga
lomba töltik.

Tulajdonképpeni kártételük csak a második évben 
kezdődik. Ahogy az idő felmelegedett, kezdenek felván
dorolni a föld színéhez közelebb. Már ekkor kb. 17a 
cm. hosszúak, rágószervük erősen ki van fejlődve s 
nem elégszenek meg a korhadó növényi anyagokkal, 
hanem a növények élő földalatti részét támadják meg s 
rágnak mindent össze, a mi utjukba akad. Egész éven, 
keresztül tart kártételük s ősszel a már említett mély
ségbe húzódnak le s ott töltik a második év telét is.

A harmadik év tavaszán a már teljes nagyságukat 
elért pajorok rendkívül nagy károkat okoznak. Kártéte
lük azonban most már csak julius hó elejéig tart, ami
kor 1 m. mélységbe levonulnak s még ez év folyamán 
tökéletesen átalakulnak az ismert bogár alakká. így töl
tik aztán a talajba a harmadik év telét. — Néha, ha 
meleg, hosszú ősz van, egy kettő a kifejlődött bogarak 
közül kijön a földből, de csakhamar ismét visszahúzódik. 
Ezek az u. n. „őszi cserebogarak," a melyeknek meg
jelenéséből a nép a különböző vidékeken hosszú őszt, 
gyönge telet s a jövő évben, — nem minden alap nél
kül — kevés gyümölcsöt szokott jósolni. 
íjf A negyedik év tavaszán aztán megjelennek a ki

fejlődött bogarak s ismét párosodva, a megtermékenyí
tett nőstények petéket raknak le.

A fent elmondottakból könnyen beláthatjuk, miért 
van egyes vidékeken bizonyos években igen sok, mig 
máskor csak kevés cserebogár. Oka a fejlődésmenet, a 
melyhez 3 év szükséges s igy könnyen kiszámíthatjuk, 
melyik évben lesz sok cserebogár (eltekintve az abnor
mális időjárástól, — mint a milyen a mostani tavasz is 
volt — a mely esetben számuk nagyon megapadhat.)

Ha 1902-ben sok cserebogár volt valamelyik vi
déken, akkor 1905-ben valószínűleg ismét sok fog lenni.

nyörüség elfeledteti velem az ut fáradalmait, a hőség 
tikkasztó voltát.

Alkonyodik, de a melegség még egyre tart. Meg
állók egy kicsit egy hatalmas fűzfánál, melyhez hasonlót 
még soha életemben nem láttam. Van annak kerülete 
8—10 méter. Valóságos óriás. Csak az Isten tudja, 
hány esztendő viharát látta elvonulni feje fölött. Végig
tekintek itt a rétségen, figyelve minden neszre, hátha 
észreveszek valamit a vadludak jelenlétéből. De hiába! 
Csak a töltés túlsó oldaláról szól a vadludgeggenés. Ott 
vannak, itt nincs semmi, hírmondó se. Pedig itt voltak, 
mutatja a névjegyük, de már régebben. Hiába fogjuk 
tehát itt őket később keresni.

Megindulok újra. Kezdenek hüvösödő fuvalmak 
átlejteni a rétségen. A vizes rétek fölött libegő ködök 
kezdenek terjengeni, melyek nemsokára elárasztják az 
egész rétséget. Hullámzik, a mint lengeti a lágy fu- 
valom.

A távolban feketéllik egy vaddisznó alakja a töltés 
tetején. Előveszem messzelátómat. Öt malac ördöngős- 
ködik körülötte, melyek hol eltűnnek, hol újra kibuk-
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A hároméves fejlődési menet azonban nem min
den vidéken van meg, mert ahol az éghajlat hidegebb, 
4 év szükséges kifejlődésükre.
2. Kalló vagy csajjá cserebogár. (Polyphylla fülló.)

Ez is egy cserebogárféle, a melyet a gyakorlatban 
rendesen nem is tartanak cserebogárnak s általánosan 
„arató bogár" néven ismeretes.

A kifejlett bogár körülbelül 2—27a cm. hosszú, 
mig a nőstény 3 cm. hosszúságot is elérhet. A tor vi
lágos vagy sötét-gesztenye, esetleg fekete szinü, pisz- 
kos-sága szinü szőrrel gyéren szőrözött, a közép vona
lon hosszú irányú keskeny szőrözött barázda. A szárny
fedők a torhoz hasonló színűek, simák, fehér szabály
talan alakú és elhelyezésű foltokkal vannak tarkítva 
(márványozott.) A him kevésbbé, mig a nőstény sokkal 
tarkább. A potrok utolsó szelvénye tompa, a két előbbire 
jellemző nyúlvány nincsen rajta. A nőstény csápja ha
talmasan kifejlődött 1 mm. széles, 1 cm. hosszú 7 le
mezből áll, mig a himé igen kicsiny.

Rajzása körülbelül a rozs aratása idejére esik, 
ezért nevezi a nép arató-bogárnak. Nappal magasabb 
fákon, bokrokon s ha ez nincsen a közelben, akkor a 
rozs kereszteken pihen, egy nőstény körül — mivel 
ezek rendesen kevesebb számmal vannak 6—8 him is 
van. Nagyon szívesen keresi fel a tűlevelű fenyőket, ilyen 
különálló fenyőcsoportban ezeken szoktak összegyűlni 
s ennek a lombjából táplálkoznak. A megtermékenyitett 
nőstény petéit nappali tartózkodási helye közelében 
rakja le, mivel igen lusta s nagyobb távolságokra nem 
szeret repülni. A fejlődési menete nem ismeretes, min
den évben egyenlő mennyiségben szokott megjelenni. 
A pajorja rendkívül nagyra szokott kifejlődni, ujjnyi 
vistag, 5—7 cm. hosszú. E hatalmas testhez mérten 
óriási étvágygyal is rendelkezik. A múlt év tavaszán 
egyik homoktalaju uradalom burgonyavetésében volt 
alkalmam tapasztalni, milyen pusztítást vihet véghez az

aratóbogár pajorja. A burgonyát nem fészekbe, hanem 
sorba vetették s dacára a gondosan megválogatott vető
gumók felhasználásának, egész sorok nem keltek ki. 
Mikor az okot kutattuk, nagyszámú hatalmas testű pa
jorra bukkantunk, a melyek a vetőgumókat elpusztították. 
Gyűjteményembe őrzök egy pár páldányt, a melyek 
között nem ritka a 68 mm. hosszú. Kötött talajon na
gyon ritkán vagy egyáltalán nem fordul elő, de ott 
helyettesítik a közönséges cserebogár pajorjai.

(Vége következik.)

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
—

Tarlőba vethető takarm ánynövények.
2. A  köles.

A köles a moharnál jóval puhább és ha nem po
ros, penészes, igen jó szarvasmarha-takarmány.

A kölesből, mely a szárazságnak szintén eléggé 
jól ellentáll, kát. holdanként 20—25 litert vetünk s ám
bár terebélyesebb növekedésű, mint a mohar, mégis 
szűk sorokba kell vetni, hogy sürü, zárt fejlődését 
biztosítsuk.

Vetésre szintén a mi közönséges bugás kölesün
ket kell használni, az exotikus, reklamirozott fajták vi
szonyaink között nem sokat érnek. A kölest 1—2 cím
nél mélyebben nem szabad a földbe hozni.

Amint a bugáját hányni kezdi kaszálható és szé
nává szárítható, de igen jól használható zöldtakarmány
nak is. Megjegyzem azonban, hogy a köles nehezebben 
szárad, mint a mohar; ha tehát kaszáláskor erősebb, 
nyirkos idő járna, akkor helyesebb nem a széna szárí
tásával vesződni, hanem zöld vagy fonnyasztott állapot

kannak, de még szopósak, kicsinyek nagyon, — nem 
volna érdemes rájuk cserkészni. Mégis megkísértem, de 
bizony hiába, mert mire odaérek, a legcsekélyebb nesz 
sem árulja el közelben létüket. Elvezette őket anyjuk 
messzire már.

A vadludak csebegése, gágogása egyre hallatszik. 
Néha a levegőben is megjelenik egy-egynek nagy 
alakja, de erre nem veszi útját egy sem. Itt a szarvasok 
uralkodnak most. Nagy csoportokban járják a nádast, 
keresve a kaszálókat.

Előttem nem messze is áll magányosan egy, mel
lette van kis borja is már. A mint észreveszi közeledé
semet, megugrik s eltűnik a nagy nádban; de az egy
két napos borjú nem tudja követni anyját. Azon hely
ben lehasal a fűbe, sásba. Meg lehetne nagyon könnyen 
fogni. Egy-két nappal ezelőtt meg is próbáltuk, de 
igazán csak próbaképen. A mint az erdővéd melléje 
ért, felugrott, tett két ugrást, tovább már nem bírta. 
Megint csak leereszkedett a sásba. Anyja a közeibe se 
jött, hogy megvédje borját.

Most már legnagyobbrészt megborjaznak; de itt, 
bár a legelsőrangu szarvasállomány van az egész ország
ban, sok a meddő, az agancsosok csenevészednek. S 
miért? Egyszerű oka van. — Ostoba vadásztörvényünk 
az oka, mely éppen oly időben engedi meg az agan
csosok lövését, mikor rigyetési korszaka van, mikor a 
jövendő erős állomány alapját vethetnők meg egy kis 
várakozással, de vadászainktól is fölötte furcsa, hogy 
éppen ezt az időt választják ki a lövésre, holott jól 
tudják, hogy állományuk hamarosan degenerálódik. — 
Ilyenkor vadászni rájuk nem vadászias, természetellenes 
az én felfogásom szerint. Ezen vidéken 11 kilogrammos 
agancsok közönségesek voltak, ma már ritkaságszámba 
megy a tizes s e szám mindig lejjebb megy. Nem is 
csoda, mikor alig várják a bőgés megindultát, hogy 
megkezdhessék a vadászatot rájuk. S lelőnek évenként 
40—50 agancsost, de éppen a legjavát mindig. Hát le
hetséges ilyen állapotok mellett erős állományra szert 
tenni ? Az erős példányok áldozatul esnek agancsukért, 
mert húsúk ez időtájt élvezhetetlen s milyen könnyen
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bán bezsombolyázni. Szól ez különben minden tarlóba 
vetett s nem zölden feltakarmányozandó szálas takar
mánynövényre. Ha kaszálásuk idején esős idő jár, akkor 
legjobb a zsombolyázás módszeréhez folyamodni s a jó 
minőségű téli takarmányt ily módon biztosítani! ez töb
bet fog érni, mint a renden agyonforgatott, kilugzott s 
a kazalban a penészedés veszélyének kitett széna elő
állítását meg nem felelő időben erőltetni. E tekintetben 
tehát a gazdának az időjáráshoz kell alkalmazkodnia.

3 .  A  m u s t á r .

A közönséges fehér mustár (sinapis alba,) rend
kívül gyors fejlődésü, 6—7 alatt kaszálható növény.

Tarlóba vetve különösen mint zöldtakarmány ér
demel figyelmet, feltéve, hogy vetéskor esőt kap s fej
lődése közben is megázik egynéhányszor. Ez tehát a 
szárazságot már nem birja annyira, mint a köles és mohar; 
száraz földbe nem érdemes vetni, mert a földi bolhák 
tönkreteszik. Szintén sűrűn kell vetni, szűk sorokba, 
kath. holdanként 20—25 liter magot számítva. A gyor
san fejlődő mustár a virágzás legkezdetén kaszálandó, 
mert ha kissé elvénül, a jószág nem szívesen eszi. 
Elsősorban mint zöldtakarmány bir jelentőséggel, de 
nagyobb készlet esetén a felesleg elvénülés előtt szénává 
is szárítható.

4. Takarm ányborsó.
Takarmányborsót csak nyári bőséges esőzések ide

jén érdemes vetni tarlóba. A tavaszi takarmányborsót 
vagy Viktória borsót, esetleg a homoki borsót őszi 
árpával keverékben (100 liter borsó és 50 liter árpa) 
vetjük el julius-augusztus hó folyamán, lehetőleg egy 
jó kiadó eső után. Kedvező időben ezen keverék még 
késő ószszel nagytömegű takarmányt adhat, melyet 
zölden etetünk fel, vagy bezsombolyozzuk. A tél folya
mán a tavaszi borsó töve kipusztul, az őszi árpa ellen
ben megmarad s jövő tavasszal újólag vagy egy zöld- 
takarmány-kaszálást ád, vagy magtermesztésre hagy
ható meg.

esnek áldozatul, mielőtt a fedezés biztosítva volna. A 
megkímélt fiatalok és korcsok aztán duslakodnak, a 
nagy többség azonban mégis meddő marad. Eztán jő 
télen a lelövés, mikor fedett és nem fedett 100—200 
példányban lelövetik.

Ilyen elvek, ilyen gyakorlat mellett tönkre kell 
mennie a legjobb állománynak és tönkre is megy. Ta
pasztaltam magam is, de még tapasztaltabbaktól tudom. 
Itt kárba vész minden beszéd. Rossz megszokásból 
ered minden baj.

De mindez csak kitérésképen legyen mondva. 
Hisz fejtegetésekbe nem akartam bocsátkozni, csak rá- 
csuszott a toliam hegyére. Nézzük inkább, mint terjen- 
genek az esti szürkületben a ködfoszlányok e vaddus 
területek fölött; mint legelész a szarvascsorda a kaszá
lókon ; mint röpködnek a pocsogók fölött a rucák, vad- 
ludak. Sokáig úgy sem látunk már, mert beáll a sötétség.

Este van. Csillagok fénye kezd átpislogni a ho
mályon ; a sötétséget csak a felkelő hold szelíd fénye 
fogja megtörni. Akkor már otthon leszünk.

A takarmányborsó vetése tehát, a vetőmag drága
sága és mert csak ritkán sikerül, meglehetősen drága 
kísérletezés. Hátrányos részben még, amit különben 
előnyéül is tekintenek, hogy az őszi árpa kitelel és ta
vaszkor még egy takarmány vagy szemtermést ád. Ezen 
szemtermés azonban még a legkedvezőbb körülmények 
között sem lehet valami kiadó, mert végre is egyszeri 
tarlószántásból aligha remélhetünk két bő (őszi takar
mányt és nyári szemtermést.)

Egy nagy előnye mégis, hogy esetleg rendkívül 
nagy tömegű és értékes késő őszi takarmány-termést 
adhat. Tehát lutri, mely ritkán vág be, de ha bevág, 
alaposan segít a takarmányhiányon. Vetését ajánlhatjuk 
gazdag réti földeken, amelyekbe tavaszkor tengerit szán
dékozunk vetni, mert a zöld árpa tarlója frissen le
szántva, tengeri alá kitünően előkészíthető és amennyi
ben őszkor a borsó nem sikerül, tavaszkor még jó zöld 
árpatermést adhat. Továbbá fekete ugarnak szánt föl
dekbe, mert mint zöldtakarmány a földet nem túlságo
san zsarolja, és a tavaszi takarmány lekaszálása után, 
a föld búza alá még kitünően elkészíthető.

3. Tarlórépa.
A kipusztult takarmányrépa pótlására csakis a tar

lórépa jöhetne figyelembe. Ha tarlószabaduláskor erős 
idő fog járni, akkor julius hó végéig elvethető és ked
vező időben még kielégítő termést fog szolgáltatni, 
melylyel a takakarmányrépa-hiányt részben pótolhatjuk. 
Ha takarmányrépánk is van, akkor először a tarlórépát 
kell feletetni, mert nehezebben tartható el. Csak késő 
őszszel szabad kiszedni s földdel átrétegezett, kisebb 
méretű kupacokba rakni, melyeket csak a fagy beálltá
val szabad letakarni illetve beföldelni; a tarlórépa kü
lönben 4—5 fokos hideget baj nélkül kiáll, miért is 
kiszedése lehető későre halasztassék.

A tarlórépát 35—40 cm.-nél szélesebb sorokba 
nem szabad vetni s apró ja repcéhez hasonló magját 
legfeljebb 1 — H/ 2  cm. mélyen alátakarni, a vetés után 
hengerezni kell. Az apró magból kát. holdankint 2—2 V2 
kg. mag bőven elengedő. Ápolása és kezelése máskü
lönben olyan, mint a takarmányrépáé; egyezés alkal
mával a sorokban 20—30 cm.-re ritkítandó és a gya
kori, ismételt kapálás, különösen szárazabb időben nagy 
hasznára van. Tekintettel a csekély vetőmagszükségletre, 
a tarlórépa kísérleti vetésénél nem sokat kockáztat a 
gazda: ha az időjárás kedvező, elegendő bő termést 
fog adni, ha ellenben száraz idő járna, legrosszabb 
esetben kiszántjuk s a felszabadult földbe áttelelő, tehát 
a jövő tavaszszal korán kaszálható takarmányokat ve
tünk. Különben a tarlórépa is eléggé jól elviselhetné a 
szárazságot egy ideig, csakhogy ilyenkor a földi bolha 
tesz benne nagy károkat.

(Vége.)

K Ü L Ö N F É L É K .
* Az eszkimó-vadászok. Egy H a m i s  nevű 

tengerésztiszt két évig tartózkodott az eszkimók földjén, 
s érdekes tapasztalatait most elmondja egy londoni lap
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bán. Az eszkimók, a kik különben teljesen tartózkodók 
minden idegennel szemben, H a m i s t  szerették, mert ő 
késeket, fegyvereket és mindenféle házi szerszámot aján
dékozott nekik. Az eszkimók apró, izmos emberek, föl
tűnően élénk a viselkedésük, a mulatozást nagyon sze
retik, de legkedvesebb szórakozásuk a vadászat. Szinte 
ünnep van a telepen, mikor a vadászok a zsákmány
nyal haza térnek. Télen fókára vadásznak, nyáron iram
szarvasra. Téli időben éjjel éppen olyan világosság van 
az eszkimóknál, mint nappal, a vadászokat tehát az éj
szaka sötétje nem tartóztatja. Apró szánkókon indulnak 
el, melybe nyolc-tiz kutya van befogva, s ezek nyil- 
sebességgel száguldanak a jégsivatagon. A vadász min
den fegyvere egy lándzsa és arasznyi hosszúságú kés. 
Minden szánkán csak egy ember ül, a ki hosszú ostor
ral hajtja a kutyákat, melyek kitűnő szimatjukkal meg
érzik a fókát. E lomha, nehézkes állatokat oly hirte- 
lenül lepik meg a kutyák, hogy nincs idejük a vizbe 
menekülni. A vadász is leugrik a szánról, szabadon en
gedi befogott kutyáit is és ő maga késével és lándszá- 
jával leteriti a fókát. E munkában nagy segítségére 
vannak a kutyák, de ezek oly falánk állatok, hogy az 
elejtett fókának rögtön neki esnek, s addig nem lehet 
őket elkergetni, mig a zsákmányból jól nem laktak. 
Mikor több vadász van együtt és több fóka a zsák
mány, akkor az elejtett állatokat sorsolás utján osztják 
szét. Nagyon gyakran megesik, hogy a melyik vadász 
nem kap kedve szerinti adagot, társaira támad és sirva 
fakad, mint egy gyermek. Mikor a kutyák jól laktak az 
elejtett fóka húsával, a vadászok látnak hozzá és a nyers 
húsból vígan lakomáznak. Otthon a nők és gyermekek 
örömmel várják a zsákmányt, s hamar fő az üstben a 
rizs, s elkészül az étel minden fűszer és zöldzég nél
kül. A húst majdnem nyersen eszik, a zsíros levet 
pedig megiszszák. Az eszkimó asszonyok éppen úgy 
szeretik a szeszes italt, mint a férfiak, de szükségük is 
van egy kis melegítőre, mert a pompás fókahust jég
kunyhókban, jégpadon ülve, jégasztalról eszik.

* Vihar-statisztika. A statisztikusoknak mindenre 
van gondjuk, listába veszik még a természeti tünemé
nyeket is. Németországban most egy viharstatisztika je
lent meg, a miből meg tudja az ember, hogy hová ne 
menjen, ha fél a villámlástól, meg az égzengéstől. Az 
ilyen embernek legkevésbbé Jáva szigete ajánlatos, mert 
ezen a szép szigeten átlag minden negyedik napon 
vihar van, évenkét 97 napon van mennydörgés és 
mennykőhullás. A második helyen Szumatra áll, éven- 
kint 86 viharos nappal. Hindusztánban évenkint 56 
viharos nap van, Borneo szigetén 54, Brazíliában 51. 
Európában első helyen Olaszország áll, 38 viharos nap
pal, azután következik Ausztria 23-mal. Magyarországon 
egygyel kevesebb a viharos napok száma, huszonkettő. 
A p a r l a m e n t i  v i h a r o k  ebben a statisztikában 
természetesen nem számítanak. Bajorországban 21, Né
metalföldön 18, Franciaországban és Dél-Oroszország- 
ban 16, Angliábén és Svájcban 7, Norvégiában csak 4 
viharos nap van átlag egy esztendőben.

NAPI HÍREK.
— Nyugalomba! A fizetésrendezés behozatala, 

illetve a személyi pótlék engedélyezése óta a kincstárnál 
szolgáló kartársak idősebbjei sorba mennek a jól meg
érdemelt nyugalomba. C z u c z u r á s  László, főerdőőr a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatal kerületében a folyó hó 
végével 40 évet meghaladó szolgálat után nyugalomba 
vonul. Adja Isten, hogy jól megszolgált nyugdiját még 
sokáig jó egészségben élvezhesse!

— Merénylő vadorzók. Folyó hó elején C s e r- 
ve n i  Andrást, a véghlesi uradalom egyik erdőőrét az 
ivinyei erdőben vadorzók támadták meg, rálőttek s há
rom életveszélyes sebet ejtettek rajta.

— Harc a vadorzókkal. Véres harc folyt le a 
minap a torontálmegyei Németcserna község határában. 
E n g e 1 s z József ardőőr ugyanis tegnapelőtt vadorzáson 
érte L a k o v i c s János ismert vadorzót. Az erdőőr le 
akarta tartóztatni L a k o v i c s o t, de ez egy fa mögé 
ugorva, ráfogta puskáját E n g e l s z r e .  Ez szintén fegy
veréhez nyúlt s egymásután többször lőttek egymásra. 
Az erdei viaskodás vége az lett, hogy E n g e 1 s z golyója 
fejbe találta a vadorzót, a ki néhány perc múlva meg
halt. E n g e 1 s z nyomban följelentette az esetet a 
hatóságnak, a mely megindította a vizsgálatot. — 
T e m e s r é k á s r ó l  jelentik, hogy julius 5-ikén ö t 
o r v v a d á s z  megtámadta P a n c s e k Péter vadőrt, 
a ki D e r c s é n y i  Kálmán erdőmester t e m e s r é- 
kás i  vadászterületére vigyázott. A vadorzók a szeren
csétlen embert sortüzzel fogadták és számos súlyos se
bet ejtettek rajta, úgy hogy a vadőr most a halállal 
vivődik. Temesvármegye területén különben veszedel
mesen elszaporodtak a vadorzók s a birtokosok most 
szigorú eljárás és ellenőrzés életbeléptetését sürgetik a 
megyei hatóságnál.

— Ugrás a tizennegyedik emeletről. Borzal
mas módon vetett véget életének egy detroti ember: 
leugrott a tizennegyedik emeletről. Az esetről a követ
kezőket jelentik Newyorkól: Egy Svaice nevű nős 
ember beleszeretett egy Alvost Effine nevű leányba, a 
ki vele ugyanegy ületben szolgált. A leány jegyben járt 
és Svaice, a ki őrületesen szerette, sehogy sem tudta 
rábírni, hogy vőlegényéről lemondjon. A szerelmes em
ber cselhez folyamodott s azt mondta a leánynak, hogy 
vőlegényének el fogja mondani, hogy vele már régóta 
szerelmi viszonyt folytat. A leány ezt elmondta vőlegé
nyének, a ki vele együtt elment Svaice irodájába, hogy 
a rágalomért kérdőre vonja. Svaice irodája egy úgyne
vezett felhőkaparó épületnek a tizennegyedik emeletén 
volt. A leány bement hozzá, miközben vőlegénye a fo
lyosón várt. Bent a szobában igen heves szóváltás folyt, 
s egyszerre lövés dördült el. A vőlegény berontott a 
szobába s éppen akkor lépett be, a mikor Svaice, a ki 
revolverből golyót röpített a fejébe, a nyitott ablakhoz 
rohant és a tizennegyedik emeletről az utcára ugrott, a 
melynek kövezetén összeroncsolt testtel halva terült el. 
A leány, a kire Svaice szintén rálőtt, csak könnyebb 
sérülést szenvedett.
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— Agyonlőtt vadász. V a n c s ó Mór zólyom- 
brézói m. kir. vasgyári altiszt e hó 6-án reggel vadászni 
ment S z l i n c s i k  János gyári munkással. Midőn már 
sokáig eredménytelenül álltak leshelyeiken s S z l i n c s i k  
már megunta a várakozást, visszaindult V a n c s ó felé. 
Mikor ez a bokrok mozgását látta, abba az irányba lőtt 
s S z l i n c s i k e t  a golyó szivén találta. A szerencsétlen 
ember szörnyet halt, Va n c s ó  Mór pedig azonnal je
lentkezett a bíróságnál, mely a vizsgálatot megindította.

— Rablógyilkosság. Lőcséről írják: A szepesi 
püspökség erdejében a minap rablógyilkosság történt. A 
szepesváraljai mészkőbányában dolgozó két munkás 
meggyilkolta és kirabolta V a l e n c i n e v i c  József nevű 
társát és a holttestet azután egy fára akasztották föl. A 
két rablógyilkost elfogták. A holttest boncolásánál jelen 
volt a szepeshelyi biró, Z w a d a Ferenc kanonok is, 
miután a szepeshelyi káptalan külön község, melynek 
elüijárója, illetve bírája mindig kanonok szokott lenni.

— Hat egészséges fiú. Egy szegény baranovi 
cipésznek a minap egyszerre hat egészséges fia szüle
tett. Ez a rendkívül ritka eset emlékeztet M i c z b á n 
feleségére, a ki valaha állítólag hét fiúnak adott életet 
egyszerre. Baranov egész vidéke most csodájára jár a 
hat újszülöttnek. Az érdekes esetet bejelentették a német 
császárnak is, a ki elvállalta a komaságot s megígérte, 
hogy gondoskodni fog a fiuk neveltetéséről.

— 475 év házasságban. A felső-ausztriai Schar- 
flingból érdekes ünnepély hire érkezik. Kilenc házaspár 
jubilál. Az egyik gyémánt-, a többi nyolc pedig arany
lakodalmát tartja. 51 házas gyermek, 107 unoka és 2 
dédunoka veszi szeretetével körül az ünneplőket. A 
kilenc házaspár összesen 475 hosszú évet töltött boldog 
egyetértésben együtt — természetesen ki-ki a saját élete 
párjával. A községben nagy ünnepségeket rendeznek a 
boldog házasok tiszteletére.

— Leharapta a felesége orrát. K e c s k e m é t i  
István békési földmives ellen felesége, mivelhogy nagyon 
duhaj életet élt, válókeresetet adott be. A férjuram ugyan
csak megszeppent erre, mert hát minden vagyon a fele
ségéé volt; ha válnia kell, a jó módból alaposan kicsep
pen. Kérlelte tehát asszonyát, vonná vissza kérését. De ez 
hajthatatlan volt. Bosszút esküdött erre Ke cs ke m é ti. 
Estszürkületkor, persze alaposan benyakalva, a nyílt 
utcán rátámadt az asszonyra, leteperte, ütötte-verte, 
marta. Vadállatiasságában annyira ment, hogy az orrá
ból is leharapott egy nagy darabot. A brutális embert 
elfogták, a feleségét pedig Békés vármegye közkór
házában vették ápolás alá.

— A baromfi járványok rendkívüli nagy káro
kat okoznak minden gazdának anélkül, hogy ezek ellen 
védekezni tudna. Úgy a védekezést, mint a gyógyke
zelés módját szakszerűen tárgyalja P a r t h a y  Gézának 
„ S z á r n y a s a i n k "  cimti lapja, mely nemcsak az egye
düli magyar nyelvű szaklap, hanem e mellett nagy tu
dással és valódi lelkesedéssel foglalkozik a baromfi te
nyésztés valamennyi ágával. Mutatványszámokat szívesen | 
küld a kiadóhivatal Budapesten, Rottenbiller-u. 30. sz. I

— Vadorzó csendőr. Aszód közelében, a király 
vadászterületén elfogtok G r o s s  István csendőrőrmes
tert, a ki ott a vadat pusztította. Vele volt állítólag 
Ma t o l c s y  Kálmán aszódi segédjegyző is. Ma t o l c s y  
Kálmán most arról értesít, hogy a hírnek reá vonatkozó 
része nem felel meg a valóságnak.

— Szásztizéves ember halála. Bukarestben 
meghalt Cs í k i  György magyar kerekes mester, ki tiz 
éves korában hagyta el hazáját, „Csikországot" és ke
resett megélhetést Romániában. Családjából még csak 
testvéröcscse él — szintén romániában — ki 90 éven 
jóval felül van.
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Szerkesztői üzenetek.
Érdeklődő. B. A. Tudakozódtunk s azt az értesítést vet

tük, hogy a kérvények már régebben fel voltak terjesztve, de 
valamely alaki hibák pótlása végett visszaküldettek az illető ha
tósághoz s onnan a napokban lettek csak újból felterjesztve. 
Ilyen körülmények között kérvényének elintézését 4—5 hét előtt 
alig várhatja. A címet kiigazítottuk. — Bencze Lajos urnák, 
ZJrszád. Hangszerárjegyzékért forduljon a következő cimhez: 
Sternberg Ármin, Budapest, VII. Kerepesi-ut. — Olay János 
urnák, Karcag. Nem lenne szives értesíteni, hogy méhészete 
hogy áll ? Kiváncsiak vagyunk, hogy mennyire sikerült a vállal
kozása. — Kiss István urnák, Eötvös, Borján Ferenc urnák, 
Sum ony. A vizslaidomitásról szóló füzetet címeikre elküldtük. 
Varga Ferenc urnák, Lankrícz. A „Magyar Erdész" cimü lap 
szerkesztőségének cime: A p á t f a l v a ,  Borsodmegye. Ott meg
rendelheti. — Kacsó Sándor urnák, Sam agyom . Arra nézve, 
hogy a felesketett erdőtisztek és erdőőrök két fegyvert adómen
tesen tarthatnak, a pénzügyminiszter 1891. évi 2491. számú ren
deleté intézkedik, mely annak idején benne volt a Pénzügyi Köz
löny cimü hivatalos lapban. Az erre vonatkozó rendeletet a 
„Hasznos tudnivalók" rovatában a múlt hónap elején mi is 
közöltük.

A kiadóhivatal postája.
Kiss János urnák, Szabar. A beküldött 4 koronát vettük.

— Szarka László urnák, Kassa. A 36. számot még egyszer 
elküldöttük. — Kozma Lázár urnák, K ishavas. 6 korona elő
fizetési dij beérkezett. — Pálffy Ferenc urnák, Bezeréd. A 
beküldött 4 koronával november 15-ig fizetett elő. — Ferjancz 
András urnák, Szász-Pelsöcz. A 6 korona beérkezett. — Fo
nalka József urnák, Topolya. 4 koronát köszönettel vettünk.
— Farkas János unrak, Soborsin. Feljegyzéseink szerint a be
küldött 2 koronával csak junius végéig van előfizetve. Szívesked
jék értesíteni, hogy a folyó év Il-ik negyedében mikor adta fel 
előfizetését, hogy utánna nézhessüuk s az esetleges hibát kijavít
hassuk. — Donnán László urnák, Lőcse. Az általunk uj belépők 
részére biztosított kedvezmény folytán a 2 koronával szeptember 
végéig van előfizetve. — Szőke Sándor urnák, Groos. Igen, 
jövő évi január végéig rendben vagyunk. — Kerekes Gusztáv 
urnák, K ohldorf. A 32. számot utánküldtük. — Kiss Ferenc 
urnák, Béregh. Az év végéig van előfizetve. — Dékits Ignác 
urnák, Gombos. 4 kor. beérkezett. — Papp Sándor urnák, Szín. 
Kívánságához képest kijavítottuk. — Sülé István urnák, P.-Sügyi. 
Szíveskedjék megírni, mikor küldte be a hiányzónak látszó 2 ko
ronát? — Bálint János küld Pécskáról 2 koronát, mig nálunk 
Antal van bevezetve. Melyik keresztnév helyes ? — Nagy György 
urnák, Bezdán. A 4 koronát megkaptuk. — Oberkirch Gyula 
urnák, Szt.-M argita. Az előbbi üzenet Önnek is szól.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak :
Egfész évre ..................
Eél évre .......... ... ...
Ne gyed évre ..........

Pénzküldem ények
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Megjelenik minden vasárnap.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra, 
k é z i r a to k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. julius 24. 43. szám.

A legsötétebb Afrikából.
(Folytatás és vége.)

Arról, hogy Dátes Vazul kartársunkat haza
felé menetében egy rovott múltú s talán kizá
rólag csak lopásból és rablásból élő egyén 
megtámadta, életére tört s vagyonától megfosz
tani akarta, nem akarunk fölöslegesen szót sza
porítani, mert hiszen ilyen esetek ha nem is 
gyakran, de szórványosan mindenütt a föld ke
rekségén megtörténnek, mit szóljunk azonban 
ahhoz, a mi később, alig pár órával ezután 
történt ?

Az erdőőrt, ki az ellene intézett rablási és 
gyilkossági kísérlet után lakásába menekült, 
ismeretlen emberek, de minden esetre községé
nek lakosai a saját lakásában ostrom alá fog
ják, köveket zúdítanak a házára, sőt lövöldöz
nek is, támadásukkal pedig csak akkor hagy
nak fel, midőn a megostromoltak szinte lövé
sekkel riasztják meg őket.

Milyen elvadulása az erkölcsöknek!
Vájjon képzelhető ilyen cselekmény egy 

kulturállamban s nem a legsötétebb Afrika vad 
népei közt képzeli magát az, ki ilyen támadás
nak ki van téve, de még az is, ki az ilyennek 
hirét veszi ?

A megtámadott s életében és vagyonában 
fenyegetett ember azután védelemért a község 
fejéhez, a biróhoz fordul s azt várja, hogy ez 
nyomban rendelkezéseket fog tenni arra nézve, 
hogy hasonló erőszakos támadásoknak eleje vé

tessék s a merénylők kinyomoztatván, gonosz 
cselekedetük megtorlása végett a földi igazság
szolgáltatásnak átadassanak. Ezt joggal várhatta, 
sőt megkövetelhette kartársunk, mert hiszen a 
biró azért van a község élére állitva, azért van 
felruházva a szép birói tiszttel, hogy a közrend
nek őre legyen s mégis mi történt?

Amint kartársunk levelében panaszolja, a 
községi biró sem a rablótámadás, sem a ház 
megostromlása dolgában mit sem tett és a 
kétszeresen megtámadott végre is a csendőr
séghez volt kénytelen fordulni egyrészt azért, 
hogy ilyen megtámadtatások ellen a jövőben 
védelmet keressen, másrészt pedig hogy meg- 
támadói kinyomoztassanak s  nyomorult csele
kedetükért megbünhödve nem csak hogy nekik 
maguknak menjen el a kedvük gonoszságaik 
tovább való üzésétől, de hogy még másoknak 
is, kikben talán meg van a hajlandóság és in
dulat hasonlókat cselekedni, elriasztó például 
szolgáljanak.

Mindennek dacára nem akarunk követ 
dobni a kötelességét elmulasztó községi biróra, 
nem pedig azért, mert ismerjük a falusi birák 
nehéz helyzetét, megteremtve az által, hogy tő
lük jóformán minden hatalom és az önálló 
rendelkezés joga megvonatott. Az a szegény 
biró, kit a nép bizalma és kívánsága a birói 
székbe ültet, ma már alig tartja ezt megtisztel
tetésnek, hanem inkább terhes kötelességnek, 
melyet községe és annak lakosai javára le kell
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rónnia. Jól tudja ő azt, hogy maga is lépten- 
nyomon ki van téve a gonoszok bosszújának s 
ezek az ő életét és vagyonát is folyton fenye
getik, ezekért pedig, ha bármelyiket veszti is, 
kárpótlás nem jár sehonnan. Nem csoda tehát, 
ha nem szívesen ártja bele magát gonosztevők 
üldözésébe, hanem hagyja azt a csendőrségre, 
melynek kezében van a fegyver által nyújtott 
tekintély s melynek sem családja, sem vagyona, 
fegföllebb csak a saját élete van kockáztatva, 
melyet hivatásából kifolyólag, a melynek magát 
önként szánta, a közrend és közbiztonság ér
dekében nemcsak kockáztatni, de szükség ese
tén feláldozni is köteles.

Nem szólnánk egy szót sem, ha az erdő
őrök és vadászok megtámadása csak szórvá
nyos lenne s évenkint csak egy-két esetet je
gyezhetnénk fel, bár tulajdonkép rendes viszo
nyok között ennek sem lenne szabad megtör
ténnie, de nem hallgathatunk akkor, midőn 
társadalmunknak ez a kinövése a helyett, hogy 
apadóban lenne, még folyton növekszik és gya
rapodik.

Vagy talán nem úgy lenne s állításunk nem 
egyéb puszta agyrémnél vagy pedig csak túl
zása a valónak ?

Nézzük csak:
Alig két hét lefolyása alatt egyedül a mi 

lapunk, mely pedig —  sajnos — csak elvétve 
jut egy-egy ilyen hir birtokába, a következő 
megdöbbentő eseteket hozta nyilvánosságra:

Klein Péter főerdőőrt a borsodmegyei Ta
tárárok határán fatolvajok baltával kaszabolták 
össze, ugyanazt a Klein Pétert, ki egy évvel előbb 
saját életének védelmezésében kénytelen volt az 
őt megtámadó fatolvajok egyikét lelőni.

Tóth József, az osztrák-magyar állam
vasutak főerdőőre lelő egy vadorzót s a most 
folyamatban lévő vizsgálat kétségtelenül azt fogja 
kideríteni, hogy ezt nem kedvtelésből, hanem 
csak a legvégső szükségben tette.

Németcserna községben Lekovics János 
vadorzó és Engelsz József erdőőr puskáznak 
egymásra, mig végül Engelsz golyója halálosan 
találja Lekovicsot.

Temesrékáson öt orvvadász, tehát egy 
egész banda támadja meg Paucsek Péter vad
őrt, sortüzet adnak rá, számos súlyos sebet 
ejtvén rajta, melyek következtében a hivatásá
nak áldozatául esett szerencsétlen ember a ha
lállal vívódik.

Ezekhez járul Dátes Vazul kartársunk meg
támadása, melyet most folyó cikkünkben tár
gyaltunk.

Amint említettük, ezek mind csak azok az 
esetek, melyek nekünk jutottak tudomásunkra, 
de tapasztalatainkra támaszkodva bátran mer
jük állítani, hogy ez alatt a rövid pár hét alatt 
hazánkban még számos hasonló dolog esett meg.

Hideg borzongás futja át egész valónkat, 
mikor ezeket leírjuk. Hát soha sem lesz már 
vége ezeknek az állapotoknak, melyek már nem

trS--------- ^2̂ - --------------------------------------------- Sa

riUcft.
—  -5®

Karácsonyi utazás.
— A B u d a p e s t i  N a p l ó  után. —

Irta: Biró Lajos.

Délelőtt még jókedve volt a fiatal Bothnak. Sze
retettel kötekedett a feleségével, kigunyolta kedveskedve, 
mert elsőrangú céllövő létére nem akart részt venni a 
galamblövésben. De ebéd után idegesen tépte a ba
juszát és bosszús ráncok verődtek a homlokára. A 
sugár, szőke amerikai asszony dédelgetve kérdezte:

— Mi baj ? No, mi a baj ?
— Ki fog nevetni, Harriette. Holnap van karácsony 

este és ez lesz az első karácsony, a melyet én az édes
anyámtól távol töltök el.

— Hát utazzunk haza.
Both ránézett a feleségére :

— Eljönne?
— De örömmel.
— Tudja, hogy otthon most kemény tél van és 

Bothkő kis falu ?
— Tudom.
Both fellelkesedve csókolta meg a felesége kezét. 

Sietve keresett elő egy vasúti menetrendet és lázasan 
lapozgatta. Az ajkába harapott.

— Nos ? — kérdezte az asszony.
— Ha két óra múlva indulunk, holnap reggel 

Budapestre érünk. Azt a vonatot azonban, a melylyel 
délben Bothkőn lehetnénk, már nem érjük el. De . . .

— Nos ?
— De volna egy mód, — szólt Both kissé fa

nyarul, — csakhogy alig merem ajánlani.
— Mi az ?
— Reggel Budapestre érünk. Délután két órakor 

megy Bihar-Abony felé egy vonat. Abonyról Bothkő öt 
óra kocsin. Ha magunkkal visszük az autót, rajta meg-
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is ázsiaiak, hanem valóban csak a legsötétebb 
Afrika vad népei közé valók.

Vájjon nem látja ezt a hatalom, hogy még 
mindig késik az intézkedés a szigorúbb meg
torlások alkalmazására?

Szomorú dolgok ezek s alkalmasak arra, 
hogy furcsa világításba helyezzék közbiztonsági 
viszonyainkat s valóban ütött már a tizenkette
dik óra, a melyben keményebb rendszabályok 
alkalmazásának elmulasztása már többé nem 
könnyelműség, hanem valósággal bűn lenne!

A cserebogár pajor.
(Folytatás és vége.)

Nagy vonásokban ismertettem a háromféle csere
bogarat, amelyeknek egyik fejlődési alakja csapás számba 
menő károkat okozhat ültetvényeinkben. Ezeken kívül 
az apróbb cserebogár-félék pajorjai is tesznek ugyan 
több kevesebb kárt, de nem annyira, hogy a védekezés 
okadatolt volva.

Általában a pajorok kártétele nem csak abban áll, 
hogy p. o. a burgonya fészek gumóit megeszik, hanem 
mivel a megsértett gumók a talajban élő parasita gom
bák melegágyaivá lesznek, közvetve fontos okai a fej
lődésnek s igy a termés elpusztulásának.

A védekezést legjobb, ha a kifejlődött bogarak 
irtásával kezdjük, mivel igy kitartó és szorgalmas munka 
mellett gyökerébe pusztíthatjuk el a veszedelmes ellen
séget. Ne feledjük el, hogy minden megölt nősténynyel 
egy egész fejlődési periódusra 60—70 pajortól me

nekülünk meg, amelyek annak idején nagyon sok kelle
metlenséget okoztak volna.

Sajnos, nálunk a nép nem látja még be a szük
ségességét ezzel az apró ellenségekkel való harcnak s 
dacára, hogy tavaszszal mindig el van rendelve a cse
rebogárirtás, nagyon kevés helyen, de talán sehol sem 
teszik azt meg. A gazda az ilyen irtási módot nevet
ségesnek tartja, mert szerinte ha kettőt elpusztít, jön 
helyette négy onnan, ahol nem irtják. Ez nem egészen 
áll! A cserebogár alapjában véve igen lusta állat s nem 
igen szeret nagy területeket bejárni s a hol rajzott, 
rendesen megmaradt azon a területen. így ha rendsze
resen irtunk, kicsi 5—600 kh. holdnyi területen már 
szép eredményeket mutathatunk fel.

A cserebogarak kártételéről csak igen kevés em
bernek van fogalma s ha tudnák, milyen károkat okoz
hat, bizonyára fontos kérdésnek tartanánk az ellene való 
védekezést is. Német és Franciaországban egész egye
sületek működnek ilyen irányba rendkívüli kitartás s 
igen szép eredménynyel.

A cserebogarak által előidézett károkat legjobban 
megvilágítja a következő adat: Franciaország egy me
gyéjében a pajorok által okozott, hivatalosan megálla
pított kár körülbelül 2 millió 800000 korona érték volt. 
a rákövetkező évben nagy gonddal fogtak az irtás ne
héz és költséges munkájához s egy év alatt 1 milliárd 
és 1449 millió bogarat gyűjtöttek és pusztítottak el. 
Óriási munka volt ez, mely a mi pénzünk szerint 
64000 koronába került. Ez a kiadás azonban megté
rült a haszonban, mert a következő években a bogár 
kártétele igen csekély volt s a rajzási évben nagyon 
csekély számmal jelentkeztek, ami fényesen igazolja a 
munka sikerét.

Számos ilyen példát lehetne felhozni, mindenik 
tanúbizonysága volna annak, hogy nekünk mezőgaz
dáknak egész más kérdezni valónk van a cserebogár-

teszszük harmadfél óra alatt az utat és féltizkor otthon 
lehetünk.

— De hisz ez pompás, — ujjongott az asszony, 
— Érdekes, eredeti, kicsit merész.

— Hát csakugyan jönne?
— De boldog vagyok, hogy mehetek. A kaland

vágyam miatt is, de első sorban azért, mert én is sze
retnék ám ott lenni annál a bájos, szép öregasszonynál, 
a te drága édesanyádnál, otthon.

Both boldogan csókolta meg a fiatal asszonyt. Két 
óra múlva robogott velük a vonat a napfényben ra
gyogó, nyári Riviéráról a hideg Észak felé. A tavaszi 
tájat nemsokára elhagyták és a vonat nagy, havas me
zőkön dübörgőit végig.

Budapesten Both a régi legénylakására hajtatott. 
Az inasa álmélkodva csapta össze a kezét:

— A méltóságos ur . . .
— Gyuri, akarsz-e hazajönni Bothkőre?
— Akarok bizony, méltóságos ur.
— Akkor szedd elő a régi angol puskát, meg az

uj expresst és gondoskodj töltésről. Délután megyünk 
Abony felé.

A feleségének angolul mondta Both:
— Magammal viszem a fiút. Szükségünk lehet rá 

az utón és otthon mindig vele szoktam vadászni.
Délután két órakor vasútra ültek és hétkor az 

abonyi állomáson szálltak ki. Both Gyurira bízta, hogy 
az automobilt, a melyet feladtak; kiváltsa és befütse. 
Maga a feleségével az étkezőterembe ment.

Mikor beléptek, nagy robajjal emelkedett fel vala
melyik asztal mellől egy kövér alak:

— Alázatos szolgája, méltóságos uram.
— Jó napot, kasznár ur. Mit csinál itt?
— Haza igyekeztem Bothkőre, de már itt ma

radok.
— Miért?
— Nem lehet éjszaka menni a farkasoktól, méltó

ságos uram.
— Ejha, — mondta bosszúsan Both, — pedig mi 

még otthon akarunk lenni az este.
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tói, mint a népdal költőnek (ha annak kipusztitották 
volna egy tábla répáját, bizonyára az is kíváncsibb lett 
volna arra, hogy irtsa ki őket, mint hogy „a babája 
széreti-e még?“,) aki azt sem kérdezte „meddig él ö“ 
mi arra vagyunk kiváncsiak, a cserebogár meddig él s 
az ő életét óhajtjuk lehetőleg megrövidíteni.

A közönséges és veresnyaku cserebogár irtása 
nem nehéz impika. Éjjel a fákra telepedett csereboga
rak a hűvös levegőn megdermednek s jókor reggel a 
fa alá terített ponyvákra könnyen lerázható és össze- 
gyüjthetők zsákokba. A zsákokat aztán forró vízzel le
öntve, megöljük a bogarakat. Friss állapotban tyúkok
nak és disznóknak kitűnő takarmány, de 3—4 nap alatt 
már megromlik, amikor aztán nem szabad takarmány
nak felhasználni, hanem a compost közé keverjük, ahol 
elkorhadva, annak trágya értékét igen emelik. így ott, 
ahol közel nagy erdők nincsenek, nagymennyiségű 
cserebogarat pusztíthatunk el.

Természetes ellenségei az éneklő madarak, me
lyek közül különösen a nagyobbak igen sokat elpusz
títanak belőlük. Szükséges tehát hogy ezeket kíméljük 
s elszaporodásukat minden tőlünk telhető eszközzel 
előmozdítsuk. Természetébe rejlik az a mi népünknek, 
hogy a szeme elé kerülő madárfészket durva kézzel 
szétdulja, ezáltal helyrehozhatatlan károkat okozva. Ezt 
nem szabad megengedni. Már az iskolába rá kell szok
tatni a gyermekeket a madarak kímélésére s ha a szép 
szó nem használ, még szigorúbb büntetésektől sem sza
bad visszariadni. Az utóbbi évben kiadott miniszteri 
rendeletnek, mely a madarakat, melyek a mezőgazda
ságra hasznosak, veszi a védelmébe, áldásos hatását 
bizonyára érezni fogjuk, ha az szigorúan végre lesz 
hajtva.

Ami az aratóbogár pusztítását illeti, az már nem 
ilyen könnyű munka. A fákról, ahol nappal vannak, 
nem rázhatok le, mert igen erősen kapaszkodnak.

Amelyik vidéken nagyobb tömegben fordul elő, jó ha 
emelkedettebb helyen, dombtetőn, különösen a hol 
nagyobb területeken nincsen fa, ültetünk nehány tűle
velű fenyőt, amelyeknek vezérhajtását visszacsipjük. így 
azok nem fognak magasra nőnni. E fácskákon fogjuk 
nappal az aratóbogarakat találni, amint már említettem, 
egy nőstény körül 6—8 hímet, amelyeket összegyűjtve, 
alkalmas módon elpusztítunk.

Szükséges ezenkívül, hogy a tulajdonképpeni ellen
ségünket, a pajort is irtsuk. Sajnos, ez a mezőgazdá
nak nem áll annyira a módjába, mint a kertésznek és 
szőlőbirtokosnak. Az a talajforgatás alkalmával a pa
jorokat összegyűjtheti s igy legalább addig, mig ültet
vénye megerősödik, megszabadul ellenségeitől.

Megkisérlették a pajorok irtását olyan módon is, 
hogy bizonyos betegségeket előidéző baktériumokat ol
tottak egyesekbe, amelyek aztán fertőzik a többieket. 
Eredménye az egész eljárásnak a kötött talajon igen 
csekély, a homokban egyáltalán nem volt.

Ajánlják még a következő irtási módot is : A so
rok közé arasznyi mély gödröt ásunk s a gödröket meg
töltjük trágyával annyira, hogy a föld színéig 4—5 
ujnyi földréteggel betakarhassuk. A beterakó nőstények 
szívesen keresik fel ezeket a kis trágyacsomókat, petéi
ket ebbe rakva. Augusztusba a trágyát felszedjük s a 
benne levő pajorokat elpusztítjuk.

Sajnos, egyik sem mezőgazdának való munka. 
Nincs tehát más módunk, mint a kifejlett bogarakat a 
fent ismertetett módon irtani s a természetes ellensége
ket szaporítani.

A pajoroknak is meg van a maga ellensége s e 
hasznothajtó, fizetést nem kívánó szorgalmas munkása
inkat kell szaporítanunk.

A gazdának egyik ilyen segítő társa a vakondok. 
Ez a kis földalatt bujkáló napszámos nagyon sokat tesz 
a mi érdekünkbe, a mit sajnos, a kapafokokkal szoktak

— Jaj, méltóságos uram, az lehetetlen. Teljesen 
lehetetlen. Ne is tessék rágondolni. A Rézalja tele van 
farkassal. Az utón egész csordák járnak éjszakánként.

— Már pedig én otthon leszek az este.
Az asszony figyelemmel hallgatta az idegen be

szédet, a melyből semmit sem értett és megkérdezte a 
férjét:

— Mi az?
Both bemutatta a kasznárt a feleségének és csak 

azután válaszolt angolul a kérdésre:
— Azt mondja, hogy rossz az ut és ki talál sza

kadni a pneumatik.
— Óh, — nevetett büszkén az asszony, — az 

nem szakad ki. Amerikai gyártmány, kettős bőrvédővel: 
tűkön is szaladhatnánk vele.

— Ezt mondom én is, — válaszolta Both.
Azután újra a kasznárhoz fordult:
— Nem kocsin megyünk, hanem automobilon. 

Tartson velünk.

A kasznár idegesen rángatta a szemöldökét, va- 
kargatta a fejét és végre azt mondta:

— Már ha a méltóságos asszony megy, hát csak 
én is megyek.

Both megmondta feleségének, hogy a kasznár 
velük tart. Azután kifelé indultak.

Teljes sötétség volt künn, de a hold felkelőben 
volt már. A nagy vörös gépkocsi ott állott a pálya
udvar előtt.

— Vacsoráltál Gyuri?
— Igen.
— Akkor indulhatunk.
Both maga előlre ült, hogy vezesse a gépet. Az 

asszony mellette akart ülni.
A hátsó ülésre igy a kasznár került az inassal. A 

gép pöfögve indult meg. Gyorsan haladtak át a kis 
község utcáin és öt perc múlva künn voltak a széles 
országúton.

Holdtölte volt. Az ut szélén fehéren ragyogott a 
messzeségbe nyúlva, a hóval borított mező; néhol kékes
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neki megfizetni. A mi népünknek különös passiója agyon
verni minden apró állatot, ami a kezeügyébe kerül. 
Nem nézi, hasznos az vagy káros, sőt nem is tudja. A 
munkásoknak meg kell tiltani az oknélküli kegyetlen
kedést s ha a tilalom nem elég, el kell bocsátani a 
szolgálatból. Igaz, hogy a kertbe a salátás ágyon is 
végig szánt, a rétet feldurja, de ezen könnyű segíteni. 
Tessék a rétet elforonálni s még használni fog s ami 
a salátát illeti, hiszen nem esik ki a világ feneke, ha 
egyszer pár fej saláta elpusztult.

Ilyen hasznot hajtó állatunk a vetési varjú, csóka, 
szarka, a melyek csapatostól követik a szántó ekét, 
hogy a felszínre kerülő mindenféle rovarálcát s ezek 
között mint kiváló jó csemegét, a pajorokat is felfala
tozzák. Természetesen nem szívesen keresnek fel ben
nünket akkor, ha e munkájukért a gyakornok ur una
loműzésből lepuffogtatja őket.

A fentiek szemelőtt tartásával sokat tehetünk saját 
érdekünkben, feltétlenül hasznát fogjuk látni.

Barna Balázs.

HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
—P**-

A u g u sz tu s  h a v i erdészeti teendők. Erdő- 
tenyésztés. Erdei magvak. E hóban érnek még: a kőris, 
a keleti celtisz, a kutyabenge és a fekete áfonya. Azon
felül érnek: a cirbolyafenyő (Pinus cembra), a kislevelü 
hárs (Tilla parvi fólia), a nagylevelü hárs (Tilia grandi- 
fólia), a feketegyürü juhar (Acer tataricum), a vörös 
berkenye (Sorbus aucuparia), a lisztes berkenye (Sorbus 
aria), a csikós kecskerágó Evonymus europaeus), a 
széles levelű kecskerágó (E. latifolius), a vesszős fagyai

(Ligustrum vulgare), a hamvas szeder (Rubus fructi- 
cosus). A hó közepétől érik: a mezei juhar (Acer cam- 
pestre); a hó vége felé: a húsos som (Cornus más), a 
veresgyürü som (C. sanguinea), a fekete bodza (Sam- 
bucus ntgra). Ha beáll a nyirfamagérés: gyűjtünk nyir- 
magot. Céemetekertekben: ugyanazon munkák, mint az 
előbbi hónapban: gyomlálás, öntözés és a sorközök 
porhanyitása. Nyílt területeken: előkészítése a talajnak 
a beállandó őszi és tavaszi vetésekhez, különösen a 
kötött talajon. Korhadt föld és gyephamuelőáliitás. Gyo
mok eltávolítása még a maghuilatás előtt. A hó vége 
felé magasabb, zordabb hegységben megkezdhető a 
lucfenyőcsemete-ültetés.

Erdőhasználat. Magas hegységben folytatjuk a 
nyári döntést. Az előkésvitő és vető vágásokban hajkol- 
juk a kiszedendő fákat. Vigállitunk. Áterdőlünk. Ortjuk 
a tüsköt. Vizsgáljuk, becsüljük a fákról nyerhető tölgy-, 
bükkmakk- és gubacsterinést. Gyűjtünk lombfatakar- 
mányt. Vágunk kosárfonó vesszőt és folytatjuk a hasí
tott áruk készítését, továbbá a mész- és szénégetést. 
Bérbe adjuk a téti legelőt és makkoltatást. Szedjük és 
értékesítjük az erdei gyümölcsöket.

Erdővédelem. Miként a megelőző hónapban, foly
tatjuk a védelmet a vonalos szu (Xyloterus lineatus), a 
fehérjegyes fenyőbogár (Pissodes notatus), a fenyőszövő 
pille (Gastropacha pini) és az apácapille (Psilura mo- 
nacha) ellen. Ellenőrizzük az erdei gyömölcsszedőket. 
Vigyázunk a fü-, alom- és lombfa-takarmány tolvajokra. 
Figyelünk az erdei tüzekre és óvjuk az erdő határait 
elszántás, határkőáttétel s efféle cselekmény által való 
megsértés ellen.

P ó tta r ta lé k o so k  f ig y e lm é b e !
A kincstári erdőknél alkalmazásban álló ifjabb 

nemzedék közt számosán akadhatnak olyanok, kik a 
folyó évi sorozásoknál a póttartalékba lettek besorozva

zománcot vetett a hold fénye, a mint a talajnak egy- 
egy hóval borított hullámán megtörött. Messze, balra 
elől, sötéten magaslott fel a Kékeshegy.

Az országúton sárgás-barnán kanyargóit végig a 
járt kocsinyom. A széles ut többi részét mély, fagyott 
hó födte. Both letért a kocsinyomról és a nehéz gép 
csattogva verte magát a mély havon át.

— Miért hajt erre? — kérdé az asszony.
— Mert a pneumatik a keréken kitűnő gyártmány 

ugyan, de csak amerikai utakhoz van szokva. Tűkön 
lehetne vele hajtani, de éles kardpengéken nem. Pedig 
mikor a sáros magyar föld egyszer ilyen keményre 
fagy, minden göröngy olyan éles, mint a kardpenge.

A gép sustorogva szelte a havat és gyilkos hideg
séggel csapódott rájuk a jeges téli éjszaka levegője. Az 
asszony toporzékolt a lábával.

Az utszélen gyorsan repültek mellettük a jelző
kövek. Mindnyájan hallgattak. Az asszony egészen bele- 
bujt a bundába. Both a szemét törülgette. A védő szem
üvegen át nem látott tisztán, a hideg pedig úgy vágta

a szemét, mint a kés és egyszer-egyszer azt hitte, nem 
tudja tovább vezetni a röpülő, nehéz gépet. A háta 
mögött beszélgetést hallott.

— Te Gyuri, ezek ugy-e a puskák?
— Azok, kasznár ur.
— Hát töltést hoztatok-e?
— Hoztunk, bizony. De még milyent. Robbanó 

golyót is. Hátha megint megyünk medvére, a Kékesre, 
mint harmadéve.

— Itt' vannak azok a golyók, Gyuri?
— Itt bizony, kasznár ur.
— Hát szedd csak őket elő, fiam Gyuri, mert 

lehet, hogy már az utón szükségünk lesz rá.
— Hogy tetszik ezt gondolni ?
— Hát látod ott azt az erdőszögletet, a melyik 

lenyúlik egészen az útig? Hát az a Nyires. Hát ott 
farkas van, fiam. Csak azt adja az Isten, hogy ne sok 
legyen.

A gép zakatolva rohant előre a csendes, havas 
éjszakában. Both egyre törülgette a szemét és végre
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s 8 heti vagy hosszabb idejű kiképzésre be lesznek 
hiva. Ezeket érdekelni fogja az a miniszteri rendelet, 
mely az ilyenek hivatali fizetésére nézve intézkedik s 
melyet itt egész terjedelmében a következőkben közlünk: 

„M. kir. földmivelésügyi Miniszter. 61284/1/1—6. 
szám. K ö r r e n d e l e t .  A minisztertanács 1898. évi 
november hó 16-án hozott határozata szerint azon pót- 
tartalékos állami tisztviselők, altisztek és szolgák, akik 
nyolcheti katonai kiképeztetés céljából behivatnak e 
nyolc heti időtartamra fizetéseik élvezetében meghagyat
nak. Az 1903. évi rendes ujoncállitás elmaradása miatt 
a minisztertanács 1904. évi január hó 26-án kelt meg
állapodása szerint az ujoncállitás elmaradása következ
tében tényleges katonai szolgálattételre behívott póttar
talékos állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetmé
nyeik élvezetében tényleges katonai szolgálatuk egész 
időtartamára ezúttal akkor is meghagyandók, ha az 
nyolc héten túl is terjed. Budapest, 1904. évi junius hó 
22-én. A miniszter megbízásából: Horváth sk. minisz
teri tanácsos.

K Ü L Ö N F É L É K .
■» »»-■

* Tíz éves gyermek a szószéken. A tiz eszten
dős kis prédikátort, a ki még a csodágyermekek között 
is unikum, Lonnie L. D e n n i s-nek hívják. A fiúcska 
a minap háromezer főnyi áhitatos és — megdöbbent 
hallgatóság előtt prédikált Londonban és az angol lapok 
hosszú cikkekben emlékeznek meg erről a példátlan 
dologról. Szinte félelmetes volt, mikor a tiz esztendős 
gyermek megjelent a szószéken és beszélt másfél óra 
hosszat az ember kötelességeiről, Isten dicsőségéről, a 
helyes, okos és erkölcsös életről egy aggastyán böl
csességével, egy kész szónok biztosságával és egy 
poéta nyelvének gazdagságával. A korához képest kissé

magas, nyúlánk fiúcska, az arca világos-sárga, a szeme 
olyan, mint a parázs, hosszú haja a vállára omlik. Az 
apja indiánus férfi, az anyja szerecsen nő, babonás 
tisztelettel hódolnak a fiuknak, a kit útjában kisérnek. 
A gyermek sohasem járt iskolába: sem írni, sem ol
vasni nem tud. A szülei beszélik, hogy már négy esz
tendős korában Isten küldöttjének mondotta magát, a 
kinek az a hivatása, hogy az emberek lelkét megindítsa 
és őket az élet kötelességeiről kioktassa. Hat éves korá
ban már prédikált és azóta folyvást utón van és szó
noklatokat mond mindenfelé. A kifejezésbeli bősége 
csodálatos, már tömérdek beszédet mondott, a nélkül, 
hogy valaha ismételné magát. Most már egész udvara 
van ájtatos emberekből, vallási rajongókból, a kik foly
ton vele vannak és úgy tisztelik, mint egy prófétát.

* Az aggságról. M e t s c h n i k o v ,  a hírneves 
bakteriológus a napokban érdekes felolvasást tartott 
arról a kérdésről, hogy miért öregszünk meg. Érteke
zése elején azokról a népekről beszélt, akik az örege
ket megölték. A mai emberek is lerázzák nyakukról az 
aggokat, midőn nyugalomba a menedékházakba küldik 
őket. M e t s c h n i k o v  szerint az aggság olyan be
tegség, amelynél mérges mikrobák megakasztják a sej
tek munkáját. Ugyanezt konstatálták az állatvilágban is, 
a madarak kivételével. E pontnál M e t s c h i k o v  egy 
75 éves papagályt mutatott be, amely egy fiatal madár 
vidámságával és könnyedségével mozgott. Ha tehát az 
aggság betegség, mi az orvossága? Csakis az, hogy a 
mérges mikrobákat jóindulatuakkal helyettesítsék. Elő
adása végén kijelentette a nagy tudós, hogy ha ő már 
olyan öreg lesz, hogy nem tudja magán tanulmányozni 
az aggság rettentő betegségét, átengedi magát valame
lyik orvos kísérletezésének, aki az ő nyomdokain a be
tegség orvosságát keresi.

* A torpedó és a páncélos hajó. A torpedó 
meg a páncélos hajó — Dávid meg Góliát, tusájuk

úgy segített magán, hogy hol az egyik, hol a másik 
szemét hunyta be. Az asszony egészen eltűnt a bundá
ban és odabujt a férjéhez.

A kocsi a Nyires-erdő kiszögellése mellett rohant 
el. Be lehetett látni messze a fák közé. A csendbe egy
szerre furcsa hang szólt bele. Valami különös, idegen- 
szerű kutyacsaholás. A Nyires szélső fái között egy fe
kete árnyék jelent meg. Nem messze tőle még egy.

A két bestia a csaholásból pokoli vonításra zen- 
ditett rá. Az ut szélén ügettek egy darabig, azután el
maradtak a kocsi mögött, de a levegőben egyre ott sirt 
még undorító hangjuk.

Az asszony kibújt a bundából. Nagyra nyilt sze
mekkel nézett körül és még szorosabban az urához si
mulva suttogta:

— Wulwes . . . Farkasok.
Both nekieresztette a gépet. A kerekek csattogva, 

sziporkázva vágták szét a fagyott havat. A Nyirest el
hagyták és két oldalt újra csillogva terült el a havas 
mező. Az asszony ránevetett az urára:

— Elhagytuk őket . . .
Both aggódva nézett előre. Az orditás messze ki

sérte a kocsit és a széles országút egy óriási félkörben 
hajlott balfelé, vissza a Nyiresnek.

Kimeresztette a szemét és erőlködve nézett előre 
a csillogó homályba, ügy tetszett neki, hogy előttük, 
jóval előttük mozgó, fekete pontokat Iát a havon.

Hátraszólt:
— Megtölteni a puskákat.
Gyuri lázasan szedte elő a golyókat, kiszedte a 

két puskát tokjából és gondosan megtöltötte. Az asz- 
szony dideregve húzódott be újra a bundájába és nem 
vett észre semmit.

(Folytatása következik.)

Jó  k ifogás. — R e n d ő r t i s z t v i s e l ő :  Hát 
maga vén csavargó, már megint ide került ? Miért nem 
dolgozik ?

C s a v a r g ó :  Mert nem akarok jövedelmi adót 
fizetni.
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most szinte nap-nap után megújult a Sárga-tengeren. 
Rettenetes ellenség ez a „robbanó vizi kigyó“, de a 
legújabb tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy nem 
olyan végzetes, mint a milyennek rettegték. A vélemény 
az volt, hogy egy 45 centiméteres átmérőjű torpedó, ha 
vizvonalban, vagy a viz alatt éri, föltétlenül megsem
misíti, elpusztítja a páncélos hajót. Ezt a véleményt a 
mostani háború tapasztalatai megdöntötték, mert há
rom nagy orosz csatahajót talált ilyen módon már 
torpedó, de azért a hajók, ha irtózatos sebbel is 
a testükön, képesek voltak a kikötőbe menekülni. 
Ebből megállapítható, hogy egy torpodó abban a nagy
ságban, a mekkorának ma gyártják, nem tud végkép
pen elbánni egy nagy páncélos tengeri szörnyeteggel. 
Ilyen végzetes hatalma a torpedónak abban az időben 
volt, mikor a páncélos hadihajók a mostaniaknál kis- 
sebbek voltak. Csak néhány évvel is ezelőtt már első
rendű, nagy hadihajó volt az, a melynek a vizkiszoritó 
képessége 7000 tonna volt, ma a nagy páncélosok tizen
hatezer tonnásak, sőt Japánország állítólag tizennyolc- 
ezer tonnásokat akar építtetni. Csakhogy nemcsak Gó
liát nőhet ám, hanem Dávid is, a torpedók is megna
gyobbodnak 45 centiméter átmérőjűről 60 centiméteresre.

* A tengeri kígyó — megjelent. Bizony meg
jelent és ha az ugorkaszezonban élünk is most, nem 
szabad nevetni a derék viziállaton, mert ez egyszer 
olyan komoly testület pecsétes Írásával jelenik meg, 
mint a francia Tudományos Akadémia. De a tes
tület ugyanis nemrég tudós színe elé citálta a régi 
csodát és hivatalosan, az évkönyvében, a többi tudo
mányos értekezés között adott helyet a róla szólónak. 
A ki bemutatta, az Giard, az akadémia tagja és az 
állattan tanára a párisi egyetemen. Komoly tudós, ki 
már sok könyvet írt, igy többek között az állatvilág 
fejlődéséről is. Ő olvasta és magyarázta ugyanis Cost 
tengerész-hadnagynak, a Décidée parancsnokának je
lentését, a ki most hajójával az indokinai vizeken 
tartózkodik. Ez látta legénységével együtt ez év feb
ruár 25-én az állatot. Először, irja a tiszt, valami ret
tenetes nagy teknősbékának tartották, mely a tenger fel
színén úszik. Egyszerre azonban látták, hogy az állat 
hirtelen vagy harmincöt méter hosszúságra nyúlik ki, 
alábukik és a hajó másik oldalán merül föl ismét, 
miközben a középen három-négy méteres átmérőjű tes
tének hullámos alakot adott és nagy sebességgel surrant 
tovább. Bőre fekete volt, sárgás foltokkal, feje szürke 
és pikkelyes, hasonló a teknősbéka fejéhez. Oldalt sürü 
vizoszlopot lövelt ki minthogy a parancsnokkal együtt 
a D é c i d é e  egész legénysége aláírta a jelentést, 
G i a r d  tanár nem is kételkedik annak helyességében 
és igy a tengeri kígyó ezzel kilépett a mesék orszá
gából a v a l ó s á g b a .  Giard arra is emlékezteiét ez 
alkalommal, hogy L a g r é v i l e  hadnagy, az Avalamhe 
parancsnoka, 1897. júliusában ugyanazon a vidéken, az 
Along öbölben hasonló külsejű tengeri csodát vett 
észre. A leírás után G i a r d  az állatot a reptiliák egyik 
fajához tartozónak hiszi, a mely már kiveszett. Hisz 
nemrég fedezték fel Afrikában az Okapit, egy szintén

kiveszettnek gondolt özönvizelőtti szárazföldi állatot. 
Miért ne lehetne egyik-másikát az özönvizelőtti óriás 
tengeri gyíkoknak, iktyosaurusoknak is felfedezni, a 
melyek, ha még élnek, a tenger legnagyobb mélységei
ben tartózkodnak és csak ritkán jönnek a felszínre. 
Meg fogják tehát várni a Décidée tisztjeinek visszaér
kezését, hogy észleletüket szóval is előadhassák és akkor 
esetleg tudományos expedíciót indítanak az Along 
öbölbe. Addig tehát türelemmel kell várnunk, ám 
később megeshetik, hogy ezt a diluvium előtti teremt
ményt saját személyében láthatjuk majd valamely mú
zeumban. Mielőtt azonban a tengeri kígyó a való
ságba bevonul, itt adjuk röviden eddigi pályafutásá
nak történetét: A Constitutionel volt az, a melyik 
a XIX. század huszas éveinek elején először irt a ten
geri kígyóról. A hir aztán sokáig számos utazót és ten
gerészt csodás tengeri kígyó felfedezésekre inspirált. 
Elsőnek K r i n k o v orosz utazó hozta a hirt, hogy 
ő a Behring-szoros táján egy óriás, vörös szinü tengeri 
kígyót látott. Azonban épen olyan kevéssé hittek neki, 
mint annak az utódjának, a ki meg más tengereken 
fedezte fel a csodát. Kérdés, hogy most a francia tisz
tek mennyivel lesznek szerencsésebbek. Különben most 
Giard professzor arra is figyelmeztet, hogy már Rou- 
delet Constitutionel-je előtt megemlítette a tengeri kí
gyót R a b e 1 a is „Roudibilis“-je és arról számos csodás 
történetet mesélt el.
í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  íjr
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NAPI h ír e k .
— Revolveres asszony. Izsák községben, mint 

Kecskemétről jelentik, Na g y  Balázs gazdag földbirtokos 
ellen Me r n a  Ferencné, akinek Nagy Balázs nemrégi
ben mindenét elárvereztette, két lövéssel leteritette. Az 
egyik golyó szive fölött a hátába fúródott. Nagy Balázs 
végső erőfeszítéssel az asszonyra lőtt, de nem talált. 
Merna Ferencnét elfogták, Nagy Balázst orvesi kezelés 
végett Budapestre szállították. Sebe nem halálos.

— Veszett kutyák egy grófi kastélyban. A 
T e l e k i  grófok nagysonkuti kastélyában a kutyák farkas
harapás következtében megvesztek és gróf Te l e k i  
Domokost s hat cselédjét megmarták. A gróf a buda
pesti Pasteur-intézetben gyógykezeltette magát cseléd
jeivel együtt s most, kétheti kezelés után gyógyultan 
távoztak az intézetből.

— Szerelmi dráma. Mint temesvári tudósítónk 
jelenti, a közeli Bázos községben tegnap egy P u r k e a 
Vikentia nevű 22 éves suhanc sarlóval felmetszette volt 
kedvesének, a 26 éves S z t o j k o v Száváné szül. Paulai 
Viktória hasát. A legény ismételve szerelmi valtomáso- 
kat tett a nőnek, de mindannyisszor, úgy tegnap is 
visszautasittatott. Erre a legény durva kifejezésekkel 
illette a nőt, mire ez felpofozia és elszaladt. A legény 
felkapta a sarlót, a nő után száláét és mikor utolérte a 
földhöz verte és a sarlóval felmetszette a hasát. A nő 
sebe életveszélyes. A legényt letartóztatták.
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— Egy óriás halála. Európának legmagasabb 
embere, M o k o óriás meghalt Bécsben. Moko, kinek 
igazi neve Ni r d e l  Jakab volt, Ulmban született s mint 
óriási termetű embert sokan megbámulták; testének ma
gassága 2 méter 36 centiméter volt.

— Megszökött óriáskígyók. Julius 15-én reggel 
— mint Ma d r i d b ó l  jelentik — az ottani állatkertből 
megszökött két veszedelmes kígyó s óriás riadalmat 
okozott a városban. Szerencsétlenség nem történt, mert 
a kirendelt katonaság ártalmatlanná tette a bestiákat. A 
két kígyó az iszonyú forróságban az egyenlítői éghajlat 
alatt érezte magát s nekielevenedve, megszökött ketre
céből. A kígyók, egy favastagságu boa konstriktor és 
egy ötméteres tigris-kigyó, az etetés közben szöktek meg. 
A kígyók szökése nagy riadalmat okozott Madrid utcáin. 
Gyermekek sírtak, asszonyok jajveszékeltek, többen el
ájultak. Maga az állatkert igazgatója vitte a hirt a kor
mányzó palotájába s a kormányzó rögtön két század 
katonaságot rendelt ki a hüllők ártalmatlanná tételére. 
A boa konstriktor kimászott a kocsikorzó útjára, a hol 
éppen akkor lovagolt a román konzul. A ló roppant 
megijedt a fatörzs vastagságú kígyótól, felágaskodott és 
ledobta lovasát. Szerencsére azonban a konzulnak nem 
történt baja. A katonák hajtóvadászata egész nap tartott 
s voltak komikus részletei is ; igy többek közt rongygyá 
lőttek egy vízvezetéki csövet, a mely a fűben feküdt. 
Végre azonban megtalálták a kígyókat is. A tigris-kigyót 
a kristály-palota közelében egy virágágyon fekve, azt 
hamarosan agyon is lőtték. A boa konstriktort az állat
kert közelében találták, a mint éppen egy kecskét szo
rított agyon gyűrűivel, hogy megegye. A katonaság azt 
is agyon akarta lőni, az állatkert igazgatója azonban 
nem engedte. Azt mondta, hogy várják meg mig jólla
kott, akkor úgyis ártalmatlanná tehető. Úgy is történt. 
Mikor a kigyó elnyelte a kecskét, egyszerre tehetetlenné 
lett s visszavitték a ketrecébe. A kormányzó megjutal
mazta a bátor katonákat.

— Anyagyilkosság. S z a b a d k a  népét — mint 
onnan jelentik — kegyetlen gyilkosság zaklatta fel. M é- 
s z á r o s  János, egy elvetemült 20 éves legény, szom
batra virradó éjszaka baltával agyonütötte az édesanyját, 
Mészáros Györgyné gyümölcsárusnőt, mert nem akart 
neki pénzt adni. A gyilkosság elkövetése után a holt
testet a padlóra fektette, két égő gyertyát állított mellé, 
a feje fölé pedig feszületet helyezett el. A szoba beren
dezését is rendbe hozta, mint mikor természetes halottat 
ravataloznak fel. Azután kiment a palicsi földekre, ahol 
az apja dolgozott és sírva beszélte el neki, hogy valaki 
megölte az anyját. A rendőrség rögtön a fiút fogta gya
núba, aki kihallgatása során be is vallotta tettét.

— Leányrablás. Rómából jelentik: Traniban a 
minap romantikus leányrablás történt. A tizenkilenc éves 
A r p o n e Felice, a ki úri család sarjadéka, halálosan 
beleszeretett a tizenhét éves J a c o n e 11 i Francesca-ba, 
a ki azonban nem viszonozta érzelmeit. A fiatal ember 
erre elhatározta, hogy a leányt elrabolja. A leány a 
minap kis testvérével és néhány barátnőjével mise után

a templom előtti téren sétált, a mikor hirtelen mintegy 
húsz fiatalember vette körül. Ugyanebben a pillanatban 
odarohant hozzá egy barátjával Felice A r p o n e, meg
ragadta, beültette kocsijába, aztán gyorsan elhajtatott 
vele. Miközben ez történt, a körülálló fiatalemberek re
volverrel lövöldöztek a levegőbe, hogy az esetleg be
avatkozni szándékozó embereket elriaszszák. Alig robo
gott el a kocsi, máris jött a fiatal ember bátyja egy 
csapat karabinierivel, hogy a leányrablót elfogja. Meg 
is találták a kastélyban, a hol elfogták. A leány azon
ban, a kit visszavittek szülői házához, kijelentette, hogy 
ha már egyszer a fiatalember el merte rabolni, az övé 
lesz, vagy senki másé. Erre aztán szabadon bocsátották 
a fiatalembert s nyolc nap múlva már meg is lesz az 
esküvő.

— Egy anya rémtette. Szeged mellett fekvő 
Gyáláról jelentik: Megdöbbentő családi tragédia játszó
dott itt f. hó 17-én le. Egy N e d e l k o v  Milánné nevű 
fiatal asszony ötéves leánykájának halála miatt búsko
morságba esett, ma reggel kitört rajta az őrültség és 
egy fejszével agyonütötte hároméves fiát, azután másik, 
kilenchónapos gyermekét a karjára kapva, elrohant 
hazulról. A szomszédok üldözni kezdték az asszonyt, 
a ki a Tisza felé futott. Izgalmas küzdelem fejlődött ki 
az asszony és üldözői között, mert az asszony nem 
akarta elereszteni a gyermekét és ütötte, karmolta, ha
rapta az embereket, a kik közeledtek hozzá. Nagy- 
nehezen sikerült csak kivenni a kezéből a gyermeket. 
Az asszony lerohant a Tiszához és mielőtt megakadá
lyozhatták volna, belevetette magát a hullámokba. Holt
testét még nem találták meg.
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Szerkesztői üzenetek.
Keresztes István urnák, Vurpod. A közutakról és vá

mokról szóló 1890. évi I. t.-c. 25. §. d) pontja szerint útadó alól 
mentesek többek között az e r d ő v é d e k é s  mezőrendőrök is ; 
ugyanezen törvénynek a, vámmentességre vonatkozó 99. §. 5. 
pontja szerint pedig vámmentesek az állami és törvényhatósági 
tisztviselők s az azokat szállító fogatok, de ezeknek a 21. pont 
szerint megfelelő hivatalos igavolványnyal kell birniok. — Bencze 
Lajos urnák, Urszád. Intézkedtünk, hogy a kérdéses árjegyzéket 
megkapja. — Roskó Pál urnák, Szeged. Arról, hogy az illető 
uradalom miért kívánja az augusztus 1-én való belépést, mit 
sem tudunk. Az illető uradalom tudtunkkal hnbizomány. — 
Magdó Márton urnák, Itadváncz. Elegendő ez a cim : „Magyar 
Lányok Lapja, Budapest." Szívélyes üdvözlet!

A kiadóhivatal postája.
Misuta Jenő urnák, Oleznó. A címet kiigazítottuk. Elő

fizetése szeptember végéig van bejegyezve s a május—júniusi 
lapokat, mint az újonnan belépő előfizetőinknek biztosított ked
vezményt küldtük. — Tokéra János urnák, N.-Köveres. A 4 
korona előfizetést vettük s az év végéig rendben vagyunk. — 
Pillér Lajos urnák, Patt-puszta. A 4 K. beérkezett. — Cseh 
István urnák, D ezsö-m ajor. A 2 koronát vettük s uj címét 
bevezettük.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Vili. évfolyam. Szászsebes, 1904. julius 31. 44. szám.

Tisztelt olvasóinkhoz!
Lapunk VlII-ik évfolyamának végéhez kö

zeledünk s még mindig meghaladja a négyszá
zat azok száma, kik kisebb nagyobb összegekkel 
hátralékban vannak, nagyon megnehezítvén ez 
által a lap kiadását és fejlesztését. Felkérjük 
tehát az illetőket, hogy a már ismételten meg
küldött utalványok felhasználásával elő — vagy 
utófizetéseiket jövő hó közepéig lehetőleg be
küldeni szíveskedjenek.

Reméljük, hogy azokban, kiknek előfizetés 
megtétele nélkül is lapunkat bizalommal küld
tük, csalódni nem fogunk!

A z  „ E rd é s z e ti U jsá (j“
k ia d ó h iv a ta la .

'~x,n , - ' —fZrirtt' ■■■'. —•»

R é s z v é t l e n s é g .
„ A l s ó l e n d v a  1904. julius hó 6-án. Tek. 

Podhradszky Emil urnák, Szászsebes. Folyó hó
3-án kelt b. sorai birtokában sajnálattal értesí
tem, hogy előfizetők és anyagi támogatások hi
ányában a „ V a d á s z a t i  s z a k i s m e r e t e k  
g y ű j t e m é n y e "  cimü mü nem jelenhet meg. 
Az általános részvétlenség nyilvánult a mü iránt. 
Szives érdeklődését megköszönve jegyzek: t. 
tisztelettel: B a l k á n y i . "

Pár szó az egész, egy kicsiny levelező
lapra Írva s mégis mennyi mindenfélét mond e l !

V i h a r  Győző, egyike legelőkelőbb vadá
szati szakíróinknak egy hosszú élet tanulságait 
és tapsztalatait összegyűjtve közkincscsé akarja 
tenni, egy nagyobb szabású műben meg akarja 
tanítani hazánk vadászait arra, a mit ő egy 
emberöltőn át tanult; évek során át fárado
zik, egészségét kockáztatva éjt-napot össze
tesz, hogy a nagy munkát megírhassa, mikor 
pedig készen van vele s csak a sajtó alá kell 
adni, kiadót keres, ki a mü tetemes kiadásait 
fedezze s talál is egymásután hármat, kik bele 
akarják fejszéjüket vágni a nagy fába. A siker 
mindegyik előtt biztosnak látszik s mégis —  
miután a két első lemondott a mü kiadásáról, 
— a marmadik is az elől idézett sorokat kény
telen írni lapunk szerkesztőjéhez.

Hozzávetőleges számítással közel százezer 
ember foglalkozik hazánkban a vadászat szép 
és nemes sportjával, ki több, ki kevesebb szak
értelemmel, de az összes között talán egyetlen 
egy sem, kire még valami tanulni való rá nem 
férne. A „Vadászati szakismeretek gyűjteménye" 
cimü műnek a kiadásához öt-hatszáz előfizetőre 
lett volna szükség s Íme: a százezernyi puskás 
ember közt nem akad ennyi! Pedig azok, a kik 
vadászni járnak, rendszerint nem tartoznak a 
legszegényebb néposztályhoz, a mint hogy nem 
is tartozhatnak, mert hiszen nálunk a vadászat 
elég drága mulatság, melyet a szegény ember 
nem engedhet meg magának. Azért még sem 
akad öt-hatszáz olyan vadász, ki aránylag cse
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kély áldozattal vadászati szakismereteit kibőví
teni akarná. Érthetetlen dolog!

Azt kell hinnünk, hogy vadászaink vagy 
azt képzelik magukról, hogy a vadászat, vad
nevelés és vadóvás terén már mindent tudnak 
s többé nincs mit tanulniok, vagy pedig azt, 
hegy sajnálnak potom 8— 10 koronát áldozni 
szakismeretük és látókörük tágítására, sajnálnak 
ilyen csekély áldozatot hozni hazai vadászati 
szakirodaimunk fejlesztésére és felvirágoztatá
sára. Pedig egy-egy vadászati kirándulásnál 
dinom-dánomra, egy kis parázs ferblire vagy 
alsósra aránytalanul többet áldoznak.

Bár melyiket vesszük a két ok közül, 
mindegyik mélyen elszomorító s jellemzi azt a 
nagy nemtörődömséget, mely szakirodalmunk 
minden terén megnyilatkozik. Egy év leforgása 
alatt három kiadó vállalkozik egy valóban hé
zagpótló, becses szakkönyv kiadására s ugyan
annyinak nemes buzgósága és igyekezete meg
törött azok részvétlenségén, kiknek számára egy 
önzetlen ember, egy kiváló vadász egész élete 
tapasztalatait olyanképen gyűjtögette, valanrint- 
hogy a kicsiny méhecske gyűjtögeti a mézet.

Ne gondolja pedig senki, hogy ez csak a 
V i h a r  Győző ur müvével van igy. L a k a t o s  
Károlynak, a kitűnő vadászati szakirónak nagy
szabású vadászati müve Endrényi szegedi könyv
kiadó áldozatkészségéből megjelent ugyan, de 
vajmi kevés vadásznak disziti könyves polcát, 
hanem annál több hever a kiadó raktárában.

A Magyar Erdész cimü laptársunk egy 
Ízben már megbukott s csak mostani kiadójának 
és szerkesztőjének önzetlen áldozatkészsége kel
tette újból életre. Hiven szolgálja az ezret jóval 
meghaladó erdőtisztek érdekeit s mégis oly 
kevesen támogatják, hogy fenntartása minden 
percben kockára van téve.

Harinincezeret meghaladja a száma az erdé
szeti és vadászati, altiszti és szolgai személyzetnek, 
melynek érdekeiért lapunk szállt síkra ez előtt 
közel 10 esztendővel s azóta igyekszik ezeket 
az érdekeket szerény tehetségéhez képest min
den vonalon megvédni s vájjon a harmincezer 
főnyi hatalmas seregből hányán akadnak olya
nok, kik ebbeli igyekezetében támogatnák, meg- 
izmositására, felvirágoztatására törekednének ? 
Bizony alig két százaléka az egésznek, tehát min
den száz erdészeti és vadászati altiszt közül 
kettő. Ez a parányi kis csoport küzd és áldoz 
azért, hogy a nagy tömeg érdekeinek egyedüli 
szószólója legalább napról-napra tengődhessen.

Vájjon mi okozza itt is ezt az óriási kö
zönyt? Talán a szegénység? Ez alig képzel
hető, hiszen azt a napi 2 fillérnyi összeget még 
a legszegényebb is nélkülözheti, a nélkül, hogy 
ezáltal akár magát, akár a családját nyomorú
ságba döntené.

Avagy talán a magyar nyelvnek, mint a 
melyen lapunk szerkesztve van, nem tudása ? 
Ki hinné el, hogy a harmincezer férfiúnak, kik
nek 15— 20 százaléka még hozzá végzett szak-
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Karácsonyi utazás.
— A B u d a p e s t i  N a p l ó  után. —

Irta: Bíró Lajos. (Folyt, és vége.)

Az országút egyre erősebben hajlott balfelé és 
most már tisztán lehetett látni, hogy előttük a havon 
farkasok mozognak. A Nyiresből lefelé ügetnek, végig 
a fagyott havon, megelőzve a kocsit, egyenes vonalban 
az országúihoz.

Both hátraszólt:
— Ha közel jönnek, lőni.
Figyelmeztette az asszonyt.
— Vigyázzon, drágám. Mindjárt lövést hall. Semmi 

az egész. Egy kis sport.
Both erősen hajtott, hogy megelőzze a farkasokat. 

De elkésett. A mozgó fekete vonal elérte az országutat

és mintha valami alávaló taktika szerint dolgoznának, a 
bestiák elállták az országutat. Egy-két magános bestia 
előőrsként száguldott feléjük. Both újra hátraszólt:

— Csak előre lőni. Ha egyszer mögöttünk van
nak, nem árthatnak. Elől alacsony a kocsi, itt könnyen 
felugrik valamelyik.

A kocsi gyorsan suhant végig az utón. Még két 
perc. Az asszony dideregve húzta össze a bundáját.

Előttük egy pokoli kórus zendül fel. Az országút 
tele van fenevadakkal. Egy fekete vonal zárja el az 
utat, harminc-negyven éhes, csattogó száj, ásító torok.

Még hatszáz méter.
— Lőni! — kiált hátra Both. — Lőni!
A két ember kihajol. Két lövés dördül el és két 

bestia fordul fel rögtön azok közül, a melyek előre 
vágtattak.

— Lőni, lőni! — kiált Both.
Még három lövés dördül el, de előttük kétszáz 

méterre változatlanul erős, zárt és fenyegető az élő, 
éhes fal.
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iskolát, csak 2— 3 százaléka birná a magyar 
nyelvet ?

Elégedetlenség a lap irányával, tartalmával, 
külalakjával ? De hát ki a hibás, hogy lapunk 
nem fejlődhetik olyan arányokban, mint a kül
földnek hasonló irányú és tárgyú lapjai ? Vájjon 
nem azoknak a részvétlensége, kiknek hivatásuk 
lenne erkölcsi és anyagi támogatásukkal oda 
hatni, hogy az a lap, mely az ő érdekeiket 
van hivatva és akarja is szolgálni, mentül jobban 
megizmosodjék, tartalmában gyarapodjék, alak
jában csinosodjék?

Bizony a részvétlenség az, mely minden 
igyekezetnek gátat vet, mert nem rajtunk múlik, 
ha lapunk nem fejlődhetik olyan arányban, mint 
a hogy az kívánatos lenne.

(Folytatása következik.)

A vadőri szakiskola.
Újabban mindjobban előtérbe nyomul a szakis

kolák kérdése. Uj szakiskolák felállítása, a tanítási rend
szer reformálása napirenden vannak. Lapunk tisztelt 
olvasóit a dolog közelről érdekli, mert nagyobb részük 
szegény sorsa miatt fiait magasabb tanintézetekben nem 
iskoláztathatja, hanem a fiuk rendszerint átveszik atyjuk 
foglalkozását, melyet esetleg már zsenge korukban meg
kedveltek. Célszerűnek véljük ennélfogva a szakisko
lákra vonatkozó különféle véleményeket megismertetni 
olvasóinkkal, módot akarván ez által nekik arra is nyuj-

: t  i ú j s á g

tani, hogy erre vonatkozó saját véleményüket kifejt
hessék.

A vadőri szakiskolára vonatkozó cikket közöl most 
a Magyar Erdész laptársunk, a melyhez nekünk is lesz 
némi hozzászólásunk s ezért leközöljük azt itt egész 
terjedelmében.

Az érdekes cikk a következő:
„Az országos vadászati védegylet a földmivelési 

minister kívánságára — a kincstári vadászterület jöve
delmezőbbé tételére nézve — a vadban szegény terü
letnek fővaddal való betelepítését, az ilyenben gazdag 
területen pedig a vadállománynak az erdőgazdaság ér
dekével való összeegyeztetését javasolja. Vagyis megál
lapítani valónak mondja a fővad azon számát, a mely a 
vadászterületen egyébb gazdasági- ágak kára nélkül 
elégséges táplálékot talál és szükségesnek mondja az 
erős bikák lelövése és kiméit tehenek fölszaporodása 
folytán megbomlott ivararánynak helyreállítását és ezen
túl való fenntartását.

Ajánlja a vadászatnak házi kezelését, a fővadnak 
bárca utján való értékesítését, a személyzetnek lőpénz- 
zel való jutalmazását s a személyzetnek a vadászatra 
való olyas feljogosítását, hogy az igy — bárca utján — 
el nem adható vadra hivatásszerüleg vadászhassanak.

Ezeken felül Gödöllőre egy vadőri iskola fölállí
tását is javasolja, hogy abban — két évi tanítás után 
— hasznavehető vadőröket képezzenek.

A nevezett egyesület ezen nagyjából elmondott 
javaslatából örvendve veszem észre, hogy hamisítatlan 
természeti alapon kezd e gazdaság megalakulni s azon 
reményben, hogy e gazdaságot továbbra is minden izé
ben a természet törvényei szerint fogják fejleszteni: 
már is bizva hiszek a sikerben.

Nem képezheti vita tárgyát, hogy a jövedelmes 
gazdálkodásnak első feltétele a kezelőnek jóindulata. Ha 
ezt biztosította a maga részére a birtokos, úgy nyert

Both lehajol. A keréken kettőt ránt, a féket ki
nyitja. A nehéz gép mintha egy óriási kéz megkapta és 
nekilóditotta volna, olyat szökken előre. A futás nem is 
rohanás, hanem repülés.

Both újra csavar egyet a keréken. A nehéz gép 
sziszegve, zúgva, csattogva repül át a metsző levegőn.

— Kapaszkodjék meg, — kiált Both a didergő 
asszonyra.

A gép eszeveszetten rohan. Nem látnak semmit. 
Nem hallanak semmit, csak a levegő éles, sziszegő 
sivitását.

A gép repül. A vonitás közvetlen közelükben zen- 
dül fel, azután két recscsenés, villámgyors nyikorgás, 
hörgés egy pillanatra és a gép süvöltve tör át a gyil
kos vonalon, szetgázolva egy pár bestiát, mint a férget 
és ott hagyva a vonitó többit.

A bestiák dühödt vágtatással vetik magukat a 
gyilkos gép után, de a dübörgő szörnyeteg repülve 
csattog végig a havas utón és nemsokára ismét csak 
elszórt fekete pontokká lesz a rohanó falka.

Both átkarolta az asszonyt:
— Harriette, drágám, félt ?
— Egy kicsit, — mondta az asszony. — De 

ugy-e, ez a gép!
Both nevetett.
— Bizony a gép! Hiába: amerikai gyártmány! 

Száz kilométer versenyképesség óránként!
Gyors pöfögéssel haladtak végig az országúton. 

Mögöttük riadt orditás hangzott fel. Hátrafordultak.
— Mi az ?
A kasznár rémülten tátogatja a száját és nem tud 

szólni.
— Ej, hát mi az?
— Gyuri . . .
— Gyuri. Csakugyan, hol van Gyuri?
— Kiesett.
Messze mögöttük a fényes országúton egy futó 

alak látszott. Both a kerékre tette a kezét. A gép futása 
lassabbodni kezdett, de majd egy fél kilométerre repül
tek még, a mig visszafordulhattak. A kasznár rémülten 
ugrott fel :
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ügye van. Az említett javaslat is — bár nem első sor
ban — nagy súlyt fektet a kezelőszemélyzet ügyszere
tetének fölkeltésére, a midőn — az eddigi szokástól 
eltérőleg — megengedi neki a vadászatnak, ha nem is 
korlátlanul, de mégis elég tág körben való gyakorlását.

Nagyobb vadászati szabadságot talán csakugyan 
nem kívánhat a kezelő, ha elismeri, hogy a vad nem 
az ő birtokának a terméke, következésképpen csak a 
birtokosszabta korlátok között lehet hozzá jussa. Na
gyobb vadászati szabadságra nem jogosítja fel őt az a 
természeti törvény sem, a mely minden teremtményt 
első sorban a maga javáért való munkálkodásra kény
szerít, mert viszont a birtok is — természet rendje 
szerint — első sorban a birtokos szükségének fedezé
sére való.

A kezelő személyzet ügybuzgóságának ébrentartá
sára szánt lőpénzek és jutalomdijak azonban csak azon 
esetben fognak céljuknak megfelelni, ha — az eddig 
való szokástól eltérően — nem az elejtett vad száma, 
hanem a gazdaságból nyert haszon szerint szabnák 
meg. Ama mód a vadállománynak csak mennyiségbeli 
gyarapítására, de ez utóbbi az eszes személyzetet előbb 
a minőség emelésére készteti, s csak az ilyen, megjaví
tott állomány szaporítására ösztönözheti azt. Föl sem 
kell említeni, hogy mekkora jövedelmi külömbség kö
vetkezik be a jutalomszabás egyik vagy másik módjának 
alkalmazása esetén.

Nem zárkózhatom el annak kimondásától sem, 
hogy e jutalomszabásban — különösen a gazdaság lábra- 
állitásának első éveiben, amikor valamire való haszonról 
talán szó sem eshetik, — a bőkezűség célravezetőbb a 
szűkmarkúságnál. Mert ne feledje a birtokos, hogy — 
ha a birtoka jövedelme első sorban is őt illeti, mégis a 
haszonhoz csakis a kezelőnek munkája árán jut, ez a 
haszon tehát első sorban a munkás érdeme. Az igazság 
tehát az, hogy a birtokos és a munkás egyenlőképen

osztozzanak az életközösségükből eredő hasznon. Ez az 
az aranyut, amelyen haladva mindkettő boldogulhat!

A vadőri iskolát pedig nem tartom okvetlenül szük
ségesnek. A mi iskoláink — tessék végig gondolni raj
tuk — életre való embert nem nevelnek. Nincs egyetlen 
birtokos sem, aki rámerné bízni gazdaságát egy oly 
ifjúra, aki épen most végezte a legjobb gazdasági isko
lát habár kitünően is.

Mi célja van akkor az iskoláztatásnak ? Úgy lát
szik, mintha ez csak az ifjúnak, vagy szüleinek zsebén 
akarva könnyíteni, mert munkára képes embert nem 
nevel, az értelmet pedig a valóságos élet és az évek fej
lesztik, nem az iskola.

Az élet teszi mesterré az embert, ez fejleszti az 
értelmet, az élet küzdelmei közt lesz az életrevalóvá, 
hasznavehetővé, nem pedig az iskola padjai között, 
miként — Magyarországon kívül — az egész földkereke 
bizonyítja.

A vadőri iskolát épen ezért tehát nemcsak hogy 
szükségesnek nem tartom, hanem — főkép ha a mos
tani erdőőri és egyéb iskoláinkhoz hasonlóan fogják 
szervezni — egészen károsnak látom. Mert igy ismét 
csak újabb terhet raknánk — és ismét csak — az 
államra a nélkül, hogy valóságos hasznot látnánk 
belőle.

Én úgy vélem, hogy igen jó vadőröket nevelhet
nénk mostani négy erdőőri iskoláinkban is, ha azokat 
a vadőri tudnivalókra is ugyanott, valóban meg is taní
tanánk. Mindjárt kevesebb mihaszna (a proletárnak ez 
a magyar neve) kerülne ki ebből az iskolából is.

De különben nagyon ideje már annak, hogy a 
régesrégtől tartó sok szóbeszéd után valahára minden 
ember maga próbáljon segíteni magán. Hisz’ csak ki
nőhetett volna már társadalmunk az államhatalom 
gyámsága alól, már letehette volna az érettségit itteni 
ezeréves iskolajárása óta s hozzáfoghatna már egy kis 
praxishoz.

— Méltóságos uram, csak nem akar vissza
menni.

— Dehogy nem.
— Az isten szerelméért, nem látja, hogy újra a 

farkasok közé kerülünk. A fiú úgyis elveszett.
Az országúton messze el lehetett látni. Vagy más

fél kilométerre tőlük rohant feléjük egy árnyék, mögötte 
— jó mesczire még — a mozgó fekete pontok.

Both az asszonyhoz fordult:
— Ez az ember azt mondja, ne menjünk vissza 

érte. Magának kell döntenie.
— Oh, God ! — mondta az assony, — csak nem 

hagyhatjuk ott.
Both megelégedetten bólintott s a gép vágtatni 

kezdett visszafelé. Az asszony felemelkedett és paran
csoló hangon kiáltott a didergő kasznárra.

— The riffle . . .
Az megértette. Átadta neki az egyik puskát. Az 

asszony kibontakozott a bundából és gondosan meg
nézte a finom express-fegyvert.

A gép rohant előre. Már jól látták a lihegve sza
ladó Gyurit. Mögötte azonban nem tiszta az u t; mozgó 
fekete árnyak rajta. Egy fekete árnyék kiválik a többi 
közül és megnyúlt vágtatással jár a nyomában. Még 
egy utkanyarulat és odaérnek. De nem lesz-e későn ?

Both idegesen remegve mered előre és a keze 
reszket a keréken. Az asszony felemeli a puskát. A 
gép meglassítja a futását, hogy meg tudjon állni a me
nekülő előtt. De közel van a farkas is. Borjunagyságu 
csikasz vad, rőt szőre felborzadva a hátán, a nyelve 
lihegve lóg ki. Öt másodperc és elérte a menekülő, 
halálfélelemben reszkető embert.

A gép futása meglassul, egy dördülés, a toportyán 
felpattan a földről és a mikor visszavágódik, vergődve 
ül le és vér festi meg körülötte a havat. A gép meg
állóit. A félelemtől és fáradságtól haldokló embert fel
rántják a kocsiba, a hol dermedten zuhan le. A félelmes 
orditás közel ér hozzájuk, de a gép megfordul és újra 
beleszökik az éjszakába. Both megszorította az asszony 
kezét.
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Mindenki maga neveljen magának vadőrt. Az is
kola sohasem fog neki oly jól képzett szakembert adni, 
mint a minőt ő nevelhet maga magának, valamint a 
csemetekert sem nevel olyan jó csemetét, a mely fölérne 
a helyszínén fakadottal! Az egész ország túl van tömve 
minden elképzelhető diplomás és nem diplomás szak
emberrel — a tudás gyümölcsével terhes mindmegannyi 
egészséges magfával! Az erdők és mezők birtokosai is. 
Erdészekkel, gazdászokkal, vadászokkal, a kiknek mind
nek volt insiruktora, maguk is voltak azok, sokat tud
nak, tanítani is tudnak és rá is érnek bizonyosan, ha 
akarnak és ha a felsőbbek utjokba nem állanak. Nevel
jék ezek a gazdaságuk számára való vadőröket, miként 
nevelik az erdőőröket. Módjukban van a legtehetsége
sebb egyéneket kiválogatni munkásaik közül, hát tegyék 
is meg.

E magunktanitása alatt nem azt értem, hogy az 
erdész minden napnak bizonyos szakában, a mikor 
maga is pihenni vágyik, a „Ca és Mg vegyi tulajdon
ságáról, egymáshoz való viszonyáról és a természet 
háztartásában való szerepéről, tekintettel az okszerűen 
takarmányozandó fővad fejlettségének különféle stá- 
diumára“-féle témákról tartson szakszerű prelekciókat. 
Alantas személyzetünknek magunknevelése alatt csupán 
azt értem, hogy szükséges tennivalójának ne csak a 
módját ismertessük meg vele, az embert ne csak ido
mítsuk, hanem a tennivalónak okát is adjuk egyszer is, 
másszor is, — és a tennivaló céljával is megismertes
sük annyiszor, a mennyiszer, esetről-esetre. Így meg
tanítjuk azt az értelmes cselekvésre s bizony sokkal 
kevesebb fáradtságunkba és végtelenül kevesebb költ
ségbe fog kerülni ezen az utón — a magunk speciális 
viszonyainak teljesen megfelelő embernek tökéletessé 
való nevelése, mint az általános szükséglet fedezésére 
való, általánosan tájékoztatott, de mindenben felületes 
szakembernek iskolai nevelése.
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Hogy ezúton nem nevelünk újabb, miveit társa
dalmi kasztot? . . . Gondolom az iskolák nem is miveit 
társadalmi osztályoknak, hanem életrevaló, munkás egye- 
deknek nevelésére valók volnának ? A vadőri, az erdőőri 
iskolák is. Ezek is akkor nevelnének jól, ha teljesen és 
mindjárt — jövedelmes gazdálkodásra alkalmas — hasz
navehető embereket nevelnének. És hiba-e a kisebb körű, 
de teljesebb ismeret, mint a tágkörü felületes? Mível- 
tebb-e és miért míveltebb a tizenkét évig iskolába járt 
érettségis ember, mint a tizenkét éven át dologban volt 
munkás? Többet érő-e talán az? Többekre nézve kel
lemesebb-e az ? Vagy azért, mert arra nézve kellemetlen 
ennek a modora, míveltebb-e ezért az, mint emez? És 
a mi modorunk kellemes-e alantasainkra nézve?

Én azt is vallom és hirdetem ez alkalommal, hogy 
a mai iskoláztatási mód egyáltalán nem emeli a mívelt- 
get, mert a helyett, hogy a hasznos és a nemeslelkü 
emberek számát emelné, a gyermeket képzelgővé, ön
hitté, léha ifjúvá neveli. Ezzel szemben a magunk szár
nya alatt nőtt — mondjuk: paraszt — gyermek meg
tanulja éppen annyi idő alatt jól a paraszti dolgát, a 
nélkül, hogy képtelen ábrándokkal telnék meg a feje. 
Az úgy nevelt ember újabbnál újabb problémák elé, 
az igy nevelt ellenben újabbnál újabb sikerek elé állítja 
környezetét. Világos, hogy ez a becsülni valóbb, mert 
ez hoz nagyobb jót embertársaira és világos az is, hogy 
ilyeneket kell nevelnünk az élet számára, nem pedig 
amolyanokat.

E felfogásom szerint azt kívánom: nevelje a tár
sadalom maga, kint az életben, a maga szakembereit és 
ne neveltesse magának az állammal az iskolában, hogy 
ne adjon ezzel is módot tehetetlen magamagának kü
lönféle törvényekkel való megkötöztetésére. Az állam 
feladata csak az igazság felett való őrködés legyen. Ha 
valaki — ez esetben a vadőr — bármily uton-módon 
képességeket szerzett, úgy a legfőbb hatalom: az állam

— Mesteri lövés volt.
Csendesen hangzott a válasz:
— Galambot nem . . .
Both meleg szeretettel nézett a fiatal asszonyra. — 

Egy félóra hosszat zúgott még előre a gép, mikor a 
kasznár megszólalt.

— Balra fordulni, méltóságos uram!
Letértek az országúiról és befordultak a keskeny 

kocsiutra, a mely Bothkőhöz vezet.
— No, — mondta Both — ha ezt az utat ki

bírja az amerikai pneumatik, akkor dicsérem.
Nem lehetett a keskeny fasorból se jobbra, se 

balra letérni, a kocsik rendes utján kellett menniök. A 
megfagyott göröngyök úgy meredeztek fel, mint egy- 
egy éles penge.

— Még egy negyedóra, — mondta Both.
A gép gyorsan vágtatott át a zuzmarás fasoron. 

A távolban házak látszottak.
— Bothkő, — mondta Both.
A gép ekkor recscsent egyet, hosszú sziszegés

hallatszott és alig észrevehetően balfelé billentek. De a 
sima szökés keserves döcögésre vált.

Az egyik kerék gummiját kilyukasztotta a megfa
gyott föld. Both egészen meglassította a menést.

— Méltóságos uram, — szólt rémülen a kasznár, 
— siessünk, még mindig a hátunk mögött vannak . . .

Both hátrafordult. Csakugyan messze, elveszvén a 
világos éjszakában, látni lehetett ismét a mozgó fekete 
pontokat.

— Gyorsabban most még se mehetünk, mert 
akkor mindnyájunkat kiröpit a gép.

A kocsi pöfögve, lassú döcögéssel halad előre. Az 
éjszakában újra fülükbe verődött a távolból a pokoli 
orditás. A kasznár verejtékes homlokkal nógatta Bothot:

— Gyorsabban, méltóságos uram.
— Ugyan hallgasson már, mondta bosszankodva 

Both. Azután hozzátette:
— Lőjjön csak feléjük vagy kétszer. A faluban 

meghallják a lövéseket és legalább nem kergethetnek 
a bestiák tovább az első házaknál.
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csak módot adjon neki arra, hogy képességéről föltét
lenül hiteles bizonyítványt is szerezhessen, (ne legyen 
kénytelen vele, csak módjában lehessen!) hogy ennek 
alapján ne legyen egyazon helyhez kötött, — ha talán 
nem boldogulhatna ott, a hol életképességét szerezte, — 
hanem hogy szerzett képessége alapján bárhol másutt 
is érvényesülhessen, éppen úgy, mint a hogyan a nem 
okleveles gazdatiszteknek nyújtanak most módot az egye
dül üdvözítő oklevél megszerzésére.

Egyszóval: ne kívánjunk az államtól vadőri iskolát, 
csupán egy vadőri vizsgáló-bizottságot és követeljük 
lankadatlanul, hogy már meglevő iskoláink — az erdész
akadémia is — ne számtalan hasznos tudományra ta
nítsanak, de a kevés, elkerülhetlenüi szükséges, életbe
vágó, praktikus tudományra valósággal jól meg is ta
nítsák hallgatóikat. Sőt arra is megtanítsák, hogy itt és 
másutt szerzett ismeretüket másokba is átojthassák. Ne 
kényszerüljenek leckék bemagolására, hanem okvetetlenül 
megtanuljanak dolgozni s mást is munkaképessé tenni, 
hogy ne az iskolák száma, de a munkásemberek száma 
szaporodjék.

Nagyon jól lesz az úgy is !
Vagy ha minden áron meg kell lenni ennek a leg

újabb iskolaszüleménynek is, ám legyen, hanem a fenn
tartásáról az gondoskodjék, a kinek szüksége van rá.“

Fankovics.
(Folytatása következik.)
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HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
—HM*—

A  h e lyes  fe je srő l.
Thieman dr. awrescheni tejkisérleti állomás igaz

gatója a következő igen megszívlelendő utasításokat 
adja: A fejés alatt az istállóban legnagyobb csend ural
kodjék, mivel mindennemű zaj nyugtalanítja az állato-

Három dörrenés hangzott el egymásután. A fekete 
pontok már formát öltöttek, most sokkal gyorsabban 
rohantak a gépnél.

De a döcögő nagy gép már befordult az alacsony 
házak közé, az utcára emberek jöttek ki és egy perc 
múlva a Both-kastély előtt állottak meg. A folyosó vi
lágos ajtajában egy ősz asszony tárta ki a karjait.

^  Tárgyalás után. Üstlopással vádolták a cigányt. 
A vádlott menekül, mert a főtanu megesküdött, hogy a 
lopás idején a vádlottal mulatott, távol a tett szin 
helyétől.

A mint távoznak a kapitányságtól a kárvallott rá
szól a tanúra:

— Hamisan sküdtél! Elvesztetted az üdvösségedet.
A tanú visszavág:
— Te meg az üstödet.

kát és a tejhozamot befolyásolja, mig a kellemes ideg
izgatások az állatban jó érzést szülve, a tejkiválást 
előnyösen elősegitik. Különösen nagy befolyással bir a 
tejmennyiségre és minőségre a borjak leszoktatása akkor, 
a midőn a nemi ösztön, vagyis az izgatottság a leg
nagyobb. A zsírtartalma az ilyen tejnek gyakran lesülyed 
0 6 —0'8°/o-ra. Számos gazdaságban bevett szokás a 
takarmányozást a fejés utánra halasztani, mivel ezáltal 
elejét vesszük az állat izgatásának. Bebizonyított tény 
ugyanis, hogy a tejleválás reflex idegizgatásra vezethető 
vissza, amely azonban más idegizgatással nagyon 
könnyen befolyásolható ; de bakteriológiai szempontból 
is helyes az ilyen eljárás, mivel a tejben a csirák 
számát nem szaporítjuk.

A tehenek kefélése nemcsak a tejváltozást segíti 
elő, hanem a nyert tej tartósságát is. Backhaus szerint 
kefélt tehenek tejében 20,600 csira találtatott köbcenti- 
méterenkint, mig ugyanezen tehenek keféletlen állapot
ban oly tejet szolgáltattak, melynek köbcentiméterében 
170,000 csira van. A tisztaság legfőbb kelléke a jó 
fejésnek. Ezek az óvintézkedések természetesen a fejőt 
épp úgy illetik meg, mint az állatot.

A farkcsóválással is igen sok csira és tisztátlanság 
jut a tejbe, azért a leghelyesebb a farkot lekötni. A 
fejés legyen egyenletes, hüvelyk és mutatóujj a csecs
bimbó legmagasabb pontjáig érjen, a többi ujj pedig 
záródjék, miközben nyomást és húzást idézünk elő. Ily 
módon meggátoljuk a tej visszaömlését a tejciszternába. 
Nagy súly fektetendő a teljes kifejésre, mivel a leg
utoljára kifejt tej a legzsirosabb és ha a kifejést elha
nyagoljuk a tejmennyiség idővel visszamegy. A zsir- 
cseppek tapadás folytán benmaradnak a kicsi tejcsa
tornában és csak az utófejéssel lassittatnak. A kifejés 
elhanyagolása bakteriozus infectió folytán betegségeket 
idéz elő.

Ami a fejőgépeket illeti, azok eddigi tapasztalatok 
alapján nem váltak be. Igaz ugyan, hogy használatuknál 
sem betegségek nem léptek fel, sem a tejhozam nem 
kisebbedéit, de megkívánnak a szolgaszemélyzettől na
gyobb értelmiséget, azonkívül a tisztításuk is igen 
fáradságos.

Meddig fejhetjük a tehenet ? Ez irányban a véle
mények nagyon eltérők. Átlagban 300 napig fejhető, 
Werner nagyon ajánlja a huzamosabb pihentetést a 
leborjadzás előtt, mig frissen tejelő tehéneknél a fejést 
gyakran kell végezni. Másképpen áll a dolog, a midőn 
arról van szó, hogy hányszor napjában fejendő. Több
szöri fejéssel mindenesetre több tejet nyerünk több 
zsírtartalommal, de növeli egyszersmind az üzemkölt
ségeket is.

Végül nem szabad tekinteten kívül hagynunk, hogy 
a nagy tejhozam a fajtól is függ nagyon.

D.

T I Ú J S ÁG

s>
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K Ü L Ö N F É L É K .
—MH—

* Régmúlt idők nagy hőségei. A régi krónikák 
elmondják, hogy milyen volt a Krisztus születése után 
való 1000., 1473. és 1540. esztendő nyara Közép- 
Európában. E három nyár között az utolsó volt a leg
forróbb ; olyan nagy volt akkor a hőség, amekkora 
sem ezelőtt, sem azóta nem volt még a mi éghajlatunk 
alatt. Ebben az esztendőben a mai Németország nyű
göd részén junius elején megkezdték az aratást, Augs- 
burg környékén már érett volt a szőlő júliusban, aug. 
elején már édes mustot árultak s a rózsa újra nyílott; 
Milánóban öt meleg hónapon át egy csöpp eső sem 
esett, Svájcban februártól decemberig csak négyszer. Az 
1473. esztendőben márciustól szeptemberig tökéletes 
szárazság volt. A folyók vize hihetetlenül leapadt s 
Magyarországon állítólag át lehetett gázolni a Dunán; 
októberben újra virágzottak a gyümölcsfák és Svájcban 
és Dél-Németországban novemberben másodszor ter
mett cseresznye. Az 1000. esztendő nyaráról nem ma
radtak részletes tudósítások, csak annyit tudunk a 
krónikások följegyzéseiből, hogy azelőtt nem volt olyan 
forróság soha. A legégetőbb három nyárhoz csatlakozik 
még egy egész sor kevésbbé forró, de szintén rendkívül 
meleg. A Krisztus előtt való időszámítás 399., 392. és 
226. esztendő nyara gyilkos hőséget bocsátott Olaszor
szágra. A Krisztus születése után való 594. esztendőben 
januártól szeptemberig tartott a szokatlanul nagy forró
ság. A krónikák szerint 761-ben Csehországban nyolc 
hónapig egy csöpp eső sem esett, 994-ben pedig csak
nem valamennyi folyó kiszáradt; 1137-ben a nagy szá
razságtól és hőségtől egész városok borultak lángba és 
hamvadtak el Németországban : Qoszlar, Maine, Speyer 
és Strassburg. Jó száz esztendővel később, 1232-ben 
homokban lehetett tojást főzni; 134-ben a Rajna s 
a Duna egyes részein s a Szajnán és Loireon át lehe
tett gyalogolni; 1426-ban többen haltak meg a hőség
től, mint háborúban, pedig akkor elég sűrűén viaskod
tak Európa csatamezőin; 1538-ban kocsin áthajtattak az 
Elbán; 1811-ben a Rajnavidéken junius 24-én már volt 
uj bor és uj búzából sütött kényér; Olaszország felső 
részében is arattak mindenfelé s ritka tropikus növények 
bújtak ki a földből!

* Hogyan temették el Bobrikov merénylőjét?
Azt az önfeláldozó ifjút, akinek személyében a sors 
bosszúálló keze érte utol Finnország véreskezü zsarno
kát, vad embertelenséggel földelték el a kegyetlen mű
veltséget teljesíteni akaró oroszok. Még csak most 
kerülnek nyilvánosságra azok a részletek, melyek igen 
jellemző világításba helyezik az oroszok embertelenségét. 
S c h a u m a n n  apja kérte ugyan a hatóságokat, hogy 
fiát Borgóban temethesse el, de a rendőrség napokig 
késett a válaszszák Napok múlva azt az értesítést kapta, 
hogy a „gyilkos" temetése éjfél után egy órakor lesz. 
Ha valaki részt akar venni, jelentkezzék a pályaudvaron.

Ha papot akarnak magukkal vinni, a hatóság nem bánja, 
de teljesen felesleges. S ezt a babonás és módfelett 
vallásos oroszok mondják ! Katonák vitték a gyalulatlan 
név nélküli fekete koporsót a kocsiba. A sok koszorút és 
virágokat a katonák eldobálták és Schaumannak 10 legkö
zelebbi hozzátartozóját engedték csak a vonatra felszál
ln i. Éjjel 2 órakor érkezett a szomorú menet a molmi 
sirkerthez. Még akkor nem volt megásva a sir sem. A 
rendőrfőnök parancsot adott a hatonáknak a sir meg- 
ásására. Nehány perc múlva kész volt a mindössze 
másfélméter mélységű gödör. Hiába tiltakozott a teme
tésnél jelenlevő pap, hogy a sir nem elég mély, a pa
rancsoló tiszt durván rárivallt, hogy ez ném az ő dolga. 
Megtiltották, hogy a sirt felhantolják. Úgy. maradt tehát 
S c h a u m a n n  Jenő sírja, egyszinben a temető föld
jével. De azért a finnek kijárnak a temetőbe és köve
ket raknak a sir fölé, mely már erős dombbá emel
kedett azóta.
í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r

e)TS&TS5;T(5r4(3STS&Tíí5,ftíe;TS5;t®c;tS5,T(í?iT(ír,•<.ftíSf‘5StS8>T6?.T.'5g;Ti5e,T • •?.*5r<T *••• ’  T m  *5*  ... * ... r-giT.1

NAPI HÍREK.
— A ki kölcsönt kér a királytól. Ba r n a  István 

szegedi cimfestő nemrég alázatos instaciában száz ko
ronát kért kölcsön a királytól, hogy iparát folytathassa. 
A kérvény a kabinetirodától most minden megjegyzés 
nélkül érkezett vissza a városhoz. A magyar iparos levele 
igy szól:

Felséges uram! Azon helyzet, a mibe vagyok, indít 
engem arra a gondolatra, hogy felségedhez folyamodni 
bátorkodom, a miért első sorban is bocsánatot kérek, 
tudniillik azon reményben, hogy felséges uram segíteni 
fog egy árva fiun, kinek egy szegény öreg anyjánál 
egyebe nincsen. Én egy húsz éves cimfestősegéd vagyok, 
ki Szegeden akarok letelepedni. Porba hajló alázattal 
szépen kérem uramat és királyomat, hogy engemet száz 
korona kölcsöndijban részesíteni szíveskednék üzleti és 
anyagi befektetéseim célja gyarapítására, a mely össze
get én alulírott Királyi Felségemnek három hónap le
folyása következtében készséggel, köszönettel vissza fo
gom szolgáltatni. Az isten engem úgy segéljen ! Miután 
maradok királyi felségednek alázatos szolgája, hazafias 
üdvözlettel, törhetetlen hüségü alattvalója: Szegeden, 
kelt 1904. évben, junius hónap 20-án, Ba r n a  István 
cimfestő, Takaréktár-utca 6.

— Rabló az ágy alatt. Vakmerő rablótámadás
ról ad hirt debreceni tudósítónk. Mo l n á r  József ki
szabadult rab belopódzott Ma t e y  Miklós korcsmáros 
lakásába és a korcsmáros ágya alá bujt. Ott várta meg, 
mig Matey és felesége hazaérkeztek és lefeküdtek. Az
után hirtelen előbujt rejtekéből és a korcsmárost késével 
a nyakán megsebesitette. A korcsmáros kiugrott ágyából, 
és az éjjeli szekrényen lévő revolvert megragadva, a 
rablóra lőtt. A zajra és segitségkiáltásra a szomszédos 
kaszárnyából néhány huszár rontott be Matey lakásába 
és a rablót összekaszabolta. Molnárt súlyos sérüléseivel 
kórházba szállították.
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— Veszedelmes tigrisvadászat. Izgalmas va
dászkalandba keveredett Kelet-Szibériában, Bikin állomás 
közelében a 2. uzuriai vasutezred egyik — Goroskó 
Hja nevű — közlegénye. Goroskó egyedül cserkészett 
a Bikin melleti fekvő erdő környékén. Hosszú ideig 
nem mutatkozott semmiféle vad; egyszerre azonban a 
bokrok közt erős zörrenés hallatszott s a meglepett ka
tonával egy kifejlett, hatalmas tigris állott szemben. 
Goroskó egy percig meghökkenve állott meg az állat 
előtt, azután összeszedve magát rásütötte fegyverét. A 
lövés azonban csak könnyű sebet ejtett a tigrisen, a 
mely most bőszült ordítással vetette magát támadójára. 
A katona rémülten menekülni igyekezett. Néhány mé
ternyire a lövés színhelyétől egy meredek partu folyó 
hömpölygött. Goroskó gondolkozás nélkül ugrott le a 
négy-öt méter magas töltésről a folyó hullámaiba, azt 
remélve, hogy az állat oda nem követi, de csalódott, 
mert a tigris utána úszott és csakhamar utói is érte. 
Rettenetes élet-halál harc kezdődött most köztük. Végre 
a katonának sikerült kését a fenevad testébe merítenie. 
A döfés halálos volt, és a tigris hatalmas teteme lom
hán ott úszott lefelé a vizen. A bátor katona a kaland 
után nagynehezen elvánszorgott a vasúti állomásig. 
Ott aztán bekötözték sebeit, s a legközelebbi vonattal 
a murawjew-amurski-kórházba szállították. (V. L.)

— Élethalálharc egy sassal. Svájcból érkezett 
hir szerint, nemrégiben néhány fiatal pásztorgyerek egy 
sasfészekre bukkant a Combin-csucs egyik meredek 
falánál. Miután a fészekben sasfiókok voltak, elhatá
rozták hogy meglesik, mig az öregek elhagyják a fész
ket és kiszedik a fiókokat. Egyik társuk egy tarisznyát 
kötött a nyakába, övébe kést dugott, s mikor a vén 
sasok prédalesre kirepültek, lebocsáttatta magát a hozzá
férhetetlen mélységbe. Alig rakta azonban tarisznyájába 
a fiókokat, a vének közül lecsapott reá az anyamadár. 
Kétségbeesetten küzdelem támadt erre a fiókrabló és a 
sas között. A pásztorgyerek bemászott az üres fészekbe 
és késével onnan védekezett a sas támadásai ellen. A 
többiek sem felhúzni nem merték a szorongatott fiút, 
nehogy védelmi helyétől megfoszszák, sem lőnni nem 
mertek a felbőszült madárra, mert féltek, hogy társukat 
találják el. Egy jó félóráig tarthatott ez a küzdelem a 
rettentő mélység felett, mig végre egy késszurás meg
ölte a sast. A többiek akkor aztán felvonták szerencsét
len társukat, a ki maga is ájultan függött már a köté
len, rettentően összekarmolva és vagdalva. A megölt 
sas kiterjesztett szárnyai 3 méternél szélesebbek. A sze
rencsétlen fiú egy napig élettelenül feküdt szülei laká
sán, mikor pedig magához tért, értelmetlenül felelt a 
kérdésekre, — ugylátszik beleőrült az izgalmakba. (V. L.)

— Szerencsétlenül járt turisták. A hegymászás 
vakmerő sportjának ismét áldozatai vannak. Két helyen 
is történt turista-szerencsétlenség, az egyik magyar föl
dön, a Tátrában, Két berlini turista, mint Tátrafüredről 
jelentik, vezetők kíséretében pár nappal ezelőtt nekiin
dult a Pátris-csucs megmászásának. Ennek a hegy
csúcsnak a hátsó orma csak kétezernégyszáz méter 
magasságú ugyan, a megmászását azonban a legvesze
delmesebb vállalkozásnak tartják. A berliniek kedvet 
kaptak a ritka turista válalkozáshoz s megmondották a 
két vezetőnek, hogy a legveszedelmesebb útra vezessék 
föl őket. A vezetők kijelentették, hogy nem kisérik el a

berlinieket erre az útjukra, sőt nekik is tanácsolták, 
hogy mondjanak le tervükről. Hiábavaló volt a jó ta
nács, a két turista nekivágott a hegycsúcsnak, vezetők 
nélkül. Huszonnégy óra múlott el azóta s a berliniek 
nem jöttek vissza Tátrafüredre. Elmaradásuk aggodal
mat keltett s csendőrökből és néhány vezetőből alakult 
csoport kutatásukra indult. Tegnap este azután megta
lálták az egyiket, W e h r Osváldot egy negyven méter 
mélységű szakadékba, bezúzott koponyával, összetörött 
tagokkal, holtan. Egy csorbái csendőr és C s i s z á k  
Pál vezetők akadtak rá. A másik turistának, a kinek 
nevét eddig nem tudják, sikerült a Csorbatóig vánszo
rognia, a hol azután eszméletét vesztve, összeesett. 
Sérülése súlyos; ruhája rongyokban lóggott le róla. A 
halott W e h r fiatal és herkulesi termetű ember volt, 
egyetlen fia egy özvegyasszonynak. A két turista már 
fönn volt a Pátria-csúcson, a mikor vihar támadt s 
jégeső esett. Sietve a völgybe akartak jutni, de a csúcs
ról való gyors leereszkedésükben megcsúsztak s a sza
kadékba gurultak. W e h r zsebében kétszáz korona 
pénzt találtak. Érdekes, hogy ugyanabban az időben, a 
mikor ez a turista-szerencsétlenség történt, a szász 
trónörökös is mászkált a Tátrában, S p i t z k o p f  Pál 
vezetővel a Halastó és a tengerszem között. A mikor a 
vihar kitört, a szász trónörökös azt mondotta a veze
tőjének, hogy menjenek addig, a mig olyan sziklára 
nem találnak, a mely mögött megbújhatnak. A vezető 
azonban azt felelte a trónörökösnek, hogy zuhogó zá
porban egy tapodtat sem szabad tovább menni, mert 
megcsúsznak s legurulnak a hegyről. A trónörökös szót 
fogadott és megadással tűrte, hogy a jégeső verje az 
arcát, s csak azután mozdult el helyéről, a mikor a 
vihar megszűnt. — A másik turista-szerencsétlenség, 
mint Grácból jelentik, Kridmingben történt. B i 1 d Román 
földbirtokos havasi gyopár szedése közben megbotlott, 
leesett a szikláról s holtan zúzódva gurult a völgybe.

— Az ezred dobosa. Az Újvidéken állomásozó 
6. gyalogezred kaszárnyájában szép ünnep folyt le. 
V l a d o s z a v l y e v  Pétert, az ezred dobosát ünne
pelték, a kit a király ezüst érdemkereszttel tüntetett ki, 
mert még a tél folyamán saját élete kockáztatásával 
egy gyermeket mentett ki a Dunából. Az ünnepen 
W a n n e r  Alfréd ezredes tűzte a dobosnak mellére a 
király kitüntetését.

í  ■ T(5£ T®? T.stTSf v- ’ -r- Trs5.TS? ’ •• ’ I •• * T<5?,T(ís ,T'5í ., (í * • • * S*.Tí»,?SSt<5eiTSe.T35,T(5ftíS

Szerkesztői üzenetek.
Zsurka Karácsony urnák, N agy-V árad. Köszönjük'szi

ves érdeklődését, de a beküldött hir már lapunk 42-ik számában 
megjelent. Szíveskedjék azonban a dolgot figyelemmel kisérni s 
ha a Pancsik gyilkosai elleni tárgyalás eredményét megtudná, azt 
velünk annak idején közölni.

A kiadóhivatal postája.
Rozinán Mihály urnák, L u jza  m ajor. A címet kiigazí

tottuk. Előfizetése szeptember végéig van rendezve.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyoarssjtóján.
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|  Megjelenik minden vasárnap. |
Előfizetési árak:

Egész évre ... ...........
Fél évre __...........__ ...
Negyed évre ... ...

Pénzküldem ények a. 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra, 
k é z i r a t o k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

^  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: |

PODHRADSZKY EMIL. kJS

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. augusztus 7. 45. szám.

Tisztelt olvasóinkhoz!
A közeledő október hó elejével lapunk uj 

—  a IX-ik évfolyamába —  lép s ekkor elér
kezik az ideje annak, hogy további fenntartásá
ról s lehetőleg fejlesztéséről gondoskodjunk. Sok 
helyről nyilvánították híveink azt az óhajukat, 
hogy lapunk terjedelme és tartalma lehetőleg 
bővítessék, mi által feleslegessé válnék más la
pok járatása. Az eszmét készségesen magunkévá 
tesszük, kivitele azonban csak akkor válik lehet
ségessé, ha az erdészeti és vadászati altisztek 
az eddiginél nagyobb mértékben karolják fel 
lapunkat.

Arra, hogy lapunkat kibővitsük s esetleg 
még a mostaninál is olcsóbbá tegyük, legalább 
2000 előfizetőre van szükségünk, ennyi pedig 
vajmi könnyen gyűlhetne össze, ha az erdészeti 
és vadászati altisztjeink nagyobb gondot vet
nének érdekeikre s kivetkőznének eddigi rideg 
közönyükből.

Mostani híveink feladata lenne minden al
kalommal és minden módon uj és uj híveket 
toborozni s azt hisszük, hogy az eredmény nem 
maradna el, ha mindenki teljes buzgósággal 
látna a dologhoz.

Lapunk mai számához egy ivet csatolunk 
abból a célból, hogy tisztelt olvasóink abba 
jegyezzék be a környékükön s esetleg másutt 
is élő kartársaik pontos címét, a mi nem sok 
fáradságba kerül. Az igy kitöltött iveket szíves
kedjenek azután egyszerűen összehajtogatva s

2 filléres postabélyeggel portómentesitve szer
kesztőségünkhöz juttatni, hogy azokat, kik még 
nem előfizetőink, lapunk pártolására felkér
hessük.

Ha híveink mindegyike átlag csak öt címet 
közöl is velünk, annyi kartárs címének jutunk 
birtokába, a mennyiből biztosan kikerülhet annyi 
előfizető, a mennyi lehetségessé teszi nekünk 
nagyszabású terveink kivitelét.

Felkérjük tehát egész bizalommal tisztelt 
olvasóinkat és összes barátainkat, hogy a ka
pott iveket lehetőleg azonnal kitölteni s hozzánk 
legkésőbb folyó hó 20-ig beküldeni szíves
kedjenek.

A z  „E rd é s z e ti TJjság“
szerkesztősége.

R é s z v é t l e n s é g .
(Folytatás és vége.)

Ne gondolja pedig azt senki, hogy a szak- 
irodalom s egyáltalán az irodalom pártolásának 
a hiánya szerény anyagi viszonyokban, a ne
héz megélhetésben leli magyarázatát. Dehogy ! 
Sőt ha kissé figyelmesebben nézünk utánna a 
dolognak, azt fogjuk tapasztalni, hogy az er
dészeti és vadászati személyzet között éppen 
azok, kik szegényebb sorsban vannak; többet 
áldoznak a közművelődés terén, mint a szeren-
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csésebb viszonyok közt élő, vagyonosabb kar
társaik. Személyesen ismerünk számos olyan 
erdészeti altisztet, kit a sors és talán a saját 
igyekezete és szerencséje is jó módba juttatott, 
meg van neki nem csak a tisztességes meg
élhetés módja, hanem van neki ezen felül még 
megtakarított tőkepénze vagy egyéb vagyona s 
mégis ha hajlékába lépünk, nagy megütközés
sel tapasztaljuk, hogy onnan a közmivelődés 
eszközei, a könyvek és hírlapok teljesen hi
ányzanak.

Pedig ezek az emberek nem tartoznak va
lamennyien azokhoz, kik az olvasásnak, a tovább 
művelődésnek ellenségei,'sőt ellenkezőleg szí
vesen kapkodnak a más emberek által járatott 
újságokhoz, folyóiratokhoz, tehát meg van bennük 
a tudás vágya, de ezt kielégíteni nem a saját, 
hanem a mások költségén szeretik. Azt hinné 
valaki, hogy az ilyen emberek ezt túlhajtott 
fösvénységből teszik. Dehogy is abból. Sőt 
ellenkezőleg, ott, a hol talán éppen egy kissé 
mérsékelniük kellene magukat, néha nagyon is 
bőkezűek. Volt alkalmunk erdészeti altiszteket 
borozás, áldomásozás közben látni, duhaj kedv
vel, vidáman danolva s órák hosszat üritgetve a 
boros és feketekávés poharakat s elköltve pár óra 
alatt egy-egy lapnak évi előfizetési diját vagy egy- 
egy szép és hasznos könyvnek az árát s mégis 
otthon, a lakásukban a szolgálati könyvet és 
még talán a kalendáriumot kivéve másféle pa
pírgyári vagy irodalmi terméket hiába keresne 
az ember. <

• Vannak ismét olyanok is, kik ha már egy
szer a szükséges vizsgákat letették s állásba 
jutottak, azt hiszik, hogy ezzel már elértek min
den elérhetőt s miután nincs kilátásuk arra, 
hogy még magasabb polcra emelkedhessenek, 
nem tartják szükségesnek tudásukat tovább fej
leszteni, ismeretségük körét tágítani, szóval azt 
hiszik, hogy az embernek csak azért kell tanul
nia, hogy ennek révén hivatalt kapjon s mikor 
ez már egyszer megvan, fölösleges és haszon
talan munka a tovább művelődés. Ez pedig na
gyon nagy és szinte megbocsáthatatlan tévedés.

A magyar példabeszéd azt tartja, hogy a 
jó pap holtig tanul s ebben valóban igaza is 
van, a minthogy különben is a legtöbb igazság 
a példabeszédekben rejlik. Ne higyje azonban 
senki, hogy ez a példabeszéd valóban csak a 
papra van vonatkoztatva; ellenkezőleg, vonat
kozik az minden egyes emberre. Az ember földi 
hivatása ugyanis nem csak az, hogy napról- 
napra élve faját tovább szaporítsa, hanem kivált 
az, hogy igyekezzék a gyarló ember által elér
hető legmagasabb tökéletesség megszerzésére. 
Olyan ember aki azt mondhatná magáról, hogy 
már mindent tud s nincs többé mit tanulnia, 
nincs a világon s ha mégis akadna olyan, ki 
magáról ilyet merne állítani, azt mind közve
szélyes őrültet rögtön a bolondok házába kellene 
zárni. Egy híres görög bölcs arra a kérdésre, 
hogy ki a legnagyobb bölcs, azt felelte, hogy 
az, a ki azt mondja magáról, hogy semmit sem

Vadászat krokodilusokra a Ganges deltájában,
— A „ T e r m é s z e t "  után. —

Krokodilusokra könnyen lőhetünk a Qanges del
tájának vizein, azonban csak ritkán és nagyon körül
ményesen hozhatjuk a szárazra az elejtett szörnye
tegeket.

Néha még a vizen tovasiető gőzösök gőzsipja se 
riasztja fel ezeket a parton sütkérező óriás állatokat 
tunyaságukból s ezért könnyen megközelithetők. Igaz 
azonban, hogy talán a tapasztalás is rávezette már őket 
arra, hogy a nagy gőzösök felől sokkal ritkábban ejtet- 
nek veszedelembe, mint a zajtalanul közeledő csónakok
ban ülő vadászoktól s igy rá se hederitenek a nagy 
hajókra.

A vadász keskeny csónakban, a mit a bengáliaiak

,,dingi“-nek neveznek, igyekszik a hatalmas állat kö
zelébe jutni. A gőzöst, melyen a krokodilusok lakta 
vidéket felkereste, már idején el kell hagynia, hogy kis 
csónakjával könnyebben járhassa a sekélyebb vizeket is 
és a nagy folyók mellékágaiban oda evezhessen, a hol 
épen vadászni akar.

India számos folyójábán és tavában élnek még 
krokodilusok, helyenkint nagy számban ; azonban ezek 
más fajok, mint a Ganges deltájában, a „Sunderbunds" 
félig sós, félig édes vizében élők.

Ez a deltaterület körülbelül akkora kiterjedésű, 
mint Bosznia-Hercegovina és a viz, a melynek színe a 
tenger emelkedésével és apadásával néha 4—5 méter
nyivel majd megnő, majd sülyed ismét, elárasztja időn- 
kint az egész vidéket. A Ganges főágai, különösen a hol 
a Brahmaputra folyóval egybeömlenek, nagyrészt oly 
mélyek, hogy a tengerjáró hajók is felhatolhatnak rajtuk. 
Ezek mentén mellékágakkal körülfogott szigetek sora
koznak egymáshoz, melyeken azonban az ár átfolyik és 
különösen ujhold és telihold idején alig látható a mér-
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tud, ebben pedig igazsága volt, mert csak ennek 
a tudata teheti bölcscsé, mert az olyan ember, 
ki elismeri azt, hogy mit sem tud, mindig igye
kezni fog minél többet tanulni s teszi is ezt vas 
szorgalommal és kitartással egész haláláig, igye
kezve ilyen módon minél több ismeretet elsa
játítani.

Milyen más viszonyokat talál az ember a 
külföldön! Ott a mi erdészeti és vadászati al
tisztjeinkhez hasonló állásban levők valameny- 
nyien a műveltségnek magas fokán álló férfiak, 
kik nemcsak megteremtették, de fönn is tartják 
a maguk saját szakirodalmát, azt szellemileg és 
anyagilag egyaránt támogatják s bizony a kar
társak részéről általánosan megvetésben része
sülne az, a ki ez alól ki akarná magát vonni. 
Ilyen azonban ott nem akad, mert valamennyien 
szivük mélyéig át vannak hatva az együttérzés 
melegétől s első és legfőbb erényük az 
összetartás. De meg is van ennek a látsztja! 
Nézzük akár az ausztriai, akár a német vagy 
cseh erdészeti altisztet vagy vadászt s tapasz
talni fogjuk, hogy az minden tekintetben meg
érdemli azt az általános megbecsülést, melyben 
embertársai részéről részesül. Meg van abban 
nem csak a kiváló szakismeret, de megvan a 
műveltségnek az a foka is, mely alkalmassá 
teszi őt arra, hogy a magasabb körökben is 
megfordulhasson, s tudományos férfiak között is 
véleményt nyilváníthasson.

Nálunk az erdészeti és vadászati altisztek

folyton azon panaszkodnak, hogy nincs meg a 
kellő tekintélyük, nem részesülnek sem ember
társaik, sem elöljáróik részéről abban a meg
becsülésben, a mely őket állásuknál fogva meg
illetné . . .

Ez a panasz ugyan a szomorú valóságon 
alapul, de kérdés, hogy egészen indokolt-e s 
vájjon a hiba nem rejlik-e magukban a pa- 
naszkodókban. A mi társadalmunk szinte meg
becsüli azt, a kit arra érdemesnek talál, éppen 
csak úgy mint a külföld társadalma s magunk 
is ismerünk számos erdészeti és vadászati al
tisztet, kiket nem csak embertársaik, hanem 
elüljáróik is tisztelnek s becsülnek. Ennek a 
megbecsülésnek pedig az alapja a józan élet, 
becsületesség és megbízhatóság mellett még az 
illetők műveltsége, csiszoltsága, párosulva mind
amellett megfelelő szerénységgel.

Addig mig a mi erdészeti és vadászati 
altiszti személyzetünk a közművelődés terén nem 
hántja le magáról a részvétlenség és közöny 
durva kérgét s nem ragad meg minden kínál
kozó alkalmat tudásának bővítésére, mig meg 
nem teremti magának a saját külön irodalmát, 
alig lehet kilátása helyzetének és társadalmi 
állásának javulására. Egy kis csekély anyagi 
áldozat s ott, hol ez lehetséges, némi szellemi 
munkálkodás rövid időn belül meghozza áldá
sos gyüm ölcseit!

hetetlen területen ih-ott egy-egy kis szárazon maradó 
kiemelkedés. Ez okból nem is hasznosíthatók ezek a 
szigetek; csak nehányat sikerült belőlük eddig mivelés 
alá fogni.

Növényzete ezeknek a szárazabb földeknek egy
forma, egyöntetű, mindenütt csak a pálmáknak egyik 
nagyon csenevész faját, melyet itt „Hertal bushes“-nek 
neveznek, látjuk s ez áthatolhatlan bozótban sűrűsödik 
helyenkint annyira, hogy a bengáliai tigriseknek azokat 
a különösen kedvelt búvóhelyeit nyújtja, melyeket soha 
ember meg nem közelíthet. Örökzöld lombos fák is 
fedik néhol ezeket a területeket. A többi növényzet el
folyik ezek alatt és talán csak a botanikusok szemei 
tudnának közülök érdekesebb fajokat kikutatni.

A zoologus, vagy inkább a vadász találhat azon
ban több olyan állatot itt, a mely idevonzza. Tigrisek, 
axisszarvasok, indiai vaddisznók, majmok, kígyók s 
ezek között óriás Pithon és mérges Cobra-fajok, gyik- 
óriások, sok-sok vizi szárnyas, halak, még cápák is ta
lálhatók itt, szintúgy krokodilusok, a miket a benszü-

löttek „kumir“, az angolok pedig rendesen „alligátor" 
névvel jelölnek.

Gyakran a falvak közelében is tartózkodnak a 
krokodilusok. Egy ilyenről nekem is küldtek jelentést a 
„Sunderbunds“-ba rendezett kirándulásunk alkalmával, 
minek következtébeu egy hölgy és egy ur társaságában 
annak elejtésére indultunk.

A mikor ahhoz a ' helyhez közeledtünk, a hol a 
mi vezetőnk állítása szerint ez az emberevő óriás ren
desen mutatkozni szokott, elhagytuk gőzösünket és beül
tünk a dingibe, melyet három benszülött nagyon kez
detleges evezőkkel a folyón lefelé hajtott.

Épen apadóban volt a viz s csónakunk simán 
siklott lefelé a visszavonuló árral. Elhaladtunk egy mel
lékfolyó beömlésénél; vezetőnk szerint e helyen, egy 
kis sziget kinyúló homokpadján szokott a szörnyeteg 
naponta heverni, hogy élvezze a nap forróságát. Ma 
azonban még nem volt a helyén. Tovább eveztünk 
tehát, hogy körüljárjuk a szigetet s a mint fordulunk a 
csónakkal, valamivel meredekebb partról épen a vízbe
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A vadőri szakiskola.
(Folytatás és vége.)

A ki figyelemmel elolvassa s áttanulmányozza 
Fankovics ur elől leközölt cikkét, az tisztában lesz az
zal, hogy cikkíró ur nem csak végig járta a gyakorlati 
élet iskoláját, hanem magába is szívta annak tapasz
talatait.

Teljesen igazat adunk a cikk ama állításának, hogy 
az iskola nem nevel müveit embereket, mert az, a mit 
ott tanulnak, vajmi kevés még a műveltséghez. Ugyanis 
az, hogy szép írásunk van, rajzolni tudunk, ismerjük a 
számtannak nem csak a négy alapmiveletét, hanem lo
garitmusokkal is számolunk s megoldjuk az algebrai 
képleteket, még mindig nem az a műveltség, a mit az 
életben megkívánunk. Az iskola nem is arra való, hogy 
műveltté tegye az émbert s az erre szükséges tudást 
beléje oltsa, hanem csak útmutatást ad — ott, a hol 
ad — arra nézve, hogy belőle kikerülve, az élet nagy 
iskolájában mely irányokban s milyen módon fejlessze 
tudását. Az iskola csak az alapot adja meg, de a valódi 
építőmester, mely hivatva van miveltségünk palotáját 
felépíteni, a gyakorlati élet.

Az olyan ember, ki midőn az iskolából kikerült, 
azt képzeli magáról, hogy immár mindent tud, a mire 
az életben szüksége van s nem akar tovább tanulni, 
nem akar okulni a gyakorlati élet tapasztalatain, ha nem 
is teljesen ostoba, de bizonyara korlátolt marad egész 
életén át. Pedig hányán vannak, kik inasul halnak meg!

Nagyon csalódnak tehát azok, a kik az iskolától 
várják a kitünően szakképzett embereket, mert ez tu
lajdonképpen nem arra való, hogy a növendéket telje

sen kiképezze, hanem csak arra, hogy megismertesse 
vele szükebb körvonalakban s elméletbén azt, a mit 
majd az élet iskolájában lehetőleg tökéletesen meg kell 
tanulnia, ha hasznos munkásává akar lenni szakmájának.

Nagy hibája iskoláinknak az, hogy növendékeikkel 
ezt meg nem értetik, hanem inkább beléjük oltják azt 
a képzelgést, hogy mentül jobban tanulnak elméletileg, 
annál tökéletesebbek lesznek. Hogy pedig ez nem igy 
van, azt az életben lépten-nyomon láthatjuk. Van ugyanis 
akárhány olyan ember, ki iskolás korában a tanulmá
nyokban mindig társai élén haladt, kedvence volt taní
tóinak, szemefénye az iskolának, mégis kilépve az élet 
gyakorlati mezejére nem képes sikereket felmutatni, ha
nem egyik baklövést a másik után teszi, de azért Isten 
ments, hogy ezt neki valaki szemére lobbantsa ; azonnal 
előáll kitűnő bizonyítványaival s mert ezek ilyenek, azt 
képzeli magáról, hogy ő maga is valóban kitűnő az ő 
szakmájában. Ezzel ellentétben gyakran láthatunk olya
nokat, kik tanulótársaik között mindig hátul kullogtak, 
akárhányan az iskolai időt a szamarak padján ülték vé
gig s mégis midőn kiléptek az életbe, kiváló szakem
berek lettek belőlük s idővel a műveltség dolgában 
sem maradtak mögötte igyekezőbb tanulótársaik mögött. 
Ezt sokan megfejthetlen rejtélynek vélik, pedig nem az, 
sőt a dolog nagyon könnyen érthető: az egyik az isko
lában fejtett ki nagyobb igyekezetei, másik pedig az 
életben tette ugyanezt s mig az első az elmélet, az 
utóbbi a gyakorlat terén lett kiválóbb, már pedig isme
retes dolog, hogy nem az elmélet, hanem a gyakorlat 
teszi a mestert.

Való tény Fankovics urnák az az állítása, hogy a 
vadászok maguk nevelhetnek maguknak vadászokat és 
vadőröket, de mi ennek ellenében mégis azt állítjuk, 
hogy egy vadőri iskola felállítása nem egészen fölösle
ges, mert igaz ugyan, hogy a tapasztalás utján szerzett 
tudás magában többet ér az elméleti tudásnál, de leg

ereszkedett egy iszapos, óriás fatörzshöz hasonlító nagy 
állat. Alig hogy megismertem kolosszális fejét, már is 
célba fogtam s hiszem, hogy manlicherem eldördülésével 
a golyó közvetlenül a fej mögött vágódott a testébe. 
Élénk csodálkozásunk közben azonban mégis csak a 
vízbe merült a nagy állat, a hol többet már nem láttuk 
azután.

Sok vadász járja meg igy, krokodilusokat vadász
ván, sőt utitársam is ugyanaznap két elejtett krokodilust 
vesztett el a vizben. Végre ismét visszatértünk ahhoz a 
homokos pádhoz, melyen az emberevő állat rendesen 
sütkérezni szokott. És most tényleg ott volt. Már mesz- 
sziről vettük észre. Egy bokor mögött nyúlt el iszapos, 
piszkos testének egész hosszában. Messzelátóinkkal 
könnyen megbizonyosodhattunk róla, hogy ez az a ret
tegett kumir, a miről beszéltek nekünk.

Elszántan közeledtünk feléje s elhatároztuk, hogy 
hatvan lépésnyi távolságból támadjuk, még pedig ketten 
egyszerre. Az én puskám messzelátóval volt ellátva; én 
a fejre céloztam. Társamnak átengedtem a könnyebben

található oldalát az állatnak, célul. Az adott jelre csak
ugyan eldördült mind a két lövés egyszerre. Valóságos 
felfordulás követte a parton. A kolosszális állat, mint a 
sárkány, verte fogashátu, hatalmas farkával a földet és 
tekerődzve lecsúszott a vizbe. Oly megkapó volt ez a 
vergődése, hogy sohasem felejthetjük el és különösen 
bátor társnőnkre oly nagy hatással volt, hogy mindent 
kockára tettünk volna, ezt a rettenetes állatot hatal
munkba keríteni.

Jól találtunk! Ezt tudtuk mindketten. És valóban 
meg is volt ennek eredménye, mert néhány perc múlva 
már a viz színén láttuk falbukkanni az állat orrát. A 
folyó közepén tűnt fel, jeléül annak, hogy súlyosan 
megsebeztük. Nemsokára egész hosszában láttuk már 
úszni. Hosszabb volt, mint a csónakunk.

Imponáló volt ez a megjelenése a vizszinen és 
szinte özönvizelőtti, rég kihalt, óriási alakokra emlékez
tetett bennünket.

Könnyen lőhettünk volna rá ismételten is ; azon
ban tudtuk, hogy ez nem célszerű, mert alámerült volna
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többet ér, ha a kettő kiegészíti egymást, vagyis, ha az 
alapul lefektetett elméletre rakjuk fel a tapasztalás 
falait.

A mi szakiskoláinknak van azonban egy nagyon 
nagy hibája, ez pedig nem más, mint az, hogy kebe
lükbe különféle előképzettségű egyéneket fogadnak be. 
Ott látjuk például a négy elemi iskolát végzett mellett 
az olyant, a ki a gymnásium vagy más középiskola 
négy vagy több osztályát végezte, a kettő ismeretei és 
felfogási képessége között tehát felette nagy a különb
ség, mégis a tananyag mindkettőre nézve egy és ugyanaz. 
Ennek a telfogási bülönbségnek a hátrányai azután igen 
számosak és nagyok.

Az előadó tanár ugyanis az előirt tantárgyakat 
nem adhatja elő minden egyes tanuló előképzettségé
nek fokához mérten, hanem kénytelen magát vagy a 
képzettebbekhez, vagy az elmaradottabbakhoz alkal
mazni. Az első esetben az utóbbiak nem képesek fel
fogni az előadottakat s teljasen haszontalanul töltik 
idejüket az iskolában, az utóbbi esetben pedig a jobban 
képzettek a gyengébbek felfogásához mért előadást na
gyon könnyen megértvén, elhanyagolják magukat s a 
helyett, hogy valamit tanulnának, még abból is sokat 
felejtenek, a mit a szakiskolába magukkal hoztak.

A szakiskolának nézetünk szerint csakis egységes 
előképzettségű egyéneket kellene befogadnia s a taní
tásnak csak az elméletre kellene kiterjednie, melyet 
azután igazi tudássá a gyakorlati élet lenne hivatva fej
leszteni, mely esetben elégséges lenne egy iskolai év 
is, nagy könnyebbségére nem csak az iskolákat fentarló 
államnak, hanem a szülőknek, sőt maguknak a tanu
lóknak is, az eredmény pedig az lenne, hogy az isko
lából igy kikerült ifjú nem válnék képzelődővé és ön
hitté, nem képzelhetné magáról, hogy most már mindent 
tud, nem nézné le a szakiskolát ugyan nem végzett, de 
a tapasztalat tág mezején megőszült kartársát, hanem

belátná, hogy a tulajdonképpeni tanulás ideje még csak 
most következik s igyekeznék is azt úgy a maga, mint 
a közjó érdekében felhasználni.

Azt, hogy az élet gondjaival küzdő, saját hivatalos 
teendőkkel gyakran túl is terhelt erdészek vagy más 
tisztviselők akár vadászokat, akár erdőőröket maguk 
képezzenek ki teljesen, nem tartjuk szerencsés eszmé
nek, nem pedig még azért sem, mert nem mindegyik
ben, sőt bátran mondhatjuk, hogy csak kevésben van 
meg az ehhez okvetlenül szükséges ambíció és buzgó- 
ság, de meg nem mindenki született pedagógus, már 
pedig tanítani sokkal nehezebb, mint tanulni.
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HASZNOS T U D N IV A LÓ K .

Uj barom fitenyésztési ág. A közönséges mezei 
vagy parlagi galamboknak, melyek minden figyelem 
nélkül ott keltenek a tornyokban, a magtárak eresze 
alatt stb., a gazda eddig alig vette valamelyes hasznát. 
Az „Országos Baromfitenyésztési Egyesület" ezen segí
tendő, a parlagi galambok fogyasztását úgy rendezte, 
hogy minden időben bármekkora mennyiséget átvehet. 
Fizet minden egyes parlagi galamb darabjáért az eladó 
helyen 40 fillért és elvállalja a vasúti szállítás költségeit. 
Tekintve, hogy a parlagi galamb évenkint tízszer is 
költ és 20 darab fiatalt nevel, s tekintve végül, hogy 
a kis galambok felnevelése semmibe sem kerül, ki fog 
tűnni, hogy 100 parlagi galamb eltartása majdnem 800 
koronát eredményez, mi ezen, eddig ki nem használt 
baromfitenyésztési ágból kétségtelenül figyelemre méltó 
jövedelem. A kinek már is volnának eladó parlagi ga
lambjai, az szíveskedjék azt bejelenteni az „Országos 
Baromfitenyésztési Egyesületinek Budapesten, VII., 
Rottenbiller-utca 30.

és soha se láttuk volna többet. Várnunk kellett, mig 
fájdalmai ismét a partra űzik.

Múlott az idő és bár a nap forrón tűzött le reánk, 
csak kibírtuk, mert hölgy utitársunk annyira buzdított 
bennünket a kitartáshoz, hogy semmiért se hagytuk 
volna abban az érdekes vadászatot.

Végre ismét a parthoz igyekezett a krokodiius és 
fáradtságosán kapaszkodott felfelé a szárazon. Azután 
elnyúlt a parton.

Mi csak ezt a pillanatot vártuk be. 30—40 lépés
nyire közeledtünk most feléje és valóságos gyorstüzelést 
intéztünk ellene. Egyik-másik lövésünk, egyrészt a csó
nak inogása folytán, de másrészt heves igyekezetünk 
következtében, bizony alatta, vagy fölötte az iszapot 
verte fel, de több golyónk talált is, a mire a szörnyeteg 
sietve igyekezett a vízbe s ezzel egyelőre megint be 
kellett szüntetnünk támadásunkat.

Most már órahosszat kellett szenvedve várakoz
nunk. Azonban nem hiába feszítettük meg türelmünk 
utolsó erejét. Végre ismét láthatóvá lett a beteg állat.

A folyó túlsó oldalán emelkedett ki s a már újból 
növekedő árral úszva, egy sekély mellékágban hatolt 
felfelé. De épen ez volt a veszte és a mi szerencsénk, 
mert ott megszorult a keskeny vízben és mi megköze
líthettük tiz lépésnyire. Újból szórtuk feléje a golyókat, 
de most már nemcsak a mannlicherek-ből, hanem ele
fántölő fegyveremből (10-es kaliber, explozív golyó) is 
tüzeltünk reá. Ennek egyik golyója ölte meg végül. Ott 
feküdt előttünk a homokon.

Huszonkét lövésünkbe került; ezek közül tizen
kettő talált. Nevezetes, hogy a mannlicher-golyók közül 
egyik-másik, noha acélburka volt, szintúgy nehány 10-es 
kaliberű golyó is, lepattant a feje és háta páncéljáról, 
a mint azt az észrevehető nyomok bizonyították. 
Szintúgy az is érdekes, hogy csak egyetlenegy golyó 
zúzott benne csontot: az én első golyóm; a többi 
mind csak puhán talált. Ez az egy az állkapcsát törte 
össze.

Majd csónakunkhoz kötöttük a krokodilust és igy 
úsztatva hoztuk gőzösünk elé. Negyven ember erejével
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Legyek  ellen. Kitűnő szer, ha a meszelő ha
barcsba egy kiló timsót feloldva belekeverünk s igy 
meszeltetünk : a légy csodálatosan lefogy. A tény 
magyarázata ez: A légy azért tud még a legsimább 
üvegen is függélyest le-fölmászkálni, mert lábain csi- 
rizes nedvet izzad ki s azzal kapaszkodik. Már most a 
timsó rendkívül száritó, víznyelő hatású és ha a légy 
rajta jár, nem győz annyi csirizt izzadni, mint a meny
nyit a timsó kiszív a lábaiból s testéből. E terhes mun
kában aztán hamar eldöglik, nem szaporít s kivész. 
Kiszámították, hogy egy felnőtt állat a legyes évadban 
naponkint elcsapkod magából egy font zab táperejének 
megfelelő erőt. Tehát okosan cselekszik minden gazda, 
ha megszívleli ezt az olcsó tanácsot és rászán 14—16 
krajcárt egy kiló fehér timsóra, hogy a szoba, konyha 
és istálló falát azzal meszeljék.

Szá llítá s i d íjked vezm én y  szá las ta ka r-  
m á n y n e m ü re .  H i e r o n y m i Károly kereskedelem
ügyi miniszter, a nagy takarmányhiányra való tekintettel, 
utasította a M. Á. V. igazgatóságát, hogy az ország ha
tárától legalább 50 kilométerre fekvő magyarországi va
súti állomásokra szállítandó, állattenyésztéssel foglalkozó 
gazdák részére az illető rendeltetési állomáson tényleg 
leadandó és onnan tengelyen elfuvaroztatandó széna-, 
szalma- és szecskaküldeményekre nézve a szállítási díj
nak kocsi- és fuvarlevelenkint legalább 10.000 klg-ért 
való fizetése mellett az összes vonalain a II. kivételes 
díjszabásnak a tételeit alkalmazza. Ez a kedvezmény 
visszavonásig, de egyelőre legkésőbb ez esztendő végéig 
érvényes. A vasutaknak szigorúan kell ellenőrizni, hogy 
visszaélés ne történjék a kedvezménynyel s főleg köz
vetítők ne vehessék azt igénybe. A miniszter valamennyi 
hazai vasutat felkérte hasonló kedvezmények megadására.

felhúztuk azután a fedélzetre. Súlyát nem mérhettük 
meg; hossza orra hegyétől farka végéig 5'05 méter volt 
és teste legnagyobb kerülete 2'54 méter. Tátott szája 
akkora volt, hogy egy ember könnyen belecsúszhatott.

A mikor a vasúti állomáshoz értünk és ezt a 
valóban érdemes és oly nehezen szerzett zsákmányunkat 
a szárazra huztuk, huszonkét embert kellett e munká
hoz felfogadnunk; a gőzösről a vízbe eresztettük köte
leken, azután a partra vonszoltuk; ott lefejtettük pán
célos bőrét, de megvizsgáltuk a gyomrát is. Emberi 
öltözetek foszlányait találtuk benne, szarvasmarhák és 
kecskék patáit, szintúgy néhány üvegből és fémből való 
karperecét is. Mindebből azonban nem következik az, 
hogy ez a krokodilus tényleg eleven embereket és álla
tokat falt volna; lehet, hogy csak hullákkal táplál
kozott ; hisz tudjuk, hogy a hinduk a Ganges mentén 
elégetik hulláikat, de a mennyiben ezeknek el nem 
hamvadó részeik megmaradnak, a nagy folyó vizébe 
hányják azokat. T. E.
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K Ü L Ö N F É L É K .
* A gyaloglás dija. Ezelőtt három esztendővel 

egy sokpénzü portugál ur jóvoltából a lisszaboni föld
rajzi társaság huszonötezer koronás dijat tűzött ki annak 
a vállalkozó természetű és jólábu embernek a jutalmul, 
a ki gyalogszerrel bejárja egész Európát. Sokan pá
lyáztak a díjra, mert Portugáliában sok a kevéspénzü 
és jólábu férfiú, a sok közül a nyertes egy Antonio de 
C a s t r o nevű dzsentlmen lett, a kinek a múlt héten 
adták ki a huszonötezer koronát. Becsülettel meggya
logolt és meg is szenvedett érte. Az útra, a mely más
fél esztendeig tartott, a föltételek szerint, egy árva pezeta 
nélkül indult el. Hol munkával, hol meg — az emberi 
irgalmasság igénybevételével szerezte meg a kenyerét. 
Kalandok híján nem panaszkodott. Kalábriában rablók 
fogságába esett, de ezek hamar eleresztették a sovány 
prédát. Oroszországban farkasok kergették meg, Len
gyelországban anarkistáknak nézte a muszka rendőrség 
és öt napig fogságban tartotta, Londonban összeroskadt 
az éhségtől és teljes két hétig feküdt a kórházban. De 
most már van huszonötezer koronája és nem utazik 
többé — gyalog.

* A gyönge nem, meg az erős nem. Egy
angol tudós, C r e a c h kísérleteket végzett annak a 
megállapítására : milyen erős az erős nem, milyen gyönge 
a gyönge nem és mennyivel erősebb az erős nem, mint 
a gyönge nem. A kísérleteket úgy végezte, hogy dinamó
méterrel megmérte a férfiak és nők kézszoritásának az 
energiáját. A kísérletre a legkülönbözőbb társadalmi 
osztályokból való embereket használta, csak olyanokkal 
nem végeztette, a kiknél a kézizmok edzése együtt jár 
a mesterségükkel. Hatvanöt férfi és ötvenkét nő erejét 
mérte meg ilyenformán. A férfiaknak, a kik közül a 
legfiatalabb 25, a legidősebb 45 éves volt, az átlagos 
erejük ötvenhat kilogram volt. A maximum hetvenöt 
kilogram volt, a minimum 40 kilogram. A jobb és a 
balkéz közötti átlaga a férfiénál jelentékenyen kisebb, 
csak harmincszeresen a jobbkéz ereje javára. A női kéz 
erejének átlaga a férfinál jelentékenyen kisebb, csak 
harminchárom kilogram, tehát a férfi erejének körülbelül 
háromötödrésze. A legerüsebb női kéz ereje (44 kilog
ram) alig nagyobb a leggyöngébb férfi kezénél, a mi
nimum itt 16 kilogram volt, teljes 24 kilogrammal 
kisebb, mint a férfikéz erejének minimuma. A jobb- és 
balkéz arejének átlagos különbsége körülbelül félakkora, 
mint a férfikézé.

* Hogy szelídítik a vadállatokat ? Egy párisi 
újságíró legutóbb megkérdezte Ed m o n d  Tezont, az 
ismert állatsereg-tulajdonost, hogy mikép szeliditik a 
vadállatokat.

— Ez igen egyszerű — felelt T e z o n. — Meg 
keli értetni az állatokkal, hogy mit akarunk tőlük, s 
mindegyikkel a maga sajátos természete szerint kell 
bánni. Az egyiknél mindent el lehet érni szelíd bánás-
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móddal, a másiknál erőszakkal. A gyakorlatokat csak 
akkor lehet megkezdeni, ha az állat már megszokta, 
hogy a szeliditőt a ketrecben lássa. Jokbra-balra kell 
őket járatni és megfordítva, akadályokat kell állítani 
eléjük, parancsszóra föl kell ugraniok és le kell feküd
niük, hozzá kell szokniok, hogy az ostorpattogást és 
revolverlövést moccanás nélkül tűrjék.

— Nemde, az oroszlán különösen értelmes? — 
kérdé az újságíró.

— Igen is meg nem is. Igen, mert könnyen meg
tanulja a jót a rossztól megkülönböztetni, amint azt neki 
megmagyaráztuk ; nem, mert gyakorta igen nagy fárad
ságba kerül megértetni vele, hogy mit akarunk tőle. A 
tigris és a párduc még makacsabbak. A jaguár azon
ban, noha alattomos, könnyen szelidithető. A fekete 
medve értelmes és-hat hónap alatt megszelidithető, ha
nem a jegesmedve a szó legszorosabb értelmében bes
tia, mert buta és makacs ; két-három esztendeig is eltart, 
a mig megtanulja, a mire tanítják. A farkasoknak ve
szedelmes természetük van, nem szabad bennük bízni, 
egyébként azonban éberek és ügyesek. Nem áll, hogy 
ezeknek valami szert adunk be, a mitől meggyöngülnek ; 
ily módon tönkre tennők az állatseregletünket s nekünk 
érdekünk, hogy fiatal és erős állatjaink legyenek.

— Mennyi ideig tudnak ellenállani a vadak a mi 
éghajlatunknak ? — kérdi az újságíró ?

— Legfeljebb 12—15 évig. A legkisebb betegség 
leveri őket a lábukról. Olyankor odabukorodnak egy 
sötét sarokaa, nem esznek, nem isznak és huszonnégy 
órán belül megdöglenek. A nagyobb állatok 10—12 
kiló lóhust esznek naponta és kétszer hetenkint 40—50 
liter tej^t isznak.

Érdekes megemlíteni, hogy Tezont már tizenötször 
sebesitették meg rossz órájukban a vadállatok.

— Ez már hozzátartozik az üzlethez, — mondta 
mosolyogva az újságírónak.
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NAPI HÍREK.
— Munkások szerencsétlensége. Miskolcról je

lentik, hogy a hevesmegyei Tama községben nagy 
szerencsétlenség történt, a melynek négy munkás lett az 
áldozata. Egy kővel falazott kutat mélyítettek, hogy a 
nagy szárazságban vízhez jussanak. S z á n t ó  Pál, 
S z á n t ó  János, G y á r f á s  Illés és Ü v e g e s  Péter 
munkások lementek a kútba, bár a falat nem támasz
tották alá. A kiszáradt föld egyszerre beomlott s maga 
alá temette a munkásokat. Egyik társuk a falu népét 
hivta segítségül, de mire kiásták őket, akkorra mind a 
négyen meghaltak. A vizsgálatot megindították, hogy 
kit terhel a felelősség a szerencsétlenségért.

— Szerencsétlenség egy siklón. Radautz köze
lében, Falkan község mellett egy siklón nagy szeren
csétlenség történt. Egy harminc tagból álló kiránduló 
társaság a siklón, a mely a fatörzsek szállítására szol
gál, akart lejutni a hegyről. Útközben a kocsi féke el

romlott és nagy gyorsasággal rohant alá a lejtőn. A 
pálya kanyarulatánál azután a kocsi kiugrott a sínpárról 
és utasai kizuhantak. G r i b s c h e i t törvényszéki tiszt
viselő felesége azonnal meghalt, a többiek valamennyien 
súlyosan megsebesültek. A sebesülteket, a radautzi kór
házba szállították.

— Gyermek a bika szarván. A torontálvár- 
megyei Kis-Zombor község gulyájából kitört egy fel
bőszült bika s az Ó-Bébe község határában dolgozó 
munkásnép közé rohant. Férfiak, asszonyok ijedten me
nekültek előle, mikor a bika egyszerre egy batyuba 
kötözött gyermeket felöklelt és szarvára kapva, őrült 
iramodásnak eredt. A gyermek atyja és a munkások 
kétségbe esve üldözték vagy nyolc kilométernyi távol
ságra, a hol végre a gyermek kiesett a kötésből és a 
földre zuhant. Szerencsére csak kisebb zuzódást szen- 
vadett. A megvadult bikát a harmadik határban fog
ták el.

— Széttépett medvetáncoltató. Borzalmas eset 
történt Túrja községben. A faluba két oláh medvetán
coltató érkezett, hogy mutatványaikkal szórakoztassák. 
Előadás közben egyik medve hirtelen a földre feküdt 
és nem akart többé talpra állni. A gazdája eleinte nó
gatta, de mikor ez nem használt, ráhúzott a botjával. 
A vadállat a következő perbcen az oláh emberre ugrott 
a földre teperte és úgy összemarcangolta, hogy sebeibe 
belehalt. A dühös medvét csak nagysokára sikerült né
hány puskalövéssel leteriteni.

— Meggyilkolt paraszt-nábob. Orosházán meg
gyilkolva találták F e h é r  András ottani paraszt-nábobot. 
A gazdag parasztra éjszakának idején törtek rá a gyil
kosok, a száját kapcájával betömték, a feleségét pedig 
félholtra verték. A meggyilkolt nábob holttestét a napok
ban boncolta föl R a p c s á k Emil dr. törvényszéki 
orvos. A gyilkolás ügyében N y i s z t o r Adorján gyulai 
vizsgálóbíró vezeti a vizsgálatot. A tetteseket a csend
őrök kinyomozták két orosházi suhanc személyében, 
de elfogni nem tudták őket, mert mind a ketten meg
szöktek.

— Leütötte a feleségét. Besztercebányáról írják, 
hogy B á t h o r y  András óhegyi lakos szóváltásba ke
veredett a feleségével s azt baltával leütötte. Az asszony 
sebe életveszélyes. A férjet elfogták.

— Kettős rablógyilkosság. Temesváron Kar -  
l o v s z k y  Ernő 17 éves cipész-segéd éjjeli szállást 
kért özv. P r o h a s z k a  Ágnes mosónétól. Mikor a 
háznép elaludt, K a r l o v s z k i  baltával rontott az alvó 
asszonyra s fejére öt csapást mért. Az asszony hörgé- 
sére felriadt lakója, B i 1 d a r i u Péter, mire a rabló- 
gyilkos erre vetette magát s borzasztó dulakodás közben 
hat csapást mért rá a baltával. A háznép a nagy du
lakodás zajára felébredt, mire Ka r l o v s z k i  a nélkül, 
hogy rabolhatott volna, futásnak eredt s a házbeliek 
utána. Karlovszki ijedtében a Bégába ugrott, de az ala
csony vízállás miatt nem fűlt bele, hanem kilábalt s 
önként jelentkezett a rendőrségnél. Az áldozatok ha
lállal vívódnak; a tettes fogva van.
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— Kútba fulladt munkások. A bácsmegyei Káty 
községben egy kút mélyítésénél három ember veszítette 
életét. Többen nézték, amint előbb egy sváb ember le
ereszkedett a kútba. Már közel volt a víz színéhez, a 
mikor hirtelen belezuhant a vízbe. Nyomban egy rác 
ember ereszkedett utánna, de azt is az a sors érte, mint 
az első leereszkedőt. Erre maga a gazda, akinek telkén 
a kút volt, sietett a szerencsétlenül járt emberek segít
ségére. A kötelet most már fokozott gonddal kötötték 
dereka köré, de a kritikus helyen feloldódott a csomó 
és a gazda, bár kifeszitett karjaival tartotta magát a kút 
falán, csakhamar szintén belezuhant a vízbe. Erre egy 
negyedik ember is alászállott. De mikor a kút vize felé 
közeledett, a fentlévők látták, hogy rosszul van. Gyor
san felhúzták tehát és hosszú élesztgetés után sikerült 
magához téríteni. Most már rájöttek, hogy a kutból mér
ges gázok szállnak fel s azok okozták a szerencsétlen
séget. Az emberek erre bekötött szájjal és orral eresz
kedtek le a kútba és úgy hozták föl vizbefulladt három 
társuk holttestét.

— Halálos kardnyelés. P o s p i s c h i l  Vencel, a 
ki bűvész, kigyóbüvölő és kardnyelő egy személyben, a 
kardnyelés amúgy is veszedelmes mutatványát azzal 
akarta izgatóbbá tenni, hogy szétterpesztett lábakkal két 
szék támlájára állott és ilyen helyzetben dugta a torkába 
a negyedfél centiméter széles és hetvenhét centiméter 
hosszú kardot. A minap Lindauban lépett föl, a hol 
azonban balul végződött a mutatvány. A kés már a tor
kában volt, a mikor elvesztette az egyensúlyt és a földre 
esett. A közönség megdermedt és moccanni sem tudott. 
Végre valaki kirántotta a torkából a kést és ekkor me
leg, piros vérsugár buggyant ki a száján. Alig van rá 
remény, hogy a szerencsétlen artista életben maradjon, 
íme, a legújabb véletlen öngyilkosság. Szegény komé
diássors, milyen szomorú.

— Megkínzott katona. A nagyváradi Tik hon
védezred hadbírósága vizsgálatot indított egy honvéd
hadnagy ellen, a ki oly kegyetlenül büntetett meg egy 
közlegényt, hogy az most betegen fekszik a katonai 
kórházban. Vasárnap délután, a mikor különben az 
egész legénységnek kimenője van, megbízta az őrsve
zetőt, hogy a katonát addig gyakorlatoztassa, mig össze 
nem roskad: végeztessen vele másfél óráig futólépést. 
A gyakorlat a kaszárnya hátulsó oldalán meg is tör
tént : a szerencsétlen közlegény a rettenetes melegben a 
végkimerülésig futott, futott, a mig aztán eszméletlenül 
terült el a földön. A szörnyű jelenetnek tanúja volt egy 
őrmester, a ki megkérdezte az őrsvezetőt, hogy miért 
kínozza a bakát? A hadnagy meghallotta a kérdezőskö- 
dést és letorkolta az őrmestert, még pedig oly kemé
nyen, hogy az jelentést tett ellene a parancsnokságnál. 
A hadnagy azzal védekezett, hogy azért szidta össze 
oly keményen az őrmestert, mert az feleselt vele. A 
mikor aztán kutatták, hogy miféle dologban történt a 
feleselés: akkor derült ki a tiszt kegyetlensége. A vizs
gálat ebben az irányban is megindult a hadnagy ellen. 
A megkínzott katonát nagynehezen föllocsolták s most 
a katonai kórházban ápolják.

— A gondatlanság áldozata. A baktai érsek
uradalmi főerdész, S c h w e r t f ü h r e r  Rezső, múlt hó 
26-án hajnali öt órakor kiment vadászni erdésze és egy 
erdőőr társaságában. Útközben találkoztak L a c z k o- 
v i c s János erdővéddel, a ki őzlesen volt és csatlako
zott hozzájuk. Az erdész észrevette, hogy La c z k o -  
v i c s fegyverének a ravasza föl van huzva. Figyelmez
tette is erre La c z k o v i c s o t ,  a ki ekkor vállára vette 
puskáját úgy, hogy a cső nyitása a főerdész felé for
dult. Néhány perccel kősőbb L a c z k o v i c s  fegyvere 
elsült és S c h w e r t f ü h r e r  összerogyott. A nyakába 
fúródott a golyó, átlőtte az agyvelőt és kiszakította a 
hátulsó koponyacsontot. A szerencsétlen ember rövid 
szenvedés után meghalt. Az esetről rögtön értesítették 
az egri ügyészséget és dr. M i s k o v i ts  Flóris vizsgáló
bíró két törvényszéki orvos kíséretében Baktára ment, 
hogy megindítsa a vizsgálatot.

— Hat ember tűzhalála. Budweisból táviratoz- 
zák, hogy a szomszédos Winterbergben nagy tűz pusz
tított és hat ember odaveszett, köztük az egész R o b 1- 
család. Mikor Robi, a családapa meglátta a pusztulást 
s családjának veszedelmét, megőrült s kacagva nézte a 
ház égését.

— Agyonlőtt szökevények. A mitrovicai fegy- 
házból nemrég három fegyenc : 0  r g 1 e n i c, G r u b o- 
vic,  S á p a n a v i c  megszökött. Szökésük óta már két 
rablógyilkosságot követtek el a fegyencek. Hosszas nyo
mozás után a csendőrök a nyomukra akadtak Ireg kö
zelében egy erdőben. Üldözőbe vették a szökött fegyen- 
ceket, a kik Kamenicánál a Dunába ugrottak üldözőik 
elől. A csendőrök ekkor elsütötték fegyverüket és mind 
a hármat agyonlőtték.
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Szerkesztői üzenetek.
Bocskay József urnák, Radulesd. Az állami kezelésbe 

vett erdők altiszti és szolgai személyzetének a száma a hatezret 
meghaladja. Nyugdíjjogosultság egy-két vármegyét és várost ki
véve, nincs; erre biztos kilátás csak az altiszti és szolgaszemély
zet államosításával lehetne. Erről legközelebb bővebben írunk. 
— Roskó Pál urnák, Szeged. Sajnáljuk, hogy az állomás nem 
felelt meg, de azt hisszük, hogy most, midőn olyan nehéz vala
mely álláshoz jutni, veszedelmes a válogatás. Jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok. Különben ki-ki legjobban tudja, hogy mit 
cselekedjék. — B. G. urnák, Z. A panaszos levelet vettük s leg
közelebb egy hosszabb cikk keretében méltatni fogjuk, annyival 
inkább, mert ez nemcsak helyi baj, hanem általános az állami 
kezelésbe vett erdők személyzeténél, mely csak az államosítással 
lenne megszüntethető.

A kiadóhivatal postája.
Kozlik Ignác urnák, Dobó. A 2 korona beérkezett s ezzel 

szeptember végéig van előfizetve. — Viertl József urnák, Kisbér. 
A 4 koronát köszönettel vettük s javára irtuk. Jövő évi január 
1-ig rendben van. — Kuti János urnák. A beküldött 2 koronával 
szeptember végéig fizetett elő. — Szabó András urnák, B arka . 
Nem voltunk tisztában azzal, hogy a 17-ik lapszámot, vagy pedig 
a múlt hó 17-én megjelent 42-iket kivánja-e s igy nagyobb biz
tonság kedvéért mindkettőt megküldtük. Előfizetése folyó hó 
15-én jár le.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyoarssjtóján.
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Pénzküldem ények a.
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ cimére Szászvárosra, 
k é z i r a t o k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Megjelenik minden vasárnap.
|  ‘ |  
| |  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

|  PODHRADSZKY EMIL. I

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. augusztus 14. 46. szám.

Kétes helyzet.
A községi és némely más erdők és kopár 

területek állami kezeléséről, továbbá a közbir
tokosságok és volt úrbéresek osztatlan tulajdo
nában levő közösen használt erdők és kopár 
területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról 
szóló 1898. évi XlX-ik törvénycikk nagyon sok 
felette hasznos dolgot ölel fel rendelkezéseiben, 
de —  mint minden kezdő alkotásnak — meg 
vannak a hiányai is, melyeket csak a törvény 
végrehajtása után szerzett tapasztalatok hoznak 
felszínre.

Ilyen hiányok közé tartozik legfőkép az, 
hogy a törvény nagyon mostohán gondoskodik 
az állami kezelésbe vett erdők védő-személy
zetéről s erre vonatkozó összes rendelkezései 
abban állanak, hogy a III. fejezet 11. §. .g) 
pontja szerint az állami erdőhivatal „felügyel a 
birtokosok által alkalmazott erdőőrökre“ és az 
ugyanezen fejezet 14. §-a szerint a birtokosok 
kötelesek az 1879. évi XXXI. törvénycikk 22., 
23., 27., 28. és 50. §-ai szerint alkalmazott 
erdőőrök és az erdőőrzésnél alkalmazott segéd- 
személyet részére a m. kir. állami erdőhivatal 
meghallgatásával szolgálati és fegyelmi szabá
lyokat alkotni.

Maga a törvény tehát nem gondoskodik a 
védőszemélyzetnek sem javadalmazásáról, sem 
szolgálati viszonyairól, hanem ezt átengedi a 
birtokosok által kidolgozandó s a földmivelés- 
ügyi m. kir. ministerium által jóváhagyandó

szabályrendeleteknek. Ez pedig nagy hiba, ha 
egyébért nem, már azért is, mert ez által a 
védőszemélyzet akár javadalmazási, akár szol
gálati viszonyaiban lehetetlenné van téve az 
egyöntetűség, a mely pedig minden helyes szer
vezés legfőbb feltétele.

A törvény 11. §. g) pontjának az az intéz
kedése, hogy az állami erdőhivatal „felügyel a 
birtokosok által alkalmazott erdőőrökre", igen 
furcsa helyzetbe hozza nemcsak magukat az 
állami erdőhivatalokat, de különösen az erdő
őröket. Nyilvánvaló ugyanis a törvény eme ren
delkezéséből, hogy az állami erdőhivatal nem 
felettes hatósága az állami kezelésbe vett erdők 
erdőőrének, hanem csak felügyelője, hogy úgy 
mondjuk: ellenőrző közege, mig a rendelkező, 
a parancsoló fél ezután is a birtokos. Ezt a 
furcsa viszonyt nagyon nehéz összeegyeztetni a 
törvény intenciójával.

A bevezetésben felsorolt erdőbirtokokat 
ugyanis az állam azért vette kezelése alá, mert 
nem látott a tulajdonosokban elég biztosítékot 
arra, hogy erdeiket a hazai erdőgazdaság elő
nyére fogják kezelni, nem tartotta tehát őket 
elég alkalmasaknak arra, hogy vagyonukat to
vább is maguk kezeljék az ő belátásuk és 
tetszésük szerint, de ugyanakkor meghagyta az 
ő hatáskörükben azt a személyzetet, mely első 
sorban van hivatva a megmenteni szándékolt 
erdők védelmére és fenntartására, magának csak 
a felügyeletet tartva fenn.
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Ez a mi szerény véleményünk szerint nem 
helyes, mert az állami kezelésbe vett erdőket 
az állami erdőhivatalok és erdőgondnokságok 
csak akkor kezelhetik helyesen és a célnak 
megfelelően, ha az erre hivatott és az erdők 
kihasználását és felújítását vezető, valamint a 
védelmet és őrzést teljesítő személyzet is nekik, 
még pedig kizárólag csak nekik van aláren
delve, csak az ő parancsaikat és utasításaikat 
követi s ezeknek és semmi másféléknek nem 
engedelmeskedik. Ne legyen itt parancsoló sem 
polgármester, sem biró, sem közbirtokossági 
elnök s ne tekinthesse az erdőőrt saját alkal
mazottjának egyik birtokosa sem az állami ke
zelésbe vett erdőknek.

Az erdőőr azért van állásában alkalmazva, 
hogy a reá bízott erdő körül szorgalmatoskod- 
jék, ennek szentelje minden tudását és munka- 
képességét, ettől tehát őt elvonni semmi körül
mények között sem szabad, de nem szabad 
bárkinek is belekotnyeleskednie ebbeli munkál
kodásába, mert hiszen neki, illetve azoknak, kik 
neki utasításokat adni hivatva vannak, a felettes 
erdőtiszteknek kell tudnia és tudniok, hogy mi 
válik előnyére az erdőgazdaságnak.

Ismeretes dolog, hogy a községek és köz
birtokosságok bizonyos része ellenszenvvel fo
gadta erdejének állami kezelésbe való átvételét, 
s maga magának mintegy gondnokság alá való 
helyezését, mert ez által el lett tőlük vonva a 
korlátlan és az erdők kizsarolásának, a mit

bizony a legtöbb helyen elkövettek a jövő rová
sára. Nyilvánvaló tehát, hogy az ilyenek nem 
szívesen látták és látják előbb élvezett jogaik 
korlátozását s kivált a köznépnek nehéz meg
magyarázni azt, hogy tulajdonképen miért nem 
szabad nekik tetszésük szerint rendelkezniük 
azzal, a mi az ő jogos tulajdonuk.

Akadhatnak, de sőt a mint arra nézve bizo
nyítékok vannak kezeink között, akadnak is tehát 
egyes közigazgatási hatóságok, illetve városi és 
községi elöljáróságok, a melyek még mindig 
nem tudják megérteni azt, hogy nem üdvös 
dolog, sőt reájuk, illetve a közvagyont képező 
erdőségekre épen káros, ha az erdeik kezelésé
hez és védelméhez rendelt erdőőri személyzetet 
tulajdonképeni hivatásától elvonják s talán még 
károsabb az, ha nekik ők, a minden szakértel
met nélkülözők magára az erdőkezelésre nézve 
utasításokat adni akarnak s még meg is köve
telik, hogy ezek a vett — akár jó, akár rossz 
utasításokat kövessék.

Azt már a szentirás is kimondta, hogy két 
urat nem lehet egyszerre szolgálni, mert ez által 
vagy az egyik, vagy pedig a másik szenved 
rövidséget a mi igazság volt a régi időkben, 
bizony igazság az ma is és igazság marad 
örökkön-örökké. Az erdőőrtől azt kívánni, hogy 
bármely időre is hagyja ott az ő tulajdonképpeni 
szolgálatát s teljesítsen másutt, másféle szol
gálatot, egyenesen merénylet az ergőgazdaság 
ellen, s a hol ezt megteszik, még annak a
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Augusztus elején.
— Irta: B é c s y  V i l m o s .  —

(A „Vadász-Lap“ után.)

Lázas izgalommal vártam aug. 1-jét. Végre itt van. 
A nap sugárkévéi már kora reggel égetően tűznek le a 
szürkéskék égboltozatnak mérhetetlen magasságából. 
Sehol egy csepp felhőfoszlány, mely felé reménynyel 
tekinthetne a szomjas növény-világ. A virágok epedve s 
ernyedten tárják ki kelyheiket, de még csak egy harmat- 
csepp sem üdíti fel a haldoklók kiaszott ajkait. Renge
teg port kellett azonban nyelnem addig, mig kiértem 
ide a természet csendes magányába.

Mily szürke itt minden! Máskor a remény üde 
zöld színe gyönyörködtété a szemlélőt; most porral, 
mocsokkal van fedve minden. . . .

Keresem az ezernyi ezer ékes vadvirág szinpom- 
páját, de csak száradó kórókat látok mindefelé.

Úgy tűnik fel nekem, mintha az ősz romboló szel
lemei suhintották volna meg kaszáikat a természet felett. 
Pedig az még nem lahet, hisz még csak aug. elején 
vgyunk. Az előbbi hónapok rettenetes szárazságát azon
ban már nem tudja kiheverni a növényvilág és a melyik 
még el nem pusztult közülük, az illat nélkül, össze
aszva, szomorúan hajtja le fejét, mintha elbújni szeretne 
a perzselő sugárkévék elől.

Végtelen szomorúság, a mit itt lát az ember szeme, 
ha a határban végig tekint. Mintha egy második tatár
járás pusztított volna, oly szánalmas képet nyújt a vidék. 
Ma van az első igazi vadásznap. A vadászat fenséges 
élvezetében szerettem volna gyönyörködni, de már alig 
van kedvem ahhoz is. Elernyed a test s folytonos szom
júság gyötör a 36 fokos melegben. Sietek is a R. pa
takhoz, hogy ott felüditsem eltikkadt tagjaimat. Fürdés 
után jobb kedvvel vágtam neki a tengeri-földeknek. De 
bizony itt nem találtam semmit. A kicsiny, csenevész
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gyanúnak is alapot és tápot nyújtanak, hogy az 
erdőt védő személyzetnek másfelé való elvoná
sával alkalmat akarnak nyújtani akár tiltott 
legeltetésre, akár másféle károsításokra.

Ebből azután gyakran érdekes érdekössze
ütközések támadnak, mint a hogy azt az alább 
közlendő példa mutatja.

(Folytatása következik.)

A takarmányhiányról.
Irta: Berendy Béla, m. kir. erdőmester.

— A „Budapesti Hírlap" után. —

Abból az alkalomból, hogy Tallián Béla földmi- 
velésügyi miniszter a lombtakarmány gyűjtését az erdő
törvény joghatálya alá tartozó erdőségekben a erdőbir
tokosoknak megengedte, a gazdák érdekében valónak 
tartom az alábbiakat közzétenni.

A takarmányhiánynak rendszerint következménye 
az állatok éhezése, vagy a marhalétszám apasztása. Az 
utóbbi is érzékenyen sújtja a birtokost, mert a mező
gazda az eladott állatot igen nehezen bírja pótolni; 
már pedig ha az egyensúly a gazdaság állatállományá
ban meghibban, ez az okszerű gazdálkodás rovására 
megy. De még sem oly borzasztó ez a csapás, mint a gaz
daságban nélkülözhetetlen jószágnak éhezése. Önként 
fölmerül tehát az a kérdés, hogy mi, vagy ki az oka a 
takarmányhiánynak ? Maga a természet nem lehet min
dig az oka, hiszen ez halad kiszabott utján. Bár igaz, 
hogy az időjárás némely évben abnormális, de ez rit
kábban fordul elő, mint a takarmány hiánya. Vájjon 
emberi hatalmunkban átl-e annak megakadályozása?

Erre a kérdésre igen nehéz a feleletet röviden 
megadni és csak azt jegyzem meg röviden, hogy véle
ményem szerint az okszerű gazdálkodásnak igenis mód
jában áll a takarmánytermelést akként szabályozni, hogy 
takarmányhiány ne következzék be.

Bizonyítást nem igényel, hogy mezei gazdálko
dásunk, általánosságban szólva, egyoldalú és igy a szél
sőségek között mozog. Vagy csupán szemtermelésre 
dolgozunk, vagy kizárólag állattenyésztéssel foglalkozunk. 
— Egyik sem racionális. E kettőnek a birtok minősége 
és fekvése szorint okozati összefüggésben kell egymással 
lenni, mert a talaj jó megmunkálásának alapja az állat és 
ez az, mely a talaj termőképességét fönntartani képes; 
a jószágot pedig a termőföld táplálja. — A helyes 
arányt a gazda intelligenciája állapítja meg; minél he
lyesebben történik ez, annál inkább közeledünk az in
tenzív gazdálkodáshoz, mely végcél kell hogy legyen. 
Az okot tehát ennek a helyes aránynak hiányában és a 
takarmánytermelés módjában kell keresnünk. Közismert 
dolog, hogy takarmányt rendszerint a legelőn és réteken 
termelünk. Legelőink, kevés kivétellel, botrányosan el
hanyagolt állapotban vannak, pedig azok rendszeres 
kezelés mellett legalább is még háromszor annyi állatot 
lennének képesek eltartani, mint jelenleg. A rétek mű
velése kezdetleges.

Legelőinken azért szárad ki időelőtt a fü, mert 
azok egész terjedelmükben kopaszok, hiányzanak a csa
padékot előidéző és aszáritó szelek hatását mérsékelő 
ligetek; a talaj ki van élve s igy a növénytakaró táp
lálkozásának alapföltétele, a gyökér nem fejlődhet ki. 
Az évtizedek, esetleg évszázadok óta elvont tápláló
anyagokat nem pótoljuk semmivel sem ; magát a legel
tetést pedig a nomád életre visszaemlékeztető kezdetleges 
módon gyakoroljuk. Rendszerről szó sincs.

Rétjeink vagy mocsarasak s igy többnyire csak 
sást teremnek, vagy pedig szinte porzanak a szárazság-

tengeriszár alig nyújt védelmet a vadnak. Hatalmas tar
lókon bandukolok keresztül, de itt sem találok mást, 
mint itt-ott néhány csapat galambot, a mint szedegetik 
az ott hagyott gabonát. Annál több azonban itt az ürge. 
Kényelmes földalatti lakásuk szélén üldögélnek, de ha 
közel érek hozzájok, egy éleset szisszentve, villám
gyorsan eltűnnek a bejáratnál. Valószínűleg a Géza 
cigány is „vadászik", mert egyik-másik lyuknál csapdát 
látok fölállítva. Rálövök egy menekülő jól kifejlett ür
gére s lövésemre csakugyan előbujik a bokrok közül 
Géza, a nyakában egy füzér ürgével.

— No Géza, a mint látom, sikerült a vadászat, 
lesz a rajkóknak finom pecsenye ölég.

— Hála Istennek! A Teremtő gondoskodik a sze
gény cigányról is. A drága kenyérből most úgy se 
tudunk szerezni, eszünk hát ürgét. . . .

*

Átmegyek a tarlókon, melyeken túl hatalmas répa
tábla húzódik e l; itt már valószínűleg találok vadat.

Csakugyan, alig pár lépésre felugrik előttem egy tapsi
füles. Futni hagyom nemcsak azért, mert a törvény is 
tiltja a lövését, de mert ilyenkor még elvből nem lövök 
nyulat. De azért mégis utána kiáltom, hogy: Október
ben majd találkozunk !

— Legyen szerencsém! — hangzik a válasz. 
Visszafordulok s K. pajtással találom magamat 

szembe, a kivel azután együtt baktatunk a répatáblákon.
K. szidja a meleget, meg a vizsláját, mert a vizsla — 
valószínűleg a meleg miatt megunta a dicsőséget s a 
faképnél hagyta gazdáját; most bizonyára ott htisel a 
kujon a „Többsincs" csárda x lábú asztala alatt, hová 
K. pajtás rendesen be szokott nézni vadászat után.

Most észrevettem a távolban egy kis fekete pontot, 
a mint villámgyorsan csapdosott lefelé a földhöz. Rög
tön tisztában voltam a helyzettel, hogy ott sólyom garáz
dálkodik. Óvatosan kezdtük belopni a tolvajt és sikerült 
is egészen közel férkőzni hozzá,

Oly hevesen, szemtelenül támadott, hogy minden 
óvatosságot mellőzött és nekünk könnyű szerrel meg
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tói. Okszerű kezelés, öntözés kevés helyen lelhető. Az 
állati trágyából ide még kevés jut. Az ily gazdálkodás
nak természetes következménye, hogy vagy a gyom 
nyomja el a takarmányfüveket, vagy pedig egyáltalában 
nem teremnek. Ily körülmények között a gazdaságban 
könnyen beáll a zavar, ha az időjárás nem normális 
helyesebben mondva, ha az ennek a primitív gaz
dálkodásnak nem megfelelő.

Kétségtelen, hogy az idén rendkívüli nagy a szá
razság és ennek következtében ezeken a kizsarolt le
gelőkön és rendszertelenül kezelt réteken beállott az 
abnormális állapot. A mezőgazdasági földeken pedig a 
rendesnél sokkal kevesebb takarmány termett, mint más 
években. Országszerte máris érezzük a hiányt. Közvet
lenül figyeltem meg a bajt. Legjobban sújtja a nagy 
Alföldet, a hol a leperzselt legelőről az állandó szél 
úgy hordja a port, mint az országúiról. Az állatnak 
nincs mit enni, étien szomjan összeroskad ; szekéren 
viszik haza. Vörösbarnává váltak a dombvidék déli lej
tőinek legelői is, fölfelé egészen az előhegységig. A tar
lókon sincs mit legelni. Hasonló sorsra jutottak a ka
szálók. A tejelő állat teje elapad, a háznép apraja 
nélkülözi a főtáplálékát — a tejet. Kedvezőbb a helyzet 
a havasokon, nevezetesen Máramaros vármegyében, a 
hol julius hónap vége felé is még igen jó legelő volt.

Ezt a szomorú képet tárja elénk a ma, pedig még 
csak a kezdet kezdetén vagyunk. Miképp fog ez nyil
vánulni majd a télen, de különösen a jövő tavaszon ? 
Mert ez a baj csak az uj takarmányterméssel fog 
megszűnni.

A haza minden polgárának kötelessége, hogy te
hetségéhez képest erkölcsileg, vagy anyagilag hozzájá
ruljon a segítséghez, mert hiszen az ország legszegé
nyebb mezőgazdáinak a megmentéséről van szó, azokról, 
a kiknek nincs áttekintésük a helyzetről és ha lenne is, 
nem tudnak magukon segíteni, mert hála Istennek, ily

megpróbáltatásnak az 1863-ik év óta, a midőn a ház
tetők zsupfedelével etették a jószágot, nem voltak kitéve. 
Elveszítik fejüket, nem tudják mihez fogjanak, eladják-e 
a jószágot, vagy gabonával etessék s igy maguk kop
laljanak-e ? Lelketlen kufárok a gazda szorult helyzetét 
kihasználják, potom áron veszik a jószágot. A gyors 
segítség kettős segítség. A kezdő lépést a kormány 
már megtette.

Földmivelésügyi miniszterünk körültekintő gon
doskodásáról újból alkalmunk van meggyőződni, mert 
az erdőtörvény joghatálya alá tartozó erdőkben rendkí
vüli használatokat engedélyezett. így a lombtakarmány 
szedését is megengedte az erdőbirtokosoknak addig, a 
mig ezzel az engedelemmel visszaélés nem lesz ta
pasztalható.

Nem vélek felesleges munkát végezni, ha ennek 
az intézkedésnek jelentőségét az érdeklődő gazdakö
zönséggel megismertetem és egyszersmind a Legelő és 
havasgazdálkodás cirnü és sajtó alatt lévő munkám 
nyomán megmagyarázok oly dolgokat, a melyekről kis
gazdáink legnagyobbb részének ez ideig bizonyára 
nincs tudomása.

A falevelek ugyanuzokat a szerves anyagokat tar
talmazzák, mint a füvek. A fiatal, de már kifejlődött 
levelek több légenyt és kevesebb ásványi alkatrészt 
tartalmaznak, ennélfogva az állatok által legkönnyebben 
emészthetők. Mindazonáltal az egész fiatal, fejlődésének 
kezdetén lévő levelek etetése nem tanácsos, mert azok 
a franciák által le mai de bois-nak nevezett betegséget 
okozzák, mely abban nyilvánul, hogy a jószág váladéka 
véres és a teje elapad. A fagy következtében hirtelen 
lehullott s már félig száraz leveleket a marha nem 
szereti, de minthogy az tápláló és nehogy kárba vesz- 
szen, azért más jóminőségü és zamatos takarmánynyal 
szokás keverni. A lombtakarmányt különösen hizó jó
szágnak adják, tejelő állatoknak nem tanácsos, mert a

lehetett közelíteni. Egyszerre lőttünk s a sólyom ha
nyatt-homlok zuhant le a száradó gaz közé.

Kerestük a sólyomtól megtámadott áldozatot és 
csakhamar futni kezdett előttünk egy csapat fogoly. 
Nem mertek szárnyra kelni, riadtan menekültek a répa
levelek oltalma alatt. K. elébük került, igy mégis kény
telenek voltak felröppenni.

Megdörrentek a fegyverek s az áldozat: négy 
szépen fejlett fogoly ott feküdt a zöld levelek között.. . .

Ilyen önző az ember! Megmentettünk egy foglyot 
a sólyom karmai közül, csak azért, hogy mi nagyobb 
vérengzést vigyünk végbe a csapat közt. Pedig azt a 
ragadozót bizonyára az éhség kényszeritette a táma
dásra, holott mi csak kedvtelésből, csak szenvedélyből 
rögtönöztük a vérfürdőt. . . .

Összeszedtük a foglyokat, azután K. elvált tőlem. 
Ő elfáradt s hazafelé tartott, én pedig lementem a 
patakhoz.

A nap már nyugovóra készül, de azért .még egyre 
szórja a forró sugarakat.

Itt még üde zöld a fü s oly kellemesen érzem 
magamat, a mint leheverek egy öreg fűz árnyékába. A 
Cs. . . i határ felől puskaropogás hallatszik, ott való
színűleg nagyobb vérengzést rögtönzött a budapesti 
vadásztársaság a „nagy nap“ tiszteletére.

Hanyatt fekszem a szép pázsiton s hallgatom a 
patak csörgedezését. Lelkemen elvonulnak mindazok a 
szép vadászemlékek, a melyeket gyermekkorom óta mint 
vadászember átéltem, oly kedves a visszaemlékezés az 
elmúlt szép időkre, csak az szomorít el, hogy azok a 
jó öreg bácsik, a kik nekem — mint kezdő vadásznak 
— oly sok jó tanácsot adtak, már mind elköltöztek 
„oda átra“. Szegény jó F. bácsi már oly beteg volt, 
hogy alig tudott mozdulni, de mikor megnyílt a vadász
idény, erővel kijött velünk vadászni. Nem is bírta ki 
szegéoy a nap fáradalmait s mire a nap bucsusugarai 
letűntek a láthatárról, akkorra már F. bácsi is kilehelte 
lelkét a nagy tölgy koronája alatt; úgy vittük haza őt 
és sírva helyeztük ravatalra, mint a kinek senkije sem 
volt s ki csak a vadászatnak élt. . . .
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tej különös izt kap. — A falevelek a legtöbb tápláló 
anyagot julius hónapban tartalmazzák, hovatovább ősz 
felé mindinkább kevesbedik tápáló anyaguk.

Az 1893. évi rendkívüli szárazság alkalmával a 
franciaországi megyék mezőgazdasági osztályához inté
zett miniszteri körrendelet szerint 100 kilogram széna 
egyenértékű : a) az ákác-, gyertyán-, tölgy-, bükk-, kő
ris-, szil-, nyár-, fűz- és hársfának 150 kilogram zöld
levelével ; b) ugyané fanemek 80 kilogram száraz leve
lével és c) az erdei fenyőnek 275 kilogram zöld tűivel.

A faleveleket vagy legalyazással, vagy pedig köz
vetlenül a levélhullás után gyüjthetjük. Zárt szálerdőben 
igen költséges a gyűjtés első módja, mert a fák lombja 
igen magasan van. Az szabad állásban, az erdők és 
ligetek szélén, vagy az egyedül álló fákról gazdaságo
sabb a lombszedés, mert ezeken a levelek jobban ki 
vannak fejlődve, nedvdusabbak s az állat is szívesebben 
eszi. A gyűjtést létráról, vagy rúdra erősített ollóval, 
vagy a fának vastagabb ágairól végezhetjük, mindenkor 
megkímélvén a fa vég- és csúcshajtásait.

Az összegyűjtött levelek eltartására kétféle mód 
van gyakorlatban, az elvermelés és a szárítás. Az el- 
vermelés alatt, a mint a szó is már kifejezi, földbe 
ásott vermekben való eltartást kell érteni és rendszerint 
a nehezen száradó leveleknél és akkor alkalmazzuk, ha 
a leveleket többé kevésbbé nyers állapotban kívánjuk 
megtartani. Ezt elérjük, ha minden 20 centiméter vas
tag levélréteget megsózunk és megöntözünk. A szellős 
és árnyékos helyen való szárítás által a levelek nedv
tartalma elpárolog, de azért a táplálórészek megmarad
nak a levélben.

De nemcsak a leveleket, hanem a fiatal ágakat, 
sarjakat, fattyúhajtásokat is szokták takarmány gyanánt 
adni. A levéltakarmányt szolgáltató fák és cserjék a 
következők: a) a jegenye, erdei és vörösfenyő tűit csak 
a juh és kecske eszi meg; b) a juharok levelei általá-

Felemelkedem fekvő helyemből s keresem a távoli 
dombon a nagy tölgyet, mely alatt megüvegesedtek a 
nagy vadász sas-szemei. Keresem, kutatom, de már 
csak helye van ott; most jut eszembe, hogy a villám 
lesújtotta a vén tölgyet s most már az sincs meg. . . .

Felkészülődöm, mert már beállt az esthomály s a 
szúnyogok nem hagynak nyugodni. Pedig oly szívesen 
maradnék még itt, a hol az édes természet csodás jelen
ségei folyton megújuló változatossággal gyönyörköd
tetnek.

Fél óra múlva már ismét itt vagyok a faluban s 
nyelem a port, mely úgy hat tüdőmre, mintha apró 
tűket szívnék be.

rjj: Figyelmeztetés. — Oh, nagysád, ha megengedné, 
hogy megcsókoljam! . . .

— Jaj, én sikoltanék.. . .
— Oh, bo . . . bo . . . csánat . . .
— Persze, ha a számat betapasztja a csókja, 

akkor nem tudnék kiáltani.

bán kedveltek; c) az éger levelét nyers állapotban nem, 
csak száraz állapotban eszi meg a szasvasmarha ; d) a 
kocsántalan tölgy levelét csakis teljesen kifejletten, ősz 
felé tanácsos adni, mert a fiatal levelek ártalmasak; e) 
a szilfa leveleit különösen a sertések szeretik; f) a 
hársfa és a sóskaborbolya levelei is általában kedveltek.

Mindazonáltal már a gyakori előfordulásánál fogva 
is a nyugat államaiban a kőrisfa levelével való takar
mányozás van leginkább elterjedve. Franciaországban 
számos helyen a kőris tenyészeti határán belül lévő 
előhavasokon, a réteken és a szántók határszélein a 
tisztogatásból eredő köveket egyrakásra, úgynevezett 
„murger“-kre hordják, melyekbe kőris suhángokat ültet
nek, a hol az kitünően tenyészik is. Bizonysága tehát 
annak, hogy a kőris sovány talajjal is megelégszik.

A teljesen kifejlődött kőrisfa ágait minden harma
dik évben lenyesik s a leveleket a tehenekkel és juhok
kal etetik; lovaknak nem adják. A közbeeső két évben 
a galyakat nem nyesik le, csak a leveleket szedik le 
az ágakról. Számtalan esetben nagy vidéknek tettek már 
kitűnő szolgálatot az ily kőrisfák. Az ily módon lomb
takarmányt szolgáltató kőrisfákat a náluk megszokott 
szellemességgel „prairies d’aériennes“-eknek nevezik, a 
mit talán akként fordíthatnánk le nyelvünkre, hogy: 
„lebegő rétek.“

Kétségtelen, hogy a lombtakarmányhoz nem szo
kott állat eleinte vonakodik azt enni, — de az éhség 
rákényszeríti. Könnyebben rászokik, ha a lombot szálas, 
vagy gumós takarmánynyal keverjük és kissé megsóz
zuk. A mefgásult ágakat gondosan válogassuk azonban ki, 
mert az állat száját és nyelvét könnyen megsértheti.

A lombnak mérsékelt módon való szedése, — 
különösen most augusztus havától kezdve — vélemé
nyem szerint, — nem veszélyezteti a fák életét. Hogy 
annak növedékére befolyással van, az bizonyos, no, 
de hát inkább veszítsünk a növedéken néhány fillért, 
mintsem, hogy jószágunk elpusztuljon. A haszon köl
csönös, legyen a segítség is kölcsönös, mert a cél 
ugyanaz.

Úgy vélem, hogy az ország 13 millió kát. hold 
erdeje nagyjelentőségű szolgálatot tehet ebben a válsá
gos időben, különösen, ha a lombnak szállítása is meg- 
könnyittetik. A gazdák bizonyára hálás elismeréssel 
fogadják a földmivelesi miniszternek most ismertetett 
nagyjelentőségű intézkedését.

De arról is meg vagyok győződve, hogy az idei 
szomorú tapasztalásból okulnak gazdáink és belátják, 
hogy a legelőket, a havasokat és a réteket nem szabad 
bitang jószágnak tekinteni és hogy azok a belterjes 
gazdálkodás integráló részét teszik.

Abban is bizonyos vagyok, hogy a jövő be fogja 
bizonyítani, hogy ay ország havasi legelői Magyarország 
állattenyésztésének bölcsőjét teszik. Óriási nemzeti kincs 
ez, melynek okszerű kezelése az állattenyésztésre utalt 
hegyvidék boldogulásának alapföltétele.

Boldognak érezném magamat, ha e sorokkal némely 
vidék lakosságának szolgálatot tehettem.
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HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
1 . Őszi rozs.

Valamennyi közt a legkorábbi zöld takarmány, 
mely a magyar síkságokon és a Dunán túl, már közön
ségesen április második felében kaszálható. Egyúttal 
azonban a legcsekélyebb értékű takarmány, mely a 
kalász kihányása előtt okvetlenül föltakarmányozandó 
és igy sokkal célszerűbb azt a minőséget megjavító 
őszi borsó és bükkönyféleségekkel keverve vetni.

A takarmányrozs a friss trágyázásban igen jól 
diszlik és ezért legcélszerűbb oly tarlóba vetni, a 
melyet tavaszkor tengeri alá akartunk trágyázni. így jó 
zöldtakarmány-termésre számíthatunk, a trágyával ki
hordott gazmagvak a rozs között kikelve, tavaszkor 
zölden lekaszáltatnak és jórészt elpusztulnak; a föld 
tehát meglehelősen megtisztul a gaztól, a tengeri alá 
még idejében leszántható és mivel a rozs zöldtakar
mánynak levágva nem zsarolja ki túlságosan a trágya
erőt, a tengeri utána idejében megmunkált, gazmentes 
és jó trágyaerőben lévő talajba vethető.

Ha trágyázatlan földbe vetjük, egy mindenesetre 
jó erőben levő talajt kell a rozs alá választanunk, mert 
csak ilyen földben várhatnak attól jó termést. Vető
magul igen jó sikerrel használhatjuk a szelelő rostán 
az apróbb gazmagvaktól gondosan megtisztított vad- 
bükkönyös rozsot, mert a vadbükköny csak javítja a 
rozstakarmányt. A vetési idő augusztus második fele és 
az Alföldön szeptember eleje. Tulkorán vetni nem jó, 
mert esetleg már őszkor erőteljes fejlődésnek indul és 
akkor télen át a hó alatt könnyen kipállik, a legeltetést 
pedig lehetőleg mellőzni kell. A vetőmagszükséglet kát. 
holdanként, sorvetőgéppel 10—12 ctm. sortávolságra 
vetve, a föld minősége szerint 120—150 liter, szórva 
pedig 20—30 literrel több. Tavaszkor, mihelyt a kalá
szát kihányta, megvénül és a jószág nem eszi.

2. Őszi borsó és bükköny.

Takarmánynak őszi rozszsal keverten vetendők, 
mert a rozs meggátolja a földre roskadásukat. Legcél
szerűbb 73-ad rész rozsot 2/3-ad rész borsó vagy bük
köny közé keverni, ámbátor a borsót jól megtermő 
erőteljes agyagos földön 50—50%-os arányban is ke
verhetők. A talajmegmunkálás, vetési idő és vetőmag
mennyiség ugyanaz, mint a tiszta rozsvetésnél. Közön
ségesen április hó végén és május hó első felében 
kaszálható ; a levágással szintén nem szabad megvárni 
a borsó virágzását, mert akkorra már a rozs elvénül, 
hanem vágni kell azt, mihelyt valamelyes rendet ád.

Az őszi borsó és bükköny előnyei, hogy sikerülés 
esetén igen bő és jó minőségű takarmánytermést adnak, 
mely még elvénülés után is igen jó sikerrel zsombo

lyázható ; továbbá, hogy mint pillangós virágú növé
nyek, a levegőből légenyt gyűjtenek magukba, annak 
fölöslegét gyökereikben a talajba raktározzák és igy 
mint talajjavító növények, kitünően helyettesíthetik a 
rendszeres zöldugarolást. Hátrányaik, hogy határozottan 
jól megmunkált és jó erőben lévő agyagos vályogtalajt 
kívánnak, hogy vetőmagvuk meglehetősen drága és 
száraz, hideg télen át könnyen kifagynak.

(Folytatása következik.)

Ilik o r  tráf/yázzuk a réteket ?

A rétek trágyázását legcélszerűbb ősszel végrehaj
tani, mivel az őszi trágyázásnak számos előnye van a 
tavaszi trágyázással szemben. Az istállótrágyát (kom- 
posztot) — ha elegendő mennyiséggel rendelkezünk — 
ugyancsak ősszel szállítjuk ki a rétekre, mivel egyrészt 
ősszel, vagy télen jobban ráérünk rétjeinkkel is bíbe
lődni, másrészt meg őszszel a rét talaja keményebb, a 
szekerek kerekei nem vágódnak be abba annyira, mint 
a tavaszi nedves talajba. További előnye az őszi trá
gyázásnak az, hogy a trágyában levő növényitápanyagok 
jobban kilugoztatnak az őszi esők és téli nedvesség 
által s jobban és tökéletesebben ivódik be ezen növényi 
tápanyagokkal telitett esővíz vagy hóié a talaj egyes 
rétegeibe. Tavaszszal a visszamaradt komposzt és istálló- 
trágya-hulladékokat jól el kell oszlatni borona segélyé
vel. Azonban nemcsak az istállótrágyát és komposztot, 
hanem más trágyaféléket is őszszel, illetőleg télen lesz 
legcélszerűbb elhinteni; mint pl. a fahamut s a rétek 
trágyázásánál újabban gyakran alkalmazott műtrágya- 
féléket is. Ezeknek őszi elhintése a fent elmondott 
okokból szükséges, azaz, hogy az eső, hóié ható anya
gukat a talajba moshassa be. A mesterséges trágyafélék 
hatása tehát csak azon esetben mutatkozik mindjárt 
tavaszszal, ha legalább is tél vége felé szóratnak ki, 
mert ha később alkalmaztatnak, akkor nem bírnak 
mindjárt az első szénatermelésnél érvényesülni, hanem 
csak később a sarjunál, a mi pedig a gazdára nézve 
már veszteséget jelenthet. Korai alkalmazás tehát a fő, 
mert igy az összes kaszálásoknál érvényesíthetik hatá
sukat. Tulkorán azonban ne szórassanak ki, mert a 
könnyebben oldódók nagyon mélyre mosathatnak alá. 
Legmegfelelőbb idődont a tél vége.

* A háború borzalmai. A vafangkui véres csa
tának szemtanúja volt N e m i r o v i c s-D a n c s e n k o  
orosz hartéri tudósitó is. Lapjában megindító képét festi 
a halottakkal és sebesülttekkel borított csatatérnek, ahol 
a diadalmas japán hadsereg egyik legvéresebb győzel
mét aratta.

Egy kis erdőben — írja N e m i r o v i c s-D a n- 
c s e n k ó — orvosok és irgalmas testvérek szorgoskod
tak a sebesültek körül, a vér szinte patakzott minden
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felé. Odaléptem egy csoporthoz s egy fiatal katonát 
pillantottam meg, akinek feje nagyon hátrahanyatlott; a 
szerencsétlen ember ajkán sajátságos mosolylyal nézett 
föl az égboltra. Egy diák be akarta kötni a katona se
beit, de az orvos rászólt.

— Hagyja békében, hiszen már meghalt!
A halottat félrevitték. Közben mindegyre jöttek az 

emberek, gyaloghintón cipelve a sebesülteket, akik közül 
nem egy a csatatérről való elszállítás közben az utón 
halt meg.

Látom jönni azokat a kiállhatatlan kétkerekű tali
gákat. Oh, milyen borzalmasak ezek! A sebesült se 
ülni se feküdni nem tud bennük. A sebeket hamarosan 
bekötik s aztán viszik a köves utón a sebesültet, aki 
érzi, hogy rosszabb ez a talyiga, mint a kinpad. Soha
sem fogom elfeledni azta a fájdalmas nyögést és kiál
tozást, amit ezekről a talyigákról hallottam. Én magam 
láttam, hogy a sebesülteket oly kíméletlen módon do
bálták ide-oda ezeken a talyigákon, hogy a sebekről 
leesett a kötés s aztán a vér csak úgy csurgott a földre. 
A talyigák mögött mennek a hordozható ágyakkal. Eze
ken feküsznek azok a szerencsés sebesültek, akiket 
embertársaik visznek tovább s nem dobtak föl a ko
csira, mint a levágott borjut szokás E sebesültek leg
nagyobb része le van takarva a maga katonaköpönye
gével s amerre a menet elvonul, vérnyom húzódik 
utána. Egyszerre megállanak az egyik ágy hordozói és 
ledobják terhüket: a sebesült, akit vittek, útközben 
meghalt. A halott ott marad az ut szélén, ahová már 
számos bajtársát dobták, a sebesült-száliitók pedig siet
nek vissza a csatatérre újabb áldozatért.

Vannak sebesültek és pedig súlyos sebesültek, 
akiket vezetni kell. Így két bajtársára támaszkodva, von
szolja magát egy ember, akinek ellőtték a féllábát, a 
bajtársaknak, akik vezetik, a mellét járta át az ellenség 
golyója. Amott látok egy sebesültet, aki a földön mászik; 
kérdem mi baja, mire halk hangon felel, hogy a hasát 
lőtték keresztül. És egyszerre látom, hogy ez a szeren
csétlen ember már mászni sem tud, elterül . . . meg
halt. Másfelől féllábon bicegve jön egy katona, vállán 
puskával, bal lábát ellőtték.

— Megállj! — kiáltok rá — tedd le a puskádat!
A katona rám néz, aztán szó nélkül tovább biceg.

E pillanatban lódobogást hallok magam mögött. Oda
pillantva megismerem Gerngrosz tábornokot.

— Jó napot, tábornok — szólok hozzá. — Ön 
megsebesült ?

— Igen, de nem komolyan.
Ezt válaszolta. Látom, hogy feje be van pólyázva; 

egy golyó az ajka mellett érte s összetépte fél arcát, 
keresztülhatolván rajta.

• — Önnek pihenésre van szüksége, tábornok — 
szóltam ismét hozzá.

— Nem lehet barátom. Nézzen csak körül, hogy 
sebesült katonáim közül hányán maradtak ott a sorban 
s küldenek tovább. Én is visszamegyek helyemre s 
most már a védelemből tüstént átmegyek a támadásba.

É R D  E S Z  E T I Ú J S Á G

* Fák védelme. A hetek óta tartó szárazság 
miatt nagyon sok növény pusztult már el. A füvet és 
sok más kisebb növényt leperzseli a nap. De még a 
hatalmas fáknak is nagy kárára van a szárazság. Ha 
figyeljük a fasorokat, magunk is észrevehetjük, hogy öt 
fa között alig van egy, amelynek a lombja üde, zöld 
szinü. olyan vidéken, amelyen a mesterséges öntözés 
vízhiány miatt lehetetlen, a szárazság folytán beállott 
helyzet tisztára vigasztalan. Egy bécsi lapban most egy 
kertész jó tanácsokkal szolgál arra nézve, hogy mikép
pen kell a fákat a szárazság ellen megóvni. Sok helyütt 
a föld másfél méter mélyen porhanyós és az ilyen föld
ben álló fák lombja elszáradt, anélkül, hogy zöld szí
nét elvesztett volna. A gesztenyefának ártott leginkább 
a hőség. A fákon leginkább úgy lehet segíteni, hogy 
a törzsétől egy méternyire lyukakat kell fúrni a földbe 
és vizet önteni beléjük. Az is jó, ha szénát és szalmát 
raknak a fa törzse köré. Így meglehet még egynémely 
öreg fát menteni.

NAPI HÍREK.
— Halálozás. Egy visszaérkezett lappéldány cim- 

szalagjára tett megjegyzésből értesülüuk, hogy Be re 
Mózes kerületi erdőőr s lapunknak elejétől kezdve 
buzgó hive a háromszékmegyei Bikfalva községben 
elhunyt. Adjon az Ég neki csendes pihenést!

— Vadorzók egy erdész ellen. A vadorzók — 
úgy látszik — nemcsak nálunk, de másfelé is garáz
dálkodnak. Most Smidebergből jön a hir, hogy a szom
szédos Smalzgruben községben N e h 1 e r főerdész ellen 
bombamerényletet kíséreltek meg, a mely azonban sze
rencsére nem sikerült. A főerdész házának lépcsőjén 
ugyanis bombát találtak, a melynek kanóca meg volt 
gyújtva, de azután kialudt. A bomba puskaporral és 
kővel volt megtöltve. Azt hiszik, hogy vadorzók tették oda.

— Apagyilkos suhancok. A vasvármegyei Győr- 
vár községben a minap borzalmas gyilkosság történt. 
G o 11 h a r d János jómódú győrvári gazda f. hó 4-én 
akarta oltárhoz vezetni menyasszonyát, Ko v á c s  Ágnest. 
Két fia, az egyik 16, a másik 17 éves, ellenezte az apa 
házasságát, mert féltek, hogy az asszony elörökli előlük 
az apai just, az apa azonban nem törődött fiainak el
keseredésével, bevásárolta a kelengyét és minden elő
készületet megtett a lakodalomra. A két fiú ekkor beál
lított atyjához s durván felszólították, hogy hagyjon fel 
házassági tervével s mikor ez kiutasította őket, neki
estek és kegyetlen vadsággal agyonverték. A gyilkos 
fickók önként jelentkeztek a vasvári járásbíróságnál.

— Szegény em ber a király előtt. Izgalmas 
jenenet játszódott le az ischi pályaudvaron a király el
utazásakor. Mikor ő felsége a pályaudvarhoz érkezett, 
egy ember áttör a közönségen s a rendőrök sorfalán és 
letérdelve, kérvényt nyújtott át a királynak. A környezet 
merénylettől tartott eleinte, mert az idegen botot tartott, 
de a király észrevette, hogy miről van szó és odaszólt 
kísérőinek:

Ne bántsák ezt az embert!
A kérvényezőt E c h s e l b e r g e r  Józsefnek hív

ják, Azelőtt vasúti munkás volt, de egy kavicsbányába 
lezuhant és nyomorék lett. A vasút ekkor szolgálatából 
elbocsátotta és 9 korona havi kegydijat utalt ki neki. 
Nagy nyomorúságában a szerencsétlen ember arra ha
tározta magát, hogy a királyhoz fordul segítségért. A 
király átvette a kérvényt és megígérte, hogy át fogja 
vizsgálni E c h s e l b e r g e r  kihallgatása alkalmával azt 
vallotta, hogy kénytelen volt botot vinni magával, mert 
mióta a bányába zuhant, nem tud bot nélkül járni.
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— A vadem ber. A fogarasmegyei barlanglakó 
embernek, a kit a minap agyonszurtak a csendőrök, 
párja akadt Z b ó r ó  környékén a rengetegben. Mint 
eperjesi tudósítónk írja, a cirkáló csendőrök egy mez
telen emberre bukkantak a siirü erdőben s elfogták őt. 
A szerencsétlen teremtés beszélni már elfelejtett, haja, 
szakálla és körme óriásra nőtt s bizonyos, hogy már 
hosszú évek óta élt vadállat módjára.

— Az életmentő golyó. Londonból Jelentik: Az 
Északi tengeren nem messzi Queenburgh-tól érdekes 
kísérletet tesznek most egy készülékkel, a melylyel a 
a hajótörötteket a törékeny csónakok helyett meg lehet 
menteni. A készülék egy háromméter átmérőjű nagy 
bádoggolyó, a mely állandóan a felszínen marad s szer
kezeti anyagának különös elosztása folytán nem borul
hat föl, akármilyen viharos is a tenger. A bádoggolyót 
használat alkalmával olyanféleképen zárják el minden 
oldalról mint a tengeralatti naszádot; a bennülők leve
gőt egy kéményszerü csövön kapnak, a mely mindig 
függőlegesen áll. A készülék feltalálója Dö wi g  norvég 
hajóskapitáuy. E l o s t a d é s  L u d v i g s e n  norvég új
ságírók J a k o b s e n  hajóstiszttel kísérletet tettek, hogy 
a készüléket a gyakorlatban is kipróbálják. A Rágni 
gőzösön Yarmouth-ból messzire kivitte őket a nyilt ten
gerre. Ott mind a hárman beszálltak az elzárt bádog
golyóba, a melyet aztán beledobtak a tengerbe. A golyó 
alámerült, de a következő pillanatban ismét fölbukkant 
s a hullámok rögtön hajtani kezdték. A hajóról azonban 
megfigyelték hogy a golyó utasai egész jól érezhetik 
magukat. A csövön ugyanis kiáramlott egy kis füst a 
mi azt jelentette, hogy a benn levők reggelit főznek 
maguknak. A golyóban éléskamra is van, két hónapra 
való élelmiszerrel és vízzel. A kísérletezők most a ten
geren hányódnak s valószínűleg valahol a parthoz hajt
ják őket a hullámok. A golyó csővére nappal zászlót, 
éjjel pedig lámpát lehet tűzni.

— A nagyürögdi angyalszárnyak. Tudósok, 
csillagászok váltig törik a fejüket, mi lehet az oka a 
rendkívüli hőségnek, a mi most az emberiséget sújtja. 
A nép képzelete azonban már rájött az időjárás e ke
gyetlen szeszélyének az okára, a biharmegyei Nagy- 
ürögdön egész legendát beszélnek erről. Úgy történt 
ugyanis a dolog, hogy ebben a Nagyvárad mellett levő 
kis községben a nyár elején egy szegény asszonynak 
leánya született. Nagy volt az öröm a házikóban, a hol 
régóta hiába várták az áldást. Az örömet azonban meg
rontotta az, hogy a leánykának két zsemlényi daganat 
volt a két vállán. Az anya szomorkodva jött be nagy
váradra, hátha a tudós doktorok segíteni tudnának a 
nyomorék gyermeken. Két orvos ki is ment, hogy a 
leánykát megoperálja. Nekigyürkőztek, előszedték éles, 
csillogó szerszámjaikat, a mikor egyszerre a csecsemő 
arcáról csodás világosság áradt feléjük és a kis gyer
mek megszólalt:

— Ne bántsatok! Nem vagyok én púpos, nyomorék. 
Az a két daganat a szárnyam helye, onnnan fognak fé
nyes, arany szárnyaim kinőni! Mert én az Isten angyala

vagyok, a kit az Ur leküldött a földre, hogy elvegyem 
a világ bűneit.

Az orvosok eleinte meghökkentek, de aztán az 
egyik elnevette magát és azt mondta:

— Bolond beszéd! Nincsenek is angyalok. Fog
junk munkához!

Azzal elővették a késeiket, de e percben a leányka 
szárnyai hirtelen kinőttek és a gyermek a szemük láttára 
fölszállott az égbe. Az ur pedig megharagudott e bűnös 
világra, mely nem hisz az angyalokban s a szárnyaikat 
le akarja metélni: ezért borította a földre ezt a rettentő 
szárazságot. így beszélik Nagyürögdön ezt a legújabb 
legendát . . .

— A kés lovagjai. Két olasz suhanc d i R o s a 
és S a n t a g e l o  nagy gondot okozott a párisi rendőr
ségnek. Fiatal fiukból és leányokból nagy bandát alakí
tottak, a mely kora tavasszal kezdte meg működését s 
most a mig egész sereg vakmerő tolvajlást követtek el. 
Főleg a leánytagoknak vették nagy hasznát, a kik gazdag 
öreg urakra vadásztak s azokat félreeső helyre csábí
tották. Ott már vártak rájuk a kés lovagjai s kifosztották 
őket. A banda oly ügyesen működött, hogy a rendőrség 
egészen tehetetlen volt vele szemben. Nemrég azonban 
sikerült elcsípnie di Rosat, és ekkor kitűnt, hogy jobb
karjára két keresztbefektetett kés van tetoválva e felírás
sal: A kés lovagjai. Ez a jel a banda minden tagján 
megtalálható, s ezen a nyomon elindulva már többen a 
rendőrség kezei közé kerültek. Eddig negyvenhárom 
tolvajlást bizonyítottak rájuk. Egymásután jelentkeznek 
azok a vagyonos öreg urak is a kiket a leányok segít
ségével kifosztottak a lovagok. Eddig 12-en vannak ilyen 
vének, de a rendőrség azt hiszi, hogy sokkal nagyobb 
a szemérmesek száma, a kik szégyenlenek jelentkezni.

■ ír í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  i r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r
5t65t(̂ T(55t6STi55T(5ST(5e)TSSiT<55T6e)TSST(S5Tí5e)T6e)T(5é)f6e)T(5e)Tí5e)T(5e)T(5&T(sSTí5e)TSe)t6St(5ST6ST6e)T6e:*6ST(á5itSe)Tíge)Tí5eit(9St(se)T(5ST(55T(5Bt6e)T6

Szerkesztői üzenetek.
Zsurka Karácsony urak, N.-Várad. Köszönet a buzgó- 

ságért. Ön volt az első, kitől a névjegyzéket megkaptuk. Bár 
többi tisztelt olvasóink és barátaink is követnék példáját. Egy 
kis igyekezettel sokra vihetnők. Üdvözlet. — Bocskóiaknak. A 
szakiskolában töltött idő még abban az esetben sem számítható 
be a nyugdíjazás alapját képező szolgálati időbe, ha valaki köz
vetlenül kincstári erdészeti vagy más állami szolgálatból lépett 
be az iskolába s ennek elvégzése után ismét azonnal belépett 
előbbi szolgálatába. A napibér mellett töltött segédőri vagy ta- 
nonci idő azonban, ha ebből valaki nyugdíjjogosult rendszeresí
tett állásra lesz kinevezve, számit, még pedig 15-ik életévtől 
kezdve.

A kiadóhivatal postája.
Makky János urnák, R a jka . Lapunk bevételeit most a 

„Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság" kezeli s nekünk 
hetenkint beküldi a beérkezett utalványok szelvényeit nyilván
tartásba vétel végett. Ezek között az önét nem találtuk s most 
sorait oda küldöttük, hogy a postán nézzenek utánna. Az ered
ményről értesíteni fogják, hogy a pénzt esetleg reklamálhassa. 
— Kosa Sándor urnák, Szász-Sáros. A beküldött 4 koronával 
augusztus végéig van előfizetve. — 640. sz. előfizetőnek Ii.- 
Szombathely. A határidőt augusztus végére igazítottuk ki. — 
Tóth András urnák Sárköz. A hirdetés kétszeri közlésének dija 
1 korona, melyet beküldeni kérünk.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.

T I  Ú J S Á G
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VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. augusztus 21. 47. szám.

Kétes helyzet.
(Folytatás és vége.)

Egy nagyobb alföldi város — nevét nem 
akarjuk említeni, mert erre nincs is szükség —  
egyik buzgó erdőőre panaszra kénytelen nyitni 
ajkait, mert terhes szolgálatának teljesítése köz
ben gyakran jut abba a helyzetbe, hogy két 
székre is akarják ültetni, a minek vége rende
sen az szokott azután lenni, hogy a két szék 
között a földre ül. íme panaszai közül Ízelítőül 
közlünk egy párt:

Az őrizetére bízott erdőt az idén meglepte 
bucsin-pohók hernyó s azt teljesen lerágta. Kar
társunk ezt a veszedelmet azonnal bejelentette 
úgy a fölöttes erdőgondnokságának, mint az 
erdőbirtokos város hatóságának. Az erdőgond
nokság elrendelte a hernyó pusztítását, mit három 
napig folytatott is, ekkor azonban a város be
szüntette ezt a munkát azzal az indokolással, 
hogy az óriási költségbe fog kerülni s kimondta, 
hogy az addig felmerült költségeket fizesse ő, 
vagy az, aki azt elrendelte. Ezután tehát csak 
a jelentéseket küldözte hol ide, hol oda, mig 
azután a hernyók is — talán élelem hiányában 
—  csendesen kipusztultak.

Ugyancsak annak a városnak a polgár- 
mestere panaszkodó kartársunktól és annak baj
társaitól azt kívánja, hogy az állami kezelésbe 
vett városi erdőkön kívül a város egyéb vagyo
nára is felügyeljenek, a mit pedig tulajdonké- 
peni szolgálatuk elhanyagolása nélkül nem tehet

nek. Ilyen különleges szolgálatból kifolyólag 
azután furcsa kellemetlenségbe keveredett sze
gény kartársunk. Felügyelvén ugyanis a város 
erdőn kívüli vagyonára, egy földbirtokosnak 
megtilotta, hogy a városi sertés járásról földet 
hordjon. A földbirtokos a polgármesterhez futott 
panaszra s ez erre Írásban engedélyt adott neki 
a földhordásra, mire azt természetesen többé 
ő sem akadályozta. Az ember azt hinné, hogy 
ezzel vége szakadt a dolognak. D ehogy!

A legközelebbi városi közgyűlésen az egyik 
városatya ezért a földhordásért interpellálta a 
polgármestert s ez a helyett, hogy a saját tény
kedéséért helytállt volna, vizsgálatot indított az 
erdőőr ellen s dacára annak, hogy ez felmutatta 
az eredeti polgármesteri engedélyt, 10 korona 
birsággal sújtotta őt.

Kartársunk ebbe természetesen nem nyu
godott bele, hanem az esetet bejelentette felettes 
erdőgondnokságának s ennek vezetője — mi
után az iratok átvizsgálása után ártatlanságáról 
meggyőződött, — a már befizetett bírságot 
visszafizettette a polgármester úrral.

1901. évben történt, hogy a Tisza nagy 
áradása miatt az erdőterület is veszélyeztetve 
volt s ekkor a polgármester ur kartársunkat és 
egyik társát a védekezési munkálatok felügye- 
lésére kirendelte. A védelemnél 160 munkás 
dolgozott s ők felügyelői tisztüket lelkiismere
tesen teljesítették. Egyszer kijött a polgármes
ter is megnézni a védekezést s kettőjüket ott
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találta szolgálatuk teljesítésében szolgálati fegy
verzettel felszerelve. A helyett, hogy megdicsérte 
volna őket, rájuk parancsolt, hogy tegyék le 
szolgálati fegyverzetüket, kapjanak lapátra s 
dolgozzanak együtt a munkásokkal. (Azt, hogy 
ki vezesse s felügyelje azután a munkát, nem 
mondta meg.) Természetes, hogy ennek a jog
talan parancsnak nem engedelmeskedtek.

Ezen a veszedelmen tehát szerencésen át
estek, ekkor jött azonban a másik az erdőmes
ter ur személyében. Ez ugyanis meglátta a szol
gálati naplóból, hogy 12 napig a védekezésnél 
voltak, azt mondta, hogy ezért szigorúan meg
fogja büntetni, mert ezt a szolgálatot, bár a bir
tokos város fejének parancsára, de az erdő
gondnokság tudta és beleegyezése nélkül tették. 
Csak nagy kéréssel és sanyarú helyzetük feltá
rásával sikerült a súlyos pénzbírságot elke
rülniük.

Az ember azt hinné, hogy az ilyen kétfelé 
való függés és szolgálat mellett legalább tisz
tességes és a megélhetésre elegendő fizetést húz 
kartársunk. Éppen nem, mert 480 korona évi 
fizetés az az összeg, a melyért igy meg kell 
szenvedni. Kérte fizetésének .emelését a polgár- 
mestertől, ez azonban azt felelte, hogy nem te
het érte semmit, mert kartársunk állami szolga. 
Erre az erdőgondnoksághoz fordult, itt pedig 
azt a feleletet nyerte, hogy ő nem állami, ha
nem városi alkalmazott, a várost pedig nem 
lehet kötelezni arra, hogy erdőőreinek nagyobb

fizetést adjon. Kartársunk immár 15 éve áll 
annak a városnak szolgálatában 480 korona évi 
fizetéssel (ha ezt ugyan fizetésnek lehet nevezni. 
A város kocsisa bizonyosan többet kap ennél. 
A szerkesztő,) s még nem juthatott odáig, hogy 
ez a nyomorúságos fizetése megjavittassék 
s kérdés, hogy erre a jövőben is egyáltalán 
lehet-e reménye.

Íme, ilyenek a szolgálati és javadalmazási 
viszonyai az állami kezelésbe vett erdők erdő
őreinek, ha nem is valamennyiének, de bizo
nyosan a legnagyobb részének s ezen a hely
zeten alig segíthet más, mint ezeknek az erdő
őröknek is az államosítása.

Ahhoz, hogy valamely szolgálat jól és he
lyesen, úgy, a mint azt annak az érdeke meg
kívánja, teljesittessék, első sorban s feltétlenül 
az szükséges, hogy az összes rendelkezés egy 
kézben legyen összpontosítva, mert a hol vala
kinek két urat kell szolgálnia, ott rendesen az 
egyik sem lesz jól kiszolgálva. Az államnak —  
ha már az egyes városoktól és községektől 
elvonta a szabad rendelkezési jogot —  feltét
lenül s mielőbb intézkednie kell arra nézve is, 
hogy az ezeknek az erdőknek kezelésével és 
őrzésével megbízott személyzet is kivonassák a 
szakavatatlan kezek hatalma alól s átadassák tu- 
lajdonképeni hivatásának. Az állami kezelésbe 
vett erdők erdőőrének ne parancsolhasson sem 
a polgármester, sem a községi biró, sem a 
közbirtokossági elnök, sem senki más a világon,

— ------

T Á R C A . \
3--------— “ S 9

Nyílt levél
Lakatos  Károlyhoz.

Servus Károly, régi kedves jó barátom!
Józsi volt itt a napokban s tőle tudom,
Hogy meg nem érdemlett bajod még mindig nagy; 
De egyébként, hogy javulsz s életben vagy.
Lám én azt hivém, hogy rég meg is halál,
Tőled levél hozzám ezért nem jön talán!
Pedig hát tessék: bajod volt s bajod van 
És Józsi szerint ez gátolt az írásban.
Jó én Józsinak szívesen hitelt adok,
De ha majd megszűnik a hallgatási ok:
Azután komolyan elvárom ám tőled,
Hogy várt leveleddel fölkeress engemet,

Még pedig minél előbb; s hogy ezt megérjem,
Kérlek, de szépen kérlek, hallgass meg engem:
Dobd a sutba egytől-egyig az orvosszert 
S ne szenvedj annyit, mint lelked mása: Gilbert.
És a haszontalan sok orvosság helyett,
Mely testedet épp úgy öli mint lelkedet,
Térj csak vissza megszokott életmódodhoz 
S tanácsom fölött pillanatig se habozz;
Elmondhatom hogy nagy balgaság hinni azt:
Hogy a bor árt, hogy nem öl bút s nem szül vigaszt; 
És hogy a pipafüst is rejt veszedelmet.
Kérlek: erősítsd csak költői lelkedet.
Mérsékelten egyél, igyál s dohányozzál.
Meglásd ez és nem az orvosság használ;
Ülj föl azután pegázusod hátára,
Hadd száguldjon veled, mint villám sugára 
Végig a rónán és a hegyek bércein,
Hadd lássák ellenségeid s ellenségeim,
Hogy csak beteg s hogy néma csak ezért valál 
És hogy téged eddig még nem ért a halál;
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egyedül csak az ő erdésze vagy erdőmestere, 
mert csak ezek vannak hivatva s képesek meg
ítélni és meghatározni azokat a teendőket, a 
melyeket az altiszti személyzetnek teljesíteni kell. 
Kiváltképen pedig az erdészeti altiszt tulajdon- 
képeni hivatásától ne legyen alkalmazható a 
nem szakmájába való egyéb foglalkozásra, de 
ha erre mégis a rendkívüli szükség által 
indokolt körülmények megkívánnák, történjék ez 
mindig az erdőgondnokság vagy erdőhivatal 
előleges tudtával és beleegyezésével, mert csak 
ezek tudják kellően mérlegelni azt, hogy a 
tulajdonképeni erdészeti szolgálatnál mikor és 
mennyiben n é l k ü l ö z h e t i k  az erdészeti al
tiszteket.

Éppen igy elmaradhatlan ennek a személy
zetnek a fizetésrendezése is, mert most bizony 
a legtöbb helyütt olyan silány a javadalmazás, 
hogy az a tisztességes megélhetést semmikép 
sem biztosítja, már pedig az odaadó és buzgó 
szolgálat első és legfőbb feltétele a megelége
dettség, a mit csak az anyagi gondoktól ment 
élet biztosit.

A mostani kétes helyzetet meg kell szün
tetni az államhatalomnak, ha szépen megkez
dett munkája teljes sikerét megérni akarja.

Erdészek, erdészeti és vadászati altisztek 
számára gyártatott fegyereimről.

Gyakori a panasz a silány és mégis drága fegy
vergyártmányok miatt, kivált hivatásos vadászok, de a 
nagy vadászközönség soraiból is azok részéről, kik sze
rényebb anyagi körülményeik folytán a drága vételárt 
meg nem bírják s igy kénytelenek a különféle hangza
tos jelzők alatt hirdetett silány osztrák gyártmányokhoz 
fordulni (?!) avagy pedig a boltokban kapható tucat
áruval megelégedni, mert olcsó pénzért csak ilyet sze
rezhetni, noha fővárosi előkelő fegyverraktárosainknál 
elsőrendű gyártmányokban nincs hiány, de az ilyenek 
csak a vagyonosabb vadászkedvelők igénykörébe tartoz
hatnak. Pedig a mi viszonyaink miatt az volna kívána
tos, ha olcsó pénzért kielégítő fegyverárukhoz juthat
nánk. Ötven-hatvan forint a mi pénzviszonyainkhoz ké
pest már oly összeg, melyen túl fegyverár tekintetében 
nem igen hajlandó terjeszkedni a vadászpublikum, — 
ennyi pénzért pedig solid árut szerezni nálunk nem 
lehet, mert azokat a gyártmányokat, melyeket külföldön 
igen solid minőségben ily árban kapni lehet a mi puska
boltosaink kétszeres, sőt háromszoros árban kínálják, a 
mi egyébiránt teljesen érthető, mert hisz a kereskedő 
nem gyáros, s árait akként kénytelen megszabni, a mint 
a viszonyok magukkal hozzák, mert költsége, adója 
nagy s igy rá van utalva, hogy minél magasabb per
centre dolgozzék árui elárusitásainál s ehhez mérten te
hát a selejtes fegyveráruiknál is hasonló elvet kénytele
nek alkalmazni.

Sok panaszt hallottam én már erről s ezzel kap
csolatban, hogy mincs oly hazai fegyvergyárosunk, mely 
a vadászközönség részére is dolgozna és illetékes kö
rökben gyakran fel is merült már a kérdés: mikép le
hetne ezt az áldatlan állapotot a helyes megoldás révé-

S habár ringat is a tenger habfodrán:
Szavadra mégis lecsendesül az orkán.
Tovább miért tűrnél és hallgatnál 
Mint deleléskor csorda a gémes kutnál?
Rúgj egyet azon a gyötrő betegségen,
Mutasd meg, hogy nem vagy haldoklófélben. 
Csakhogy édes jó barátom! Én azt hiszem,
— A jó Isten akármit is tegyen velem —
Hogy te levelet írni végnélkül restelsz,
Még ha való is az, hogy te engem szeretsz,
— Miként azt különben Józsi is mondta volt,
Ki pedig hazudni ugyancsak nem szokott —
S igy némaságodnak oka ez is lehet
És hogy ezért sem kapok tőled levelet.
No, de édes régi jó barátom Károly!
A dolog már körmünkre égett és komoly;
Amint alkalom lesz: irj legott. Én kérlek;
Én, ki, hogy mennyire s mily nagyon szeretlek, 
Azt szóval igazán ki sem fejezhetem,
Mert szeretetem nagy; s mély, mint a tengerszem.

S ha gyűlölnének is téged bár százezren,
Mi még is boldogok lehetnénk mindketten, 
Mert egykoron azt nekem éppen te mondád: 
Hogy szeretsz, bár vessen meg engem a világ. 
Két szerető lélek hü ölelkezése,
Sok baj feletti győzelem előjele!
Főleg ha erőnek hiján nincs egyik sem 
S ha velünk lészen elszántság és türelem. 
Meglátod: mi még győzni fogunk a bajon, 
Legyen ellenünk bár mekkora hatatom;
Mert becsületes munka s az okos fő, 
Egyesülve, erő, érték, mint a gyémántkő.
És te — kit ösztökélnem kell — el ne feledd, 
Hogy szavad s tetted lángheve messze terjed. 
Föl-föl barátom a tettek mezejére,
Öntsd ki lelked tüzkévéit. Csak előre! 
Egyesülve, lépjünk végre valahára 
A közös bajnak, a hydrának a nyakára; 
Perzseljük föl az izgága ellenséget,
Olvassuk rá az utolsó ítéletet;
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hez vezetni? — és több helyről kérték ki tanácsomat, 
mint fegyverteknikusét erre nézve pénzemberek is s én 
a tanácscsal nem is késtem, de az ige mindezideig na
gyon lassan halad a megvalósulás stádiuma felé! Egy
előre tehát még várnunk kell; de addig is mig ez irány
ban történik valami, a sokoldalú, kivált a hozzám közel 
álló erdészeti és hivatásos vadászosztály felkereséseinek 
és biztatásának engedve, azáltal óhajtok egyelőre a dol
gon segíteni, hogy — mint néhány évvel ezelőtt is tet
tem volt, — a legjobb minták után konstruált oly va
dászfegyvereket állittatok elő belga, német és francia 
fegyvergyárakban, melyek úgy kitűnő minőség, mint ár 
tekintetében is viszonyainkhoz mérten minden méltá
nyos igényt kielégíteni fognak. Ámde a múltból Ítélve, 
ily módon csak igen csekély összeget lesz módomban 
kielégíteni ama keresletnek, a mely a vadászközönség 
részéről hozzám intéztetni fog, — miért is első sorban 
csakis az erdészek, erdészeti és vadászati alkalmazottak 
megrendeléseit vehetem figyelembe, mig másoknak csak 
úgy juttathatok fegyvereimből, ha fölös példányokkal 
rendelkezhetem, mert elképzelhetőleg valami nagy arányú 
gyártásra már csak azért sem vállalkozhatom, mert a 
készárut készpénzzel vagyok köteles fizetni: tőkepénzzel 
pedig nagyobb arányokban nem rendelkezem s haszon 
sincs a dologból semmi, a mennyiben az a néhány 
percent is, a melyet a megrendelt fegyerek után a gyá
rosok részemre juttatnak: alig elégséges postai, levele
zési és egyéb költségeim fedezésére; miért is ennek 
kapcsán kénytelen vagyok kijelenteni, hogy csakis oly 
megrendeléseknek tehetek eleget, melyekhez a vételár 
is teljes egészében csatolva van.

A fegyverek mind a legmodernebb minták szerint, 
a fegyertechnika legújabb vívmányainak tekintetbe véte
lével és a legkitűnőbb anyagból készülnek oly kiállítás
ban s oly solid előállitásban, hogy hasonlókat boltban 
vagy gyárból hozatva két, sőt háromszoros árért sem

Küzdelmünk méltó bére el nem maradhat,
Az ég fogja hullatni a vert aranyat,
Mert mi isteni ihletésből cselekszünk 
S igy porba fog hullni aljas ellenségünk.
Csak előre egyetlen igaz barátom,
Mert minden percünk drága, amint én látom;
Életünk rövid, mint a futócsillagé,
Mely villámsebességgel gurul lefelé.
Vedd elő oly soká pihentetett lantod,
Szorítsad csak ki abból mély bubánatod,
Tudom én azt, hogy ez majd jól esik neked: 
Meggyógyul tested, lelked s elhal keserved;
Mert mikor a költő bubánatát zengi:
Szive akkor boldogsággal vagyon teli.
Lásd csak: én is félve néztem a jövőbe,
Abba az átláthatlan nagy sötétségbe;
De felfedeztem ott egy fényes csillagot 
És egész lényegem erre támaszkodott;
S jártom utam egészen biztos volt,
Mert a csillag előttem folyton ragyogott!

lehet másnak megszereznie. Fegyvercsöveim a legfino
mabb és legtartósabb belga s eredeti francia damast 
anyagból készülnek, acélcső anyagul pedig a Böhler, 
Cockeril és Krupp-féléket alkalmaztatom, mig a fegy
verek összes fémrészei is tiszta acélból készülnek a mi 
rendkivüli tartósságot is biztosit. Többféle fegyverformám 
van, melyek ára a kiállítás diszéhez képest különböző; 
solid anyag és kivitel tekintetében azonban összes fegy
vereim azonosak. Ezek közül a hivatásos vadászok és 
illetve erdőőrök részére négyféle modelem van, u. m. 
30 írtért darabonként, hoszzukulcsos rendszerben, továbbá 
38, 40 és 48 írtért kakasok közötti kulcscsal, igen solid 
angol modorú kiállításban. Igen díszes kiállítású német 
és francia gyártmányú gavallérpuskáim 52, 55 és 65 
forintért állnak rendelkezésre darabonként gyönyörű ki
állításban, a legfinomabb damaszt vagy acélcsövekkel. 
Büchs (jobbcső serétes, a bal golyós) fegyverből két
félét készíttettem; az egyik hosszukulcsos; stecherrel; 
igen solid gyártmány: ára 42 frt. A másik excenter zá
róval, mely díszes kiállításban 50 frt árban kapható. 
Továbbá megrendelhetők nálam „Eredeti Lakatos K.-féle 
messzehordó“-k is, igen solid kivitelben. Ezek ára bivaly
szaruval borított hosszukulcsos (Armand) záróval: 100 
és 120 frt (kakasok közötti kulcscsal). Ezek a fegyverek 
80 és 100 lépésre vannak belőve, de 160 méterre is 
még éles sörétlövést adnak.

Kakasnélküli (Hammerles) konstruktióm is van 
néhány; ezek ára angol vagy francia ízlésben tartva: 
85 és 105 frt. Nagyon solid készítmények.

Fegyvereimet magam lövöm be s kiváló lőképes- 
ségért garanciát vállalok. Fegyvereim nevemmel vannak 
ellátva.

Minden megrendelést nevemre (Budapest, II. kér. 
Csalogány-utca 26.) kérek címezni és én a legszívesebb 
készséggel állok vadásztársaim rendelkezésére.

Vadászüdvözlettel:
Lakatos Károly.

És tudod-e te, hogy melyik az a csillag,
Mely mint vezető előttem most is ballag?
Te vagy az édes lelkem egyedül magad,
Kit forró vágyam magával messze ragad.
És mégis te habozol, te tétlenkedel,
Tettre ösztökélnem tégedet nekem kell,
Énnekem óh! ki halovány fényemet 
Tőled kölcsönözém? Be furcsa is az élet!
Neked tenned cselekedned kell barátom,
Küldetésedről számolnod kell egykoron;
Néked itt alant a földön nincsen jussod,
Fent a csillagok közt van a te trónusod;
Szálj csak föl oda pegazusod szárnyain,
Segítek én is; izmosak még karjaim;
Szívesen leendek én a kengyeltartó;
S mint igaz, úgy áldjon meg a Mindenható.
Tudom, hogy Józsival eddig már beszéltél,
De nem azt is, hogy ő vele mit végeztél;
Vájjon elérkezik-e az a dicső kor,
Hol a három szív dobbanása egybeforr?!
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HASZNOS T U D N IV A LÓ K .
-***-

3. Szöszön öiikkönt/.
Egyike a legkiválóbb korai takarmánynövényeknek, 

mely ha nem is ád az őszi borsó és bükkönynyel egyenlő 
értékű zöldtakarmányt (szöszös levélzete miatt a jószág 
csak zsengén kaszálva eszi szívesen,) de egyébként 
rendkívüli előnyei vannak; nevezetesen : korábban, már 
április második felében kaszálható, — a kötött agyag
tól a laza homokig minden talajban megterem, beéri a 
kevésbé jó trágyaerőben levő földdel is, fagyálló, a ki
rothadás veszélyének sincsen kitéve és légenyelraktá- 
rozó tulajdonsága révén zöldugarnak vagy zöldtrágyának 
még alkalmatosabb, mint az őszi borsó vagy bükköny.

A ssöszös bükköny, felerészben rozszsal keverten, 
szeptember közepéig bátran vethető. A vetőmagmennyi
ség, sorbavetés mellett 140—160 kgr. kát. holdankint 
(rozsos bükkönyből.) Őszkor erőteljes gyökeret és a 
földhöz simuló rövid-zömök hajtásokat fejleszt, úgy hogy 
őszkor rendkívül lassú fejlődésnek látszik és a kezdő 
gazda azt hiszi, hogy mi termést sem fog adni. Tavasz
kor azonban, amint az idő egy kissé fölmelegszik, gyors 
fejlődésnek indul, a tavaszi rossz időjárást nem sínyli 
és sokszor már április derekán, 14—20 nappal az őszi 
borsó és bükköny előtt kaszálható, tehát a rozs sem 
vénül meg közte.

A szöszös bükköny egyedülti hátránya, hogy a 
vetőmag meglehetősen drága és mert csak mint legko
rábbi zöldtakarmány jöhet számításba, csak annyit ves
sünk belőle, amennyi jószágállományunk takarmány- 
szükségletét, 2—3 héten át födözi.

Hogyha levelemet megkaptad: irj kérlek 
Azonnal és határozd el magad végleg,
Mert különben nagyon megharagszom reád 
És nap-nap után fogom kérni Dianát,
Hogy forduljon el tőled mindörökre,
Mert nem vagy méltó az ő magas kegyére, 
írásra esetleg kérem a kis „ Ka t c á t “,
Mert hallom hogy ő is fogyasztja a tintát.
Egyébként pedig Isten veled s veletek,
Szivem vérzik, hogy köztetek nem lehetek.

Vihar Győző.

A jó  szá n d ék . Szép dolog volt a nagybá
tyádtól, hogy kifizette az adósságaidat.

— Jobb szerettem volna, ha a pénzt adta volna, 
hogy hadd fizessek én magam.

— Mitől lett volna az jobb ?
— Megerősítettem volna vele a hitelemet.

4. B iborhere.
A legkorábbi fejlődésü hereféleség. Mint egyéves 

növény, csak egy biztos kaszálást ád, azután kipusztul. 
A jobb minőségű közép kötött földet szereti, de lazább 
homokon is megterem. Vetni legkésőbb szeptember első 
felében kell, mert ha őszkor kellőkép meg nem erősö
dik, télen át könnyen kipusztul. Vetés alá, a föld 8—10 
nappal előbb szántandó, mert a szántás, utólagos üle
pedését a biborhere nagyon megsínyli, sőt ki is pusz
tulhat. Ha pedig friss szántásba kell vetni, úgy a föld 
előzetesen meghengerezendő.

A biborhere korai takarmánynakjisztán vagy rozs
zsal keverten vethető. A rozsos biborhere biztosabb és 
nagyobb termést ád. A biborheréből kát. holdanként 
tisztán 20 kgr., ha pedig rozs közé vetik, valamivel 
kisebb vetendő. Általában a vetőmaggal spórolni nem 
szabad. Legjobb géppel, 10—12 ctm. sortávolságra 
vetni; ha rozszsal vetjük, úgy rendes szokás szerint ve
tünk először a rozsból fél vetőmagot és erre keresztbe 
a biborherét. Tavaszkor május hó derekán kaszálható, 
de szintén gyenge állapotban virágzás előtt vágandó és 
takarmányozandó fel, mert hamar megvénül és szöszös 
levélzete miatt szénának nem sokat ér.

A korai zöldtakarmányszükséglet födözése céljából 
legjobb 2—3 hétre való szöszös bükkönyt és ugyan
annyi biborherét vetni. Először kaszáljuk a szöszös 
bükkönyt, utána a biborherét és ezután sorra kerül a 
lucerna stb.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Almás-kenyér. Az ínséges esztendő még majd 

almával sütött kenyeret hoz a szegény ember asztalára. 
A krumpli drága és nagyon takarékoskodni kell vele, 
ezért most Mo l n á r  István, az országos gyümölcsészeti 
miniszteri biztos, azt ajánlja, hogy a lehullott almát 
használják fel a kenyérsütéshez. A lehullott alma — 
úgymond figyelmeztető szavában — többféleképpen ér
tékesíthető. Lehet ugyanis négy részre vágva megaszalni 
és télen főzve elhasználni, lehet nyersen ciderbor ké
szítésére felhasználni, aminek az idei gyenge szőlőter
més folytán szintén kelendősége lesz; de — a mi igen 
fontos — lehet az ilyen és egyéb aprónak maradt almát 
kenyérpótszerül is felhasználni, mint azt 1813-ban Né
metországban nagyban is felhasználták. Erre a célra az 
almát meghámozzák, megreszelik és minden két kilo
gramm almához három kilogramm kenyérlisztet vesznek, 
egy kis vizet vesznek hozzá, a szükség szerint össze
gyúrva; igy öt kilogram kenyeret nyerünk. Az eljárás 
egyébként teljesen olyan mint a burgonyával készített 
kenyérnél. Az almával sütött kenyér ízletes, kellemesen 
édes, igen egészséges, könnyen megkel és jól süthető. 
Az almás-kenyér tartós is; nem szárad oly hamar, mint 
a burgonyás-kenyér; sőt volt eset reá, hogy az almás 
kenyér két hétig is eltartott; jó és ízletes maradt és sem
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meg nem penészedett sem meg nem savanyudott. Az 
idén, mikor a rossz burgonyatermés folytán a Felvidéket 
éhínség fenyegeti és a midőn millió métermázsánál több 
apró, fejletlen almatermésre van kilátásunk, az alma- 
értékesités e módját a termelőközönség figyelmébe ajánlja 
a gyümölcsészeti biztos.

* Emlékezetes erdőégések. Az idei forró nyá
ron minden oldalról erdőégésekről jön a hir. Ha min
den kedvezőtlen körülmény összetalálkozik, az erdőőgés 
hihetetlen arányokat ölthet, ugyannyira, hogy néhány 
erdőégés szinte históriai jellegűvé is lett. Az 1825-iki, 
Miramichi melletti tűzvész is ezek közé tartozik. A tűz 
október 7-én délután 1 órakor kezdődött Newcastletől 
északra mintegy 60 angol mérföldnyire a Miramichi folyó 
mentén New-Braunschweigben. Este 10 órakor már a 
tűzvész Newcastletől délre 20 mérföldnyi területet el
borított. Kilenc óra alatt 80 mérföld hosszú és 25 mér
föld széles erdőség esett a tűz martalékául. Két és fél 
millió ár területen minden élő elpusztult. A folyó part
jain később halomszámra találtak megsült halat. 590 
épület is leégett és egy csomó várost, köztük Newcastlet, 
Chatamt. Douglastownt, a hamu teljesen beborította. 160 
ember halt meg és 1000 jószág ment tönkre, A tűzvész 
okozta kárt 1,200,000 márkára becsülték, de ebbe az 
épületfa-kárt nem számították bele. A Pesthigo tűzvész 
1871. októberében még nagyobb arányú volt. 2000 négy- 
szögmérlföldnyi területet borított el Wiskonsinban; sok 
milliónyi kárt okozott, 1500 ember halt meg, ezek kö
zött Pesthigó falu lakosságának majdnem fele. Ugyanez 
időben tettek kietlen pusztává óriási tűzvészek nagy te
rületeket Michiganban is. Egy 40 mérföld széles és 180 
mérföld hosszú erdőterület, a mely Michigantól a Huron- 
tóig terjedt, lett a lángok martaléka. Az elégett fa értéke 
50 millió korona volt és sok száz ember pusztult el. 
1881. szeptemberében Michigan több részében dühön
gött nagy tűzvész, a melyek 1800 négyszögmérföldnyi 
területet pusztítottak el. Az anyagi kárt 10 millióra be
csülték, 5000 ember lett hajléktalanná és körülbelül 200 
ember életét vesztette. Az elmúlt évek legiszonyúbb tűz
vésze azonban az 1894. szeptember 1-iki Hinckley mel
lett Minnesota-ban. A tűz területe nem volt oly nagy, 
mint egyik-másik ilyen elemi csapásnál, de az ember
életben és az anyagiakban okozott kár óriási volt. 
Hinckley és más hat város porrá égett, 500 ember meg
halt, több 2000-nél lett hajléktalanná és az okozott kárt 
százhúsz miiló koronára becsülték.

* A tűz eredete. Egy angol misszionárius, a ki 
nemrég tért haza Kelet-Afrikából, a hol a Wagagók 
törzsében folytatta téritő munkáját, a londoni antropo
lógiai intézetben fölolvasást tartott erről a törzsről és a 
többek között előadta ezt a mondókájukat is a tűz ere
detéről. Mikor még nem volt tűz a földön, elin
dult egy ember, hogy ilyet kérjen Mulungutól, a főisten
ségtől. Szerencsésen fölért az első égbe. a hol nagyon 
együgyű embereket talált, a kiket kicsufolt az együgyü 
voltukért. A második égben olyan emberekre akadt a 
kik a térdükön csúsztak, mert még azt se tudták, hogy

a lábuk mire való. Ezekre mosolyogva nézett és tovább 
ment, egyenesen a harmadik égbe. Ott látott még csak 
furcsa világot. Az emberek a fejük tetején jártak. Eze
ket már hangos hahotával nevette ki. A negyedik égben 
azután megtalálta a Mulungu palotáját, a kinek előadta, 
hogy mi járatban van. A Mulungu hatalmas csarnokba 
vezette, a melyben vagy száz díszes hordó állott.

— Rád bízom, mondotta, hogy kitaláld melyikben 
van a tűz!

Az ember nem sokat gondolkozott, vette a leg
díszesebb hordót, kiütötte a fenekét — a hordóban nem 
volt semmi. Erre a Mulungu elküldötte az embert, a 
nélkül, hogy szemrehányást tett volna neki a miért gyer
mekeit csúfolta. Mikor az ember leforrázottan és tűz 
nélkül visszatért, mások mentek próbálkozni, de mind 
úgy cselekedett és úgy is járt mint őkeme. Mikor már 
minden férfi póbálkozott és valamennyi föisült, egy öreg 
asszony indult el tüzet kérni. Ő is áthaladt a három 
égen, de nem csúfolta ki az együgyiieket, hanem bóko
kat mondott nekik és mikor választania kellett a hordók 
között, szerényen a legrondábbat választotta. Persze, 
hogy ebben volt a tűz. A vagágók törzse ma is oko
sabbnak tartja a nőt, főként a vénasszonyt, a férfinál 
és bírónak mindig öreg asszonyt választ. Általános ta
nulsága pedig a mesének az, hogy a ki boldogulni akar, 
bánjék csínján az együgyüekkef, mondjon bókokat ne
kik és legyen szerény. Olyan igazság, a melynek a meg- 
szivlelése ajánlatos azoknak, a kik boldogulni akarnak, 
ha nem. Kelet-Afrikában, a vagangók földjén laknak is.

NAPI HÍREK.
— Az első három. Vadászati szakíróink között 

az első három helyet elvitázhatatlanul L a k a t o s  Ká
roly, V i h a r  Győző és F ó n a g y  József urak fog
lalják el s örömünkre szolgál, hogy az első kettőt 
szerény lapunk munkatársaivá megnyerni sikerült. Re
méljük, hogy a harmadikat is már legközelebb ezek 
között tisztelhetjük. Mai számunkban közöljük V i h a r  
ur költői levelét, melyet hőn szeretett irótársához, L a- 
k a t o s  úrhoz intézett. Bár lapunkban verseket elvből 
nem közlünk, ennek szívesen adtunk helyet.

— Az erdőőrök puskája. L a k a t o s  Károly 
urnák erre vonatkozó cikkére külön is felhívjuk tisztelt 
olvasóink figyelmét s az ott ajánlott fegyvereket magunk 
részéről is a legmelegebben ajánljuk.

— Névjegyzékek. A lapunk 45. számával szét
küldött névjegyzékek bár lassan, de folyton érkeznek. 
Eddig mintegy 40 olvasónk közel 500 uj címet közölt 
velünk, kiknek mindnyájuknak mutatványszámokat küld
tünk s felkértük őket, a hozzánk való csatlakozásra. 
Reméljük, hogy a hivó szózatot nagy részük meg fogja
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hallgatni s elősegíti lapunk felvirágoztatását. Azokat, 
kik ezt még meg nem tették, újból kérjük az általuk 
ismert kartársak címének közlésére.

— Erdőégés. A garamrévi m. kir. erdőgond
nokság kerületében — mint tudósítónk értesít — múlt 
hó 30-án nagy tűz pusztított, mely 48 kát. holdon a 
20—25 éves fiatal fenyvest tönkretette. A tűz egészen 
Alsóhámor községig terjedt s könnyen leégett volna az 
egész falu, ha a lakosságnak minden erejét megfeszítve 
itt nem sikerül gátat vetni a pusztító elemnek.

— Halálos végű céllövés. Monostorapáti leve
lezőnk írja: Me n e  József és T ö r ö k  Bálint 17—18 
éves suhancok f. hó 9-én délután kimentek az apáti 
szőlőhegyre abból a célból, hogy ott megkeresve Me ne  
atyjának forgópisztolyát, célba lődözzenek. A pisztolyt 
meg is találták s M e d e rátette a kalapját egy szőlő
karóra célpontul. T ö r ö k  Bálint rögtön lőtt is, de nem 
a kalapot találta, hanem a célját tévesztett golyó Mene  
József homlokába fúródott, ki nyomban halva rogyott 
össze. A hatóság vizsgálatot indított arra nézve, hogy 
nem szándékosan esett-e igy a lövés.

— Pusztuló kincstári erdő. Lőcsei levelezőnk 
írja : Szomolnok határában a nagykiterjedésü kincstári 
erdő pusztuló félben van. Egy pár évvel ezelőtt egy 
hatalmas orkán 300.000 szálfát döntött k i; mig a dön
tött szálfákat az erdőből kifuvarozták, azalatt a fenyőszu 
nagyon elharapódzott, melynek szintén több ezerre menő 
szálfa esett áldozatul. Ez évben pedig a tiz ízben meg
ismétlődött nagy tüzesetek megsemmisítettek ezerszámra 
tehető vágott szálfát,.erdőültetvényeket és erdőállományt; 
részben pedig a fűrésztelepek is nagy erdőt kihasznál
tak, úgy hogy ma a szomolnoki kincstári erdő nagy 
károkat tüntet fel és többhelyütt s egyes völgyekben 
szomorú látványt nyújt.

— Hamis pénz a postán. Kolozsvárról Írják: 
Tegnap egy kolozsvári gazdálkodó hóstáti ember címére 
kávéscsomag érkezett Budapestről. A postán kézbevették, 
forgatták, nézegették, tapogatták a csomagot, mely 
olyan gyanúsnak tetszett, hogy felbontották. A barna 
kávészemek helyett azonban kétszáz darab fényes uj 
ötkoronás hulott ki belőle. Jobban szemügyre vették az 
ötkoronásokat s nyomban konstatálták, hogy a vadontuj, 
fénylő ötkoronások hamisak. A rendőrség megindította 
a nyomozást.

— Halál a temetésen. Nagyváradi tudósítónk 
jelenti, hogy a biharmegyei Bors községben B o s á n y i 
József vagyonos gazda megjelent egy rokona temetésén 
és a koporsót a temetőbe kisérte. A sírnál hirtelen 
rosszul lett, összeroskadt s halva vitték haza a temető
ből a szerencsétlen embert, akinek halálát a szivszél- 
hüdés okozta.

— Szülés a halottas kamarában. Rómából je
lentik, hogy a közeli Velletri városkában borzalmas 
dolog történt. L u c i d i Félix áldott állapotban levő 
beteg feleségét az ottani kórházban helyezték el. Az 
asszony meghalt, a halottas kamarában kiterítették s 
egy napig senki sem nézett feléje. Mikor aztán a ro-
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konság összejött s hozzá akartak fogni a koporsó leszö- 
geléséhez és a gyászszertartás megkezdéséhez, borzadva 
riadtak vissza a koporsótól. L u c i d i n é mellett a ko
porsóban egy újszülött csecsemőt találtak. A gyászoló 
rokonság kétségbeesett zokogásban tört ki, futottak az 
igazgatóhoz, az orvosokért s hamarosan kiderült, hogy 
a szerencsétlen asszonyt tetszhalott állapotban vitték a 
halottas kamarába, ahol fölébredve, koporsóban találta 
magát s nyilván a rémülettől holt gyermeket szült. Erre 
az anya is meghalt, a mit ezúttal az orvosi vizsgálat 
minden kétséget kizáróan megállapított. E miatt annyira 
fölháborodott a velletri nép, hogy a kórházat a halottas
kamarával együtt le akarta rombolni. A kórházi igaz
gatót és orvosokat nyomban felfüggesztették állásuktól 
s a kórházi szolgálat ellátására más odavaló orvosokat 
rendeltek ki.

— A pince titka. Lőcséről jelentik, hogy ott egy 
ócska ház lebontásakor a pincében egy feloszlásnak 
indult női és gyermek holttestet találtak. A hatóság 
erélyesen nyomoz, mert bizonyos, hogy ott titokzatos 
rablógyilkosság történhetett.

— Kifosztott takarékpénztár. Borovicson a mi
nap betörtek az ottani takarékpénztárba és onnan 10,000 
korona készpénzt elraboltak. Az eddigi nyomozás meg
állapította, hogy a rablók korpái lakosok voltak és a 
csendőrség le is tartóztatott néhány ismert korpái be
törőt, de hogy ezek voltak-e az igazi tettelek, az még 
nem egészen bizonyos. A rablók nagyon óvatosan dol
goztak és a pénzen kívül semmit sem vittek el, azt 
pedig elásták.

— Dráma a genfi tavon. Géniből jelentik: 
Ouéhyban egy fiatal pár csónakot bérelt s a férfi kije
lentette, hogy az éjt valószínűleg a tavon töltik. Más
nap reggel a parttól nem messze meglátták a csónakot, 
a melyet a hullámok hajtottak ide-oda. Utasai közül 
rajta volt még a nő de holtan, felső testével a csónak 
párkányán keresztül hajolva feküdt, feje belelógott a 
vízbe, lába a csónak fenekén levő farácsozat közé szo
rult be. Mellette hevert a férfi ruhája és kalapja; ez 
utóbbiban találtak egy pénztárcát, néhány arany és ezüst 
pénzdarabbal s benne egy rheineck-lausannei vasúti 
térti jegyet. Hogy a csónak utasai kik közül a férfi el
tűnt, kik voltak, semmiképen sem tudták még eddig ki
deríteni. A csónakban minden szerteszét van hányva s 
látszik hogy a nő halála előtt kétségbeesetten küzköd- 
hetett a férfival. Nem lehetetlen, hogy közös akarattal 
öngyilkosságot követtek el, lehet, hogy szerencsétlenül 
jártak, de nincs kizárva az sem, hogy a férfi folytotta 
meg a nőt.

— Nagy-Salló leégett. Nagy-Salló barsmegyei 
mezővárosban, a minap ismételten nagy tűz volt, a mely 
csaknem az egész várost elpusztította. Első Ízben huszon
hat ház égett le. Augusztus 10-én egy szalmával födött 
ház gyuladt ki s a nagy szélben rövid idő alatt két
százhetvennégy ház pusztult el. Csak nehány ház ma
radt épen s a hajléktalanul maradt lakosság azokba 
menekült. Csütörtök este a városnak épen maradt ré
szében támadt tűz s rövid idő alatt elhamvasztotta azt
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a nehány házat is, a mely megmaradt. A kár óriási. 
Szigorú vizsgálat indult meg, mert valószínűnek látszik, 
hogy a tömeges tüzeseteket gyújtogató okozta.

az embert, amint a felhők közé emelkedik, azután csön
desen leereszkedik a földre. Akkor is várnom kellett, 
— most is várhatok.

— Ég az ecsedi láp. A múlt év októberében 
Börvely szatmármegyei község közelében, Nagykárolytól 
északra kigyuladt a kiszárított ecsedi láp rothadt nö
vényi részekből álló termékeny talaja s hetekig égett 
a nélkül, hogy a veszedelemnek gátat lehetett volna 
vetni. A kormány B ö l c s  Gyula belügyminiszteri osz
tálytanácsost küldte ki a fenyegetett vidékre s csak úgy 
sikerült a földalatti tűz tovaterjedésének útját állani, 
hogy körülárkolták az egész, sok négyzet kilométerre 
terjedő égő területet. Most azt jelenti szatmári tudósi
tónk, hogy az ecsedi lápon ismeretlen okból ismét tűz 
támadt s a száraz föld nagy területen ég. A környék
beli lakosság csendőrök segítségével oltja a tüzet, de 
eddig eredménytelenül. Miként a múlt esztendőben, 
most is nagy veszedelem fenyegeti a kiszáradt lápon 
épült tanyákat és gazdasági épületeket, sőt a nagy szá
razság következtében a veszedelem még nagyobb, mint 
tavaly.

— A repülő ember. A tenger alatt járó hajó 
föltalálója, Holland, újabb találmánnyal lepte meg a 
világot. A találmány, ha beválik, megvalósithatja még 
a jövő államáról szőtt színes álmokat is. Egy igen egy
szerű készülék ez, amelyet az ember a karjaihoz, vállá
hoz és a cipőjéhez erősít, és igy repülhet. A készülék 
finom bambusznádból való és négy szárnyból áll. A 
repüléshez nem szükséges nagy izomerő, a fáradság 
nem nagyobb, mint mikor az ember jár és a karjait 
mozgatja. A készülék szerkezetét titokban tartják, amig 
a hatóság ki nem próbálja és mig a föltaláló joga tör
vényesen védve nincs. Holland mindazonáltal hosszasan 
nyilatkozott a találmánya felől egy újságíró előtt, aki a 
New-Jersey államban fekvő Newartban meglátogatta. El
mondta, hogy már harmincnégy esztendeje dolgozik 
ezen a találmányon. Sokáig tanulmányozta a madarak 
repülését és nézete szerint az ember is csak olyan 
módon repülhet, mint a madár. A madár nehezebb a 
levegőnél és mégis repül, még pedig úgy, hogy a re
pülésre szánt erejének csak kis részét veszi igénybe. 
Az emer is nehezebb a levegőnél, de nagyobb is az 
ereje, mint a madáré, amely pedig könnyedén száll 
hosszú mérföldekre. Néhány erősebb szárnycsapással 
fölemelkedik a madár, aztán tovasiklik a levegőben, 
gyakran alig mozgatja a szárnyait. Az ember repülése is 
ilyen lenne. Csak a fölemelkedéskor és leszálláskor kell 
majd nagyobb erőt kifejteni. Ezzel a készülékkel 80—160 
kilométernyi utat tehet majd meg az ember. A súlya 
körülbelül tizenkét kiló lesz, ára ötven korona. Holland 
végül ezt mondta az interjuholó újságírónak:

Nem fog meglepni, ha az emberek kinevetik a 
repülőgépemet, ép úgy, mint ahogy annak idején kine
vették a tenger alatt járó hajót. Arra is számitok, hogy 
a tudósok kioktatnak majd, hogy az ember léggömb 
nélkül nem emelkedhetik a levegőbe, mert sokkal ne
hezebb a levegőnél. De majd hisznek benne, ha látják
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Szerkesztői üzenetek.
Bálint János urnák, Szt.-Ágota. Az bizony elég sajná

latos dolog, hogy közpályán működők még ma is akadnak olya
nok, kik hazánk hivatalos nyelvét nem bírják. Ma már minden
kinek igyekeznie kell ennek bírását megszerezni. Vannak előfize
tőink közt olyanok, kik pár év előtt még alig tudtak magyarul s 
ma már elég folyékonyan beszélnek s ezek sokat köszönhetnek 
annak, hogy lapunkat olvassák, mefy könnyen érthető, egyszerű 
írásmódjával nagyon elősegíti a magyar nyelv elsajátítását. Kö
szönet a névjegyzékért. — Tyópay Péter urnák, Kollarovicz. 
Felgyógyulásának, bár ez is súlyos veszteséggel járt, felette örü
lünk. Adja Isten, hogy visszanyert egészségét még sokáig élvez
hesse. Az egyesület ügyét még mindig pihentetnünk kell, mert az 
uj biztosítási törvény még nincs letárgyalva s mig ez meg nem 
történik, a minisztérium nem engedélyez újabb egyesületeket.

A kiadóhivatal postája.
Makky János urnák, R a jka . A tévedés a posta hibás 

kézbesítéséből eredt; most már megkaptuk az utalványt, melynek 
alapján előfizetése a jövő évi április hó végéig rendezve van. 
Bosszantó, hogy a kellemetlenség éppen ilyen régi, kipróbált hí
vünkkel szemben esett meg. Bocsánat és üdvözlet! — Kosa 
Sándor urnák, Szász-Sáros. A cimszalagra tett megjegyzéskor 
küldeménye még nem volt kezünknél, de a múlt számban már 
megüzentük, hogy előfizetése augusztus végéig van rendezve. A 
küldött névjegyzéket köszönjük.

Hirdetések és pályázatok.

U h u t
épet, erőteljeset keresek megvételre. — Cim em : 

Sárköz, u. p. Sárköz-Újlak.
T óth  A ndrás,

2—2 pagonyőr.

Pályázat vizsgázott erdővédi állásra.
Kerestetik egy nagyobb erdőbirtokhoz egy 

jó bizonyítványokkal biró erélyes, józanéletü 
erdővéd, ki magyarul és németül kifogástalanul 
ir és beszél s a román nyelvet pedig szóban 
bírja, legkésőbben 1904. év i szep tem b er  hó  
1-én leendő belépésre.

Nős pályázók, kik az erdővédi vizsgát si
kerrel letették, küldjék sajátkezüleg Írott magyar- 
és németnyelvű ajánlataikat, eddigi alkalmaz
tatásuk és fizetési igényeik megjelölése mellett, 
Junghans E. erdőbirtokoshoz Lunkászprie, u. p. 
Bihar-Dobrest.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,
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s  kor. §  Megjelenik minden vasárnap. |
Előfizetési á rak :

Egfész évre ................__
Eél évre __.......................
? > í e g f y e c l  é v r e  . . .  . . .  . . .  i á  ,,  já  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: (£

Pénzkűldem ényok ex '.'-í PrxnHD ATXC7 IÍV p  1. 11 vi
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra, ^  r u d o k a u szm  l ,ivíil.
k é z i r a t o k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— ■ sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. augusztus 28. 48. szám.

Az iskolai év elején.
Közeledik szeptember hava s a mint fogy

nak az ezt megelőző napok, úgy növekednek 
azoknak a szülőknek a gondjai, kiknek iskola- 
köteles gyermekei vannak.

Gondot okoz a gyermeknek iskolába való 
előkészítése még azoknak a szülőknek is, akik
nek lakóhelyükön, tehát helyben van iskola s 
igy gyermekeiket otthonról iskoláztathatják, mert 
mégis csak egy kis uj ruhával, tankönyvekkel 
el kell látni őket, fizetni kell az iskolapénzt, 
szóval van egy csomó apró-cseprő kiadásuk, 
mely összerakva mégis rendesen elég csinos 
összegre szaporodik fel, már pedig a mai szűk 
világban ugyancsak keserves dolog bármely 
rendkívüli, meg nem szokott kiadás.

Mennyivel nagyobb a gondjuk ezekkel szem
ben az olyan szülőknek, kiknek nincs helyben, 
a lakásuk helyén iskolájuk, hanem kénytelenek 
gyermekeiket idegen helyre, gyakran a lakhe
lyüktől távol eső falvakba vagy városokba vinni! 
Ilyenekre azután nem csak a fentebb vázolt 
apróbb költségek nehezednek, hanem kénytele
nek a gyermeknek idegen házban, idegen em
bereknél szállást, élelmezést bérelni, ruhája 
mosatását külön fizetni, szóval olyan nagy költ
ségeket fedezni, melyekről a gyermekeiket ház
ból iskoláztató szülőknek fogalmuk is alig van.

Ilyen gondokkal terhelt szülőket aránylag 
legnagyobb számban az erdészeti és vadászati 
altisztek sorában lehet találni, mert ezeknek

talán túlnyomóan nagyobb része a falvaktól 
távol eső helyeken kénytelen lakni. Az erdészeti 
és vadászati altisztek ugyanis szolgálatukat csak 
akkor teljesíthetik kifogástalanul és a kivánal
maknak megfelelően, ha közel van lakásuk 
ahhoz a területhez, melynek kezelése és őrizete 
reájuk van bizva. Innen van azután, hogy min
den erdőbirtokos vagy vadászterület tulajdonosa 
arra igyekszik, hogy erdészeti vagy vadőri sze
mélyzetét magában az erdőben, vagy vadász- 
területén, vagy mindenesetre legalább ezek kö
zelében helyezze el.

Ilyen viszonyok között élő erdészeti és va
dászati altisztek azután csakugyan szomorú 
helyzetbe jutnak akkor, midőn gyermekeik any- 
nyira felcseperednek, hogy iskolakötelesekké 
lesznek, mert tudvalevőleg úgy az erdészeti, 
mint a vadászati altisztek jutalmazása — még 
a legjobb helyzetben levőké is — rendszerint 
olyan szükesCn van megszabva, hogy az alig 
elégséges egy családnak otthon, a saját tűz
helynél való eltartására. Arra, hogy ebből a 
javadalmazásból akkorára, mire a gyermekek 
felnőnek s iskolakötelesekké lesznek, az isko
láztatási költségekre némi tőkét lehessen össze- 
zsugorgatni, gondolni sem lehet, de szinte le
hetetlen az is, hogy a csak otthon való megél
hetésre elégséges fizetésből egyszerre csak 
egy-két gyermeknek az idegen helyen való isko
láztatással járó költségek is kikerüljenek.

Pedig a gyermekeket iskoláztatni kell, nem
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csak azért, mert ezt a törvény megköveteli, sőt 
az olyan szülőt, mely gyermekét az iskolától 
elvonja, még bünteti is, hanem azért is, mert 
minden jóravaló szülőnek nem csak kötelessége, 
de vágya is gyermekének a jó házi nevelés 
után az iskolai nevelést is megadni s abból a 
hazának hasznos polgárt nevelni.

Kérdezzük már most: hány erdészeti és 
vadászati altiszt kénytelen gyermekét iskolakö
teles korában is otthon tartani, nem azért, mintha 
sajnálná a rá való költekezést, hanem azért, 
mert az iskoláztatással járó költségeket semmi
kép sem bírja előteremteni.

Ezen a szomorú állapoton mindenütt, ahol 
az csak lehetséges és minden áron segíteni 
kellene.

Olyan uradalmaknál, melyeknél nem csak 
az erdőkben, hanem a falvakban és városokban 
is vannak állomások, a gyermekekkel bírókat 
kellene első sorban azokra az állomásokra he
lyezni, melyeknek székhelyén iskolák vannak, 
ennek ellenében a gyermekteleneket, vagy olya
nokat, kiknek még vagy már nincsenek iskolába 
járó gyermekeik, a falvakon, városokon kívül 
eső állomásokon alkalmazni. Ilyen okszerű el
helyezéssel számos szülő baján lehetne segíteni 
és sok gyermeknek megadni a módot kimü- 
velődésére.

A segítés másik módja lenne a családos 
altiszteknek segélyezése arra az időre, mig gyer
mekeiket idegenben kénytelenek iskoláztatni.

Ha ez a segély nem is állana teljes arányban 
az iskoláztatási költségekkel, mégis megkönnyí
tené a gyermekek neveltetését s az ilyen segít
ségben részesülő altisztek hálával eltelve az azt 
nyújtó gazdájuk iránt, fokozott buzgósággal 
igyekeznének azt a szolgálatban visszapótolni.

A földmivelésügyi m. kir. Minisztérium 12 
évvel ezelőtt létesített egy alapot, melynek hiva
tása az állami erdőtisztek gyermekei nevelésé
nek a segélyezése s ez az alap a mellett, hogy 
évenkint közel félszázezer koronányi segélyt oszt 
szét az állami erdőtisztek iskolába járó gyer
mekeinek, már szép tartaléktőkével is ren
delkezik.

Pedig ez az alap azt a tekintélyes összeget, 
a melyet segélyezésekre és tartalékjának gyűj
tésére fordít, csöppenkint, apró összegecskékben 
gyűjti rakásra, olyan módon, hogy a kincstári 
erdők minden favásárlója, vállalkozója, haszon
bérlője az általa fizetett vételár vagy haszonbér, 
avagy pedig kereset arányában 0 2  százalékkal 
járul hozzá az alaphoz, tehát olyan csekélység
gel, melyet közülök egyik is alig érez meg és 
a mellyel a nemes célra való tekintettel szívesen 
hozzá is járul az alaphoz.

Sajnos, hogy azok, kik ezt az igazán életre
való és következményeiben áldásdus eszmét 
életrekeltették, nem terjesztették ki figyelmüket 
a kincstári erdészeti altisztek gyermekeire is, 
legalább az olyanokra, melyeknek szülői távol 
laknak az iskolától s nem tették lehetővé ezek-

-g-i-:- A néma völgyben,
A „Pesti Hírlap" után.

Keskeny, mély völgy vonul az erdőségben két 
olyan domb között, a mely félig-meddig hegynek is 
beválik. A magas dombok oldalát sűrűn borítja az egy
másra hajló bükk, mely, teljes pompája idejében, töké
letesen el tudja zárni a túlsó oldalról errefelé kíváncsis
kodó tekintet útját. A bükkösben helyenként fenyőcso
port feketéllik. Az ember azt hihetné, hogy ott minde
nütt titkos sir van a sötét fák alatt, melyek hallgatagon 
is hirdetik az erdő halottjaiért az állandó gyászt.

Lent, a völgyben, a völgy legalja fölött, gazdag 
lombozatu gyertyánfák állanak sorfalat, a völgyároknak 
szinte járhatatlan bozótjáig. Ezt a bozótot talán sohasem 
bujje ember. Itt csak az erdő nagy banditái érezhetik

magukat igazán odahaza. Ledőlt faóriások porladoznak 
a nyirkos fü között, a mely fölött a penészes, mohos 
föld párázata lebeg. Ezek a meghalt, erjedő fa-gigások, 
barlangokat alkotnak magok alatt, ahol letámaszkodó 
ágaik annyira emelik, hogy roppant testök nem érint
heti az anyaföldet. Az ilyen barlang táján néhol lélek- 
zetfojtó bűz terjeng. A ragadozó négylábúak átható, fél- 
reösmerhetetlen bűze.

Ezt az elhagyatott, teljes nyugalmat ígérő katlant 
szereti a farkas.

A völgy legmélyén, a hol már egészen összeszo
rult a két domb; sötét szikladarabokon rágódik az idő.

A múló percek milliárdokká szaporodva legnagyobb 
hatalmasságai a mindenségnek. A mit tűz meg nem 
emészthet, a mit viz el nem moshat: azt megemészti és 
nyomtalanul elmossa az idő. A megállíthatatlan, az 
örékkétartó, a mindig őrlő idő, melyben megsemmisül 
a tűz is és elmúlik, átalakul, megcsappan, kiszárad las- 
sankint az óceán is. Az örök idő tördeli, morzsolja itt 
folyvást a sziklát.
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nek ha többet nem, az elemi iskoláknak láto
gatását. Pedig ez nem lett volna olyan nehéz 
dolog az alap létesítése alkalmával s elegendő 
lett volna a vásárlók, vállalkozók és bérlők 
hozzájárulását 0 2  helyett 0 3  százalékban meg
állapítani, mint ezek —  ismét a cél nemes voltát 
tartva szem előtt — szívesen fizetnének. Egyéb
ként jó cselekedetet véghezvinni soha sem késő 
s mi nemcsak reméljük, de hisszük is, hogy 
már legközelebb elérkezik az ideje annak, hogy 
ez az alap áldásteljes működését ha nem is 
olyan nagy mérvben, mint a tisztviselőknél, az 
altisztekre is ki fogja terjeszteni.

Mindenesetre legjobban lehetne a kérdést 
megoldani egy általános erdészeti és vadászati 
altiszti egyesület keretén belül, de hogy az ér
dekeltek közönye mellett mikor és hogy sikerül 
azt létesíteni, azt csak a jó Isten tudja 1

Lombszéna készítése.
Az idei szűk takarmánytermés mellett oly anyagok 

kerülmek fel takarmányozásra, a melyek azelőtt nálunk 
ily célra nem használtattak. Ilyen az erdei lomb is, 
amelyből kitűnő minőségű széna készíthető s a mely 
egész jól helyettesítheti a takarmányt. A lombszénáról 
és annak készítéséről B e r e n d y Béla m. királyi erdő
mester a következőket adja elő :

A falevelek ugyanazokat a szerves anyagokat tartal
mazzák, mint a füvek. A fiatal, de már kifejlődött leve-

i
lek több légenyt és kevesebb ásványi alkatrészt tartal
maznak, ennélfogva az állatok által legkönnyebben 
emészthetők. Mindazonáltal az egész fiatal, fejlődésének 
kezdetén lévő levelek etetése nem tanácsos, mert azok 
a franciák által le mai de bois-nak nevezett betegsége
ket okozzák, mely abban nyilvánul, hogy a jószág vá
ladéka véres és a teje elapad. A fagy következtében 
hirtelen lehullott s már félig száraz leveleket a marha 
nem szereti, de minthogy az tápláló és nehogy kárba 
veszszen, azért más jóminőségü és zamatos takarmány
nyal szokás keverni. A lombtakarmányt különösen hizó 
jószágnak adják, tejelő állatoknak nem tanácsos, mert 
a tej különös izt kap. — A falevelek a legtöbb tápláló 
anyagot julius hónapban tartalmazzák, hovatovább ősz 
felé mindinkább kevesbedik tápláló anyaguk:

Az 1893. évi rendkívüli szárazság alkalmával a 
franciaországi megyék mezőgazdasági osztályához inté
zett miniszteri körrendelet szerint 100 klgr. széna egyen
értékű : a) az ákác-, gyertyán-, tölgy-, bükk-, kőris-, 
szil-, nyár-, fűz- és hársfának 150 kilogramm zöld
levelével ; b) ugyané fanemek 80 klg. száraz levelével 
és c) az erdei fenyőnek 275 kilogramm zöld tűivel.

A faleveleket vagy legalyazással, vagy pedig köz
vetlenül a levélhullás után gyüjthetjük. Zárt szálerdőben 
igen költséges a gyűjtés első módja, mert a fák lombja 
igen magasan van. A szabad állásban, az erdők és lige
tek szélén, vagy egyedül álló fákról gazdaságosabb a 
lombszedés, mert ezeken a levelek jobban ki vannak 
fejlődve nedvdusabbak s az állat is szívesebben eszi. 
A gyűjtést létráról, vagy rúdra erősített ollóval, vagy a 
fának vastagabb ágairól végezhetjük, mindenkor meg
kímélve a fa vég- és csúcshajtásait.

Az összegyűjtőt levelek eltartására kétféle mód van 
gyakorlatban, az elvermelés és a szárítás. Az elvermelés 
alatt, amint a szó is kifejezi, földbe ásott vermekben 
való eltartást kell érteni és rendszerint a nehezen száradó

A buja bozót közt halálos csöndben nyújtózkodik 
fölfelé egy villámsujtotta tölgy.

Féloldala már a fekete halálé. Az elszáradt, ember- 
derék-vastagságu ágak a csontváz merevségével mutatnak 
mindig ugyanegy irányba. Szellő azokon hiába suhan 
át; nincs lombjuk, a mi megrezdülme a fuvalom 
csókjától.

De a roppant fa másik oldala még teljes erőben 
zöldéi és csak annál szivósabban lombosodik. Azon az 
oldalon homályba vész a nagy fa a lombtömeg között. 
Olyan különös az, mikor a szél elkezdi rázni-rázogatni 
a fát, a melyen az egyik oldalon csupa hajlongósra vál
tozik a tömérdek leveles galy, mig a holt részeken siri 
érzéketlenség fogadja a szelek szeszélyes játékát.

Most éppen szélcsönd van s a félig élő fa-Mathu- 
zálemről elszálló bogár zúgását is meghallani.

De hallani ott még egyebet is. A nagy csöndes
ségben hirtelen születő furcsa zajt, a mi mintha az al- 
konyattal ébredező erdei szellemek egyikének volna kí
sérteties sóhajtása.

„Puhhh! Puhhh!!“ — mondja valaki, tompán, el
fojtott, de erős suttogással, a minek nincsen érces hangja. 
A holtra fáradt kövér ember szusszan ilyenformán, a 
mikor levegő után kapkod.

A nagy puhogás megszűnik s nyomban rá hara
gosan kaffanó hangok csapják meg a haligatódzó fülét.

A vén tölgy élő oldalán, a lombok között történik 
valami.

A hatalmas fatestből kinyúló legvastagabb ág tö
véhez simül egy rémalak, a melyet bátran vállalhatnának 
édes anyjoknak a boszorkányok. Egy lúdnagyságu madár 
az; zömök, erős testtel és gömbölyűre felfújva, mintha 
egy roppant nagy taplógöcs nőtt volna a fából. Szár
nyait dühösen és mégis lankadtan nyitogatja; — vaskos 
nyakát a válla közé húzza; nagy fején két ördögszarvat 
növesztve, csőrét kitátja; vörössárga fényben égő sze
mével szinte megbüvöl.

Puhhog és kaffog; helyéről nem mozdul, de po
koli szemével folytonosan egy pontra mered. Mögötte, a
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leveleknél és akkor alkalmazzuk, ha a leveleket többé- 
kevésbbé nyers állapotban kívánjuk megtartani. Ezt elér
jük, ha minden 20 centimétervastag levélréteget megsó
zunk és megöntözünk. A szellős és árnyékos helyen való 
szárítás által a levelek nedvtartalma elpárolog, de azért 
a tápláló alkatrészek megmaradnak a levélben.

De nemcsak a leveleket, hanem a fiatal ágakat, 
sarjakat, fattyúhajtásokat is szokták takarmány gyanánt 
adni. A levéltakarmányt szolgáltató fák és cserjék a 
következők: a) a jegenye, erdei és vörösfenyő tűit csak 
a juh és kecske eszi meg; b) a juharok levelei általá
ban kedveltek ; c) az éger levelét nyers állapotban nem, 
csak száraz állapotban eszi meg a szarvasmarha; d) 
a kocsántalan tölgy levelét csakis teljesen kifejletten, 
ősz felé tanácsos adni, mert a fiatal levelek ártalmasak;
e) a szilfa leveleit különösen a sertések szeretik; f) a 
hársfa és sóskaborbolya levelei is általában kedveltek.

Mindazonáltal már gyakori előfordulásánál fogva 
is a nyugat államaiban a kőrisfa levelével való takar
mányozás van leginkább elterjedve. Franciaországban 
számos helyen a kőris tenyészeti határán belül lévő 
előhavasokon, a réteken és a szántók határszélein a 
tisztogatásból eredő köveket egyrakásra, úgynevezett 
murger-kre hordják, melyekbe kőris suhángokat ültet
nek, ahol az kitünően tenyészik is. Bizonysága tehát 
annak, hogy a kőris sovány talajjal is megelégszik.

A teljesen kifejlődött körisfa ágait minden har
madik évben lenyesik, a leveleket a tehenekkel és a 
juhokkal etetik; lovaknak nem adják. A közbe eső. két 
évben a galyakat nem nyesik le. csak a leveleket sze
dik le az ágakról. Számtalan esetben nagy vidéknek 
tettek már kitűnő szolgálatot az ily kőrisfák. Az ily mó
don lombtakarmányt szolgaitató kőrisfákat a nálunk 
megszokott szellemességgel prairis d’aériennes-eknek 
nevezik, a mit talán akként fordíthatnánk le nyelvünkre, 
hogy lebegő rétek.

fa derekában sötét üreg látszik. Bizonyosan ott van az 
odva s a fészke a nagy fülesbagolynak.

Azon a vastag ágon, a melynek tövében e vén 
erdei rém ül, még más valaki is van.

Egy közepes, macska nagyságú, barna köntösű, 
fehér mellényü állat. Egy keskenytestü, villogó szemű, 
rendkívül fürge, az ághoz kígyóként lapuló állat, a 
mely piros nyelvével nyalogatja időnkint a száját s a 
közben éles hegyes hófehér fogsort mutat. Ebben a 
fogmutogatásban nyilván más szándék rejlik, mint a 
hivalkodásé. Indulat, izgatottság, harag, fenyegetés, no 
meg egy kis félsz is van abban.

A lapuló, villogószemü állat egy erdei nyesi; a 
a négylábú rablók között is hírhedt vérszopó.

Itt lakik valahol a barna kövek között s onnan 
rendezi kirándulásait az erdő minden tájékára. Fárad
hatatlan, mint a repülők közt a fecske — és telhetetlen, 
akár a halfarkas. Vért — vért! folytonosan csak vért!.. 
Ez az ő egyetlen kívánsága. Ha pedig édes piros vér 
nincs, akkor mindegy neki: egy fészek tojást lehet-e

E R D É S Z E

Kétségtelen, hogy a lombtakarmányhoz nem szo
kott állat eleinte vonakodik azt enni, — de az éhség 
rákényszeríti. Könnyebben rászokik, ha a lombot szálas 
vagy gumós takarmánynyal keverjük és kissé megsózzuk. 
A megfásult ágakat gondosan válogassuk azonban ki, 
mert az állat száját és nyelvét könynyen megsértheti.

A lombnak mérsékelt módon történő szedése, — 
különösen most, augusztus havától kezdve — nem ve
szélyezteti a fák életét.

< 3 ^ —

$  & @ \  v a d ő r .
Távol a világtól, a világ zajától:
Hol a rigó csetteg, a szajkó köszörül,
A gerlice búg és a kakukkmadár szól 
A magányosan álló házikó körül,
Ott az erdőrengetegnek rejtett mélyén,
A kéménytelen hajlékban születtem én.

S miként a kúszó repkény, a romok falát:
A rengeteg sűrűje a kis hajlékot,
— Melyben születtem s hol bölcsőmet ringatták — 
Úgy védi széltől, hidegtől és a napot 
Is éppen csak akkor bocsátja hozzája,
Mikor megmozdul a tölgyek koronája.

Ahol születtem: a rengeteg közepén,
Ott növekedtem föl s most is ott lakom;
Ifjúkori ábrándjaimat itt szövém;
Itt vagyok csak otthon; itt az én világom;
Itt szívom az élet romlatlan légkörét 
S élvezem az édes szabadság bűvkörét.

Nincs itt ur; nincs nyomomban annak hajdúja,
Ki a kelő nap hasadtától alkonyig 
A parancsokat szüntelen osztogatja

pusztítani, vagy egy szarvasbogarat lehet-e agyonkoppan- 
tani. A tojás finom csemege; de a jelszó mégis inkább 
ez; pusztuljon el a mi él.

Ha egyszer megindul kalandos utain: nekivág min
dennek. Az erdei patakot átugorja, vagy jókedvűen át 
is gázol rajta. De a hol másznia kell, ott csak igazi 
mester. A mókus könnyedségével fut fel a fa derekán 
s végig kutatja: mincs-e neki való zsákmány rajt’ vala
hol. Akár fészekben, akár odúban legyen is a préda. 
Ha pedig tovább áll: nem siet le a földre, hanam csak 
úgy vándorol arrább, fáról-fára. Gyönyörű biztos szö
késsel dobja át magát a szomszédos fa valamelyik kö
zelebb eső ágára és úgy halad végig nagy területen, 
ugrásaival félig röpülve; aztán a fákon nyargalászva, 
sunyitva, kutatva.

Most is úgy eshetett, hogy bánthatta a kíváncsi
ság; mi minden lehet elrejtve ezen a villámsujtotta nagy 
fán. Fölkuszott a túlsó oldalon, a hol láthatatlan volt a 
bagolynak, de neki is a bagoly; s aztán, — a mint 
visszafelé indult, — a felső ágak egyikéről ledobta ma-

TJ  Ú J S Á G  ________ ___________
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S ki a dologhoz maga csak nem is konyit.
A vihar tombol csak néha-néhanapján.
Mi a kis lakból szinte érdekes látvány.

Érdekes a látvány hólepte télen át,
Mikor kint fagy s a szironyos hó csikorog,
Mikor a fák öltnek rizsporos parókát 
És a szél szikrázó haraggal kavarog,
Felkeresi ilyenkor hajlékomat 
A rengeteg lakója a sok éhes vad.

Ha — mint kisértet — sivit a szél; s hull a hó: 
Megjelenik egy-egy ordas avagy róka;
Nyomukban legott ott terem egy holló; 
Ólálkodnak, leskelődnek tolvaj módra 
S az éhségtől elcsigázva, megszólalnak:
Ablakaim alatt hangversenyt tartanak.

E fenevadaknak danája bár rémes 
És a vihar szavát sokszor túlszárnyalja;
De hallatán a s z í v  örömében repes,
Mert a rengeteg, a vadaknak tanyája:
Az édes szabadság valódi hazája;
Ezért tűr a vad, ha sorsa úgy kívánja.

Ha megszűnik a vihar, jön más vadfajta:
Félve lopódzik elő a kis őzike,
Büszkén a rengeteg koronás királya:
De érzi s tudja azt ezek mindegyike,
Hogy a hajlék körül biztos az élete,
Fújja bár az orkán dühét a vidékre.

Tápot lel a szériis kertben a nemes vad:
Kedve szerint fogyaszthatja az aggszénát 
Amott a nyitott csűrből a fedél alatt 
És tettéért nem illeti őt semmi vád.
Tiszta a szabadság levegője itten,
Mit egyformán mér mindeneknek az Isten!

Ellesni a jégvirágos ablakon át 
A rengeteg vadonjának s a zord télnek 
Ezt a szivet andalító rejtett titkát,
— Miről a szellők is csak súgva beszélnek, — 
Olyan lelket gyönyörködtető élvezet,
Melyet halandó egyébütt föl nem lelhet.

S mikor a susogó erdő lombozatja 
A csalogány fülbemászó édes danát 
Kikeletkor ablakom táján ringatja,
Vagy nyárutón az agancsár bősz szózatát 
Hegy a völgynek rémülettel tovább adja:
Azt gondolom, hogy zeng a puszták harangja.

És amikor én ezt a harangszót hallom: 
Megindulok, neki vágok az erdőnek,
Mely előttem nem egyéb, mint egy nagy templom, 
Hol a gonosz emberek ármányt nem szőnek;
És térdemet meghajtva, imádkozom:
Hogy itt domborodjék fölöttem sirhalom.

Domborodjék távol a világ zajától.
Hol a rigó csetteg, a szajkó köszörül,
A gerlice búg és a kakukkmadár szól 
A magányosan álló házikó körül,
Ott az erdőrengetegnek rejtett mélyén,
Hol élem világomat: mert vadőr vagyok én.

Vihar Győző.

l l  H asznos T ud nivaló k

Szeptember havi erdészeti teendők.

Erdötenyésztés. Erdei magvak. Az augusztus hóban 
felsoroltakon felül érnek most: a kocsányos tölgy (Quer- 
cus pedunculata,) a kocsánytalan tölgy (Q. sessiliflora,)

gát az alsóra; épen arra, a melyen az erdők réme gya
nútlan gunnyasztott.

Képzelni lehet, milyen megdöbbenés volt az mind
két részről. Arra támadt hirtelen a nagy puhhogás, kaf- 
fogás, a mivel a dühbe borult vén fülesbagoly szokta 
indulatát kifejezni.

A nyest ott lapul, alig egy ölnyire, a vastag ágon, 
ahonnan vissza, fölfelé nem ugorhat. Csakhogy előtte 
meg elzárja a jó utat a birodalmában megháborgatott, 
riadozó bagoly.

Az az ág vagy harmadfél ölnyire lehet a földtől, 
onnan leugrani tehát nem túlságosan kívánatos. Az ilyen 
salto mortalékát még a nyest is csak a legvégső esetre 
tartogatja. De mikor az az istentelen pohos kisértet se
hogy sem hajlandó arrább állani, hogy neki utat nyisson.

Hja! Ott van a fészke, azt félti olyan szörnyen. 
Abban nyilván kései költésü ügyefogyott fiókák vannak 
most; — otromba, nagyfejü, utálatosan puhatestü, lágy- 
tapintatu bagolykölykek, a melyek látása tilalmas a vá
randós asszonynak.

„Puhhh! fuhhh!,, — hangzik újra, minthogy a 
nyest unván a tétovázást, néhány hüvelyknyivel errébb 
csúszik.

A bagoly elszántan terjeszti ki szárnyait; látszik 
rajta, hogy semmi szándéka sincs feladni a jó helyét. 
A nyílt támadásról mindazonáltal lemond egyelőre. Ez
zel az acélostestü bestiával szemben kockázatos dolog 
a párviadal.

A nyest méri-méregeti egy darabig a távolságot a 
földig; de odalent éles törmelékkövek vannak, azok 
közé ugrani még rosszabb . . .  Ej, csak előre no! bát
ran! . .  .

A bagolynak minden porcikája remeg; — ki nem 
fogy most már a puhhogásból; — szeme szinte lángol; 
csüdjét váltakozva emelgeti; s kinyújtott karmai látsza
nak olyankor. Most már el van telve azzal a gyanúval, 
hogy a fiai forognak veszélyben s élet-halára elszántan 
áll „en garde“-ba.

Feszesen, mereven támaszkodik a fának s mind
két szárnyát ütésre emelve várja: mi lesz? Aközben a
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a molyhos tölgy (Q, pubescens,) a hegyi juhar (Acer 
pseudoplatanus,) a korai juhar (Acer platanoides,) a 
barkóca berkenye (Sorbus torminalis,) a foltos berkenye 
(Sorbus domestica,) a közönséges mogyoró (Corylus 
avellande,) a dió (Juglans regia,) a vadalma (Pyrus 
malus,) a varjutövisbenge (Rhamnus cathartica,) az egy- 
bibés galagonya (Crataegus monogyna,) a seprüzanót 
(Spartium scoparium,) a vörös áfonya (Vaccinium vitis 
idaea.) A hó közepétől kezdve : a jegenyefenyő (Abies 
pectinata,) a tiszafa (Taxus-baccata,) a csertölgy (Quer- 
cus cerris,) a hamvas éger (Alnus incana) és a mezgés 
éger (Alnus glutinosa.) Gyűjtsük a juharmagot, zordabb 
vidékeken a nyirmagot, enyhébb vidékeken a jegenye- 
fenyőtobozokat. Úgy a csemetekertekben, mint a sza
badban készítsük elő a talajt az őszi vetések alá. Kezd
jük az őszi ültetést. A csemetekertekben a gyomlálást 
már abbahagyjuk, hogy ezáltal a csemeték kifagyását 
megakadályozzuk; ellenben a nagyobb gazokat az ágyak
ról és a kerítések aljáról még maghullatás előtt kivágás 
által eltávolítjuk.

Erdőhaszndlat. A magas hegységi erdőkben foly
tatjuk, de be is fejezzük a nyári döntést. Kitűzzük a 
vető és világos vágásokat. Ritkítunk. Kiszedjük az 
aszoncokat és a csucsszáraz fákat. Elegendő viz mel
lett úsztatunk. Befejezzük a lombtakarmány szedését.

Erdővédelem. A vonalas szu elleni védekezés mint 
a megelőző hónapban. Pusztítjuk a fenyőbagoly pille 
(Trachea piniperda) a pókhálós fenyődarázs (Lyda pra- 
tensis) bábjait. A kéregrepedésekből kaparjuk az apáca
pille (Psilura monarcha és a gyapjas pille (Ocneria 
dispar) petefészkeit. Gyűjtjük és pusztítjuk a fenyőlevél- 
darázs (Lophyrus pini) csomókban levő álcáit. Ügye
lünk a fű-, alom- és a makkhullatás idején a makkot 
szedő tolvajokra; az erdei tiizekre. Óvjuk az erdőt a 
határsértésektől.

Uj szer a h a n g yá k  ellen.
A hangyákkal sok bajuk van a méhészeknek és 

talán a gyümölcstermelőknek és másoknak is s azért 
pusztítják is őket mindenfélével, de nem mindig sikerül 
az okos és s z í v ó s  rovaroktól megszabadulni. Az emberek
nek ugyancsak meggyűlik velük a bajuk, ha nagyon el
szaporodnak. A „Bulletin de la Societé d’agricultur“ 
cimü francia méhészujság a következő tanácsot adja a 
hangyák állal zaklatott olvasóinak, hogy megszabadul
janak tőlük: A hangyák fészke közepébe (akár bolyban, 
akár pedig földüregben vannak) jukat kell fúrni és egy 
darab kámfort bele dugni. Rövid idő múlva a hangyák 
el fognak tűnni. A méhkaptárak oldalfalait és egyáltalán 
a hangyák ellen megóvandó tárgyak felületét, ha kám- 
foros ronggyal megdörzsöljük, a hangyák kerülni fogják.

(M. E.)
Són kael ta rtás.

Egy amsterdami szaklap közli, hogy sonkát leg
jobban s legfrissebben lehet eltartani, ha egy nagy lá
dába, szecska közé pakoljuk be, úgy, hogy minden da
rab külön álljon s ne érintkezzék a másikkal. Nyáron 
át a szecskát havonkint változtatjuk. Egértől sem kell 
félni, mert az sohase megy bele a szúrós szecskába, 
mely egyik legrosszabb hővezető s igy a megpállást 
kizárja.

A  tej összem enése ellen.
Minden titkos szer — egyszerű csalás; de külön

ben is tilalmazva van. Itt csak a kezelés, a tisztaság a 
gondosság segít. A kifejt tejet gyorsan s tökéletesen le 
kell hűteni, jól szellőzött, sötét, hideg kamarában tartani. 
A csalánnal való babonás pepecselés nem ér semmit, 
legfölebb a tisztaság ellen vét s üldözendő. — Magán
házban szerezzük be a tejet frissen, forraljuk föl egész 
kifutásig, aztán hütsük le a letakart forraló edényben s 
tegyük sötét, hűvös, szellős helyre. Mielőtt kisdednek 
odakináljuk, kóstoljuk meg, hogy nem savanyu vagy 
keserü-e?

nyugtalanság újra erőt vesz rajta; izeg-mozog, fészke- 
lődik s egyszer csak — véletlenül — egyensúlyt vesztve, 
megcsúszik.

Csak egy pillanatig tart, a mig ismét visszarugja 
magát, de ez a másodpercnyi ingadozás elég a nyest- 
nek, hogy határozzon.

Nyilsebesen szalad neki a nagy bagolynak, a bő
rét kockáztatva s elugrik mellette. A mint a levegőben 
kinyujtózva száll, felborzolja aggodalmas mérgében a 
szőrét.

A nagy uhu rémült berzengéssel csap hozzá; szen
tül hiszi, hogy ez most támadás. Pedig dehogy az, de
hogy! Csak a szorongatottak vakmerősége a kétségbe
esett menekülésben.

„Puhhh! Puhhh!“ hangzik, szinte élesen, majdnem 
sziszegve; — de a következő pillanatban már bután 
bámul a bagoly, mert sehol sincs a nyest. Hanyatthomlok 
bukdácsolt le a vastag fa derekán s épen most tűnik el 
a dohos nyirkos fü közt, a mi a barna sziklákat kör
nyékezi. *

A villámülött fán csend van megint.
A nap épen eltűnt a domb mögött s abban a pil

lanatban árnyék borult az egész völgyre.
Ki tudja, hol jár a nyest azóta? Hisz neki is most 

virad, mint a nagy bagolynak.
A nagy bagoly a növekvő árnyék láttára magához 

tér, megnyugszik, haragja elmúlik. Hisz itt az ő ideje.
Újra emelgeti hatalmas szárnyát, de abból már 

csak benső ösztöne tör ki az igazi szabadoknak, azok
nak, a kik repülni tudnak.

N —d.

E z is védekezés. Bíró: Hát nem restellj? Ho
gyan jutott maga idáig?

Betörő: Hát kérem szeretettel a mikor kicsi voltam, 
a szülőim azon tanakodtak, mi legyen belőlem; politikus-e 
vagy betörő. Én a tisztességesebb pályát választottam.
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* Kártékony-e a fogolymadár ? A mezőgazdák 
gyakran panaszkodnak a felett, hogy a fogolymadár sok 
kárt okoz nekik. Ez a panasz azonban csak légből ka
pott állitás, mert ha alaposabban vizsgáljuk meg a dolgot, 
éppen az ellénkezője tűnik ki. A fogolymadár ugyanis 
azon állatok közé tartozik, a melyek állati és növényi 
táplálékot fogyasztanak, de a fogoly inkább kedveli az 
elsőt. Az esztendőnek nagyobb részében csak rovarokkal 
táplálkozik, s amellett a különféle gyomoknak magvát 
fogyasztja. Rengeteg számú férget, csigát, bogarat, sőt 
hernyót pusztít el a fürge madár. De azonkívül minden 
útjában eső gyomnak a magvát felszedi ; s az igy kelet
kezett hasznot a mezőgazdák egyáltalában nem méltá
nyolják. Ha azonban elgondoljuk, hogy egy 18—20 drb.- 
ból álló fogolycsalád naponként mennyi káros rovarfélét, 
mennyi gyommagot képes elpusztítani, a fogolymadár
nak hasznosságát letagadni lehetetlen.

Az is bizonyos, hogy vetéskor a fogoly a különféle 
mezőgazdasági magvakat sem veti meg, de ne feledjük 
el, hogy mindig csak a föld színén levőket szedi fel, 
melyek hasznunkra már úgy sincsenek. Gabona-éréskor 
is csak az elhullott szemeket szedi föl, mig a kalászok
ban levő szemet soha meg nem dézsmálja.

Ezekből tehát önként következik, hogy a fogoly
madarat a mezőgazdának, még ha nem vadász is — 
feltétlenül kímélni kell, s télen, midőn megélhetése 
amúgy is veszélyeztetve van, gondoskodjunk arról, hogy 
búvóhelyet leljen a ragadozók ellen és éhen el ne 
pusztuljon.

Az időjárás viszontagságai, valamint a ragadozók 
elleni megvédés céljaiból, készítsünk a foglyoknak télire 
néhány fenyőgalyból összetákolt menhelyet, de ne saj
náljunk naponkint néhány liter buzaszemet lehetőleg 
még kalászban elibök szórni, mert ezt a kis áldozatot 
b ő v e n  k á r p ó t o l j a  a fogolynak fent felsorolt 
haszna. (M. E.)

* A Föld lakossága. Legújabb számítások ered
ménye szerint több, mint másfélezer millió, szám szerint 
1.503,300.000 ember él a föld hátán, illetve azon a 
részen, a melyet már ismerünk. Mert vannak részei a 
földnek, a melyeket a civilizált, statisztikát is csináló 
világ tudása még nem vett a megismerés birtokába, 
hogy ezeken lakik-e ember és ha lakik, mennyi, azt 
majd egy jóval későbbi nemzedék fiai fogják csak meg
tudni. A föld ismert lakott része, a melyen ez a más
félezer milliónál több ember él, összesen 144,110.600 
kvadrátkilometer kiterjedése, tehát a lakott világból tiz 
ember jut egy-egy négyzetkilométerre. Túlzsúfoltságtól 
igy legalább egyelőre, nincs mit tartanunk, de ha erő
sebben szaporodnék is az emberek száma, még ez se 
veszedelem, mert a föld egész felülete, az eddigi 
számítások eredménye szerint, nem kevesebb, mint

509,950.714 négyzetkilométer. Igaz, hogy ennek a fö- 
lületnek körülbelül kétharmadrésze tenger és vannak 
óriási, embernek lakhatatlan területek is : de azért a 
szárazföldön még mindig bőségesen van alkalmas hely 
a terjeszkedésre és nem kell — a holdban letelepülésre 
való területeket keresnünk.

— Agyonlőtt vadorzók. A borsodmegyei Mályinka 
község mellett f. hó 7-én az erdőben szokott őrjáratát 
végezte Mo l n á r  Károly, Lo s o n c z y  Jenő földbirtokos• 
erdésze. — Útközben két vadorzóval találkozott, a 
kik egy őzbakot cipeltek. Az erdész rájuk kiáltott, hogy 
álljanak meg, de a vadorzók erre futásnak eredtek 
s a mikor az erdész még egyszer rájuk kiáltott, 
akkor sem hederitettek rá, sőt támadásra készültek. Az 
erdész akkor rájuk lőtt. A golyók mind a két vadorzót 
megölték. Az erdész ezután a sajó-szentpéteri csendőr
ségen jelentkezett, a hol a vizsgálat befejezéséig fogva 
tartják. Az agyonlőtt vadorzók kilétét még eddig nem 
sikerült megállapítani.

— A kurozsló áldozata. A pestmegyei Úri köz
ségben nagy hire van B i b o k János kuruzslónak, a ki 
mindenféle betegséget meg tud gyógyítani; de nem csak 
a községben, az egész járásban ismeri őt a szegény 
nép és bízik benne. S z v i t e k  Pál jómódú tápiósápi 
gazda felesége is sokra tartotta a Bibok találmányát. 
Az asszonynak megfájdult a lába, hát fölkerekedett a 
kis leányával Úriba, a néporvoshoz. Az azután annak 
módja és rendje szerint jól megkente a fájós lábat, be 
is kötözte s megígérte, hogy még majd ráolvas, hogy 
a gyógyulás teljes legyen. S z v i t e k n é hazafelé menet 
észrevette, hogy a kötelék a lábán véres, de csak ment 
tovább. Végre annyira elgyöngült, hogy nem birt to
vább menni: addigra a kötés csupa vér volt. A kis 
leányát elküldte az útra, hogy keressen lótrágyát, majd 
az elállitja a vérzést. A kis leány meg is került nem
sokára az orvossággal, de édesanyja akkor már hanyatt 
feküdt — meghalt; a lába körül nagy vértócsa volt. A 
monori kir. járásbíróság vizsgálóbirája, M a g y a r o s s y  
Géza, A n d r e á n s z k y  Jenő dr. törvényszéki és D a- 
b a s i Ödön dr. járásorvosokkal kiment Tápiósápra s 
az asszony holttestét fölboncoltatta. A boncoló orvosok 
megállapították, hogy Szvitekné elvérzett, a lábszárán 
tágult ércsomók voltak, ezeket a kuruzsló kenegetés 
közben fölrepesztette és az asszony igy elvérzett. A 
vizsgálat folyik.

— Rablógyilkos fiú. Kandelgrabenban elfogták 
G r a d e r  István kosárfonó tizenhétéves fiát, a ki rövid 
idő alatt négy rablógyilkosságot követett el. Kiderült, 
hogy Ko s t yá l  házalónőt és ennek István'nevű fiát, 
azonkívül S u t t e r  Júlia kereskedőnőt és nyolcéves leá
nyát ő gyilkolta meg. Grader bevallotta, hogy a gyilkos
ságokat ő követte el.
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— Vizbefult leányok. Megrendítő esetet ír ne
künk nagyváradi levelezőnk, mely a biharmegyei Tenke 
község határában történt. Három leány készült fürdeni 
a Körös vizében, elsőnek O r b á n  Juliska szállott a ha
bok közé. A leányt a sebes ár elkapta a hangos sikol
tásra a másik, La u r á n  Juliska utána vetette magát, 
hogy kimentse. Az ár azonban őt is elkapta, de a har
madikat, C s é k i Piroskát még az sem riasztotta vissza: 
a bátor lány két társnője segítségére sietett. Most már 
három leány vergődött a hullámok közt a halál torká
ban. Ekkor vergődött a partra egy Balázs P i p e r  János 
nevű legény, a ki szintén az örvénylő vízbe ugrott és 
az egyik leányt, C s é k i Piroskát sikerült is neki meg
menteni. A másik két leány a vízbe fuladt.

— Katonák, a kik fölebbvalóikat följelentik.
Nem mindennapi dolog történt Kassán. S c h w e i z e r  
vezérőrnagy szemlét tartott a kassai dandár csapatain 
és azt a szokásos formaszerü felhívást intézte a katonák
hoz, hogy a kinek valami panasza van, adja elő bátran, 
mert igazságosan fogják elintézni és nem lesz érte bán- 
tódása. Ezt a fölszólitást azért szokták a csapatokhoz 
intézni, mert a legénység nem igen mer a rendes fórum 
előtt előhozakodni jogos panaszával sem. A fölszólitás nyo
mán általános meglepetésre kivált a 34-es bakák sorá
ból egy sereg közlegény és élőszóval elősorolta azt a 
sok méltatlanságot és keserűséget, a mi a szivét nyomta: 
hogy egy hadnagy és egy őrmester üti-veri őket és bru
tális, elviselhetetlen bánásmóddal vérig kínozza a kato
nákat. S c h w e i z e r  vezérőrnagy tudomásul vette a 
panaszt és az eljárást nyomban megindította a hadnagy 
és az őrmester ellen.

— Uj repülőgép. A Londonban megjelenő Eng- 
lisch Mechanic címén komoly műszaki folyóirat legújabb 
száma arról ad hirt, hogy H o l l a n d  L. P. ismert 
amerikai mérnöknek, a ki a többi közt a legjobb ten
ger alatt járó hajót is szerkesztette, sikerült megoldani 
a repülés problémáját. A madarak repülését három év
tizeden át megfigyelve, olyan négy szárnyat készített 
bambuszból, a melylyel az ember minden motor nélkül, 
föl bir emelkedni a levegőbe s 80—150 kilométernyi 
óránkint való sebességei repülhet. Az egész masina nem 
kerülne többe, ötven koronánál. A föltaláló igy nyilat
kozik találmányáról:

A repülés csak akkor fog megerőltetésbe kerülni, 
ha nagyobb gyorsaságot akarunk elérni. A repülő szer
kezeten semmiféle erőforrás sincsen. A szárnyakat a 
vállra, karra és cipőre kell illeszteni, a mi férfinál egé
szen könnyen megy, a nőknél avonban, a ruha formája 
miatt nehezebben. A szárnyak jó minőségű bambuszból 
készülnek, szerkezetük igen egyszerű lesz. Fölszálláskor 
az első néhány szárnycsapás után megoszlik a repülő 
ember testének súlya a két pár szárny között, az arc a 
föld felé fordul, s a helyzet igen kellemes lesz. A le
szállás egészen simán, minden megrázkódtatás nélkül 
megy. A szárnyak irányát meg kell változtatni ilyenkor, 
a fölszálláskor alkalmazott állás ellenkezőjére, s akkor 
szépen leszállhat az ember. A repülőkészülék súlya

körülbelül huszonöt angol font. Kormánykészülék nincsen 
rajta s szükség sincsen rá. Ha egy szárny eltörik repü
lésközben, nem baj. Tovább szállni nem lehet ugyan. 
De a leereszkedés lassan, kisebb szögben történik s a 
földrejutás semmi megrázkódással sem jár. Nem esik 
baja a repülőnek akkor sem, ha esetleg két szárnya 
törik is el a levegőben. A repülőgép biztosabb a kerék
párnál s még biztosabb az automobilnál, mivel semmi 
sem korlátozza a mozgását, sem szűk utca, sem ember, 
sem kocsi összeütközéstől nem kell tartani, mert a ké
szülék oly finoman korlátozható, hogy még a legélén
kebb forgalomban is beválik.

V  w  V  V  V  V  V  V  V  Y  V  V  Y  Y  Y  V  V  Y  V  V  V  V  V  , r  , r  ", r  ', r  ', r  ", r  ",r  -,r "’ r  t r  í r  te  í r  í r

Szerkesztői üzenetek.
Körtvélyessy Sándor urnák, Széleslonka. Arra nézve, 

hogy a gödöllői méhészeti tanfolyamon egyenruhában kellene 
megjelenni, intézkedés nincs téve a rendeletben, miután pedig az 
egyenruha viselésére vonatkozó szabályrendelet annak viselését 
csak szolgálat közben követeli meg, nézetünk szerint az említett 
tanfolyamra polgári ruhában is mehet. Ha arcképes igazolványa 
nem lenne, mindenesetre jó lesz a féláru vasúti menetjegy vál
tására jogosító igazolványt szereznie, mert utiszámlájában csak a 
fél vasúti dijat számíthatja fel. — Sándor György urnák, Kecs
kemét. Köszönet szives soraidért. Hát bizony felénk is szomorú 
világ van, mert a nagy szárazság miatt kivált a takarmányfélékben 
és a kerti veteményekben nagy a hiány s ebben a tekintetben 
drágaságnak nézünk eléje. Most már egy kissé beesődzött s azt 
hiszem, hogy ez ha nem is sokat, de valamit mégis segít. Üd
vözlet ! — Győry Miklós urnák, Perjánios. Nagy Mihály urnák, 
N agy-N yires. Sajnos, a két uhut a hirdetés megjelenése után 
pár napra azonnal elkapta a nagyszebeni vadásztársaság. Ha valaki 
ismét hirdetne, azonnal értesíteni fogjuk. — Mázsa Imre urnák, 
Zalaegerszeg. A két adómentes fegyver tartására nézve a la
punkban már ismételten közölt 6755/1901. sz. földmivelésügyi, 
illetve a 2491/1891. számú pénzügyminiszteri rendeletek intéz
kednek. Adómentesen 2 csővü sörétes fegyver is tartható, termé
szetesen csak saját védterületben, szolgálati célokra, ehhez tartozik 
azonban a duvadak pusztítása is.

A kiadóhivatal postája.
Szmetán Mihály urnák, Feketepatak. A 2 koronát be

számítva, előfizetése az év végéig rendezve van. — Spangl Imre 
urnák, Szergény. A 4 korona beérkezett. — Gyürke József 
urnák, Lápafő . A beküldött 4 koronával múlt február hó végéig 
van előfizetve. — Zimányi Károly urnák, Vaskók. Szeptember 
végéig van előfizetve.

Hirdetések és pályázatok.

Ki ajándéKozná meg
lapunk szerkesztőjét egy lehetőleg betanított 
vizslával, vagy ha ilyen nincs, fejlettebb kölyök
kel? Az illető fogadja előre is a szerkesztő hálás 
3—3 _  köszönetét, v; .............

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak : Hirdetési dijak :
E g é s z  é v r e  ... ... ... ... 8  k o r .  g  Megjelenik minden vasárnap, 5  Egy hasábos garmond sor vagy annak
F é l  é v r e  ... ... ... ... ... A  ,, helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél
b e g y e d  é \ ’r c  ... ... ... 3  „ |j  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: | |  minden szó után előre beküldendő 4 fill.
„SzÁszvÁROsntö̂ vwTOMDAR̂ r̂ dmér̂ Szászvárosra, |  PODHRADSZKY EmIL. §  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
kéziratok a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők. ---- sékelt dijak egyezség Szerint. ----

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. szeptember 4. 49. szám.

Kürtös körerdész.
A kürtös kalács egyik speciális eledele az 

erdélyieknek, kivált a szászoknak s elterjedett- 
ségére nézve vetekedik a tordai pogácsával. 
Nem rossz eledel annak, aki barátja az olyan 
ételeknek, a melyben nincs csont. Megeszi azt 
szívesen gazdag és szegény egyaránt.

A kürtös körerdész már nem szegény em
bernek való csemege, ilyent csak nagyon nagy 
urak engedhetnek meg maguknak, a szegényebb 
fajta nép nem is igen tudja, hogy ilyen is van 
vagy lehet a világon. Hogy kell lenni és hogy 
nagy uraknak való, bizonyítani látszik egy több 
napi lapban megjelent pályázati hirdetés, me
lyet kuriózumkép mi is beiktatjuk lapunkba, 
még pedig annak is a legelejére, nehogy bár
kinek is elkerülje figyelmét, mert van abban a 
kürtösségen még más is olyan, a mi kiváló 
figyelmet érdemel. Az érdekes pályázat a kö
vetkező :

„Pályázat. Egy hercegi uradalomhoz szakkép
zett k ö r e r d é s z  k e r e s t e t i k ,  ki föltétlenül 
megbízható egyén, jó vadász és kürtös. Járandóságai 
a lótartási átalány beleértésével: 1400 korona kész
pénz, 7 hold szántóföld haszonélvezete, 4 darab 
szarvasmarha-tartás, lődijak és egyenruha. Ajánlatok 
n é m e t  n y e l v e n  „M. S. 50“ alatt Malackára 
(Pozsonymegye) intézendők."

Ugyanennek az uradalomnak egy másik 
pályázatát is volt szerencsénk látni s ugyancsak

napilapok hirdetési rovatában, a melyben főer
dészt keresett, akadémiai képzettséggel, de szinte 
azzal a feltétellel, hogy a pályázó jó kürtös 
legyen.

Annak, hogy ezek a pályázatok sem az 
Erdészeti Lapok, sem a Magyar Erdész, sem a 
Vadász Lap sem pedig a mi lapunk hasábjain 
az illető uradalom nem hirdette, keli valami 
hátterének lenni s mi a szöget fején véljük 
találni akkor, a midőn annak a véleményünk
nek adunk kifejezést, hogy ez egyenesen azért 
történt, hogy szakközlönyök ne vehessenek arról 
tudomást s ne legyen alkalmuk kiböngészni 
abból olyan dolgokat, a melyeket nem csak 
lehet, de kell is szóvá tenni minden magyar 
szaklapnak.

A mint a pályázatból kivehető, azt egy 
hercegi uradalom bocsátotta ki, mely azonban 
nevét óvatosan eltakarja „M. S. 50“ alá, mert 
ilyen jel alatt kívánja a kérvényeket Malackára, 
Pozsony vármegyébe címezni.

Utána néztünk az Erdészeti Zsebnaptárban 
s itt úgy találtuk, hogy Malackán hercegi ura
dalom csakugyan van, -és pedig herceg Pálffy 
Miklós hitbizományi uradalma s igy alapos a 
gyanúnk, hogy az említett pályázatokat is ez az 
uradalom hirdette, bár lehetne az egészet mis- 
tifikációnak is venni, mert akárhányszor akad
nak ilyen jeligés hirdetések, melyeknek csak az 
a céljuk, hogy a tapasztalatlan pályázók állás
szerzés ürügye alatt megsarcoltassanak.
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Feltéve azonban, hogy a pályázatot csak
ugyan az a hercegi uradalom tette közé, elő
térbe lép az a kérdés, hogy tulajdonképen mi 
közünk van nekünk ahhoz s mit ártjuk magun
kat más emberek dolgába. Hát nehogy fogadat- 
lan prókátoroknak látszassunk lenni, rövid pár 
szóban elmondjuk itt azt, hogy mit találunk 
olyan kivetni valót a pályázatban, a mi minket 
nem csak feljogosít arra, hogy a pályázat tar
talmát bonckés alá vegyük, de egyenesen köte
lességünkké is teszi azt.

Első, a min a pályázat olvasásával megüt
köztünk, az, hogy az ajánlatok n é m e t  nyelven 
küldendők az előbb említett jelzés alatt. Egy 
magyarországi hercegi uradalom tehát, a mely
nek tulajdonosa még hozzá tőzsgyökeres magyar 
mágnás, nem a hazai hivatalos nyelven, hanem 
a nekünk idegen német nyelven kívánja a hozzá 
intézett pályázati kérvények megszerkesztését. 
Már bocsánat, nem vagyunk sovinisták, hanem 
ez még sem járja. Ha egy Németországból ide 
szakadt s nálunk birtokossá lett mágnás megtartja 
német anyanyelvét s uradalma hivatalos intézke
déseit is ezen a nyelven téteti, ezt még értjük s 
ha nem is helyeseljük, de nem is kárhoztatjuk; 
utóvégre is az anyanyelv mindenki előtt kell 
hogy szent legyen, hanem ha ilyet egy magyar 
mágnásnál tapasztalunk, annak elitélésére nem 
találunk elég súlyos szavakat.

Azzal már régen tisztában vagyunk, hogy 
nagy uraink előszeretettel importálják hozzánk a

német és cseh jágereket és förstereket s még 
kocsisuk is ha véletlenül magyar, leberetváltat- 
ják a bajuszát, hogy legalább külsőleg megné- 
metesitsék, zsinóros nadrág helyett pedig térdig 
érő bugyogóba s azon alul kamásliba bujtatják, 
szóval kiforgatják emberi mivoltából s ez eléggé 
sajnálatos dolog, de hát utóvégre is bele kell 
törődnünk, mert ebben nekik senki sem paran
csolhat, annyit azonban joggal megkívánhatunk 
tőlük, hogy az ilyen német hadat legalább ti
tokban csempésszék be s ne tegyék nyilvánossá 
a lapokban is hazafiatlanságukat.

Hogy ez nagyurainknál — tisztelet az egyes 
kivételeknek — igy van, bizonyítja, hogy her
ceg Eszterházy uradalma a csak minap létesí
tett egy tuladunai vadászati hivatalhoz beosztott 
1 fővadász, 3 közvadász és 9 kerülőből álló 
személyzeténél a német nyelvet mint kelléket 
kötötte ki s a fővadász, ki állomását már csak
ugyan el is foglalta (nevét nem akarjuk emlí
teni,) egy kukkot se tud magyarul.

A közölt pályázatnál tehát ez lenne az egyik 
s talán a legfőbb kifogásunk.

A másik kifogásunk, melyet a pályázat tar
talma ellen emelünk, annak egyik szinte komi
kus kívánalma, nevezetesen az, hogy a pályázó 
körerdésznek vagy főerdésznek jó kürtösnek 
kell lennie. Lesznek tehát ezután már trombi
tás erdészeink is. Jó ezt tudni most, a mikor 
éppen a Selmecbányái erdészeti akadémia re
konstruálásán fáradoznak, legalább igy ideje-

A japánok tűzkeresztsége.
Az immár félesztendős japán-orosz háborúnak 

mostanáig is egyik legjelentősebb eseménye a Jalumenti 
ütközet, a szárazföldi japán hadsereg tűzkeresztsége. A 
Jalu-folyó mandzsuriai partján levő magaslatokon Vicsu- 
val szemben volt az oroszok első védelmi vonala, ezt 
kellett áttörniök a japánoknak, hogy Mandzsúriába be
nyomulhassanak s újabb csapataikat már Mandzsúriában 
szállíthassák partra, a melyekkel azután Port-Arturt el
zárták az orosz hadseregtől. A japánoknak erről a kö
vetkezményeiben nagyfontosságu győzelméről számol be 
alább egy európai szemtanúnak, Gottberg Ottó berlini 
újságírónak leírása. Gottberg Szeultől kezdve Korea 
északi részén át kisérte a japán csapatokat egész a

Jaluig, a hol az első nagy szárazföldi csatát végig néz
hette az orosz csapatokkal szemközt levő magaslatról. 
Leírása ezért különös érdeklődésre tarthat számot annál 
inkább, mert élénk közvetetlenséggel úgy adja elő a 
Jalu-menti tragédiát, a mint a szeme előtt lejátszódott.

. . . Ragyogva kelt föl a nap, május elsejének 
napja, a Jalu napja, az orosz sereg ellensége, de a ja
pánok hűséges barátja. Egy nagyobb esőzés az utlosó 
három nap alatt megakadályozhatta volna a japán gya
logságot abban, hogy a folyót átgázolja.

A fehér homokon a zöld magaslatokon milliárdnyi 
harmatcsepp csillogott. Virágzó tavaszi pompában dí
szeinek a hegyek lejtői. Hűvös, friss és tiszta volt a 
levegő. Lenn a völgykatlanban villogva fénylenek a 
fegyverek. A katonák arca örömtől ragyog. A tisztek 
mellén ragyognak a rendjelek, oldalukon csörög a kard. 
Valóban napfényes ünnep volt ez a nap!

Pontban hat óra 30 perckor a japán tüzérség had
állásában elsütik az első ágyút. Mielőtt a folyó völgyé
ben tompán és kihivóan visszhangzott dörrenése, szem-
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korán lehet gondoskodni egy trombitás tanszék 
felállításáról. Örüljetek, akadémikusok, ezentúl 
nem lesz a fő kivánalom, hogy az erdészeti 
szakmában legyetek kitűnőek, sőt ennek isme
rete talán egészen fölöslegessé is válik; elég 
lesz, ha jól trombitálni megtanultok s előhala- 
dástok a hercegi uradalmakban biztosítva lesz.

Oda jutottunk tehát, hogy hazánk egyik 
büszkeségét, az erdészeti tiszti személyzetet 
nagyúri passzióból muzsikássá degredálják s 
trombitáltatnak vele. Az, hogy ez a trombitálás 
csak a vadászatra szorítkozik, — mert nem 
gondoljuk, hogy a pályázatot kiíró uradalom tu
lajdonosa az asztalnál akarja vendégeit fő
vagy körerdésze kürtölésével mulattatni, — nem 
sokat enyhít az eset súlyos voltán, mert akár
hogy vesszük is a dolgot, meglehetősen lealázó 
dolog az, hogy egy akadémiát végzett, a mű
veltség magas fokán álló férfiú a kürtös sze
repére legyen kárhoztatva. Ha a nagyuraknak 
szép kürthangokban tetszik gyönyörködni, ám 
fogadjanak fel maguknak erre külön kürtösöket, 
találnak a katonabandákban elég kitűnő cseh 
trombitást, aki szebben fogja fújni a vadász
kürtöt mint a legkitűnőbb akadémikus.

Midőn pedig ilyetén módon tiltakoznánk 
az erdőtisztek lealacsonyitása ellen, legyen ne
künk megengedve, hogy az eszmetársulás elvé
nél fogva kissé kitérjünk az altisztek hasonlatos 
viszonyaira is.

(Folytatása következik.)

ben az Aiho-szigettől keletre levő magaslaton fölvillant 
a lecsapott gránát. Ez a lövés volt a jeladás.

A következő pillanatban a föld megremegett lábunk 
alatt s tulnan a lejtő inogni látszott. Kétszáz ágyutorok 
okádta feléje a pusztító tüzet. Megkezdődött a csata 
érces zenéje cikkázó villámlással és füsttel s az ágyuk 
menydörgő zajának a széles völgyben végighangzó 
dübörgő visszhangjával. Kicsinek, aprónak érezte magát 
az ember s önkéntelenül elnémult.

Teljes tiz percig repült a lejtőkön visszhangozva 
a japánok érces kihívása át az orosz magaslatok felé, 
minden dörrenésre várva a választ. De csak visszhangja 
tért vissza a folyón át hozzánk. A magaslatok némák 
maradtak.

A katonák egymásra néznek s szemük néma kér
dést fejez ki. A kapitány fejét csóválja.

Az ágyúzás tovább folyik. A japán gránátok az 
ellenséges magaslatokon minden darabka területet végig 
tapogatnak. Minden csúcs fölött srapnellek robbannak 
szét. A magaslatok némák maradnak.

A téli gyümölcs elraktározásáról.
A ki a piacokat és a kereskedelmi szokásokat ta

nulmányozza, hamarosan rájön arra, hogy a közvetítő 
kereskedelem félárukat venni nem szeret, sőt ellenkező
leg csak a teljesen kész árukat veszi át, olyan állapot
ban a minőben azt a fogyasztók keresik. Már pedig az 
értékesebb téliérésü alma- és körtegyümölcsök akkor, a 
mikor a fájukról lekerülnek, fogyasztásra még nem valók: 
éretlenek. A ki az ilyeneket ősszel piacra viszi, arra 
sem számíthat, hogy azt a fogyasztók megveszik és 
majd elraktározzák, — hiszen nem is tudnák hová? 
— sem a kereskedők nem hajlandók raktárakat rendezni 
be erre a célra. De nem is ismeri se a közönség, se a 
kereskedővilág annyira a gyümölcsfajtákat, hogy a még 
éretlen, kemény, élvezhetetlen gyümölcsben képes volna 
felismerni azt az értéket, a mely azt a gyümölcsöt majd 
több hét, sőt talán több hónap múlva méltán megilleti; 
igy aztán meg se veszi azt, vagy ha igen — akkor csak 
potom áron. Innen van az, hogy téli almafajtáinkat ősz
szel többnyire a külföldi almaborgyárak számára vásá
rolják össze rendkívül alacsony áron, télen át pedig — 
nem lévén eltartott almánk — Stájerországból, Cseh
országból özönnel hozzák piacainkra a selejtes gyümöl
csöt, a melyért 3—5-szörösét is fizetjük annak az áru
nak, a mit ősszel elvesztegetett sokkal finomabb gyü
mölcseinkért kaptunk. A Tirolból behozott őszi almák 
árát pedig még csak össze se lehet hasonlítani a mi 
almáink őszi áraival.

A téli gyümölcsöt tehát el kell raktározni.
A hibás gyümölcsöt természetesen sehol és sehogy 

sem lehet huzamosabb időn át romlatlanul megtartani,

A gránátok ‘messzebb tapogatóznak túl a folyón. 
Hangosabban, zajosabban szál az ágyuk torka. Odaát 
néma csend.

Kuroki vezérkara előtt a domb tetején állott, né
hány száz méternyire tőlünk. A messzelátón át minden 
arcot jól meglehet ismerni. Minden arcról egy kérdés 
volt olvasható. — Gyakran pillantottam át oda az utolsó 
percek alatt: az emberek jobban érdekeltek, mint az 
események.

Az imént Kuroki még nyeregben volt. Most le
szállód a lováról. Kezét kardja markolatán tartva állott, 
szétterpesztett lábbal. Kissé meggörbült, felső teste előre
hajolt. Szeme csaknem fehér bajuszán át a néma ma
gaslatokat fürkészte. Kuroki ezúttal nem szivarozott! 
Bizonyára előtte is az a kérdés lebegett, a mely lenn 
három hadosztály sorait foglalkoztatta s fönn a tisztek 
és nézők suttogva közeledtek egymással: Elvonultak 
volna az oroszok ?

Volt még egy lehetőség: megvárják a támadás 
kifejlődését, hogy azután biztos állásaikból zúdítsák a
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de még a hibátlan gyümölcs is csak megfelelő helyi
ségben őrizhető meg ép állapotban.

Szokták ugyan a nagyon kemény husu és nem 
érzékeny fajtájú almát a vermekben is teleltetni, de köny- 
nyen érthető, hogy az ilyen összehalmozott gyümölcs, 
ha egyéb baja esetleg nem történik is, mindenesetre 
megnyomódik és a nyomások helyén megfoltosodik; az
után meg is dohosodik. Az ilyen gyümölcsnek pedig 
nagyon kevés piaci ára van.

Finomabb almafajtáink és körtéink eltartásához al
kalmasan épített és berendezett helyiségre van szük
ségünk.

Az ilyen helyiség jó hűvös, nem igen változó hő
mérsékletű, de mindenesetre fagymentes legyen. A meg
fagyott gyümölcs, ha kienged a fagya, igen gyorsan, 
jóformán már néhány óra alatt, rothad, elpusztul. Ne 
legyen hát az eltartó helyiség kitéve a téli zord időnek, 
a fagyasztó szeleknek; vagy ha ez el nem kerülhető, 
akkor megfelelően védelmezve legyen körös-körül és fe
lülről a fagy behatolása ellen. Ne legyen az eltartó he
lyiség levegője se túlságos száraz, se túlságos nedves. 
Nagyon száraz levegőben a gyümölcs gyorsan fonnyad, 
nagyon nedvesben meg könnyen tanyát üt rajta a pe
nész. Ne legyen a helyiség nagyon világos, mert az 
ilyenekben az érés nagyon rohamosan lehet; a miért is 
a legjobb, ha a helyiséget a gyümölcsraktározás idején 
besötétitve tartjuk.

A kinek lakó- vagy gazdasági épülete belsejében 
van olyan felesleges helyisége, pincéje vagy kamrája, a 
mely a fenti kivánalmaknak megfelel vagy kisebb vál
toztatásokkal ilyenné átalakítható, az könnyen berendez
heti ezt gyümölcskamarának; mindössze még a belső 
berendezésről kell gondoskodnia, a mit egy kis ügyes
séggel maga is elkészithet. De már a kinek ilyen he
lyisége nincs, az kénytelen ilyenről gondoskodni.

T a 11 i á n földmivelésügyi miniszter rendeletére az

pokol tüzét a japánokra. Japán gyalogos őrjáratok és 
koreai kémek mág tegnap azt jelentették, hogy húszezer 
orosz áll Antung és Csiléencsang között.

Nem volt kizárva, hogy sértetlenül állanak a ma
gaslatok mögött, a melyektől Kuroki gyalogságát, a mi
kor már átkelt a Jalun, mindössze 1200 méternyi ho
mokos térség választotta el. De lehetséges volt az is, 
hogy éjnek idején megkezdték a visszavonulást. A néma 
magaslatok ez utóbbit látszottak bizonyítani. E percek
ben bizonyára voltak, a kik visszagondoltak Oroszor
szágnak egy másik, hatalmasabb ellenségére, a ki Orosz
országban csak elhagyatott pozíciókat talált s végül a 
serege mégis megsemmisült.

Kurokin külsőleg nem látszott a felelősség súlya, 
a mely ránehezedett. Belsejében talán katonai pályá
jának legnehezebbb óráját élte át. Láttam, a mint or- 
donnánsza átadta szivartárcáját, egy szárnysegéd égő 
gyújtót tartott eléje, kezével óva a lángot, Kuroki újra 
szivarozott, lassan mint a ki élvezi a dohányzást, még 
mindig fürkészve a magaslatokat. Azután megfordult. A

olcsó gyümölcskamrák normál-terveit Jánosházy László 
kir. mérnök elkészítette. Összesen négy terv készült, a 
legdrágább se éri el az 1500 koronát. A terveket helyén
való lesz figyelembe venni.

A ki a gyümölcsét téli eltartásra szánja, az nagy 
gondot fordítson a fajták megválasztásán kívül a gyü
mölcs épségére.

Mindenek előtt ne szedje a gyümölcsöt le tulko- 
rán. Az ilyen gyümölcs ugyanis eltartás közben több
nyire megfonnyad, a nélkül, hogy teljesen megérne; 
nem lesz a körte olvadóhusu, leves és ízletes, hanem 
káposztatorzsához hasonló kemény, roppanós husu és 
izeden s többnyire fanyar marad. A késő érésű gyü
mölcsöt legjobb október közepén vagy annak vége felé 
szedni le, vagyis addig a fáján maradhat az, a mig a 
levelek épek, mert ez ideig a gyümölcs folyton fejlődik; 
de szedjük le akkor a mikor az időjárás már fagyokkal 
fenyeget. Esetleges kisebb deret az ilyen gyümölcs ár
talom nélkül kiáll. Esős időben szedni a gyümölcsöt 
nem ajánlatos. Lerázni vagy leverni a fájáról a gyümöl
csöt nem szabad; tiszta kézzel kell azt, egyenként meg
fogva, óvatos csavarintással leválasztani a fájáról; még 
pedig ügyelve, hogy a szára és a hamvassága ép ma
radjon, továbbá, se valamely galy, se a körmünk meg 
ne sértse; a legkisebb karcolás, a mi talán nem is lát
szik, a gyümölcs korai pusztulását okozhatja. Ajánlatos 
a kéz körmeit előzetesen levágni, vagy pedig keztyüs 
kézzel dolgozni. A leszedett gyümölcsöt finom fagyapot
tal vagy vattával kipárnázott lapos kosarakba vagy a 
nyakba vetett széles tarisznyába kell elhelyezni; lehet a 
gyümölcskamrából kihozott fiókokba is rakosgatni, szé
pen egymás mellé, nem pedig egymásra halmozva.

A leszedett gyümölcsöt valamely zárható, egész
séges (nem penészes) és hűvös helyiségbe kell beszál
lítani és ha ott fajták, nagyság, épség és szépség sze
rint gondosan átválogattuk, azután helyezni el az előze-

szárnysegédek közelebb léptek hozzá, azután lovukra 
kaptak, a melyek száguldva siettek le a lejtőn.

Kevéssel 7 óra 30 perc után a folyó túlsó part
jától elindult a gyalogság. Stirü sorokban haladt előre, 
követve a tartalék széles soraitól. A part fehér homok
ján tisztán látszott minden egyes ember alakja kék 
egyenruhájában, a mely pompás, hasonlithatatlan cél
pontul szolgál az ellenségnek.

Saját gránitjaik taktusánál haladtak v előre a kék
ruhás emberkék. A tisztek messze elől, a szárnysegédek 
a lövészek vonala és a tartalék között, egészen úgy, 
mint a gyakorló-téren. Két dandár vonult igy egy ezer
kétszáz méteres síkságon a mukdeni országúitól két 
oldalt emelkedő magaslatok ellen.

Erre a pontra irányult most, a gyalogság támadá
sát elkészítve, a japán ütegek tüze. Srapnellek robban
tak az országút mellett kétoldalt emelkedő lejtőkön s 
gránátok hullottak a falu szalmával födött tetőire. Itt is, 
ott is lángoszloppá változott egy-egy ház, hogy azután
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tesen, teljesen kitakarított, kimeszelt és kisurolt, sőt több 
nappal előbb jól kikénezett és zárva tartott kamarába. 
Itt gondunk legyen rá, hogy a fiókok aljára teregetett 
finom fagyapotra a gyümölcs úgy helyeztessék el, hogy 
egymást ne érintse s az alma szárával lefelé fordittasék, 
a körte pedig oldalára legyen fektetve. A legfinomabb 
gyümölcsöket szokás egyenként puha selyempapirosba 
is begöngyölni, hogy a ráncosodástól annál jobban meg- 
védelmeztessék. Az is szokásban van, hogy az igy egyen
ként begöngyölt gyümölcsöt papiroslaska, vagy finom 
fagyapot közé mindjárt ládába csomagolják és igy tart
ják el szállításra készen. Ez azonban csupán a nem 
gyorsan túlérő almafajtákra ajánlatos eljárás, a melynek 
alkalmazása különösen a gyümölcs megráncosodása el
len nyújt ólaimat. Mindenesetre célszerű azonban a fiókba 
berakott almákat közös papiroslappal lebontani, a mely
nek felemelése után az egész fiók tartalmát egy pillan
tásai végig szemlélhetjük, hogy a netán romlókat, vala
mint a kellően érni kezdőket kiválogathassuk.

Ha a gyümölcsöket beraktároztuk, egy hőmérőt 
beakasztunk a kamara közepén levő állványra, azután 
gyengén megkénezzük a helyiséget, vagyis néhány kén
szeletet drótra akasztva, meggyujtunk és alája egy tá
nyért teszünk, hogy a lecsepegő ként felfogja és a be- 
sötétitett kamrát elhagyva, gondosan bezárjuk. Pár hétig 
be se megyünk oda s később is csak akkor járunk be, 
ha a gyümölcsöt az érés ellenőrzése céljából, vagy a 
szállításra szánt gyümölcs kihozatala végett látogatjuk, 
mely alkalommal a netán romlani kezdő gyümölcsöt is 
eltávolítjuk. Téli időben, ha szigorú hideg van, beme
netkor megszemléljük a hőmérőt, vájjon nem fenyegeti-e 
a fagy kamaránkat, a minek jól épített kamarában tör
ténnie nem szabad, de ha megtörténnék: kis kokszos 
kályha beállításával kellene ellene védekezni. Eltávozás
kor meggyujtunk pár kénszeletet és újból gondosan be
zárjuk az ajtókat.

Ha azután kamaránk tejesen kiürült, alaposan ki
tisztogatjuk azt, különösen az almákból netalán kibújt 
almamoly-hernyók bábjaitól, a melyekből a molypillék 
tavasszal kibújnának és ha szabadba jutnának, pusztító 
munkájukat megkezdenék. Éppen ennek meggátlása vé
gett ajánlatos a kamarát az almamoly-rajzás idején állan
dóan csukva tartani és közben ismételten kikénezni.

I l i m a w itm m sm ttm m im ím
f i H asznos  T u d n iva ló k .
ü 1 $ 3 33 555555555511353535355^ 8 3

T a k a r m á n y p ó tló  a n y a g o k .
Kétségtelen dolog, hogy a takarmányszükség ezen 

nehéz esztendejében olyan takarmányanyagokra is ki 
kell terjeszteni a gazdáknak a figyelmüket, amelyekre 
máskor ügyet sem vetettek, vagy amelyeket nem is 
ösmernek talán. Ma már alig lehet reménység arra, 
hogy a tarlóba vetett növények hozama segíteni fogja 
gazdáinkat: ezt a reménységet a száraz időjárás végleg 
elvitte. Más segitőeszközökhöz kell tehát fordulniok 
azoknak a gazdáknak, akik jószágjukat ki akarják te
leltetni.

Szükséges lesz:
1. hogy a szalmát ebben az évben nagyobb mér

tékben használjuk a takarmányozásra;
2. most és majd később is olyan anyagokat, me

lyek eddig ritkán, vagy egyáltalán nem kerültek takar
mányozásra, melyek azonban erre a célra egészen jól 
fölhasználhatók, a takarmányozásnál lehetőleg elővé
tessenek ;

3. hogy az erőtakarmányszereket télire jókor sze
rezzük be, vagy biztosítsuk, mert ezeknek az ára foly-* 
tonosan emelkedni fog előreláthatólag.

A szalmának kiterjedtebb takarmányozása termé-

hamurakássá ömöljék össze. A szél füstfelhőket visz a 
hegyekre, de a magaslatok némák maradnak.

Közben előre haladnak a kékruhás emberek, las- 
asbban átgázolva a parti homokot. Mögöttük ordítanak 
az ágyuk. A gránátok mutatják az utat, előre oda a 
hová gyilkolva és pusztítva lecsap öklünk!

menydörgés tulharsogja. A jégverést követi a zivatar. 
Hangosabban, mint azelőtt, sistereg a szoros felé a 
japán ütegek gyilkos lehelete. Derék orosz legénység 
volt, a mely e minden oldalról egy helyre koncentrált 
srapnell-tüzelés következtében ott maradt — hogy ne 
is kelljen föl többé. Tisztelet a legyőzöttnek is !

Ezer, majd kilencszáz méternyire közelednek a 
lövészek az ellenséges hadállás kulcsához, szoroshoz. 
Az oroszok úgy látszik, csakugyan elhagyták. A magas
latok némák maradnak.

Már csak nyolcszáz méter választja el a kék vo
nalat céljától. Ekkor kitör a pokol tüze. Mint a mikor 
apró jégdarabok hullanak millió számra az aszfaltra. 
Csattog és ropog, mint ezer éles ostorcsapás.

A kékruhás emberek megriadnak. Haboznak, de 
nem állanak meg. Sőt még gyorsabban haladnak előre 
zászlóik és tisztjeik nyomában.

Sürü felhő takarja e közben a tüzelő ellenség 
haladását jobbra-balra a szorostól, hiszen füstelen pus
kaport használnak. A puskaropogás nem szünetel, de a

Már e helyen megjegyzem, bár paradoxonnak lát
szik, hogy a japán gyalogos dandárok támadását csak
nem kizárólag az ágyutözelés hajtotta végre. Becslésem 
szerint legalább négyezer puska működött orosz részről. 
Egy óra alatt midegyik legalább száz lövést tett, a 
mivel semmi arányban sincs a négy dandárnak hatszáz 
embernyi vesztesége. De az orosz tüzelés csodálatos 
hatástalanságát minden néző megértette, a ki a japán 
tüzelés precíz és valósággal pokoli tüzét látta. Az ágyú
zás nem hagyott időt az oroszoknak, hogy összeszedjék 
magukat . . .

(Vége következik.)
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szetesen a legközelebb fekvő eljárás. Persze, a szalma- 
szecskát a jószág csak bizonyos határig veheti föl s 
azért olyan elkészítési módokról kell majd gondoskodni, 
melyek nagyobb szalmamennyiség fölvételét teszi lehe
tővé. Ilyen mód az, hogy a szalma és törekszecskát melász- 
szal keverjük. Hogy a szarvasmarha nagyobb mennyiségű 
szalmát vehessen föl, aromatikus anyagokat, mint maláta
csirát, olajpogácsalisztet stb. is adhatunk hozzá a szalmához 
és a keveréket megnedvesitett állapotban 24 óráig hagyjuk 
állni, miáltal kismértékű savanyodás áll be, a szalma meg
lágyul és valamivel könynyebben lesz emészthető.

A normális viszonyok közt kevéssé, vagy elálta- 
lában nem használt anyagok közül a takarmányozásra 
most felhasználható a falomb, a vadgesztenye és tölgy
makk, a fürészpor, vad- és kultúrnövények levélzete.

A falomb takarmányul nagyon jó. A nyár-, hárs-, 
juhar-, tölgy-, bükk-, nyír-, akác-, mogyoró és szilfák 
levei gyakran takarmányoztattak már egyes vidékeken, 
és részben nemcsak szükségtakarmányul szolgálhatnak, 
hanem igazán jó takarmányt adhatnak a szarvasmarha, 
juh és kecske részére, a lombtakarmány táplálóértéke, 
— amig zöld, — gyönge, sőt közepes széna tápláló
értékével egyenlő; ha már sárga és lehulláshoz közel 
áll a lomb, akkor értéke a jó szalma értékére csökkent. 
A szedett lombból 1000 kgr. élősúlyra naponként egész 
10 kgr. adható. Ez a mennyiség csak hasznos lehet, 
ártalmas csak akkor lehetne, ha a leveleket gombák, 
vagy levéltetvek nagyon megtámadták volna. A levele
ken kívül a fák zsenge ágacskái is értékesek és szin
tén közepes, vagy gyönge szénával egyértéküek. Ezek
nek a föltakarmányozásához kívánatos, hogy előbb 
taposással, vagy máskép összezúzzuk, ami azonban 
nem okvetetlenüi szükséges, ha az állatok fogazata jó 
és az ágak még nem igen fásak. Az összetaposott, zú
zott lombmennyiséghez azután 1% malátával és vízzel 
keverve erjedésnek tehető ki és végül az egész keverék 
forróvizzel, moslékkal, vagy mással leforrázható. Ez a 
takarmány ugyanolyan mennyiségben adható a jószág
nak, mint a lombtakarmány. A tűlevelű fák tűi és ágai 
gyantatartalmuknál fogva kevésbbé alkalmasak a takar
mányozásra. (Folyt, köv.)

m K ü l ö n f é l é k .• r *
* A Niagara vetélytársa. Ha az öreg F 1 a m- 

marion becslése szerint immár 30.000 esztendős Niagara, 
az Erié és Ontario közt ki tudna kelni folyamágyából és a 
felhők fölé emelkedve áttekinthetne Dél-Afrikába a be- 
csuánok földje felé, a hol dörögve zuhan alá a Zambézi 
folyó vize; bizonyosan elöntené a sárga irigység és el
keseredésében azontúl még ingerültebben paskolná a 
gránit kősziklákat és a mohos padmalyokat, melyeken 
porrá zúzná magát. Az elkeseredésre lenne is oka az 
amerikai vízesésnek, mert látná, hogy az afrikai Viktória 
vízesés, a mely mellett el fog vezetni a kairo-fokvárosi

vasút, óriási méreteivel és csodás természeti szépségei
vel ma-holnap elfogja tőle hódítani a turistákat. Már 
úgyis megcsappant azok száma, a kik a Niagara iránt 
érdeklődnek és ez nem is csoda mert a természet e 
gyönyörű játékát ma már jóformán az ipar fogta szol
gálatába. A hatalmas folyam vízesés előtti részéből 
egyre-másra vezetnek el csatornákat ipari üzemek cél
jaira. Tavaly előtt az óriási folyam az esés fölött már 
oly sekélylyé vált, hogy át lehetett rajta gázolni. Tavaly 
azután megjelentek a parton egy kanadai gyár mérnökei 
és újból elvezettek oldalt egy hatalmas ágat. így sorvad 
el lassankint a hajdani vizezés örökké zuggó hullámárja 
és Alvahélát, a kedvesét sirató szépséges királyleányt, a 
kinek könnyeiből indián monda szerint ez a hatalmas 
v í z  születik, a pörölyök kattogása és a nyers ipari lárma 
egy napon elűzik a parti berkekből. Annál szebb jövő 
integet a Viktoria-esés felé. A természetnek e csodaszép 
játéka felé nemsokára özönleni fognak a turisták ezrei. 
Egy függőhidat terveznek a közelében, a melyen a kép
kairói vasút vonatai fognak majd keresztül robogni, me
lyek ablakaiból láthatják majd a globe trotterek a 120 
m.-ről, tehát a Niagaránál félszer magasabbról aláomló 
fönséges víztömeget és megüti majd fülünket a vízesés
nek mérföldekre elhangzó dörgése. A „Bömbölő-füst“- 
ről, a hogyan a benszülöttek a Viktoria-esést nevezik, 
ma még jóformán csak annyit tudunk, a mennyit L i- 
v i n g s t o n n e  jegyzett fel róla, az ő „Missionari Tra- 
vers and Researches in South-Afrika“ cimii müvében. 
Ebből a forrásból tudjuk, hogy a zuhatagot három ol
dalt buja, erdős hegylánc környezi. „A zuhatagtól mint
egy fél mérföldnyire elhagytam a kánoét, a mely idáig 
hozott, — írja Livingstonne — és utamat egy könnyeb
ben kormányozható lélekvesztőn folytattam. Az áramlás 
csakhamar elkapott és gyorsan ragadott magával ama 
hely felé, a hol a part meredek sziklái közt a folyam 
vize a mélybe zuhan alá. Mielőtt elérné ama helyet, a 
hol a talaj hirtelen megszűnik és a meder csonkán vég
ződik, egy kis virágos zöld sziget szakítja két hatalmas 
ágra, mely közvetlenül a meredek szélén nézegeti üde 
arculatát a rohanó víztükörben. Egy ideig az a vesze
delem fenyegetett, hogy az ár elragad és magával ránt 
a borzasztó mélységbe, de szerencsére most kisebb volt 
a vízállás, mint rendesen és igy kitudtam kötni a Kert
sziget partján. Innen gyönyörűen bontakozott ki köd
ruhájából a tájkép. Egy kis magaslatról lehetett látni a 
völgybe is, a hol a Zambézi csillogva és kanyarogva 
folytatta útját a tenger felé. Maga a csonka felső me
dence tőlem nyolcvan lábnyira ontotta alá a vizet. A 
sziget másik partjáról, mely a meredély fölött szögelett 
ki, magát a habzó, zuhanó víztömeget is lehetett látni,, 
a mint szerte porzott lent a bazalt sziklákon." Ilyen bá
jos képet fest a Viktóriáról a nagy Afrika-utazó. A mai 
kor kalmárlelkü gyermeke azonban elsősorban nem a 
szépet, hanem a hasznosat keresi. így a „The African 
World Animál" már ki is számította, hogy a Zambézi 
esése harmincöt millió lóerőt képvisel, a melyet 3000 
mérföldnyi sugaru körben mindenüvé el lehet majd 
vezetni. _______

T I  Ú J S Á G
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Utolsó hónapjában vagyunk lapunk VlII-ik 
évfolyamának s így kérjük mindazokat, kik erre 
még hátralékban vannak, hogy úgy hátralékukat, 
valamint uj előfizetésüket még e hó folyamán be
küldeni szíveskedjenek, hogy neveik az uj évfo
lyam nyilvántartásába átvezethetők legyenek. A 
lejárat mindazoknál, kik augusztus 26-ig beküld- 
ték tartozásukat, a cimszalagra van jegyezve.

—  E rdőövi és v a d ő r i sza k v izsg á k . A z e r 
d ő ő r i s za k v iz sg á k  fo lyó  év i október hó 19-én  
és a z  e rre  következő  napokon  B u d a p es ten , 
P o zso n yb a n , B esz te rczeb á n yá n , M  iskolczon , 
K a ssá n , M á ra m a ro ssz ig e ten , K o l o z s v á r o n ,  
B ra ssó b a n , N a g y  szetten ben, T em esváron , P é 
cse tt és S zom bath elyen , a vad  ő r i v izsg á k  p e d ig  
a z  erdőőri s za k v iz sg á k k a l kapcso la to sa n  B u 
d a p es ten , P o zso n yb a n , S zom bathelyen  és K o
lo zsváron  a vá rm eg y e  székh ázában  délelő tt 9 
ó ra k o r  fo g n a k  m eg k ezd e tn i és fo ly ta tó la g  m eg
ta r ta tn i. F e lh iva tn a k  m in d a zo k , a k ik  a z  e r 
dőm r i s za k v iz sg á t vagy a va d ő ri v izsg á t le ten n i 
ó h a jtják , hogy h ite les b izo n y ítv á n y o k k a l fe l
sze re lt fo ly a m o d v á n y a ik a t a v izsg á k  székhe
ly é re  nézve illetékes k ir . e rd ő  fe l  ügyelőhöz fo lyó  
év i október hó 1 -ig  n y ú jtsá k  be.

—  Elvágta a gyermeke nyakát. Egy elméjében 
megháborodott, szerencsétlen asszony borzalmas csele
kedetéről ad hirt egy szegedi távirat. A szerencsétlen 
asszony G y u r i c z a Olga, G y u r i c z a Lipót szegedi 
gyógyszerész feltűnő szépségű leánya, a ki kilenc hó
nap óta elváltán él a férjétől, M o r a c z a dr. orvostól, 
a kihez ezelőtt három esztendővel ment feleségül. A 
fiatal asszony, a ki már harmadfél esztendeje idegbajos, 
darát adott enni tizennégy hónapos gyermekének. A kis 
gyermek nem akart enni és eldobta a tányért, a mire 
a beteglelkü asszonyt olyan düh fogta el, hogy konyha
kést ragadott és ezzel keresztülvágta a boldogtalan kis
ded nyakát. Borzalmas tette után a fiatal asszony bement 
az anyjához és igy szólt hozzá : Anyám, Olgicának le
vágtam a nyakát! Vigyetek az akasztófára! Erre letár- 
giába esett. G y u r i c z a Olgát megfigyelés végett be
vitték a kórházba.

— Kéntelepek égése a borgói havasokban.
Besztercéről Írják: Az utóbbi időben nap-nap után tűz 
volt a borgói havasokban s a tűz óriási pusztítást oko
zott a fenyvesben. Nagyobb veszedelem fenyegette azon
ban a Kelemen-havast, a melynek belsejében és felszí
nén rengeteg kiterjedésű kéntelepek vannak. A körös
körül égő őserdők a Kelemen-havasig értek, meggyu- 
ladt a terméskén s borzasztó lett a helyzet. A földből 
kiömlő kénár hozzáférhetetlenné tette a nagy hegyet s

már-már attól kellett félni, hogy lángbaborul a hegy 
belseje is, a mikor végre tartós eső támadt, mely hihe
tőleg megakadályozza a tűz tovább terjedését.

— Kegyelem. Lembergből jelentik: Ő felsége 
születésnapja alkalmából kegyelmet adott a 12. huszár
ezred ama huszonegy katonájának, akiket öt hónaptól 
egy évig terjedő börtönre ítéltek, mert a hároméves 
szolgálati idő meghosszabbításakor vonakodtak szolgá
latot tenni. A király a büntetést teljesen elengedte és a 
huszárok tegnap délután Nagykikindára utaztak, ahol 
az ezred jelenleg állomásozik.

— Megmérgezett házaspár. Klopodia községben 
Mat e j  Ádám földmivesgazda családja mérgezési tü
netek között tegnap megbetegedett, mire orvosi segély 
érkezett, Matej Adám és neje kiszenvedtek. Az ügyész
ség megindította a vizsgálatot és a felboncolt holttestek 
belső részeit vizsgálat végett a budapesti vegyvizsgáló
intézethez küldte. Matej Ádámnak örökösödési pőre volt 
öcscsével, kit a vizsgálóbíró ma kihallgatott.

— Tíz ember a föld alatt. H é v i z g y ö r k ö n ,  
S c h o s z b e r g e r  Lajos birtokán szerencsétlenség tör
tént a minap. A földbirtokos szőlőjében pincét ásatott, 
a munkával már jó előre is haladtak. Tiz munkásember 
dolgozott ott, midőn a pince beszakadt s az összes 
munkásokat maga alá temette a föld. A nép kiásta a 
munkásokat. Ezek közül kettő már meghalt és többen 
súlyos sérülést szenvedtek. A súlyosan sérült munkáso
kat vonaton a budapesti kórházakba szállították.

— Szerencsétlenség egy népünnepen. A mor
vaországi Trebitsch városban történt, hogy egy ottani 
egyesület jubileuma alkalmából különféle ünnpet s egy 
kirándulást rendeztek a város közelében, egy malom 
mellett levő kiránduló helyre. Mikor a kiránduló közön
ség át akart menni egy kis hídon, a sok nép alatt a 
hid leszakadt s körülbelül százan a folyóba zuhantak. 
Iszonyú jajveszékelés támadt. A közönség azonnal men
téshez látott és ki is húzta a vízből valamennyiöket. 
Senki sem fűlt a folyóba, de sokan megsebesültek.

— Életmentő plébános. G á n t h fejérmegyei 
községben a minap N e u k o m Józsefné hetven eszten
dős beteges földmives-asszony a miatt való elkeseredé
sében, hogy hozzátartozói rosszul bántak vele, az udva
ron levő kútba ugrott. A halálra szánt asszony sikolto
zására összefutottak a szomszédok, de senki sem mert 
leereszkedni utána a kútba. Az utolsó pillanatban oda 
érkezett a község plébánosa, G r ó s z Ferenc, a ki gyors 
elhatározással a kútba bocsáttatta magát s a fuldokló 
asszonyt fölhozta a mélységből. A derék papot megél
jenezték.

— Szerencsétlenség egy grófi kastélyban. Nagy 
szerencsétlenség történt a minap C s e k o n i c s  Endre 
gróf zsombolyai kastélyában. Három munkás egy mély 
gödröt tisztogatott, miközben a gödör fala bedőlt s a 
munkásokat maga alá temette. Az egyik munkás, Kor i  
Antal meghalt a másik kettő halálosan megsebesült. A 
hatóság megindította a vizsgálatot.

— Érdekes vadászati trófeák. József Ágost fő
herceg, hazánk egyik legkiválóbb vadásza, nemrégen a 
kisbecskereki (Temesmegye) nagy nádasban vadászott
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báró B a r c z ó-M a n a s z y György vadászterületén. 
Hires volt ez a mocsaras terület azelőtt is viziszárnya- 
sainak sokaságáról, főként kacsafajainak sokféleségéről; 
gémek és egyéb vizi és tóparti madarak gyakoriak ott. 
Újabban azonban még egy érdekessége van e terület 
faunájának; a magyar Íbisz (Ibis falcinellus,) a mely 
faj régebben ugyan el volt terjedve azon a vidéken is, 
de azután elvonult. Most ismét nagy számban jelent
kezett ott, a minek legjobb tanúsága éppen az, hogy a 
főherceg több példányt ejtett zsákmányul. Érdekes az is, 
hogy ez a déli faj különben az idén a Dunántúlban 
felhuzódott Esztergom, Komáromig. A fehér rókának (a 
mi közönséges rókánknak albínója) Bártfa vidékén, úgy 
látszik, állandó családi törzsöké van. Fehér minden szőre 
szála, hasa-háta, füle, körme egyaránt, csak a szeme 
vörös. Félnövésü az állat, nyári bundában. A régebben 
küldöttek között volt már téli példány is, hófehér tiszta 
bundával. A fehéren tarka őzek nem tartoznak a legna
gyobb ritkaságok közé. Az idén egy tiszta fehér ba- 
kocska is került az állattani intézetbe.

— Parasztlegények párbaja. Érmihályfalván, 
mint Nagyváradról jelentik, S z á v a  András és K e- 
r e z s i  Gábor parasztlegények szerelmi ügy miatt való
ságos párbalyt vívtak, a melynél S z á v a  halva maradt 
a helyszínén. K e r e z s i önként jelentkezett a csend
őrségnél, a hol letartóztatták és a nagyváradi ügyész
séghez szállították.

— Borzalmas népitélet. Az Egyesült-Államok 
Statesborough nevű városában rettenetes módon végzett 
ki a nép haragja k é t n é g e r t, akik egy H o d g e s  nevű 
farmert feleségével és három gyermekével együtt meg
gyilkoltak és a holttesteket elégették. A bíróság a gyil
kosokat halálra Ítélte, de az Ítélet végrehajtását a nége
rekre félbőszült fehérek megelőzték. Körülvették a tör
vényszék épületét, a börtönőröket lefegyverezték és a két 
halálraítéltet: Reed-et és K ato-t tömlöcükből kivon
szolták és az erdőbe vitték őket. A meggyilkolt öcscse 
és a bírák hiába kérték a tömeget, hogy bízzák a tör
vényre a gonosztevők megbüntetését. A fehérek az erdő 
egyik tisztásán cölöpöket vertek a földbe, a négereket 
odakötözték, kerosinnal leöntözték és megsütötték őket. 
Mielőtt azonban a lábuknál összehalmozott rozsét meg- 
gyujtották volna, a két szerencsétlent lefényképeztették. 
Azután örömujjongások között meggyujtották a rozsét és 
gyönyörködtek az áldozatok kínszenvedéseiben. R e e d 
csak vonaglott, de nem kiáltozott, Ka t ó  ellenben irtó
zatosan jajgatott. Sürü haja, a mely teljesen át volt itatva 
kerosinnal, rögtön tüzet fogott. A lincselőknek ez nem 
volt elég, tüzes csóvákat is dobáltak az áldozatok tes
tére. Három perc múlva a négerek kiszenvedtek. A tö
meg ekkor megrohanta az áldozatok holttestét, hogy 
emléket vigyen magával a „népünnep“-ről. A lincselők 
azután elrontották a városba vezető telefonvezetékeket, 
hogy a törvényszék segítséget ne kérhessen a szomszéd 
városokból. S a v a n n á b ó l  érkezett jelentések azon
ban, a melyek odaérkezett s t a t e s b o r o u g h i  lakosok 
révén kerültek nyilvánosságra, azt mondják, hogy ezek1

a borzasztó dolgok még tovább is folytatódtak. Egy 
Be l l  nevű négert, akinek a Hodges-család meggyilko
lásában szintén része volt, ugyancsak elhurcolták a 
börtönből és megégették. Megégettek két néger papot 
is, akik Be l l  vallomása szerint tudtak a gyilkosságról. 
A fehérek azt állítják, hogy a Hodges-család meggyil
kolása egy néger bandának volt a müve, amely a fe
hérek ellen összeesküdött. Statesboroughban a katona
ság helyreállította ugyan a rendet, de még mindig nagy 
izgatottság uralkodik a városban. A börtönőrök vallo
mása szerint a lincselés vezetői a város legelőkelőbb 
polgárai, köztük a sheriff voltak.

T I  Ú J S Á G
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Szerkesztői üzenetek.
Urbán István urnák, Peibitz. Az erdőtörvény 17. §-a alá 

tartozó erdőbirtokosok erdőőrei számára előirt fegyverzet beszer
zési módja és helye iránt a földmivelésügyi m. kir. ministerium 
1896. évi 35936. számú körrendeleté intézkédik, melyet nemrég 
lapunkban is közöltünk. Erről Önt külön levelezőlapon is értesí
tettük. — Botos Mihály urnák, Petrosény. Nem csodáljuk, hogy 
az illető fel lett függesztve, hiszen a ki egy helyen hazug és csal, 
nem lehet becsületes másutt sem. Minket hitegető szavaival szinte 
érzékenyen megkárosított. A névjegyzékben foglaltak valamennyi
ének küldtünk mutatványt s csodáljuk, hogy ketten nem kapták 
meg. Most ezeknek újból küldtünk egy-egy számot. Nem lenne 
szives közölni, hogy ki lett kinevezve a nemrég ott pályázat alá 
bocsátott állásra ? — Bálint Gábor urnák, Zenta. A vonatkozó 
feltételeket még nem kaptuk meg, igy legjobb lesz, ha azok köz
lése végett egyenest az Akadémia igazgatóságához fordul, ez 
azonnal megfogja küldeni.

A kiadóhivatal postája.
Csapiár János urnák, Pusztavám . A hiányzó számot a 

múlt számhoz csatolva újból mngküldtük. — Derda Károly urnák, 
Élesd. Egy Élesdre címzett lapja — a 40-ik szám — azzal érke
zett vissza, hogy Ön ott ismeretlen s ezért további értesítéséig 
nem küldtünk lapot; most megküldtük a 40—48. számokat egy
szerre. Előfizetése múlt év december végén járt le. — Bodnár 
Mihály urnák, M átrafüred. ígérete nekünk készpénz s a lapot 
mindenkor akadálytalanul fogjuk küldeni. — Szabó József urnák, 
Sopron-Kövesd. Lapjának legkésőbb kedden reggel már ott kell 
lenni a postán s ha később kapja, annak oka csak az ottani 
posta. Szíveskedjék ott utánna nézni. — Zsidai Károly urnák, 
Locsmánd. A 4 korona beérkezett. — Mészáros János urnák, 
Pallos-fűrész. November 15-ig van előfizetve.

Hirdetések és pályázatok.
Az ivánczi (Vas-megye) uradalomnál
egy erdőőri szakiskolát végzett 0  $  0

n  ő  11 e  Tj e  g  y  é  r j
állást nyerhet. — Javadalmazása: 240 
kor. k é s z p é n z ,  lődij, 8 ürm.3 tűzifa, 
bútorozott szoba, világítás és élelmezés.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési á ra k :
Egrész évre .........................
Fél évre ...  ................. ...
aSTegryed évre ........... "...

Pénzküldem ények a 
.S zászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ cimére Szászvárosra,

Megjelenik minden vasárnap. f
— -•'j- ̂  r ' “— ^

I |  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: ^

PODHRADSZKY EMIL. |
k é z i r a to k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél rnér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. szeptem ber 11. 50. szám.

Kürtös körerdész.
(Folytatás és vége.)

Képzelhető már most, hogy olyan uradal
mak, melyek az akadémiát végző erdészüktől 
vagy főerdészüktől a kürtölésnek nem valami 
nagyon megtisztelő és fölemelő teljesítését kö
vetelik s ennek tudását fölibe helyezik még az 
erdészeti szaktudásnak is, milyen követelmények
kel lépnek fel altiszti személyzetük ellen. Nem 
ütközhetnénk meg rajta, sőt csak természetesnek 
találnánk, ha az altiszti állásoknak pályázat alá 
bocsátásánál a pályázati hirdetményben feltétle
nül kikötnék, hogy a pályázónak az erdőőri 
szakiskola végzésének és az erdőőri szakvizsga 
letételének kimutatásán kivül még azt is be kell 
igazolnia, hogy jól ért a csizmának sámfára ve
réséhez, annak vazelin zsirral való bekenéséhez, 
kisuvikszolásához, lovak keféléséhez, tehenek, 
ökrök etetéséhez stb. szóval hogy minden lehető 
teendőre használható.

Egyébként hogy ilyen teendőkre sok helyütt 
felhasználják az erdészeti altiszteket, arról ismé
telten kaptunk panaszos értesítéseket s rá is 
mutattunk erre a visszás és tarthatatlan helyzetre, 
a miért azután az volt a jutalom, hogy egyesek, 
a kik soraink intenciójával nem voltak tisztában 
s azt félremagyarázták, minket azzal a váddal 
illettek, hogy az alantasokat a felsőbbség ellen 
lázitjuk, köztük szociális, sőt anarkista eszméket 
terjesztünk. Ez a gyanúsítás pedig minden ala
pot nélkülöz.

Mi ugyanis nem tiltakoztunk soha sem az 
ellen, ha az altisztekkel hébe-korba s akkor, a 
mikor azt az elhárithatlan szükség úgy hozza 
magával, olyan munkát is végeztetnek elüljáróik 
a melyek tulajdonkép nem illeszthetők be hiva
tásuk és szolgálati kötelességük keretébe, de 
igenis felemeltük tiltakozó szavunkat az ellen, 
hogy az ilyen foglalkoztatás rendszerré fajuljon 
s ott is alkalmazásba vétesssék, hol azt nem 
parancsolja a szükség és van kéznél munkás 
vagy szolga, a kivel a szolgai teendőket végez
tetni lehet.

A jóravaló altiszt ugyanis nem idegenkedik 
attól s nem is tartja magára nézve megalázónak, 
ha a hébe-korba hozzá érkező elüljárójának lovát 
fel- vagy lenyergeli, megjártatja, izzadtságát le
törli szénát vet neki vagy azt megitatja s nem 
is engedi meg a világért sem, hogy ezeket a 
teendőket maga az erdőtisztje végezze s teszi 
mindezt a saját jószántából azért, hogy fölebb- 
valóját ez által is megbecsülje s annak tekinté
lyét nem csak maga respektálja, hanem mások 
előtt is nyilvánvalóvá tegye.

Viszont az erdőtiszt az ilyen teendőket soha 
sem fogja az altiszttől követelni, melyek egyéb
ként annak szolgálati és társadalmi állásával 
nem lennének összeegyeztethetők, hanem ha 
ilyenek végzésére mégis szüksége van, akkor 
teljesítésükre vagy egyenest megkéri alantosát, 
vagy legalább óhajtása nyilvánításával adja neki 
tudtára, hogy kedvére cselekednék, ha ezt vagy
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azt megtenné. Egyébként müveit ember még ha 
jogos kívánsággal fordul is alantasához, a rideg 
parancs helyett készséggel használja a „legyen 
szives", „legyen olyan jó“, stb. kifejezéseket s 
igy cselekesznek tudtunkkal kevés kivétel nélkül 
az erdőtisztek is és mikor igy cselekesznek, ez 
semmit sem von le sem hivatali, sem emberi 
tekintélyükből, sőt megfelelő műveltséggel ren
delkező altisztjeink szemében még növeli azt.

Szép bánásmóddal, barátságos szóval egyéb
ként is sok sérelemnek lehet elejét venni s tür- 
hetővé tenni még a legellenszenvesebb foglal
kozást is.

Midőn a kürtüs főerdészre és körerdészre 
vonatkozó pályázatok a napilapokban napvilágot 
láttak, azok az akadémiát végzett erdészeink, 
kik a pályázatokat olvasták, megbotránkoztak a 
felett, hogy ilyen követelményekkel lehessen fel
lépni az akadémiai tanulmányokat végzett, erdé
szeti államvizsgát tett egyénekkel szemben. Nem
csak személyüknek, hanem hivatásuknak is meg
aláztatását látták a pályázatnak abban a kiköté
sében, hogy a pályázónak nemcsak szakképzett 
erdésznek, jó vadásznak, hanem még jó kürtösnek 
is kell lennie.

Elismerjük, hogy méltatlankodásuk teljesen 
indokolt s mi a magunk részéről szinte meg
botránkozásunknak adunk kifejezést az ilyen túl
kapások — hogy ne mondjuk nagyúri gőg —  
felett. Az erdészi állásnak a mi felfogásnk sze
rint is magasan kell állania a szolgai teendők

A japánok tűzkeresztsége.
(Folytatás és vége.)

. . . Ötszáz méternyire az orosz hadállástól a japán 
gyalogság megállott, a nélkül, hogy addig szóra érde
mes veszteséget szenvedett volna. Néhányan ugyan el
maradtak holtan, vagy sebesülten de a tiszta homokban 
jól láttuk, hogy nem lehettek még százan.

Tisztjeik parancsára a csapatok erre a földre ve
tették magukat. Mögöttük, mint egykor a gravoletto-i 
homokon, állva maradtak a tisztek. Ezt a régi szép de 
őrült szokást, úgy látszik, minden bátor hadsereg gya
korolja az első tűzkeresztség ünnepén.

Most már japán puskatüzelés is beleszólott a rémes 
hangversenybe. Csak az orosz ágyutüzelése hiányzott 
még s a nap folyamán nem is szólalt meg.

felett s ha talán az erdőbirtokosnak gyönyörű
séget is szerezne erdészének vagy főerdészének 
szép trombitálása, ennek ismeretét ne kösse ki 
feltétlenül a pályázatba s ha már ilyen magasabb 
rangú tisztviselője véletlenül csakugyan kitünően 
kezeli a kürtöt, akkor is mindig csak kér j e ,  
de ne k ö v e t e l j e  annak a fuvását s kérésének 
erdésze vagy főerdésze szívesen is fog engedni.

Egy tanulságot azonban meríthetnek s abból 
okulhatnak is az erdőtiszt urak közül némelyek, 
azok ugyauis, a kik indokolatlanul követeltek 
vagy követelnek szolgai munkákat altisztjeiktől. 
Valamint hogy őket érintette — és méltán —  
fájdalmasan, hogy tőlük állásukhoz nem illő s 
azzal össze nem egyeztethető kelléket követel 
egy uradalom, azonképen fájdalmas az altisztekre 
nézve is, ha őket minden különös szükség nél
kül s hozzá még parancsolólag szolgai munkák 
végzésére felhasználják. Tegyék tehát szivükre 
kezüket az ilyenek s gondolják meg, hogy a 
szerényebb állású emberben is lehet, sőt okvet
lenül szükséges, hogy legyen önérzet s az in
dokolatlan lealacsonyitás vagy meggyalázás még 
a legalacsonyabb emberi lénynek is fájdalmat 
okoz.

Az önérzetet nem elnyomni, hanem lehető
leg fokozni legyen első feladatunk, de mindig 
figyelemmel kell lennünk arra, hogy ennél túl
zásba ne essünk, mert mint mindenütt, úgy ezen 
a téren is a túlzás csak káros eredményeket 
szülhet. Azt azonban sohase tévessze szem elől

A csata hangversenyében most már a gyalogság 
tüzelése volt a legserényebb. De célzásról szó sem volt. 
Nem is tüzelés volt ez, csak a muníció pocsékolása.

Orosz részről a halottakat és sebesülteket több
nyire gránátok és srapnellek találták el. Japán részről 
az oroszok előtt védtelen síkságon felvonuló négy dan
dár vesztesége mindössze hatszáz ember volt, bár az 
oroszok felülről célozhattak a homokon hosszan elterült 
japánokra.

Mi nézők fönn a magaslaton mégis borzasztó 
dolgoktól tartottunk. Ismerve a modern gyalogsági fegy
verek hatását, úgy hittük, hogy mind a négy dandár 
ott tulnan fog elpusztulni a gyilkos puskagolyók ezrei
től. Ebben a pillanatban még őrültségnek látszott a 
támadás a csiliencsangi magaslatok ellen.

. . . Fölületes tapasztalatom alapján azt monda
nám : a puskatüzelés erkölcsi hatása nagyobb, mint az 
ágyúzásé. A gránát olyan, mint a nagy katasztrófa az 
életben. Tulnan egy villámlás, azután menydörgés. De 
miként a viharnál nem ijedünk meg, mert tudjuk, hogy
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sem tisztviselő, sem az altiszt, hogy az erdészeti 
pálya tekintélyének mindenki előtt szentnek és 
megbecsültnek kell lennie s azt minden, bár
honnan jövő támadással szemben meg kell vé
denünk!

A kivándorlás és az erdészet.
Irta: Skolka József, uradalmi főerdész.

Az emberiség szaporodásával és terjedésével pár
huzamban halad a táplálóanyagok nagyobb mennyiségű 
termesztésének szüksége és a mezőgazdasági területek 
szaporítására való törekvés. Ez indította a népeket az 
erdők részben való kiirtására, hogy az igy nyert terü- 
teteket a mezőgazdaság céljaira örökre, vagy rövidebb- 
hosszabb időre lefoglalják. Ez a foglalás ősidőktől he
lyes és helytelen módon most is tart. A műveltség 
haladása a mező- és erdőgazdaság elválasztásával a 
népsűrűséghez mért többé-kevésbé tágítható határokat 
csak nemrég szabott a meggondolatlan és tulságba csa
pott terjeszkedésnek. Megmaradt azonban a gondolat 
és a törekvés a tápanyagoknak az ősi helyen, az erdő
ben való termesztése, illetőlsg a mező- és erdőgazdaság 
egy területen való célszerű egyesítésére.

Ez a törekvés a jövedelemfokozás szándékával 
megteremtette a mezőgazdaságban az előbbi túlkapások 
bizonyságául is az erdei és az erdőgazdaságban az idő
közi mezőgazdasági használatokat. Ez összetett gazda
sági ágak nálunk csak elszórtan találhatók, s azért csak 
lokális jellegűek, határozott gazdasági elvek nélkül. De 
általános terjedésük a fontos nemzetgazdasági, politika 
és jövedelmezőségi okokból nem késhetik soká.

nem minden villám csap be. De az apró ólomgolyók, 
létünk apró tüszurásai, a melyek itt — majdnem a nél
kül, hogy valakit eltaláltak volna — jobbra-balra siste
regnek mellettünk, hogy miként egy kellemetlen szú
nyogot, az ember szeretné füle mellől elkergetni, kinos 
érzést keltenek és megrázzák az idegeket. A puskatü
zelés utálatos dolog. Legalább a haditudósítóra nézve, 
a ki pulzusát fogva, kérdi magától: mit érez ? Elül a 
tisztnek másra is van gondja; annak az érzése is bi
zonyára más.

Újra megindultak a csapatok a magaslatok ellen. 
Nem futólépésben, csak rendes menetben. Gyakrabban 
hullottak el most már a soraikból. A vonalak most már 
szakgatottak lettek. Egyes századok fekve maradtak, má
sok tovább haladtak a nélkül, hogy egyetlen egyszer 
is megállották volna az ellenséges hadállásig. A kép 
már nem hasonlított többé egy gyakorlótér képéhez. 
Úgy látszott, hogy a gép nem működött többé egyetlen 
parancs szerint, de egy kívánság, egy gondolat lelkesí
tette őket, hogy — tovább haladjanak előre.

Minthogy különösen az erdőgazdaságban való 
mezei időközi használatok uj, eddig eléggé el nem ter
jedt keresetet és jövedelmet nyújtanak, szándékom fon
tosságukra és nemzetgazdasági értékükre az illetékes 
körök figyelmét fölhívni, a mennyiben ezekről sem a 
kivándorlási, sem a székelymentési kongresszusok meg 
nem emlékeztek.

Lássuk, mit mondanak a számok. Hazánkban és 
Horvát-Szlavonországban van összesen 2,895.838 ka- 
tasztrális hold olyan erdő, mely mezőgazdasági műve
lésre állandóan alkalmas, s igy ezek a nem föltétien 
erdők mezőgazdasági használattal való kezelését semmi
féle oknál fogva a szakemberek nem kifogásolhatják. 
Ha ezeket az erdőket százéves vágás forgó mellett hat 
évi mezei időközi használat alá vesszük, évente 153.750 
hold lesz mezei használat alatt. E terület megművelé
séhez szükséges napszám kitenne 3,114.975 koronát. 
Az évi tiszta jövedelem pedig 10,903.950 koronát, mely
ből a termény beszedése, illetve aratórész címén 10 
százalék munkabér kitesz 1,090.395 koronát. Így az 
összes munkabér 4,205.370 koronát tenne ki, mely 
összeg, egy háromtagú családra 600 korona évi össze
get számítva, 7009 családnak, illetve 21.027 embernek 
nyújtana biztos kenyeret.

Ha az erdőbirtokosok által ki nem használt tőkét 
a mondott jövedelemből 5 százalékkal számítjuk, látjuk, 
hogy nem kevesebb, mint 218,079.000 korona tőke az, 
mely kihasználatlanul, parlagon hever. Avagy oly gaz
dagok vagyunk, hogy ily tőkét kihasználni fölösleges
nek tartunk? Megjegyzem, hogy a fenti kiadás és jö
vedelem kiszámításánál egy uradalomnak 25 évi tényleg 
elért eredményének átlagát vettem alapul. Nem hallgat
ható el, hogy a nem feltétlen erdőkön kívül a feltétlen 
talajú lomberdő is használhatók mezőgazdasági növények 
termesztésére, hosszabb-rövidebb időn át, de a terüle
tek nagysága, ilyennemü használatuk tartama annyira

Körülbelül kétszáz méternyire az orosz hadállástól 
a japánok egy része újra megállott és földre vetette 
magát. Ezek csakhamar el is tűntek ropogó füstfelhő 
alatt; de a többiek folytatták az előnyomulást.

A II. hadosztály balszárnya és az égész XII. had
osztály egész addig nem látott ellenséget. A XII. had
osztály egyes részeinek azonban sikerült a keleti magas
latokat megmászni s az oroszokat, a mikor az ellenség 
zöme alig kétszáz méternyire volt tőlük, jobbra-balra 
a védelmi vonalukat domináló magaslatokról is tüzelés 
alá vették. Ez volt a visszavonulás lehetőségének leg
utolsó pillanata, de az oroszok vakmerősége elmulasz
totta ezt a pillanatot. Ez a maréknyi ember a mint előbb 
dacolt a gyilkos ágyúzással, most nem törődött a pus
katüzeléssel sem, a mely három oldalról megkezdődött. 
Tisztán láttuk, a mikor balszárnyukon az utolsó kato
nákat küldték harcvonalba. Azután visszavonták ezt a 
szárnyat. A védősáncból visszavonultak, a kik még éltek. 
Kettőnek közülük, úgy látszik, hogy eszébe jutott, hogy 
elül századosuk holtan fekszik. Visszarohantak s ott

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



396 É R D E S Z E T I JJ J S Á G

függ a helyi viszonyoktól, hogy megbízható adatok hiá
nyában ezeket még megközelítőleg sem lehet számítás 
tárgyává tenni.

A legeltetés, takarmánytermelés és az erdei ipar
ágak létesítésének kérdését illetékes és jeles szakerők 
több oldalról megvilágították. Szükséges azonban annak 
a hangoztatása, hogy az elhangzott és meggyőző fejte
getések ellenére tovább erdősítjük a réteknek is beillő 
tisztásokat, mert az üzemterv megkívánja. Igen, az üzem
terv ily értelmű és a revíziók alkalmával könnyen ke
resztülvihető megváltoztatására senki sem gondol, jól
lehet tudjuk, hogy a sokszor nem is szakemberek által 
készített ilynemű alkotmányok még az üzemterv nevét 
sem érdemlik, s lelkünk tulajdonkép maga a miniszteri 
jóváhagyási záradék. Ez azonban természeténél fogva 
nem foglalhatja magában azokat az elveket és előírá
sokat, melyek a gazdaság vezetésének irányítására hi- 
vatvák s az ily üzemterv az okszerű gazdaságot nem 
hogy elősegítené, sőt inkább hátráltatja, mert minden 
fontosabb kezelési eltérés büntetendő erdőrendészeti 
áthágás. Ezért szükséges az ily nem szakemberek által 
készített üzemtervek átalakítását szorgalmazni, hogy az 
érintett nemzetgazdasági kérdések életbeléptethetők le
gyenek, s a jeles fejtegetések ne maradjanak írott ma- 
lasztnak!

Az erdei iparágak kérdéséhez hozzátehetjük, hogy 
az erdőbirtokosok iparkodjanak legalább oly kiviteli áru 
termelését meghonosítani, melyek költséges befektetések 
nélkül tehetők, hogy ezátal a népnek keresetet, ma
guknak pedig nagyobb jövedelmet biztosítsanak. Adja
nak nagyobb hatáskört tisztviselőiknek s ezek egyes 
iparágak létesítésével nemcsak hogy uj keresetforrásokat 
nyújtanak a népnek, de jövedelmüket is tetemesen nö
velik. Vegyenek példát az orosz erdészettől, hol a de
centralizáció folytán az erdők jövedelme tiz év alatt 
302 százalékkal emelkedett. Ne tartsák az erdőtiszteket

kimutatásgyárnak, melyben „felelősség terhe mellett ki
mutatandó ama kimutatások kimutatása, mely idáig nem 
volt kimutatva," mert van az erdőtisztekben ambíció, 
képesség, akarat és szorgalom, csak tér kell nekik te
hetségük kifejtésére.

Magtermési jelentés.
Megbízható jelentések és tanulmány 

útjaimon szerzett tapasztalatok alapján 
a folyó évi erdei famag kilátásokat a 
a következőkben adhatom az érdeklő
dők szives tudomására.

Sz i l f a ,  netnkülömben válfajai az ulmus effusa, 
americana, stb. az idén rendkívüli bőtermést adtak, a 
mely az egyébként korlátolt szükségletet messzire túl 
szárnyalták. A csiraképesség a szilnél szokásos 25/32. 
között váltakozott.

Miután tudvalevőleg a szilfa mag csiraképpességét 
az érés után nem sokára elveszíti, — a magpergetők- 
ben megmaradott készletek a megsemmisítésnek néz
nek elébe.

N y í r f a  az idén nem adott termést és a szük
ségletet külföldi termelő helyekről kell beszereznünk.

K ő r i s f a (Fraxinus excelsior) az elmúlt 2 év 
meddősége után teljes hozamot adott és az ezen becses 
fanem telepítésére szükséges igen tetemes mennyiség az 
idén bőven és jutányos áron lesz fedezhető.

Kor a i  j uhar ,  f ö r t ö s  juhar, me z e i  és s z á r 
n y a s  juhar közepes és jó termést adtak, sem ezekben 
sem h a m v a s  és m é z g é s  égerekben nem leend 
hiány érezhető.

G y e r t y á n m a g  hazánk délnyugati és északke
leti erdőségeiben bőven termett, a mi annál is örven- 
detesebb, mert a külföldön csak kevés lesz szedhető és

fekvő sötét alakok egyikét megragadták s — egy pilla
nattal később még két halott, két bátor katona feküdt 
holtan a többinél.

Az orosz hadállásnak ezt a pontját érte el legel
sőnek egy japán gyalogos csapat. Messze elül, a kato
nák előtt, zászlóval a kezében egy fiatal tiszt rohant. 
Emberei felé fordulva s bátorítva őket, egyedül mászta 
meg a magaslatot s közvetlenül az imént elhagyott 
orosz védősánc mellett megállóit. Azt hiszem, lelke 
ujjongott, hogy ő tűzhette ki elsőnek ezrede zászlaját 
az ellenséges pozícióra. Emberei mind oly vakmerők, 
mint ő maga, követték. A többiek még vagy százötven 
méternyire voltak a magaslattól, nem csoda, ha a japán 
tüzérség oroszoknak nézte őket. Két japán srapnell rob
bant fel a bátrak csapata fölött. Tizenhat embert ölt 
meg a japán bomba és többeket megsebesített. A többi 
visszasompolygott. A zászlót más kéz vitte le a magas
latról, mint a mely a győzelem büszke tudatával az 
imént még fennen lobogtatta. Ez a katona sorsa!

Parancsszó nem hangzott, jeladás nem történt, a

mikor egyszerre a hoszzu, szakadozott vonal kiáltás 
nélkül, trombitaharsogás vagy dobpergés nélkül futó
lépésben az ellenséges puziciók ellen az utolsó rohamra 
indult. Csatározás nélkül foglalták el a hegytetőt, az 
oroszok elvonultak. A véres munka befejeződött, a har
cok hangversenye elhallgatott; különös néma csönd 
követte a hangversenyt, a mely éppen két óráig tartott, 
az ágyúzás megkezdése óta. Csakugyan vége volt min
dennek ? Megnyerték a csatát ? Elül a gárda lövészvo
nala adta meg e kérdésre a választ. Előbb ott, azután 
jobbra és balra levették a katonák sapkájukat s meny
dörögve, mint azelőtt a gránátok robbanása, egyetlen 
vad diadalorditás hangzott végig a csatatéren: banzáj;

Azután ismét csend lett. A nap mosolyogva nézett 
le az égről, mintha a reggeli órákban csak tavaszi vi
rágot és májusi levegőt ragyogott volna be. Mellettem 
pedig ezalatt orvosok és betegápolók siettek a véres 
csatatérre.
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igy jelentékeny, — valószinüleg Oroszországba irányuló 
kivitelre van kilátásunk.

B ü k k m a k k  az idén csak szórványosan fordul 
elő, a mi azonban nem fogja erdei famag kereskedel
münket károsan befolyásolni, mert a Német birodalom
ban elég termett, oda kivitelünk úgy sem lehetne, 
hazánk bükk makk szükséglete pedig nagyon csekély.

H á r s f á k  gyenge hozamot adtak.
Akác  és G l e d i t s c h i a  fák termése igen sokat 

szenvedett a rendkívüli szárazság következtében, — 
miután azonban augusztus közepe óta többször és ele
gendő esőnk volt, remélhető hogy e magvak fejlődése 
és beérése hiánytalanul következhetik be, a mi annál 
is inkább kívánatos, mert e két famag igen nagy fon
tossággal bir úgy a hazai erdészet, — mint a kivitel 
tekintetében; tavaly magyar akác-mag Amerikába is 
szállíttatott.

V a d g e s z t e n y e  a mely tudvalevőleg a fővad 
etetésére használtatik — az idén kevés termett, — mert 
a virágzás idején kedvezőtlen idők jártak: Az idén az 
általános takarmányhiány következtében szerfelett nagy 
az érdeklődés vadgesztenye iránt; legalább 100 waggon 
rakomány hagyhatná el hazánk határait, mintegy 45 ezer 
koronaértékkel javítván a magyar erdészet mellék haszon 
vételének mérlegét.

T ö l g y m a k k  úgy a Dunántúl néhány vármegyé
jében, mint hazánk délkeleti részén szép termésre való 
kilátással kecsegtetett, — de az aszály ezen reményeket 
teljesen megsemmisítette és csak a Dráva és Száva 
közötti vidéken maradt meg annyi, a mely az idei szük
séglet fedezésére valószinüleg elég lesz. Ez annál is 
kívánatosabb mert 1903. tavaszán tölgymakk készlet 
hiányában sok csemete kert üresen maradt.

A külföldön kevés termett és az eddigi kérdezős- 
ködések után itéleve, kivitelünk Német, Orosz- és Fran
ciaország felé fog irányulni.

E r d e i f e n y ő  toboz termésünk a tavalyi rend

kívül bő hozam felére tehető és azt lehet reményleni, 
hogy a tavalyi mély színvonalra leszállóit árak mintegy 
50°/o-kal fog emelkedni, — annál is inkább, mert leg
jelentékenyebb kiviteli piacunkról Németországból ked
vezőtlen termelési jelentések érkeznek.

Lu c z f e n y ő  hazánk északi és délkeleti részén 
gyenge hozamot adott — csak a Dunántúl Osztrák ha
társzéli részén és a szomszédos Stájer és Krajna ter
melő helyeken észlelhető valamivel jobb termés. A kül
földről a Németbirodalomból, a Taunus, a Schwarz- 
wald és Pfalz vidékéről igen jó termési jelentések ér
keznek és igy a mag árak tetemes emelkedése alig 
fog bekövetkezni.

F e k e t e f e n y ő  az idén is csak szórványosan 
hozott tobozt és miután ezen magból hazánk mészkö
ves talajaira még mindig nagy mennyiség szükségeltetik, 
ennek megbízható minőségben való beszerzése sok 
gondot fog okozni a magpergető tulajdonosoknak.

J e g e n y e f e n y ő  szinte csak gyenge hozamot 
adott, a melynek csiraképessége némi kívánni valót hagy 
hátra, a melyen az „Orkán“ és „Aspirateur" rosta gé
pekkel való alapos kituvatás által kell lehetőleg segíteni.

S i ma f e n y ő  úgy hazánkban, mint Közép-Euró- 
pában, nem külömben mérvadó hazájában Amerikában 
közepes termést adott és igy feltehető, hogy a tavalyi 
árak némileg alább fognak szállani.

G y ü mö l c s  m a g v a k  jól és bőven termettek, 
— hisz gyümölcs termésünk is oly nagy volt mint már 
évtizedek óta nem.

Kivételt csak s a j me g y  (Prunus Mahaleh) képez, 
a mely alig lesz elég a szükséglet fedezésére és már is 
nagy keresetnek örvend; tavaly ugyanis alig termett 
valami és igy az idén két évi szükséglet fedezendő. 
Örvendetes jelenség, hogy néhány év meddő kísérle
tező munkája után végre sikerült néhány versenyképes 
gyümölcsmagunknak a külföldön jó piacot teremteni.

(Folytatása következik.)

Egy hűtlen barátomhoz.
Barátságunk emlékének szentelve,
Te ültetéd a rózsafát kertembe,
A kertek-kertjének rejtett mélyébe,
Lángolva égő szivem közepébe.
Igaz barátságunk e szent emlékét 
Te hosszú éveken át dédelgetéd;
És a rózsafa nőtt, szépen fejlődött;
Szerzett az nékem végtelen örömöt.
S már meghozá ékes virágát is az,
Mikor jött a szép kikelet, a tavasz;
Megfesté fájának zöld lombozatát,
Mint a nyugvó nap az ég kék boltját.
S én, élvezendő a rózsa illatját:
Leszakitni akarám egy virágát.
De te nagy mogorván odakiáltád,
Hogy „nem szabad"; és én hagytam a rózsát,
De tövise kezemet megsértette 
És tilalmad tőrként hatolt szivembe,

Hol ugyan még most is áll a rózsafa,
De virágot már nem téphetni róla.

Mert a kis fa, melynek tövise megszűrt: 
Kiszáradt; levele mind a földre hullt,
Ékes piros virága elhervadott 
És nem áraszt már az többé illatot.

Miért hitegettél, miért csalogattál,
Szivem szikrájával miért játszadoztál?
Miért ültetted kertembe a rózsafát,
Ha nem engedéd élveznem illatát?

Avagy szerinted a barátság csak köd,
Amely úszkál valamely tájék fölött 
És ha jő valamelyes kis szelecske.
Mint a könnyű pehely tovaszáll vele ?

Helytelenül tevéd, a mit miveltél;
Hü szivem vonzalmával visszaéltél;
S most már mondhatod, hogy kész a szemfödél, 
Melyet részemre el te készítettél.

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



398 E R D É S Z E T I  Ú J S Á G

w m íw m m m m m im m m w 555
H asznos T u d n iva ló k . | |

55555555 55553 $| 5 5553 55555315 5555 5 55555I I I
T a k a r m á n y  pótló  a n y a g o k .

(Folytatás és vége).

A vadgesztenye és tölgyfa gyümölcsei szintén hasz
nos takarmányt képeznek, melyeket jobban kellene mél
tatni, mint eddig. Mindkettő nemcsak táplálóanyagokban 
gazdag, de nagyon egészséges takarmányt ad. Fehér
jében viszonylag szegények, de szénhidrátokban bővel
kednek és azért célszerűen pótolhatják a korpát és ta
karmányliszteket, különösen ha több moslékkal együtt 
etettetnek. A vadgesztenye keserű és cseremagtartalmá- 
nál fogva, melyek az emésztőszervekre jótékonyan izga- 
tóan hatnak, még többet ér, mint a makk és friss álla
potban is, mindaddig, mig penészedni nem kezd, 1000 
kgr. élősúly részére 20 kgr. mennyiségben takarmányoz- 
ható. A mi belőle frissen fel nem etethető, kupacokban 
tehető el, vagy kemencében szántható meg és aztán 
földarálva etethető bármilyen haszonállattal. A makk 
csak mérsékelt mennyiségben és szárított állapotban 
adható legföllebb 5 kgr. adagban 1000 kgr. élősúlyra 
és leginkább csak sertéseknek, juhoknak és szarvas- 
marhának.

A fürészporban ugyan rendesen nagyon értéktelen 
hulladékot szoktunk látni, holott ez is fölhasználható a 
takarmányozásnál és nem igen áll értékben az őszi 
szalma mögött. Pótolhatja az őszi szalmát, mint ballaszt 
a kérődzők gyomrának és több Ízben ott voltak már, 
hogy vegyi szerekkel és sóval kezelve a fürészporból 
jóizü takarmányt állítsanak elő. Nem kell tehát vona
kodni ott, ahol fürészpor nagyobb mennyiségben, frissen 
kapható, ehhez is hozzányúlni. Ha száraz akkor szitá- 
lással a nagyobb daraboktól megtisztítható és akkor

1000 kgr. élősúlyra 10 kgr. napi adag adható szalma 
helyett. Jó lesz mindenesetre, ha sóval, vagy más jóizü 
takarmányanyaggal megfűszerezzük. Dohos, penészes fü
részpor nem takarmányozható.

Végül megemlítjük, hogy különböző vadnövények 
és kultúrnövények levélzete is alkalmas a szarvasmarha 
takarmányozására. Ezek közül fölemlíthető az erdőkben 
elterjedt rekettye, hanga, zuzmó szárai, a répa és bur
gonya levélzete.

A rekettye hajtásai és levelei használhatók takar
mányozásra, de nem túlságos nagy mennyiségben és 
bizonyos elővigyázattal. Táplálóértéke egyenlő a köze
pes réti szénával. A hanga (erica) ösmert juhtakarmány, 
melynek takarmányértéke olyan mint a szalmáé s mely 
kisérletképen szarvasmarhának is kár nélkül adatott. Te
hát ezt is föl lehet használni pótló takarmányul. Ezeken 
fölül fölemlitendők még a vadmustár, csalán (fonyasztva 
vagy forrázva), útilapu, továbbá a moha és zuzmó, me
lyek szükség esetén takarmányul szolgálhatnak.

Takarmányozásra alkalmas hulladék a répa és bur
gonya levélzete. Ha eső után a répa újra zöldelni kezd, 
akkor sok, a szárazság alatt elfonnyadt és elsárgult le
vél, mely a répa fejlődésére már befolyással nincs, ösz- 
szegyüjthető és föletethető. Persze óvakodni kell attól, 
hogy friss zöld leveleket is leszedjünk, mert ez a répa
termés károsításával járna. Csak ott, a hol vagy a ta- 
karmányinség, vagy a répatermés sikertelensége bizonyos, 
lehet a zöld leveleket is leszedni és ez igen jó és íz
letes takarmányt ad. A burgonya levélzetének fölhasz
nálásának rendesen útját állja az, hogy a burgonyagumó 
érése idején a levélzetet a burgonyagombák részben 
vagy egészben elpusztították és ilyen levélzet takarmá
nyozásra már alig használható. Ha azonban a burgonya
betegség nem lépett föl erősebben, a levélzet még zöld, 
vagy sárga, akkor még fölhasználható és besavanyítva 
1000 kgr. élősúlyra 10—15 kgr. napi adag számítható

Csalódott szivem kínját túl nem éli,
Benne a fájdalom nagy s pokolbéli,
Mert előttem beszenyezted magadat;
Szenyt, szenyfoltot látok én te rajtad!

Álltái előttem, mint tölgy a hegytetőn 
S én csüngtem rajtad mint kisded az emlőn; 
De mióta leszálltál a magasból:
A korona lehullott homlokodról!

Nem tudod te, hogy mi a barátság!
Nélküle az élet csak egy holt világ,
Hol csak a kisértetek járnak-kelnek,
Gyilkosai a szunyadó sziveknek.

De nem sírok és nem is panaszkodom,
Hogy csak volt és hogy már mincsen barátom: 
Átok fekszik szivemen, egy nagy átok . . .
Isten veled világ! tovább nem várok:

Kisütöm szemeimet, hogy ne lássam 
A rózsát, mely kertembe elásva van;

Forró ólmot öntök mindkét fülembe 
Hogy ne jusson hozzám szavad ereje;
Levágom orromat és egy ugorkát 
Ragasztok annak helyébe, hogy szagát 
Ne érezzem a hervadó rózsának,
Véges barátságunk holt zálogának;
Kitépem szivem s kebledbe helyezem,
Hogy te is érezd, érezd kétszeresen 
Azt, mit éreztem én, mikor megtudtam 
Ember, hogy még Tebenned is csalódtam.
És végül: elégetem kezeimet,
Nehogy szoríthassák a tieidet;
Aztán majd igy megcsonkítva bolyongok,
Mint a szélvihartól kergetett habok.
Szerteszét a nagyvilágban s hirdetem 
Mindaddig, mig csak föl nem feszittetem:
Hogy igaz barátság a földön nincsen;
Hogy ilyet még nem teremtett az Isten!

Vihar Győző.
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szarvasmarhánál és juhnál. Frissen nem lehet a bur- 
gonyaievelet solanintartalma miatt etetni.

Megjegyezzük, hogy mindezeket a fölsorolt pótló
takarmányokat Európa egy-egy részében rendes körül
mények közt is szokták használni. —r.

* A nő és az óra. Egy szellemeskedő filozófus 
összehasonlította a nőt az órával és erre az eredményre 
jutott: A bakfis-leány a régi órához hasonlít, mert min
dig siet. A kacér, cifrálkodó leány olyan, mint a torony
óra ; mindenki megnézi, de senki sem veszi meg. A szép 
de csacska leány a zenélő-órához hasonlít, mert eleintén 
tetszik, később azonban untat. A gazdag leány olyan, 
mint az aranyóra, alig látják meg, rögtön azt kérdezik, 
mi az ára. A szájas asszony olyan, mint az ébresztő 
óra, már hajnalban zörög. A házias nő az ingaórához 
hasonlít, lassan, de méltóságosan jár, csak nem szabad 
elhanyagolni.

* Rovarcsípések. Most van itt az ideje a szunyog- 
és rovarcsípéseknek, melyek sokszor igen fájdalmasak, 
sőt veszedelmesek, érdemes tehát egy pár szót írni arról, 
hogyan lehet ezeket a csípéseket gyógyítani. Biztos szer, 
mellyel rovarcsípéseket megelőzhetnénk, nincs, a véde
kezésnek tehát első sorban arra kell irányulni, hogy a 
rovarcsípések következményeinek elejét vegyük. Köztu
domású, hogy a rovarok a füstöt nem szeretik és ez 
okból a dohányzót, amig fogai közt a szivar, cigaretta, 
vagy pipa, rendszerint meg is kímélik. Olyan kertekből, 
hol sok a szúnyog, azzal szokták őket elűzni, hogy vas 
serpenyőkben erősen füstölgő anyagot égetnek. Erre a 
célra szolgálnak bizonyos füstölő szerek, melyeket gyertya 
alakjában préselve használnak, amikor pedig már meg
történt a csípés, annak a helyét illő olajokkal és esszen
ciákkal, milyen a szegfű, kámfor, levendulaolaj, szalmiák 
stb. szokták bekenni. Ezek a fájdalmat csillapítják és a 
caipést gyógyítják. Legalkalmasabb erre a célra egy rész 
szalmiákszeszből, két rész borecetből és egy kis leven
dulaolajból álló keverék, melyet az ember apró üvegecs- 
kében magával hordhat. Kitűnő szer a zöld petrezselyem, 
melynek összenyomkodott leveleit kell a megcsípett 
helyre tenni, de a fájdalmakat nedves anyag vagy kerti 
föld is csillapítja, a forróságot pedig a sebből kiszívja. 
Méh- vagy szunyogcsipéseknél jó szolgálatot tesz, ha a 
csípést nedves sóval bedörzsöljük. Ha a daganat már 
nagyon gyuladt, hűsítő ecetes vagy sós vízzel kell azt 
borogatni mindaddig, mig a gyuladás nem enyhül. (M. E.)

* A leves monográfiája. Sehol sem szeretik úgy 
a levest mint Olaszországban. Ott a minesztra-ban van 
minden lehető tápláló alkatrész és ezért lehetséges, hogy 
némely olasz mást, mint levest, nem is eszik. Legrosz- 
szabb talán az angol leves. Az angolok ugyanis nagyon 
kevésre becsülik a levest és azt zöldség nélkül csak
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csontokból, vagy olyan husdarabokból készítik, a me
lyeket más módon már nem használhatnak. A szegé
nyek azért borsót és más fűszert, a gazdagok tyuk, vagy 
bárányhust tesznek belé, de általában nem tudják a 
levest az ebéd szükséges alkatrészének, a tea pótolja 
ennek helyét. A francia leves is kevéssé tápláló, hús és 
zöldség leve, s benne egész rakás fehér kenyér. Legtöbb 
zöldséget tesz a levesbe a német, s legtöbb fűszert a 
magyar.

— Tudósítás. Ismert ornithologusunk és vadá
szati szakírónk: L a k a t o s  Károly tollából ismét egy 
becses, a magyar vadászati (és ornithologiai) szakiro
dalomban mindez ideig sajnosán nélkülözött, hézagpótló 
mü hagyja el legközelebb a sajtót: „Az e r de i  s za 
l o n k a  és v a d á s z a t a "  (vadászati monográfia) cim 
alatt mely mü nagy 8-rét alakban, 10 Ívnyi tartalommal 
s gyönyörű színes műlapokkal, fekete képekkel és szö
vegrajzokkal illusztrálva: E n d r é n y i  Lajos szegedi 
könyvkiadó hivatalában jelenik meg s megrendelésre 
ugyanezen cég által azonnal megküldetik. — A könyv 
bolti ára pomás aranymetszésü, festménnyel diszesitett 
kötésben 6 korona; fűzve 4 korona. A pénz előleges 
beküldése után a mü bérmentve, külön kívánatra azon
ban utánvéttel is megküldetik.

— Életért életet. A legsötétebb lap az élet tra
gédiájából az az esemény, a melyről lőcsei tudósítónk 
ad hirt. Lándok, szepesmegyei községben a legnyomoru- 
ságosabb viskó D v o r z s á k  Jánosé volt. A milyen el
szomorító volt kívülről a ház, olyan vigasztalan volt 
belül is. A gazda iszákos volt s már földjét és minden 
jószágát elvitte ez az átkos szenvedélye. Hiába kérlelte 
felesége, hogy térjen eszére, csak verést kapott minden 
okos inteleméért. Ez a bánásmód végre annyira elkese
rítette az asszonyt, hogy a minap éjszaka, a mikor férje 
a részegek mély álmát aludta, megfojtotta őt. A gyilkost 
bekísérték a lőcsei ügyészség fogházába. A mikor más
nap kinyitották celláját, hogy a vizsgálóbíró elé kisérjék, 
— másodmagával találták ott. Egy kis gyermeknek adott 
életet a börtönben.

— A gyilkos tévedése. Karánsebesen véres eset 
történt. Néhány gyári munkás vígan mulatott együtt egy 
korcsmában, de mikor a korcsmáros bejelentette, hogy 
tízkor becsukja a helyiséget, egyikük, G r u j a Miklós 
dühbe jött s lármát csapott, majd társaival is össze
veszett, úgy hogy ezek végre elhatározták, hogy Gruját 
kidobják. E határozat végrehajtásával N e u m a y e r  Jó
zsef nevű társukat, egy herkules erejű embert, bízták 
meg. G r u j a, mikor kidobták, hazarohant s éles késsel 
tért vissza a korcsmához, ahol lesbe állott, hogy Neu-  
m a y e r o n  bosszút álljon. Az első embert, a ki az 
ajtóból kilépett, N e u m a y e r n a k  nézte; rávetette ma
gát s kését markolatig a szivébe döfte. Áldozata, a ki 
azonban B u r i á n Miklós volt, nyomban összeesett és 
szörnyet halt. A gyilkos megfutamodott, de a csendőrök 
csakhamar kézrekeritették és átadták a bíróságnak.
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— Vadőr és vadorzók harca. Sopronból jelentik: 
A Sopronnal szomszédos klimpai vadászterületen S a u e r 
István vadőr vadorzókra bukkant, a kik midőn a vad
őrt meglátták, futásnak eredtek, de menekülés közben a 
vadőrre visszalőttek. S a u e r utánnuk lőtt és S c h u h 
János kimpai lakost úgy megsebesítette hogy sebe kö
vetkeztében meghalt.

— Zendülés egy fogházban. Szabadkáról jelen
tik : Az idevaló fogház épületében veszedelmes zendülés 
ütött ki a rabok között, a kiket végül is hideg zuhany
nyal tudtak lecsillapítani. A rabok között régóta lappan
gott elégedetlenség tegnapelőtt délelőtt 11 órakor teljes 
erővel kitört s ebben az időben, a mikor az összes cel
lák ajtói nyitva voltak, a rabok ellenszegültek az őrök
nek, a kiket kiszorítottak a folyosókról. A rabok vala
mennyien egy nagyobb cellába vonultak, a hol azután 
eltorlaszolták az ajtót s az őrök felszólítására sem voltak 
hajlandók kinyitni. A fogházban egyes, kettes és négyes 
cellák vannak s az összes cellák lakói előre tudták, hogy 
a zendülésre a jelt egy négyes cellában fogják megadni. 
Tizenegy óra előtt, a mikor az összes cellákat kinyitot
ták, hogy a rabok a közös munkára induljanak, a he
lyett, hogy kivonultak volna, az előre kijelölt nagyobb 
cellába vonultak, a hol hangos kiabálással is kifejezést 
adtak ellenszegülésüknek. A börtönfelügyelőség kemény 
felszólítására sem hagytak fel az ellenszegüléssel s a 
felügyelőség kénytelen volt a tüzőrség segítségét kérni. 
A telefonon hivott tűzoltóság S c o z z a Zoltán tüzoltó- 
főparancsnok vezetésével csakhamar ki is vonult a fog
ház udvarára s hatalmas vizsugarat bocsátott a lázongó 
rabok közé. A rabok elszántságát a hideg viz sem tudta 
lehűteni s csak akkor hagyták abba az ellenállást, a 
mikor az őrök is közbeléptek s az eltávolított torlaszok 
helyén támadt nyílásokon a folyton betóduló viz már 
nagyon kellemetlenné vált nekik. Az ártalmatlanná tett 
rabokat azután külön cellákba zárták. E p e r j e s i  kir. 
ügyész szigorú viszálatot indított.

— Halál egy gyík miatt. Zürichből jelentik: 
Nemrég egy kilencéves leányka fürdés közben vizet nyelt. 
Mikor a fürdőből hazament, kenyeret evett, de mihelyt 
megette, rosszul lett és mindent kihányt. Azontúl vala
hányszor evett valamit, a rosszullét és hányás mindig 
ismétlődött s a gyermek érezte, hogy valami a gyomrá
ból a torkáig hatol és ott vergődik. Három nap múlva 
már fejfájás és erős láz gyötörte a gyermeket. Az orvo
sok agyhártyagyuladást állapítottak meg s a gyermek 
hatodnapra borzasztó kínok között meghalt. Hogy a ha
lál beállt, az orvos észrevette, hogy a gyermek orrlyukai
ban valami mozgolódik. Egy fekete test volt és mikor 
kihúzták, elborzadva látták, hogy egy gyik jutott a gyer
mek gyomrába és az kínozta halálra.
í r  í r  í r  í r  í r  w  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r  í r
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jegyzékre tettünk szert, sikerülni fog a dolog. A leányka nem 
halt meg, csak aluszik. — Orend János urnák, Alsó-Árpán. 
Ahhoz, hogy vele még ebben a számban foglalkozzunk, levele 
későn érkezett. A jövő számra hagytuk.

A kiadóhivatal postája.
Székács János urnák, Péterréve. A lap negyedévi elő

fizetési dija 2 korona s igy 1 koronával csak másfél hónapra fi
zetett elő, a nyújtott kedvezmény folytán azonban most bár e hó 
elejétől küldjük a lapot, előfizetése november hó 15-ig számit. — 
Czéher János urnák, Egerágh. Az utalványszelvényre irt so
rait jóleső érzéssel olvastuk. Ott kifejezett óhajtása bizonyosan 
teljesedésbe menne, ha sok ezer kartársunk hasonlóképen gon
dolkoznék. Sajnos, a legnagyobb rész még mindig sötétben sze
ret botorkálni s a legcsekélyebb áldozatot sem akarja meghozni 
a közös célok előmozdítására.

Hirdetések és pályázatok.
2719/1904. szám.

Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye tekintetes közig, erdészeti bizott

ságának 2514/904. számú határozata alapján a pojánai 
kerületi erdőőri állásra 600 korona évi fizetéssel pá
lyázatot hirdetek.

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél nem 
idősebb okleveles erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 1904. 
szeptember hó 20-ig az alanti hivatalhoz adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél, 2. 
keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati bizo
nyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való bírása 
elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig előnyt 
biztosit a pályázónak, azért a folyamodó kérvényében 
ezen képességet felsorolni köteles.

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó mi
nősítéssel biró kiszolgált katonaaltisztek és csendőrök 
kérvénye is figyelembe vétetik.

Déva, 1904. évi augusztus hó 14-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

Á cs Sándor,
m. kir. főerdész.

KEZELÉSÉBEN JÁRTAS, TAPASZTALT EGYÉN, 
KI TÖBB ÉVI JÓ BIZONYÍTVÁNYOKKAL REN
DELKEZIK ÉS KÜLÖNÖSEN FENYŐK NEVE
LÉSÉHEZ ÉRT, AZONNAL FELVÉTETIK - -

FARAGÓ B É LA-Hír
szerkesztői üzenetek.

Dragomir Pompeius urnák, R ézbánya. Az erdészeti és 
vadászati altisztek évkönyvének összeállítását már régen tervez
zük ; talán most, hogy eddig is szép számot magába foglaló név-

CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ CSEMETE
KERTJÉBEN! ZALA-EGERSZEGEN. --------  1—3

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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Előfizetési árak:
Egfész évre ... ... ...
Fél évre .................. ...
Negyed évre ..........

P é n z k ü l d e m é n y e k  a. 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra,

8
4
o

k o r .  |  Megjelenik minden vasárnap, f
, ,  ^  F e le lő s sze rke sztő  és tu la jd o n o s la p k ia d ó : *'4

PODHRADSZKY EMIL. |
k é z i r a t o k  a  sze rke sztősé g h ez S zá szse b e sre  k ü ld e n d ő k .

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii!. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. szeptember 18. 51. szám.

Kérdem.
Az évfolyamnak a jövő számmal való be

fejezése alkalmából felkérjük mindazokat a tisz
telt olvasóinkat, kiknek előfizetésük már a múlt 
hó végéig lejárt, hogy tartozásaikat legkésőbb 
a jövő hó közepéig letörleszteni, s egyúttal elő
fizetéseiket a jövőre nézve is megújítani szíves
kedjenek. Ugyancsak kérjük előfizetéseik meg
újítására azokat is, kiknek előfizetésük a folyó 
hó végével jár le. Hátralékosaink száma 307 s 
ezek a folyó hó végéig 1247 korona 55 fillérrel 
adósaink, mig azok száma, kiknek most jár le 
az előfizetésük, 185. Lapunk, mely senki másra 
nem támaszkodhatik, csak egyedül olvasóinak 
jóindulatára, csak úgy tarthatja fenn magát, ha 
ezek előfizetéseiket pontosan beküldik.

A  k ia d ó h iv a ta l .

A megtámadott erdőőr.
A következő hónap elején van ideje annak, 

hogy az idei ujoncozásnál besorozott ifjak be
vonuljanak ezredeikhez katonai kötelezettségük 
teljesítése céljából s folyik náluk a mulatozás 
faluhosszat. Hiába, nem kedves dolog az három 
évre otthagyni a függetlenséget, hazát, szülőt,

szeretőt s bizony még a legkeményebb legény
nek is elfacsarodik a szive erre a gondolatra s 
a mutatott jókedv ritkán valódi, inkább csak 
erőltetett. Igyekeznek is magukat a lehetőség 
szerint vigasztalni, borral is, nótával is. Minden 
pillanatban hallhatjuk a nótát:

„Hármat rikkantott már a rigó,
Nem parancsol nekem a biró“.

Oh, ti boldog legények, a kik ilyen köny- 
nyen szabadultok a biró uram parancsa a ló l! 
Lám, a szegény erdőőr azt nem teheti, ő nem 
mehet el, hogy majd parancsoljon neki „Ferenc 
József a császár", neki maradnia kell a falujá
ban, a hová őt a szolgálata kötötte s kitenni 
magát annak, hogy a biró nemcsak parancsol
gasson neki, de hogy esetleg még a fejét is be
verje. Már tudniillik bírója válogatja, mert ne 
higyje senki, hogy minden biró olyan nagy ur, 
vagy olyan nagy urnák képzelje magát, mint a 
milyen az alsó-árpási.

Fogarasvármegye égbenyuló bércei közt fek
szik Alsó-Árpás község s ezt áldotta meg a sors 
mindent intéző keze olyan derék bíróval, a ki 
azt képzeli magáról, hogy ő mindenkinek, min
denhol parancsol s ha akad valaki, a ki az ő, 
bár jogtalan parancsának is, nem engedelmes
kedik, azt egyszerűen egy székkel leüti. Legalább 
annak a levélnek olvasása után, melyet a na
pokban kaptunk O r e n d  János kerületi erdőőr 
kartársunktól, ilyen embernek kell képzelnünk 
az alsó-árpási biró urat.
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Nehogy pedig véleményünk túlzottnak lás
sák, leközöljük itt nevezett kartársunk panaszát 
egész terjedelmében. — A panaszos levél igy 
hangzik:

„Tekintetes szerkesztő ur! Sajnálattal kell 
értesítenem a folyó évi szeptember hó 3-án 
történtekről. F. évi szeptember 3-án felvettük 
itt helyben jól kiérdemelt fizetésünket s a 
fizetés felvétele után két jó kartárs-barátom- 
mal a Lőbl-féle vendéglőben bajtársi szere
tettel s jó kedvben egy pohár bort akartunk 
fogyasztani, mert egy hónapban csak egyszer 
látjuk egymást. Letelepedtünk egy asztal mellé 
s kihozattuk a borunkat, de csakhamar oda 
tolakodott Gyeraszim Dobrin alsó-árpási biró 
is társaival félig ittasan. Én, ki a korcsmákat 
egyébként is csak ritkán keresem fel, tiltakoz
tam ez ellen, s kijelentettem, hogy nem iszom 
akárkivel, hanem csak jóbarátaimmal. A biró 
erre felkiáltott, hogy ő sokkal nagyobb ur 
egy erdőőrnél, mire én csak azt válaszoltam, 
hogy a nálamnál nagyobb urakkal nem szok
tam inni. Erre a kijelentésemre a biró rám 
rivalt, egy székkel nekem rohant s itt vissza- 
nem adható szavak és istenkáromlás kíséreté
ben fejbe ütött, megfenyegetvén, hogy „ne pa
rancsolgassak mert meghalok" és bizony ha 
két társam nem kél védelmemre, agyonüt. 
Erre én haza akartam menni, de az ajtót töb
ben betámasztották s igy csak nehezen tudtam 
elmenekülni. Három éve lakom itt, de a korcs

mát, a rókáknak és farkasoknak ezt a tanyá
ját nem szokásom felkeresni s a jövőben sem 
fogom, mert hát ilyenekre képes egy biró ur- 
hatnámsága. A tisztelt olvasók elbírálására 
bocsátom, hogy ki a hibás. Természetes, hogy 
orvosi látlelettel támogatott panaszomat az 
illetékes bírósághoz benyújtottam s bejelen
tettem a dolgot felettes erdőgondnokságom
nak is. Az eredményt majd annak idején la
punkban közölni fogom" stb.

íme az irály némi megváltoztatásával a le
vél részleges tartalma.

A szomorú esetet különféle módon lehet 
magyarázni és felfogni. Akadhatnak olyanok is, 
a kik az egészet egy részeg ember garázdálko
dásának tekintik és a ki nemcsak az erdőőrrel, 
hanem bárki mással hasonlóképen cselekedett 
volna.

Mi a magunk részéről az alsó-árpási biró 
kvalifikálatlan, durva viselkedésére nem találunk 
elég kemény bíráló szavakat, még pedig ha más
ért nem, hát már azért is, mert véleményünk 
szerint egy községi bírónak, kinek viselkedése 
kell, hogy példányképül szolgáljon egész falu 
népének, lerészegedni s nyilvános helyen garáz
dálkodni, kivált pedig bírói hatalmának fitogta- 
tásával másokat bántalmazni nem lenne szabad 
s az az ember, a ki ilyenre vetemedik, lehet 
bármire másra alkalmas, csak a birói tisztség 
viselésére nem. A biró lehet ur, sőt lehet leg
nagyobb ur is a saját községében, de nem

Ü t
T á r c a .

V x V x V A W x W
Vadorzó-históriák.

— (A „Dér Jagdfreund" után.) —

Tizenkét éven át álltam egy dús vadállományu 
csehországi uradalom szolgálatában s ott gyakran voltak 
érdekes összeütközéseim vadorzókkal, hurokvetőkkel s 
más hasonló veszedelmes elemekkel s érdemesnek tar
tom ezek közül néhánynyal e lap tisztelt olvasóit meg
ismertetni.

Egy olyan erdőhivatalhoz voltam beosztva, mely
nek gondozása alá egy apró vadban bővelkedő vadász- 
terület is tartozott. Egy este azt a megbízást kaptam, 
hogy a kora hajnali órákban ránduljak ki két erdőőrrel 
egy vén bűnösnek az elcsipésére, ki csak az imént 
szabadult ki tőrvetésért kapott 14 napi fogházbünte

téséből s hasonló garázdálkodásáért előzőleg már vagy 
harmincszor bütetve volt. A beérkezett jelentések ugyanis 
egybehangzóan arról szóltak, hogy a menedék csalitok 
ismét körül vannak rakva drót hurkokkal. Egyik kolle
gám, K. gyakornok ugyanekkorára szinte két erdőőrrel 
a túlsó oldal megfigyelésére lett kiküldve.

Éjfél után B. erdőőr felébresztett s gyorsan meg
indultunk az erdő felé, hogy lehetőleg még az éjjeli 
órákban foglalhassuk el helyeinket.

Kelet felől már lassacskán virradni kezdett s a 
gyönge hajnali világításban már kivehettem azt a nyul- 
váltót, a melyen a hurok ki volt vetve. Alig hogy pár 
percig állok buvó helyemen, már hallottam egy nyúl 
panaszos sírását és vergődését. Semmi kétség, valamely 
szomszédos váltón már megfogódzott egy szegény tap
sifüles. Meggondolatlanul eőugrottam rejtekemből, hogy 
a szegény állatot megmentsem a haláltól s ekkor hir
telen megpillantok egy előttem ugyan ismeretlen alakot, 
a mely azonban a leírás után nem lehetett más, mint a 
lesett tőrvető. Sajnos, ő is azonnal észrevett engem s 
hirtelen ugrással a sűrűbe elmenekült.
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a korcsmába, hanem csak a községházán a sa
ját hivatalában, a korcsmában pedig csak akkor, 
ha oda nem az emberi gyarlóság, hanem birói 
tisztje viszi. Véleményünk szerint a korcsma 
vagy bármely más közhely az, a hol mindenki 
egyforma ur s a hol mindenki jogosan meg
követelheti a másiktól, hogy őt ne háborgassa, 
hozzá ne tolakodjék.

Van azonban a dolognak még egyéb hát
tere is.

Számtalanszor felmerült ugyanis a panasz, 
hogy a köznép nem tiszteli és nem becsüli meg 
az erdészeti és vadászati altiszteket, mint a hogy 
azt a közgazdaságnak szentelt fontos szolgálatuk 
megérdemelné s hogy a népnek ezen tisztelet
lensége ellen nem védelmezi meg őket senki.

Ebből az alkalomból nem mulaszthatjuk el 
ismételten kérni a felsőbbségeket, hogy alanta
saik tekintélyét minden alkalommal s minden 
kínálkozó módon a köznép előtt megvédeni, 
sőt azt lehetőleg növelni szíveskedjenek.

Szüksége van erre nemcsak magának az 
altiszti személyzetnek, de magának az általuk 
képviselt szolgálatnak is. A népet fel kell vilá
gosítani, s kioktatni, hogy az erdőőrben ne csak 
ellenséget lásson, ki pusztán azért van odaál
lítva, hogy a fatolvajt kinyomozza, megzálogolja 
s a tilosban legelő marhát behajtsa, hanem 
azért, és pedig első sorban azért, hogy az erdők 
védelme, telepítése által a nép s ennek révén a 
haza jólétét előmozdítsa, hogy tehát a társa

dalomnak ahhoz az elemeihez tartozik, a kik 
kulturális missziót teljesítenek.

Az, a ki az erdőőrt meg nem becsüli, nem 
fogja megbecsülni az erdőtisztet sem, s nem 
fogja tudni soha becsülni az általuk védett 
és fejlesztett erdőt sem, a melynek virágzása 
jólétének egyik feltétele.

Azt hisszük egyébként, hogy az egyszer az 
alsó-árpáti biró urnák az uraskodása drága mu
latság volt s a bíróság meg fogja majd neki 
magyarázni, hogy hol és kinek ura a biró.

Magtermési jelentés.
A c s e m e t e k e r t e k  állapotáról csak elszorult 

szivvel lehet beszélni, a hónapokon át tartó szárazság 
sok erdész fáradságos munkáját tette tönkre s a mi 
megmaradt, azt megsemmisítette a cserebogár pajod, 
csimasz és a Fusoma parasiticium, Pertalózsia, Phitoph- 
thora omnivora és többi becses társa.

Ott, a hol a csemetekertek öntözése lehetséges volt 
— ott a csemeték jó részét meg lehet menteni, — de 
jól tudjuk, hogy vajmi kevés csemetekert rendelkezik 
rendszeres öntözési miivel és az öntözési munkálatok 
teljesítésére szükséges fedezettel — és igy elmondható, 
hogy ez év mintegy országos csapás nehezedik a ma
gyar erdei csemetekertekre.

Volt alkalmam oly csemetekertet látni, a hol 100 
ezer átiskolázott kocsányos tölgy csemete közül csak 
18 ezer maradt meg és 4—5 éves luc-csemeték, 3 éves

Bosszúsan mentem a közelben őrtálló erdőőrhöz 
s elmondtam neki a tapasztaltakat s miután szerinte a 
további őrtáliás most már úgyis haszontalan fáradozás 
lett volna, a másik erdőőrt haza küldtem, mi ketten 
pedig megindultunk az erdőház felé, mely utunkban 
kollegám lesállása mellett is el kellett haladnunk.

Nyomott kedéllyel ballagtunk igy a másik lesállás 
felé, midőn olyas valamit pillantottunk meg, a mi meg
dobogtatta szivünket s megállásra késztetett. A szálerdő 
egyik ösvényen megpillantottunk egy férfialakot, zsák
kal a hátán, szúrós szemeivel folyton ide-oda tekingetve, 
mintha menekülést keresne, mögötte pedig K. koilogám 
jött alig három lépésnyi távolságban felhúzott fegyver
rel a kezében. Rögtön felfogtuk a helyzetet, oda rohan
tunk s pár pillanat alatt már el volt csípve az akasz- 
tófáravaló. Most azután megkaptuk a dolog nyitját is.

K. barátom ugyanis a szálerdő egyik hajlásának 
szélében rejtőzött s figyelt egy váltóra, a melyen már 
szinte hurokban volt a nyúl. A vén tőrész, miután én 
őt megriasztottam, egyenest ide tartott s vizsgálódva

állt meg az erdő szélén. Tapasztalt szeme azonnal meg
pillantotta a megfogott nyulat s egyenest oda rohant, 
hogy zsákmányát megkaparintsa.

A lestálló gyakornok figyelemmel kisérte a gaz
ember minden mozdulatát s hagyta őt nyugodtan a 
megfogott nyulat a hurokból kiszabadítani és zsákba 
tenni, de a midőn ezzel a munkájával már készen volt, 
dörgő hangon kiáltotta oda : „Állj fel* s ki az útra, kü
lönben lövök !“

A vén bűnös egészen oda lett a nem várt hangra 
s egy pillanatig habozni látszott, hogy mit tegyen. 
Kedve lett volna ugyan elillanni a sűrűbe, de miután 
látta a feléje irányuló két kerek lyukacskát, másra ha
tározta magát s esendesen megindult az ösvényen, 
nyilván abba reménykedve, hogy sikerülni fog neki 
valahol a sűrűségben, valamely hajláson elillanni. Arra 
természetesen nem számított, hogy ezen az utón egye
nest a mi karjainkba jut és igy cseberből vederbe kerül.

Alig hogy beérkeztünk az erdőhivatalba, az erdő
mester sietve jött elő, hogy jó fogásunkat közelebbről
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jegenye-csemeték 6 éves Douglas-fácskák egész tábla 
számra kiszáradtak.

A cserebogár (csimaz) károsítása szintén igen nagy 
mérvű volt, különösen a kocsányos tölgy csemetét, a 
vörös-fenyőt, japáni vörös-fenyőt és jegenye ültöncöket 
kereste fel; saját csemetekertemben tapasztaltam, hogy 
100 cm. magas japáni fenyőfácskákat, 60 cm. magas 
picea sitschensist, 50 cm. magas picea albát tett tönkre 
a gyökértörzsek üvegsimaságura való lerágása által.

A széndiszulfiddal négyzet méterenkint 30 gramm 
adagolással végezett kísérletek semmi eredménnyel nem 
jártak, — dacára annak, hogy azok a legnagyobb gon
dossággal a Schottola-féle „Egyszerűség" készülékkel 
végeztettek.

Ajánlható keverék, a mely 1 és 2 éves át nem is
kolázott csemetéknél a sorok közé hántolandó be, át
iskolázott és egyedül álló csemetéknél pedig a törzstől 
5 cm. távolságban helyezendő el; a következő:

3 rész kőszén kátrány-olaj,
3 „ naphtalin,

10 „ oldatlan mész,
40 „ rész v í z .

Készítési módja a következő:
Először a naphtalint a kátrány-olajban feloldjuk, 

ezt azután a mészhez öntjük, a melyre már megelőző
leg a vízből annyit öntünk, a mennyi az oldáshoz szük
séges; végre az egészhez hozzá öntjük a többi vizet is 
s addig kavarjuk, mig az egész keverék pép forma ke- 
nőcscsé nem válik.

A veszprémi püspökség sarvalyi csemete-kertjében 
ezen szerrel végzett kísérletek jó eredménnyel jártak, a 
mennyiben a pajodok továbbterjedését meggátolták; azt 
azonban még nem sikerült konstatálni, hogy a pajodok 
elpusztultak vagy csak elvándoroltak?

A közérdek szempontjából nagyon kívánatos volna, 
ha a magyar erdész urak közül az, a ki a cserebogár

pajodok ellen sikeresen védekezett — a védekezés mód
ját közzé tenni szíveskednék — annál is inkább, mert 
a Selmecbányái m. kir. kísérleti állomás 1904. évi jul. 
hó 15-én kelt 125/904. számú értesítése szerint nem 
ajánlhat egyéb védekezési módot, — mint a szénkéne- 
gezést.

Az idei országos szárazság okozta károkra való 
tekintettel a szakköröket mindenesetse érdekelni fogja 
csemetekertemben ez évben létesített öntiiző-mü ismer
tetése, a melynek létesítését még a nyár derekán azért 
kellett sürgősen elhatározni, hogy nagyértékü diszfenyő 
és egyéb erdei facsemete készleteimet a (szárazság pusz
tulásától lehetőleg megóvjam.

A vizet szolgáltató kút egy lankás hegyoldal ölén 
van, hol bő vízgyűjtőt véltem találni, a mely feltevésem
ben nem is csalódtam; a 14 méteres mély 200 cm. 
széles kút állandó vízmagassága 350 cm., a melyet a 
bő forrás mindig egyforma magasságban tart; e kút 
fölé van állítva egy 17 méter magas kovácsolt vasból 
készült, gúla alakú toronyra a 360 cm. átmérőjű Lakos
féle szabadalmi „Colombus" szél-motor, mely a szél 
által okozott körforgása által hozza egy 31 méter hosszú 
rudazat segítségével működésbe a s z í v ó  és nyomó ké
szüléket. Munkaképessége 7 m. percnyi szélgyorsaság 
mellett óránként 20 hektoliter.

Ezen felszívott vizet felnyomja a motor 38 miliméter 
széles, kivül-belül asfaltozott, 60 cm. mélységben a 
földbe fektetett vascsöveken a csemetekert egy 5 mé
terrel magasabb helyén levő 200 hektoliter ürtartalmu 
vastartályba, a mely egy 15 méter magas kovácsolt vas
tornyon nyugszik, azért oly magasan, hogy a viz esése, 
nyomása nagyobb legyen és a viz messzebb legyen el
vezethető. A jelenleg 12 holdnyi, de közel jövőben je
lentékenyen nagyobbitandó csemetekertemben circa 2000 
méter hosszúságban van fenti átmérőjű és minőségű 
cső lefektetve, természetesen azon ágyak mentén, a me
lyek leginkább megkívánják az üntözést.

is megnézze s miután a vén gonosztevőt felismerte, 
nem kevéssé csodálkozott, hogy ezt a fortélyos embert, 
ki régi idők óta még a legtapasztaltabb vadászok éber
ségét is ki tudta-játszani, most egy alig 17 éves gyer- 
mekifju csípte meg. Nem is hagyta ezt szó nélkül s 
megveregetve a vén tőrész vállát kérdezte:

— Nos János, hogy lehettél olyan ügyetlen s nem 
ugrottál meg?

Erre a kérdésre mogorván felelt a János:
— Hja uram, ha te lettél volna ott, vagy vala

melyik az erdőőrök közül a gyakornok helyén, akkor 
bizonyosan megugrottam volna, de az ilyen tapaszta
latlan újonc gyermekkel nem jó tréfálni, mert meggon
dolatlanul csakugyan lelőhetett volna, igy hát jobbnak 
találtam engedelmeskedni a felhívásnak és maradni.

Miután a tőrészt átadtuk a bíróságnak, újból ki
mentünk az erdőre, utána nézni mesterkedésének. Több 
mint száz hurkot s ezek közül nyolcban megfogódzott 
nyulat találtunk a helyszínén, s miután ezeket mint

bizonyítékokat a bíróságnak bemutattuk, ez a tőrészt 6 
hónapi súlyos börtönre ítélte. (Megjegyezzük, hogy ez 
— mint az elbeszélés elején látható, — Csehországban 
történt, mert mi nálunk alig kapott volna többet pár 
napi elzárásnál. A szerkesztő.) K. gyakornok barátom 
írásbeli dicséreten kívül még 10 forint jutalmat is ka
pott, a melyből azután mindannyian, a kik a kirándu
láson részt vettünk, hatalmas áldomást csaptunk.

Később ugyanezen uradalomnak egy másik bir
tokára lettem mint segéderdész áthelyezve s itt alkal
mam nyílt az ilyen fajta nép finomabb osztályával is 
megismerkedni, még pedig a legveszedelmesebb vad
orzókkal és orvvadászokkal.

Ezek az urak jóformán minden héten megtiszteltek 
látogatásukkal szép fővad állománynyal biró erdeinkben 
s rendszerint csoportokban, hogy ott vadjainkat vagy 
tőrbe ejtsék, vagy pedig estéli és hajnali lesállásokon 
ellövöldözzék.

Elég gyakran megesett, hogy a megejtett vadat a 
kerülők vagy más védőszemélyzet szemeláttára hurcol-
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Minden 20 méter távolságban van egy csapszek
rénnyel ellátott kerti csap (Hydrant) a melyhez csavart 
kender tömlő, illetve szóró cső által történik a tulajdon
képpeni, délutánonkint 5 órakor kezdődő öntözés négy- 
szögméterenkint lVa—2 liter vizet számítva.

Statisztikai adatok szerint évente 270 nap van, a 
melyeken a szél mozgató ereje fruktifikálható, de mivel 
természetesen megtörténhetik, hogy éppen nyáron, szél
csendes napokon, mikor legjobban kell az öntözés, nin
csen szél, a műhöz egy 2 lóerejü biztonsági járgány is 
van szerelve, a mely szélkazános ikerszivattyuval, két 
ló által hajtva, óránként 30 hektoliter viz produkálására 
képes.

Ezen öntözési mű kizárólagosan magyar munká
sok által, magyar anyagból előállított magyar munka 
— építési költségei cirka 8000 koronát tesznek ki, — 
működésével megvagyok elégedve és az érdeklődő szak
férfiaknak szívesen bemutatom.

Hogy a szél ingyenes erejét kellőleg ki lehessen 
használni, hogy a vastartályba felnyomott víznek ideje 
legyen az öntözéshez szükséges felmelegedési fokot el
érni, végül, hogy a csemetekert állandóan rendelkezzék 
mintegy 800—1000 hektoliter tartalék víztömeggel, a jövő 
év nyarára egy megfelelő ürtartalmu víztorony építését 
tervezem.

A csemeték öntözése szemmel látható eredmény
nyel jár és annak előnyei nem is szorulnak magya
rázatra.

Azonban a felesleges öntözéstől is óvakodni kell, 
mert a túlságos nedvesség következtében könnyen fel
lép a luc, erdei, és fekete fenyő csemetékben a Fusoma 
parasitcum Tub és Fusoma Pini Hart nevű gomba, a 
mely a gyenge csemeték sárgulását, majd teljes kive- 
szését okozza és a mely ellen a Selmecbányái m. kir. 
kísérleti állomás 110/904. számú 1904. junius hó 28-án 
kelt és mariabruni cs. kir. erdészeti kísérleti állomás 561.

számú 1904. junius hó 17-én kelt értesítése szerint a 
csemete sorok legalaposabb szellőztetése és az árnyé
kolás eltávolítása által kell védekezni.

A dr. Aschenbradt-féle „bordói por“-ral 10 liter 
vízre 250 grammot számítva, — végzett kísérletek jó 
eredménnyel jártak, ezeket azonban még néhány évig 
fogom folytatni, mig végleges ítéletet mondhatok.

„Thanaton“-nal is próbálkoztam (dohánykivonat, 
kapható a m. kir. dohánygyárakban) 80 szoros hígí
tásban, azonban ezen szerrel semmi positiv eredményt 
elérni nem tudtam.

Faragó Béla,
cs. kir. udvari száliitó Magyar Magpergető-Gyára 

Zala-Egerszegen.

A h á z i p a t ik a .
Tekintélyes orvos adja egyik nagy külföldi folyó

iratban ezeket a tanácsokat: Egyetlenegy családból sem 
szabadna hiányozni a házi patikának, a mely különben 
is aránylag nagyon kis költséggel megszerezhető. A ki
nek több a pénze, az ilyen célra készített szekrényben 
tarthatja a kis gyógyszertárt, különben pedig az asztalos 
készít olcsón alkalmas szekrényt. Ezt az első segély
nyújtáshoz szükséges szerek szekrényét a falon elég 
magasan kell megerősíteni, hogy a gyermekkéz el ne 
érje. Azonkívül is jó, ha állandóan zárva tartjuk, de 
viszont akkor a kulcsot kell állandóan egyazon és köny- 
nyen hozzáférhető helyen tartani. Kérdés most már, 
melyek az a legfontosabb szerek, a melyeket egy ilyen 
házi patikának tartalmaznia kell ? A különféle sérülések, 
a sebesülések miatt szükségesek: 1000 gram kétszá
zalékos lysitololdat, a melylyel a kötés alkalmazása előtt

H asznos  T u d n iva ló k .

ták el, a nélkül, hogy ezek az ellen bármit is tehettek 
volna, mert a vadorzók közül kettő-három ilyenkor 
mindig lövésre készen tartott fegyverrel fenyegette őket. 
A vadorzók arca rendszerint be volt kormozva vagy 
más módon álcázva s a vége rendesen az lett, hogy a 
kerülők életüket megmentendők kénytelenek voltak 
visszavonulni s a tolvajokat zsákmányukkal futni 
engedni.

— Ez nem mehet igy tovább — szólt K. kollé
gám, ugyanaz, a ki olyan ügyesen csípte el a hurok
vetőt s kivel egyszerre lettünk a nagy vadaskerthez 
áthelyezve — valamit kell tennünk, hogy ezeket a gaz
embereket egyszer megfoghassuk.

Éppen azon a napon, mikor ezt mondta, találkoz
tam az erdőn két vadorzóval, kik mindegyike egy vastag 
fa mögé húzódva felém irányították puskáikat s felhív
tak, hogy menjek haza a cserkészuton s megfenyegetve, 
hogy ne merészeljek ellenük valamit tenni.

Délután belépett hivatalos helyiségünkbe József, 
az egyik kerülő s jelentette, hogy éppen most nyomoz

két vadorzó egy megsebesített vad után s este valószí
nűleg nyilván ugyanazon az utón fognak visszatérni, a 
melyen bementek s itt talán meglehetne őket csípni. 
Egyúttal jelezte, hogy talán hasznát lehetne ennél venni 
az ő bátyjának, Ferencnek, ki régebben szinte kerülő 
volt, ha ez szinte mint vadorzó álcázná magát s be
menne az erdőbe, úgy, mintha nem is sejtené a két 
vadorzó ottlétét. A tanácsot elfogadtuk s Ferencet, mi
után arcát bekormozta s egy kapszlis puskával elláttuk, 
utasítottuk, hogy igyekezzék valami ürügy alatt a vad
orzókhoz csatlakozni s őket az erdő egy bizonyos része 
felé csalni, hol mi ketten két kerülővel a sűrűségben 
meghúzódva várni fogjuk őket, egyúttal pedig figyel
meztettük, hogy a vadorzók ellen való fellépésünk után 
igyekezzék azonnal eltűnni.

(Folytatása következik.)

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



406

a sebet meg kell tisztítani. A kötőanyagoknak is, lazán 
elkészítve, kéznél kell lenniök. És pedig: 1 méter tiz- 
percentes dermatolgaze, a melyet a már lysitol-oldattal 
megtisztított sebre teszünk. Továbbá egy csomag zsír
talanított Bruns-féle kötőgyapot, a mely kötéseknél a 
felső réteg és végül néhány mull, vagy kálikó-kötés, 
melyekkel a megerősítés történik. Egyetlen házi gyógy
szertárban sem szabad azonban hiányoznia a Bardele- 
ben-féle égettseb kötőnek, a mely mindenféle égett 
sérülésnél kitűnő. Szükséges továbbá néhány gram der- 
matol-por, a melyet a dermatol-gáze előtt a sebre ho
zunk. Egy üveg „ecetsavas agyagföld" a bogárcsipésre, 
rándulások okozta és gyuladásos daganatok bekötésére, 
más üvegben cukrosviz, hogy a szemnek mészszel való 
megégetésénél becseppenthessük. Kis üvegcse ammó
niák, a melylyel a rovarcsípéseket, kigyómarást, kutya-, 
macskaharapást kell beecsetelni. Egy üvegben erős an
gol illatszer, másban Hoffmann-csep; mindkettő ájulás
nál, rosszullétnél alkalmazandó. A Hoffmann-cseppet 
úgy használjuk, hogy tizenöt-husz cseppet töltünk cu
kordarabkára. Azután orvos által irt babércsepp és 
morfium-oldat, melyre felírandó, hogy méreg. Ebből 
csupán felnőttek kapjanak tiz-tizenőt cseppet cukorra, 
hirtelenül fellépő görcsöknél. Kell még egy Eszmark-féle 
gummi tömlő a vérzések elkötésére. Használatára kioktat 
a háziorvos, a ki bizonyára minden családnak szívesen 
a kezére jár, egy ilyen házipatika berendezésénél, a 
mely végre neki is nagy segítségére lehet. Továbbá ke
mény gummiból készült tálca, melyet a kötés felraká
sánál használunk; maxim álhőmérő, lázas esetekben a 
test hőmérsékének leolvasására; kis lapos nikkel ka
nálka, a milyet a torok vizsgálásánál szokás használni, 
orvosi nikkel olló a kötőanyagokhoz, nikkelpincetta, a 
melyet arra használhatunk, hogy vele könnyen meg
ragadható idegen tárgyakat a bőr alul, orrból, fülből 
kivegyünk. Nehezen megtalálható idegen dolgok után 
a laikus sohase kutasson. Ezeken kívül még egy kis 
tégely vazelin, szemkötő, csont vagy szaruból készült 
kanál a beveendő dolgokhoz és meghajtó pilulák. S vé
gül, hogy a házipatika teljes legyen, szerezzünk be még 
valamely az első segítségnyújtásról szóló könyvecskét 
(magyarban igen jókat adott ki a Budapesti Önkéntes 
Mentőegyesület) és olvasgassuk azt néha. Sohasem 
szabad azonban a laikusnak a házipatikával visszaélnie, 
azaz az orvost játszani. Necsak arra gondoljon a laikus 
az első segítségnyújtásnál, hogy segítsen, de arra is, 
hogy ne ártson.

E R D É S Z E

* K ü l ö n f é l é k . UémM ém^ '
* A villámcsapás. A közfelfogás azt tartja, hogy 

veszedelmesebb a zivatar, ha erdőben lep meg, mint 
másutt: könnyebben csap bele a villám az emberbe. Az 
újabb kutatások, — különösen Assmann dr. berlini pro- 
feszor vizsgálódásai — azonban ellene bizonyítanak en

nek. Oly erdőben, a melyben a fák zárt csoportban van
nak, nem nagyobb a villámcsapás veszedelme, mint az 
erdőn kívül, sőt az erdő mellett is nagyobb bármely 
kiemelkedő tárgyra nézve, mint benn a fák között. Ha 
azonban ezek nagyon is szétszórvák, vagy általában csak 
néhány a magasan kiemelkedő fa köztük, nagy a való
színűség, hogy a villám ezekbe üt be. Az egy színvo
nalon álló fák kiegyenlitőleg hatnak az elektromos fe
szültségre, de meg ha valamelyikbe bele is üt a menykő, 
okvetlenül fát talál és törzsén és gyökerein leszalad a 
földbe. Az ember közvetetlenül nincs kitéve a veszede
lemnek; az erdőben való tartózkodás tehát éppen nem 
veszedelmes. — Másként áll azonban a dolog az erdő 
környékén. Egy erdei munkás, a zivatar elől menekül
vén, a szántóföldről alig öt percnyi távolságban levő 
kunyhója felé szaladt. Az erdőtől 400 méternyire leütötte 
a villám. Ha benn az erdőben tartózkodott volna, bizo
nyára nem történik meg ez vele, minthogy azonban a 
mezőn ő volt a legkimagaslóbb pont, a villám őt ke
reste ki. Általában véve azonban az sem áll, mintha a 
szabadban nagyobb lenne a villámcsapás veszedelme, 
mint zárt helyiségben, vagy megfordítva. Érdekes tüne
ményről emlékszik meg a Qa e a  legutolsó száma. Az 
eset röviden a következő volt: Egy tizenöt méter magas 
Himalaya-cedrus egészen a ház fala mellett emelkedett 
föl a magasba. Alatta gyep volt. A ház lakói az ablak
ból nézték a zivatart, előttük 10 méter távolságban egy 
diszfenyő állt, de a cédrust az ablakból nem láthatták. 
Egyszerre sajátságos tüzfény gyűlt ki a diszfenyőbokron, 
mintha az ágak közt rajka szállana alá és a fácskát a 
földre terítené. Egyidejűleg hatalmas robaj volt hallható, 
mintha legalább is ezer pisztoly dördült volna el egy
szerre. Közvetlenül erre a bokor alatti gyepből gőz
felhő szállt föl. A cédrus törzse teljesen össze volt zúzva; 
teteje a föld színe fölöti tiz méter magasságban letört 
és egyenes állásban esett le a fa alsó törzse mellé, mely 
szinten megroncsolva, kétfelé hasadva volt. A fának 
megvolt az a sajátságos szaga, melyet a villámsujtotta 
tárgyaknál általában érzünk, de égési helyeknek legki
sebb nyomát sem lehetet találni. A dolognak a magya
rázata az, hogy a fában volt nedv a villám hatása foly
tán gőzzé fejlődött és a fát szétfeszítette. Innen eredt a 
közel szomszédságban fölszállt gőzfelleg is.

* Kíméletes golyók. Már japán részről is jelen
tették azt a megfigyelést, hogy a mostani háborúban a 
lőtt sebek túlnyomóan begyógyulnak s az ellenséges 
golyók nem roncsolják rettenetesen szét a harcosok 
szervezetét, hacsak nem ölik meg őket. Most, mint 
Londonból jelentik, az orosz Vörös-Kereszt is arról a 
tapasztalásáról számol be, hogy a lősebek csaknem 
minden esetben begyógyulnak, főként, ha rendes viszo
nyok közt ápolhatják a sebesülteket. Júliusban és augusz
tusban 100 tiszt és csaknem 6000 sebesült katonát 
Vladivosztokba szállítottak és még azok a sebesültek 
is felgyógyultak, akiknek a szivét, tüdejét vagy máját 
fúrta át a golyó. Olyan esetben is meggyógyult egy 
katona, akinek a golyó a homlokát érte és aztán ferdén

T I Ú J S Á G
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keresztül ment az agyán. Mindebből az tűnik ki, hogy 
a Kelet-Ázsiában most használt golyók olyanok, hogy 
nem halálos eredményt akarnak velük elérni, hanem az 
emberiességgel ugyan még mindig össze nem egyez
tethető, de mégis üdvösebb célt, hogy tudniillik a ka
tonák harcképtelenekké váljanak jó időre.

* Kísérletek szerecsen-bőrrel. Mint egy angol 
napilap Írja, érdekes operációt végeztek a minap egy 
londoni klinikán. Egy szerecsen szolga megbetegedett, 
a kórházba került és súlyos uperációt kellett rajta elvé
gezni. Az operáció alkalmával az orvosok szükségesnek 
láttak, hogy a kivágott bőrt más ember bőrével pótolják. 
Mivel szerecsent e célra nem találtak, a hiányt fehér 
embernek testéről átvitt bőrdarabbal pótolták. Az operáció 
sikerült, a beteg sebe gyógyulni kezdett, de a betoldott 
bőrdarab egyre barnább lett s pár hét múlva, mire a 
beteg meggyógyult, egészen megfeketedett. A orvosok 
ekkor ellenpróbával tettek kísérletet, egy fehér ember 
testére vittek át szerecsen-bördarabot. A betoldott fekete 
bőr a fehér ember testén pár hét alatt megfehéredett.

— Halálozás. Lapunk egy visszaérkezett példá
nyának cimszalagjára tett feljegyzésből sajnálattal érte
sülünk arról, hogy K o v á c s  György városi erdőőr 
Szilágy-Somlyón elhunyt. Az illető lapunknak régóta 
buzgó hive volt, nyudodjék békével!

— M. kir. bányászati és erdészeti főiskola.
A Selmecbányái in. kir. bányászati és erdészeti akadé
mia Ö Felsége f. évi augusztus hó 3-án Ischlben kelt 
legfelső elhatározásával uj tanszervezetet kapott, a mely
nek értelmében az akadémia ezentúl „orsz. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola" cimét fogja viselni. A főis
kolán négy szakosztály lesz, még pedig: bányamérnöki, 
a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdőmér
nöki szakosztály. A tanulmányi idő minden egyes szak
osztályánál négy (4) évre terjed. Azok, a kik a főiskolát 
elvégezték és a választott szakkörbe tartozó rendsze
res üzemnél legalább két évet gyakorlati szolgálatban 
töltöttek, államvizsgálatra jelentkezhetnek és mérnöki 
oklevelet kapnak. Az uj tanrendszer az 1904/1905-iki 
tanév, azaz f. évi október hó elején lép életbe és az 
első évre beiratkozó hallgatókra föltétlenül kötelező. A 
fölvétel és beiratás október hó 6-án és 7-én lesz; ok
tóber 15-éig a rektor, azontúl csak az illetékes (a bá
nyászati ágazatra nézve a pénzügyi-, az erdészeti ága
zatra a földmivelésügyi-) miniszter engedélyezheti a 
fölvételt.

— Gyilkolás forró ólommal. Belgrádból bor
zalmas gyilkosság hírét küldik. K u c s e v o községben 
a pozsareváci kerületben K o m e n s z k i  József kicsalta 
egyik pajtását, S z k o r u p a  Józsefet az erdőbe. Ott 
borozni kezdtek. K o me n s z k i  leitatta S z k o r u p á t ,

N a p i H ír e k .
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azután tüzet gyújtott, ólmot olvasztott s a folyékonynyá 
vált forró fémet beleöntötte ittasan fekvő pajtása fülébe. 
S z k o r u p a  ott a helyszínén meghalt. Úgy a tettes, 
mint az áldozat osztrák alattvaló.

— Szerencsétlenül járt honvédőrnagy. Pécsről 
jelentik: No v o t n y  Fülöp kaposvári honvédőrnagy 
Abaligeten, hol a pécsi 19. honvédgyalogezred gyakor
latot tartott, lovával együtt elbukott, lábát törte és súlyos 
belső sérüléseket szenvedett, mert a ló rázuhant. N o- 
v o t n y  állapota annyira aggasztó, hogy B u d a p e s t r e  
szállították.

— Medvék a krassói havasok közt. Lúgosról 
írja levelezőnk, hogy a délkeleti havasok lakossága 
Kornyaréva környékén a nyár folyamán folyton rette
gésbe volt, mert a medvék soha nem tapasztalt nagy 
számban jelentkeztek s még most is úgyszólván, min
den éjjel megrohanják a hegyoldalakon legelő nyájakat 
s megtizedelik. A hatóságok most hivatalos hajtóvadá
szatot fognak elrendelni a fenevadak ellen.

— Szerencsétlenség a vadászaton. A pestvár
megyei Haraszti község mellett vadkacsa-vadászatra 
indult H a z s l i n s z k y  Hugó dr. orvos, Va r s  József 
révész csónakjában. A haraszti sziget orránál nagy falka 
kacsa rebbent föl, s a mint az orvos lövésre készült, a 
csónak megbillent és a lövés Var s  Józsefet mellbe 
találta. A szerencsétlen ember pár perc múlva meghalt. 
Negyvenkét szem serét ment a mellébe. H a z s l i n s z k y  
dr. kievezett a halottal, majd elutazott Ráckevére, a hol 
nyomban jelentkezett a főszolgabírói hivatalban. A sze
rencsétlen véget ért révésznek két kis gyermeke maradt.

— Négyezer métermázsa hal pusztulása. A 
palicsi tóban, teljesen kivész a hal. Napok óta száz és 
száz métermázsa hal pusztul el a miatt, hogy a szá
razság nagyon megapasztotta és iszapossá tette a vizet. 
Ha ez igy tart tovább is, maholnap egészen megszűnik 
a híres halgazdaság. A tóban még rövid idővel ezelőtt 
körülbelül négyezer métermázsa hal volt, a melyből 
már alig maradt egy kevés.

— A falu rossza. Besztercei tudósítónk írja: 
Kú r i á n  Demeter borgó-besztercei suhanc csak a múlt 
év végén szabadult ki a szamosujvári fegyházból, a hol 
betörésért négy évet ült. Hazakerülve, nagykorusitatta 
magát, hogy időközben elhunyt anyja után rá szállott 
néhány száz forintnyi örökségét megkaphassa. Az örök
séget néhány hét alatt elverte. Minthogy a könnyű 
életet megszokta, újra bűnbe esett. Rövid idő alatt va
lósággal réme lett a vidéknek. A rengeteg havasokban 
ütötte föl tanyáját, csak olykor-olykor mozdult ki, a 
mikor lopni járt. Félév alatt harminc betörést, lopást és 
utonállást követett el s nem volt ember a vidéken, a 
ki búvóhelyét el merte volna árulni.

— Ha a csendőröknek kiszolgáltat valaki, elpusztul 
az egész vidék. Porrá égetem a községeket, — szokta 
volt mondani.

A borgó-prundi csendőrőrmesternek sikerült végre 
tegnap álmában meglepni a gonosztévőt, a ki ma már 
a besztercei ügyészség börtönében ül.
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— A hegyek között. Zágrábból Írják: Re i c h  re 
Sándor tartalékos hadnagy és M i d z i c Muharem bég, 
a 2. bosznia-hercegovinai gyalogezred hadapród tiszt- 
helyettese augusztus 26-án kirándulást tettek a Pljesi- 
vicára, a mely 1556 méter megasságban emelkedik Bi- 
hács és Korenica közt. Délelőtt szép idő volt, később 
azonban köd ereszkedett a hegyekre, majd pedig zivatar 
támadt. A két turista teljesen kimerülve a sziklák között 
egy barlangba menekült. Ott töltötték az éjt, de reggel 
alig indultak útnak, Mi dzi c,  a ki egészen elgyöngült, 
eszméletlenül roskadt össze. R e i c h e r a csutorájában 
megmaradt pálinkával megdörzsölte a fiatalember hom
lokát, halántékát, ütőerét, azután tovább ment, hogy 
segítséget hozzon. Nemsokára azonban ő is kimerült és 
összeesett. A mint később magához tért, egy hegyi 
kunyhóban találta magát, a hová a parasztok vitték, a 
a kik véletlenül ráakadtak. R e i c h e r azonnal megkérte 
a parasztokat, hogy keressék meg Mi dz i c  béget, ő 
maga pedig sietett vissza Bihácsba, hogy jelentést te
gyen az esetről. Bihácsról azonnal katonákat küldtek a 
hegyek közé, de bár a parasztok is már augusztus 27-én 
fölkeresték azt a helyet, a hol Mi dz i c  összeseit, őt 
magát nem sikerült megtalálni sem nekik, sem a ka
tonáknak. Nem lehetetlen, hogy a kadét magához tért 
és valahol menedéket talált, de lehet az is, hogy össze
tépték a vadállatok. A katonák még most is kutatnak 
a hegyek között, de még eddig nem akadtak semmi 
nyomra.

— Megmérgezett család. Tisza-Kereszturon már 
tizennégy év óta váltóőr volt T a k á c s  István, de egy 
hónappal ezelőtt elbocsátotta szolgálatából az államva- 
sut, mert a nagy vasúti sztrájk idején ő is elhagyta a 
helyét. T a k á c s  azóta egyre munka után járt. Nyolc 
nappal ezelőtt végre egy kőbányában kapót munkát, de 
már a harmadik napon súlyosan megsebesítette egy 
földomlás úgy, hogy munkaképtelen lett. Azóta egyre 
családjának nyomora miatt kesergett. Tegnapelőtt meg
látogatta M i z s á k György barátját, aki erdőkerülő. 
Mi z s á k  éppen mérget kevert, hogy azzal az össze- 
fogdosott rókákat elpusztítsa. T a k á c s  egy őrizetlen 
pillanatban nagy adag mérget vett magához és mikor 
hazament, észrevétlenül belekeverte családja vacsorájába. 
Reggel az egész családot — a férfit, a feleségét és 
négy gyermekét — holtan találták meg a szűk lakás
ban. A boncolás megállapította a mérgezést; T a k á c s  
egyébként a csendőrségnek levelet irt, amelyben tetté
nek okául nagy nyomorát említi.

vette észre, hogy aranyórája és lánca eltűnt s nem volt 
már ott az utitárs sem. Z s a b k a  jelentést tett a rend
őrségen, de a tolvajt nem sikerült elfogni. — Három 
héttel az eset után Z s a b k a  ismét Horvátországba 
utazott és pedig ugyanazon az utón. Akkor a kalauz 
elbeszélte neki, hogy a tolvaj őt is elaltta, hogy biz
tosan garázdálkodhassék a vonaton. A főellenőr ekkor 
elment Mitrovicán több zálogházba s az egyikben 
ráakadt az órájára. Erre a mitrovicai rendőrkapitány 
b e i d é z t e 11 e azt az embert, a ki az órát elzálogosí
totta. Vallatni kezdték, majd pedig szembesítették a 
főellenőrrel s a kalauzzal, a kik felismerték benne a 
tolvajt. A rendőrkapitány erre letartóztatta a tolvajt a ki 
P o d o r o v i t s  Milán foglalkozás nélkül levő pincér. 
P o d o r o v i t s  végre maga is beismerte tettét. Az indiai 
vonalon már többször megtörtént az utóbbi időben, hogy 
altatószerrel fosztottak ki egy-egy utast. P o d o r o v i t s  
tagadja, hogy mást is megrabolt volna.
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Szerkesztői üzenetek.
Lengyel Albert urnák, Alsó-Kákos. A legjobb őz-csa- 

logató sipokat hazánkban állítólag csakugyan Storcz Mátyás — 
ki tudtunk szerint fővadász a gödöllői korona uradalomnál — 
készíti. Levelező-lapjának vétele után nyomban irtunk neki, hogy 
egyet küldjön Önnek. Ha véletlenül nem kapta volna még meg, 
szíveskedjék hozzá fordulni s a levelet Gödöllőre a koronaura
dalmi vadászmesteri hivalalhoz az ő nevere címezni.

A kiadóhivatal postája.
Székács János urnák, Pétérréve. Becses levelező-lapjá

nak tartalmát köszönettel tudomásul vettük. — Pontos fizetőnek. 
Hát bizony sajnosán kell tapasztalnunk, hogy olvasóink nagyobb 
része igen könnyen veszi az előfizetés dolgát. Nem számolnak 
azzal, hogy nekünk minden héten átlag 80 korona kiadásunk van 
a lapra, melyet tisztán csak az előfizetési dijakból fedezhetjük. 
A lap élén lévő kérelem élénken világítja meg, hogy milyen 
anyagi gondokkal kell küzdenünk. Reméljük' hogy ezt a kérel
münket az érdekeltek megszívlelik s hátralékaik kiegyenlítésével 
és előfizetéseik megújításával lehetővé teszik nekünk a jövő hó 
elején az uj évfolyamnak anyagi gondok nélkül való megindítását. 
Adja Isten, hogy úgy legyen 1

Hirdetések és pályázatok.
SP aiskolaMM

— Az altató utitárs. Z s a b k a  Ferenc magyar 
államvasuti főellenőr, a ki a nyomozó osztály tagja, a 
minap hivatalos ügyben, az igazgatóság megbízásából 
Horvátországba utazott. Hogy időt nyerjen, éjszaka az 
india-mitrovicai vonalon ment. Egyik állomáson beszál
lóit hozzá az első osztályú szakaszba egy elegánsan öl
tözött ember és szóbaelegyedett vele. Beszélgetés köz
ben az utitárs közelebb hajolt a főellenőrhöz, egy kis 
üveget tartott az orra alá. A főellenőr az üveg tartalmá
tól mély álomba merült és csak reggel ébredt föl. Akkor
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DELKEZIK ÉS KÜLÖNÖSEN FENYŐK NEVE

LÉSÉHEZ ÉRT, AZONNAL FELVÉTETIK -  -

-$>:• FARAG Ó BÉLA-hí#
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ CSEMETE- 
KERTJÉBEN; ZALA-EGERSZEGEN.-------- 2 -3

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T." gyorssajtóján.
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Megjelenik minden vasárnap.8 kor. 1
4 „ |  W
2  ,, ^  Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: ^

PODHRADSZKY EMIL. |

Előfizetési árak
Egfész évre __................
Fél évre — ... ... ... 
jVegyed évre ... ... ... 3 „

P é n z k ü l d e m é n y e k  ei 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t .“ címére Szászvárosra, 
k é z i r a t o k  a szerkesztőséghez Szászsebesre küldendők.

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fill. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél inér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. —

VIII. évfolyam. Szászsebes, 1904. szeptember 25. 52. szám.

Visszapillantás.
Midőn az ember valamely munkát végez, 

vagy valamely utat tesz meg, szinte önkényte
lenül is visszatekint annak menetére s mérle
geli teljesített munkájának vagy utjának módo
zatait s értékét.

Ma, a midőn lapunk VlII-ik évfolyamának 
utolsó számát állítjuk össze, 10 évi munkálko
dásnak jutottunk a végére, annak a munkálko
dásnak ugyanis, melynek gyümölcse két éven 
át az „Erdőőr“, majd nyolc éven át az „Erdé
szeti Ujság“ volt. Illő tehát, sőt szükségesnek 
tartjuk, hogy ez alkalommal rövid visszapillan
tást vessünk arra a munkálkodásra, melyet sze
rény segédeszközökkel, gyönge erőnkkel a le
folyt tiz év alatt kifejtettünk s mérlegeljük an
nak eredményét.

Siralmas és szomorú volt az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet helyzete ezelőtt tiz 
esztendővel; olyan, hogy sok ágazatnál a mait 
azzal össze sem lehet hasonlítani. Még a kincs
tár szolgálatában állott erdészeti altisztek is, kik 
pedig aránylag akkor is a legjobb helyzetben 
voltak, olyan nyomorúságban éltek, hogy a meg
élhetésük szinte csodával volt határos. Ez a sa
nyarú helyzetük lapunk megindulta után egy év 
múlva már némileg javult, a mennyiben ekkor 
lett a III. és IV. osztályú erdőőrök, tehát a leg- 
alantasabb foknak fizetése első Ízben javitva, 
mit csakhamar követett a lakpénz emelése. Ez 
az örvendetes kezdet annyira összeesett lapunk

munkálkodásának megindultával, hogy minden 
szerénytelenség nélkül s bátran állíthatjuk, hogy 
a magas kormány ezen kegyes tényére nem 
esekély befolyással volt az, hogy a kincstári er
dészeti altiszti személyzet szomorú helyzetét ré
szint lapunkban, részint lapunk szerkesztője által 
megirt „Az erdő és annak fentartója a második 
évezred elején" cimü röpiratban (még mindig 
kapható lapunk szerkesztőségénél 1 korona 40 
fillérért) a maga mezítelen valóságában előtár
tuk s ez által arra az irányadó körök figyelmét 
felhívtuk.

A kincstári erdészeti altiszti személyzet 
anyagi helyzetének javulása azóta fokozatosan 
halad előre, mig az végre a legutóbb bekövet
kezett fizetésrendezéssel be lett tetőzve s ez által 
a kincstári erdészeti altisztek olyan megélhetési 
viszonyok közé jutottak, hogy már most csak az 
önmagukkal és a világgal meghasonlottak pa
naszkodhatnak.

Javulás állott be a községi és közbirtokos- 
sági erdőknél alkalmazásban álló erdészeti al
tiszti személyzet helyzetében is a gondozásukra 
bizott erdőknek állami kezelésbe való átvételé
vel, mert nem csak hogy javadalmazásuk, ha 
nem is lényegesen, de legalább valamelyest 
emelkedett s annak pontosabb kiszolgáltatása 
biztosíttatott, hanem rendeztettek az azelőtt tel
jesen rendezetlen szolgálati viszonyaink is a 
szolgálati és fegyelmi szabályzatok megalkotá
sával. Igaz, hogy ennél az ágazatnál még na-
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gyón sok a kívánnivaló s mi nem fogjuk elmu
lasztani a jövőben sem előtárni a mutatkozó 
hiányokat és sérelmeket és sürgetni azoknak 
az orvoslását, s reméljük, hogy erre a derék 
testületre is már a legközelebbi időben egy bol
dogabb korszak fog megnyílni.

Az erdészeti altisztek zöménél tehát általá
ban javulás állott be az utolsó évtizedben, mi
hez még az is hozzájárult, hogy már most egyes 
vármegyéknél a nyugdíjalapokat is szervezni 
kezdik s remélhető, hogy ez az üdvös intéz
mény pár év alatt szinte általánossá fog válni.

Sajnos, hogy az általunk tervezett országos 
erdészeti és vadászati altiszti nyugdíj- és segély
egyesület ügye megfeneklett a magas kormány
nak azon az álláspontján, hogy hasonló intéz
mények csak a biztosítási törvény keretén belül 
létesíthetők, ez pedig nem csak hogy felette 
megnehezíti, de úgyszólván lehetetlenné teszi 
ennek a tervezett egyesületnek a megalakítását, 
mert alig van arra kilátás, hogy az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet a biztosítékul le
teendő 200,000 koronát saját erejéből kiterem
teni képes legyen.

Lapunknak főtörekvése volt eddigi mun
kálkodásával összetartó kapcsot tartani fenn a 
hazában szétszórva élő erdészeti és vadászati 
altisztek közt s fejleszteni köztük a kartársi ösz- 
szetartást és szeretetet, ezenkívül pedig feléb
resztve benne az önérzetet, emelni társadalmi 
állását s kivívni részére a kitűnő szolgálatai által 
jól megérdemelt tiszteletet és megbecsülést.

Ezen a téren nagyon sok volt és sok még 
ma is a teendő, melyet csak akkor végezhet
nénk eredményesen, ha ennek a teendőnek nagy 
horderejét maguk azok, kiket első sorban illet, 
az erdészeti és vadászati altisztek mérlegelnék 
és felfognák s munkálkodásunkat úgy szellemi
leg mint anyagilag támogatnák.

Ahhoz, hogy lapunk nagy és nehéz felada
tainak, ha nem is teljesen, de legalább részben 
megfelelhessen, szükség lenne első sorban an
nak a függetlenitésére és minden befolyástól 
való mentesítésére, mit csak az által lehetne 
elérni, hogy az erdészeti és vadászati altisztek 
nagy tömegben sietnének a lap támogatására s 
szellemi és anyagi erejének növelésére. Sajnos, 
hogy ezt még sokan vagy nem tudják, vagy 
nem akarják megérteni s visszariadva a valóban 
nevetségesig csekély anyagi áldozattól vagy más 
behatások következtében még mindig távol tart
ják magukat az üdvös küzdelemtől s összetett 
kezekkel várják, hogy mások kaparják ki nekik 
a forró gesztenyét.

Ennek a nembánomságnak élénk illusztrá
ciója az, hogy csak a legújabban ezernyi pél
dányban szétküldött felhívásunk alig 25— 30 
kartársunk keblében keltett viszhangot, mig a 
többit úgy látszik teljesen hidegen hagyta.

És mi mindennek dacára nem csüggedünk 
s nem adjuk fel gyáván egy fényesebb és jobb 
jövő reményét. Azzal a kicsiny, de lelkes csa
pattal, mely eddig is jobb eredményre méltó

'  v \ y  v \ ' v \ y  v \ y/  \  /  \  \  X \  \
x  . \ y . .T Á R C A .

V - V A V  x V A V

V adorzó-históriák.
(Folytatás és vége.)

Ferenc eltűnt az erdőben s mi megindultunk az 
előre megállapított helyre s ott úgy helyezkedtünk el, 
hogy a vadorzókat négy oldalról bekeríthessük.

Két órai leselkedés után végre megpillantottuk 
Ferencet a két vadorzóval. Szivünk hevesebben kezdeti 
dobogni, fegyvereinket a legnagyobb csendben megvizs
gáltuk s felhúztuk, azután aggódó figyelemmel számlál
tuk a közeledők minden lépését.

A vadorzók lövésre kész fegyvereikkel a hónuk 
alatt haladtak, bizalmas beszélgetésbe mélyedve Ferenc
cel. A mint igy haladva megszállott területünk közepébe 
értek, egyszerre, mintegy vezényszóra mind a négyen

archoz emelt fegyverrel kiléptünk s én oda kiáltottam 
feléjük : „le a fegyverekkel!“, a vadorzók nagyobbikja 
villámgyorsan rám emelte puspáját s elnyomta a ravaszt, 
mit azonban csak ennek a csattanásából tudtunk meg, 
mert a fegyver csütörtököt mondott. Erre gyors elhatá
rozással a sűrűségbe akart menekülni, de nem mehe
tett messzire, mert ott éppen K. kollégámnak és az 
egyik kerülőnek a karjai közé rohant, kik hamarosan 
földhözvágták s ártalmatlanná tették. Társa felhívásomra 
azonnal letette a fegyvert s önként megadta magát, 
mig Ferenc a megbeszéléshez híven megugrott, miután 
feladatát olyan fényesen oldotta meg.

A két gazembert azután megkötöztük s átadtuk a 
csendőrségnek. Ennek abbeli tudakozódására, hogy ki 
volt a harmadik társuk, azt felelték, hogy nem ismerik, 
a mi természetesen nagyon kedvünkre való vallo
más volt.

Ferenc még aznap este megjelent hivatalos he
lyiségünkben s eljárásáról a következőkben számol be:
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buzgósággal támogatott, bátran neki indulunk 
a jövő hóval kezdődő második évtizednek. Tesz- 
szük ezt abban az édes reményben, hogy az 
eddig még szunyadozó kartársaink lassan bár, 
de folyton ébredezni fognak s megnyilatkozván 
az ő lelki szemeik, be fogják látni, hogy bol
dogulásuk első feltétele a szoros összetartás és 
kartársi szeretet, melynek lapunk mindenkoron 
hü istápolója volt és az lesz a jövőben is.

Nem mulaszthatjuk el még most, 10 évi 
munkálkodásunk határán hálát adni az Egek 
Urának azért a kegyelméért, hogy ahhoz türel
met és kitartást adott s köszönetünket nyilvá
nítani mindazoknak a tisztelt kartársainknak és 
barátainknak, kik lehetővé tették lapunknak 10 
hosszú éven való fentartását, egyúttal pedig 
kérni őket arra is, hogy a jövőben is tartsanak 
meg jóindulatukban s ne vonják meg tőlünk 
támogatásukat, sőt annak fokozásával lapunk 
fejlesztését elősegíteni szíveskedjenek.

Ezzel Isten szent nevével lezárjuk 10 évi 
munkálkodásunkat, hogy a jövő számban ugyan
azzal a tizenegyedik évet megkezdhessük. Ma
radjon velünk az Ő segedelme a jövőben is!

Harc a vadorzókkal.
Az alatt a 10 év alatt, hogy lapunk az erdészet 

és vadászat szolgálatában áll, számtalanszor volt alkal
munk a vadorzók garázdálkodásaival foglalkozni s rá

mutatni a törvények szigorításának szükségességére. 
Most érdekes esetet közöl a „Magyar Erdész," mely 
arról szól, hogy a napokban Hunyadvármegye főispán
jára és kíséretére adott sortüzet hét vadorzó. Azt hisz- 
szük, hogy az ilyen eset, melynél magas állású ur lett 
kitéve a vadorzók gyalázatos támadásának, végre fel
költi az irányadó körök figyelmét és serkenteni fogja 
őket szigorúbb rendszabályok alkalmazására.

Ezt hangoztatja a nevezett laptársunk közleménye 
is, melyet közérdekű volta miatt átveszünk, hogy igy 
még szélesebb rétegekben terjedjen el. Az érdekes köz
lemény a következő:

Vaddus hegyeinkben úgy röpködnek a gyilkos go
lyók, annyi már a kioltott emberélet, hogy cirnül azt 
kellene írnom: föltámadt rablóvilág.

Az erdőtisztek és vadőrző-személyzet mindenkor 
ádáz küzdelemben állottak az orvvadászokkal, de mig 
ezek fékezhetetlen szenvedélyüktől hajtva, vadra lestek 
és csak elvétve emelték fegyverüket üldözőikre, most 
csoportokba verődve, mint útonálló rablók, vakmerőén 
törnek emberéletre. Azon a jogcímen, hogy vadorzók 
nem csak idegen vagyonban garázdálkodnak, hanem 
kisajátítják teljesen az erdőt s azt harctérré alakítják: 
minden vaskosabb fa, minden sziklaodu egy-egy gyil
kost rejt s jaj annak, a ki közelükbe férkőzött, ott ta
lálja sírját a sárguló lomb között. Itt is, ott is egy ál
dozat; gyilkos golyóik nem kiméi meg senkit! A közel
múltban Hunyadvármegye közszeretetben álló főispán
jának élete forgott veszélyben.

Hét krassó-szörényvármegyei oláh vadorzó átlopa
kodott a megye határán s mint sajátjukba, befészkelték 
magukat a zergék honába, hogy megrakodjanak gazdag 
zsákmánynyal. De szép tervüket megzavarta a főispán 
és kíséretének jelenléte, a kik e vadregényes vidék illat
árban úszó fenyveseiben, egy év fáradságos munkája 
után merészkedtek pihenést, üdülést jkeresni. Természe-

A vadorzókkal egy pocsolya mellett találkozott, 
hol azok heverésztek s midőn meglepetést színlelve el
akarta őket kerülni, ezek — miután álcázva volt, — 
társat sejtve benne intettek neki, hogy menjen hozzájuk 
s maguk is feléje indultak, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy ő is az ő fajtájukból való. Azután bizal
masan közölték vele, hogy ők itt egy megsebesített va
dat őriznek, melyet hajnalban ki akarnak nyomozni s 
felhívták, hogy legyen ebben segítségükre s ők kész
séggel átengedik nekik a zsákmány harmadrészét. Fe
renc beleegyezett s közölte velük, hogy ő meg egy 
őzbakot lőtt s azt az este el szeretné adni a falu korcs
májában, egyúttal meghívta őket, hogy jöjjenek vele, a 
puskákat — úgymond — elrejtik az erdőben s egy vig 
estét csapnak maguknak. Ezek beleegyeztek s megin
dultak, menetközben azonban a nagyobbik vadorzó fel
húzott fegyveréről óvatosan lelopta a gyutacsot s he
lyette egy használtat illesztett oda, tette pedig ezt azért, 
mert ismerte ennek a gazembernek veszedelmes voltát 
s hogy ezt jól tette, bizonyítják a fentebb elmondottak,

mert bizony ha ez nem sikerül neki, most én aligha 
írhatnám ezeket a sorokat.

A vadorzók által megsebesített vadat másnap csak
ugyan megtaláltuk; akkorra már kiszenvedett a kapott 
béllövés következtében. A bíróság a nagyobbik vador
zót 3 évi, a kisebbiket 2 havi súlyos börtönre Ítélte. 
(Itt ismételten hangoztatjuk, hogy ez nem nálunk, hanem 
Csehországban történt. Nálunk a gyilkos vadorzó is 
alig kap ilyen súlyos büntetést.)

Ferenc egy év lefolyása alatt kerülővé lett kine
vezve, én pedig szép jutalmat kaptam.

Itt meg akarok még emlékezni egy emberi bőrbe 
bujt szörnyetegről, annak bizonyítására, hogy milyen 
különféle fortélyokat eszelnek ki a vadorzók, nem ri
adva vissza ennél még a legembertelenebb cselekede
tektől sem.

Ugyanazon a vadászterületen, hol a fentebb leirt 
eset történt, egyszer szeptemberben egy villás szarvast 
találtak kimúlva. Szorgos kutatás után egy szúrt seb
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tesen e feletti megbotránkozásuknak egy néhány lövés 
roppanásával adtak elég hangos kifejezést a jómadarak! 
— Mar a  László főispán ugyanis a Retyezáton elterülő 
erdejében vadászva, titkárja Dr. B a 11 a Mihály és egyik 
vadőre kíséretében a vadorzókra bukkant. Mikor föl
szólította őket fegyvereik kiszolgáltatására — hét lövés 
volt a válasz. Az egyik golyó a főispán fülét gyöngén 
súrolta. Különös véletlen, hogy a többi golyó is célját 
tévesztette s nagy szerencse, hogy a vadőr biztos kéz
zel, első lövéséel leteritette az egyik vadorzót és hogy 
a többiek a helyszínére siető vadászok és pásztorok túl
nyomó erejétől megfélemlítve, elmenekültek.

Mostanában napirenden vannak ezek a küzdelmek, 
parázs harcok! És rendesen nem két halálos ellenség 
kerül egymás elé, kikben az elkeseredés tüzét a közös 
cél, a vad lelövése célja, hanem szervezett rablóbandák 
lepik el az erdőt s teszik vérfürdővé. Védett rejtekhe
lyükből öten-hatan orvul reátámadnak az egymagában 
bandukoló erdészre, a kötelességét teljesítő erdőőrt sor- 
tüzzel fogadják és az erdő magányában bolyongók füle 
mellett gyilkos ólmok süvöltenek láztól gyötört ideg- 
csillapitóul.

Föltámadó rablóvilág előre vetett árnyéka!
A perzselő nap mindent elfonnyasztott, a mostoha 

időjárás szomorú következményei súlyos lidércként ne
hezednek szegény hazánkra, mely fölött az éhínség réme 
már is bontogatja sötét szárnyait. Azoknak az elvetemült, 
embervérre szomjuhozó gyilkosoknak csak a feje orvva
dász, a többi éhező rabló, a kiket cimborájuk kitanitott 
arra, hogy e jogállamnak van tágas tere, a hol büntet
lenül rabolhatnak, gyilkolhatnak, gyilkolhatunk — itt az 
erdő, mely „terem vadat, halat s mindent, a mi jó falat". 
Ide már nem ér el az igazságszolgáltatás sújtó keze.

A humanitás jegyében alkotott törvényeinket keser
ves tapasztalatok után, hova-tovább nagyobb szigor al
kalmazásával átalakították, csak az orvvadászok bűnös

üzelmeiről feledkeztek meg. Ezeknek üldözését az enyhe 
törvény intézkedései által megkötött kézzel tehetetlen 
vadgondozókra bízták. Most szemben állunk a meg
döbbentő helyzettel: a vadorzók száma mindenütt ag
gasztó mérvben elszaporodott, kik egyesülve az Ínség 
és nyomor által emberi mivoltukból kivetköztetett, a bű
nök posványába merült hitvány gazokkal, az erdő titok
zatos sűrűjébe vonulva veszélyeztetik a vagyon- és élet- 
biztonságot és tartják rettegésben az egész országot.

Hát ezek méhökben kiszámíthatatlan veszedelmeket 
rejtő, tűrhetetlen állapotok, melyek sürgősen célravezető 
intézkedések megtételét teszi szükségessé. Az intéző 
köröknek végre szakitaniok kell azzal a közönynyel, 
melyet eddig talán csak vadgazdaságunk sinylett meg, 
de a mely ezután az általános közérdeket is veszélyez
tetheti. A nap-nap mellett ismétlődő véres esetek óva 
intenek arra, hogy végre hathatós gátat emeljünk a tör
vényeket lábbal tipró, vérnyomokban gázoló orvvadászok 
és cinkosaik garázdálkodásai elé. A bajt csirájában kell 
elfolytani, máskülönben pusztító kórrá fajul, mely elsöpör 
maga elől minden akadályt !

A jelenlegi különös viszonyok különösen szigorú óvó 
rendszabályok fölállítását követelik és a közérdek szem
pontjából már valóban elkerülhetetlen, hogy ama eszmék, 
melyeket Imecs Béla a M. E. 1902. évfolyamának 1—2 
számában a vadorzás meggátlására felszínre vetett, testet 
öltsenek. Elkerülhetetlen, hogy a fenyegető közveszélynek 
eleje vétessék következő három óhajának mielőbbi meg
valósításával :

1-ször, hogy oly vidékeken, ahol a vadorzás veszé
lyezteti az erdészeti és vadászati személyzet életbizton
ságát, vagyis ott, a hol az emberek e hitvány söpredéké
nek már emberélet is esett áldozatul, ott a belügyminiszter 
időhöz kötött statárium hirdetését rendelje el, a közbizton
sági közegek pedig felhatalmaztassanak arra, hogy a 
vadorzók ellen minden megszorítás nélkül használhassák 
fegyvereiket;

lett rajta felfedezve az egyik oldalán hiába törtük a fe
jünket azon, hogy mikép juthatott ez a jó húsban levő 
szarvas ilyen sebesüléshez. Egy év is eltelt már a lelet 
óta és szinte mindnyájan megfeledkeztünk róla.

Egy ízben parancsot kaptunk egy gyenge szaras- 
bika szállítására s miután olyat első napon nem kap
hattunk lövésre, elhatároztam, hogy másnap kimegyek 
a pocsolyákhoz lesállásra. Ki is mentem s itt kiválasztva 
egy olyat, a melyet a szarvasok látszólag leginkább 
felkerestek, annak közelében jól elrejtőzve leültem s 
vártam a szarvast.

így ülhettem ott már mintegy negyedórája, midőn 
egyszerre az ellenkező oldalon levő sűrűben gyönge 
lombsuhogást, ágrecsegést hallottam. Feszült figyelem
mel lestem a vélt vad kijövetelét, mert biztosra vettem, 
hogy az közeledik, mikor egyszerre egy emberi alak 
bontakozik ki a sűrűből, melyben azonnal a falubeli 
foltozó szabóra ismertem. Azt hittem, hogy a haszon
talan gombát keres és már rá akartam szólni, hogy tá
vozzék, midőn ez hirtelen hátrafordulva szólt: „gyere!“

Erre a szóra elő is jött az ő tizenhat esztendős fia, 
hóna alatt egy zsákkal, melybe valami hosszas tárgy 
látszott eldugva lenni. Most mindketten először vizsgá
lódva körülnéztek, s azután nagy óvatosan a pocsolyá
hoz közeledtek. Erre természetesen én is gyanako- 
dóvá lettem s a legnagyobb csöndben, feszült figyelem
mel vártam a következendőket.

A kölyök most feloldozta a zsákot, kivett abból 
egy bükkfa hasábból készített vastag deszkát, a melyen 
valami úgy csillogott mint két lándzsa hegye. Az öreg 
szabó belépett a pocsolyába, mezítelen lábaival kiku
tatta ennek legmélyebb helyét, átvette fiától a deszkát 
s a csillogó hegyes szögekkel felfelé fordítva lesülyesz- 
tette a pocsolyában. Gyorsan mint a villám cikázott át 
agyomon egy gondolat: most már megtaláltam a tavaly 
kimúlva talált szarvas halálának az okát, sőt előttem 
állt a gazember is, aki annak okozója volt.

Milyen örömest ugrottam volna ki rejtekemből, 
hogy megcsípjem a két haszontalant, de nem volt sza
bad mozdulnom, mert a legkisebb neszre megugrottak
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2- szor: követelje az Orsz. vad. védegylet, hogy a 
lőpor árusitás a legszigorúbban korlátoztassék, neve
zetesen szorgalmazza azt, hogy lőpor csak vadász
jegy vagy eskiibizonyitvány előmutatása mellett le
gyen kapható ;

3- szor: hogy vadorzás bűnében merült községekben 
s azokhoz tartozó szőlőhegyekben a csendőrség által 
gyakori házkutatások tartassanak az adó alól eltiltott 
fegyverek elkobzása céljából. Hogy pedig ennek foga- 
nata is legyen, részesüljön a bejelentő minden fegyver 
után tiz korona jutalomban.

Részemről még azt kérem, hogy mindannyian, a 
kiket hivatásunk e forrongó tűzhányó tetejére állított, 
fokozott éberséggel őrködjünk most már nem csak nagy 
gonddal nevelt és ápolt vadjainkra, de embertársaink 
biztonsága felett i s ; vállvetve folytassuk az irtó háborút 
az orvvadászok ellen s addig is, mig a hatalom segít
ségünkre cammog, törekedjünk megnyerni a társadalom 
minden rétegének támogatását veszélyes nehéz, mun
kánkhoz, mert — bár lennék rossz jós — ismét virradni 
látom a rég letűnt rablóvilág hajnalát, melynek pírja 
tűz és vér! G.

w m m m m m im m m m m m n
n H asznos T u d n iva ló k . § |
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O któber h a v i e rd é sze ti teen dők .
Erdőtenyésztés. Erdei magvak. A múlt hónapról 

folytatólag a fekvés szerint érnek meg: a jegenyefenyő, 
a cirbolyafenyő, a tiszafa, a vadalma, a kocsányos és 
kocsánytalan tölgy, a juharok, a vadgesztenye, az éger- 
és mogyorófajok. A hónap elejével kezd érni: a lucfenyő 
(Abies excelsa,) a vörös fenyő (Larix europaea,) az 
erdei fenyő (Pinus sylvestris,) a fekete fenyő (Pinus

austriaca,) a bérei fenyő (P. montana,) a sima fenyő 
(P. strobus,) a közönséges boróka (Juniperus commu- 
nis,) a bükk (Fagus sylvatica,) a gyertyán (Carpinus 
betulus,) az akác (Robinai pseudoacacia,) a szelíd gesz
tenye (Castanea vesca,) a nyugati boglárfa (Platanus 
occidentalis,) a körte Pyrus communis,) és a mogyorós 
hólyagfa (Staphylea pinnata.) Gyüjtsünk: kocsányos és 
kocsántalan tölgy- és bükkmakkot, gyertyán-, juhar- és 
hársfamagvakat, hamvas éger tobozkákat, cirbolya- és 
jegenyefenyő tobozokat. Szellőztessük a gyűjtött mag
vakat. Nyilt területeken elkészítjük a talajt a vetések 
számára. Vetjük: a tölgymakk- és juharmagot, védettebb 
helyeken a bükkmakkot és a jegenyefenyő magot. 
Lombhullatás után ültetjük a csemetéket, különösen az 
oly helyeken, melyek kora tavaszszal nehezebben hozzá
férhetők.

Erdöhasználat. Befejezzük a vető- és világos vá
gásokban kiszedendő fák kijelölését. Síksági és domb
vidéki erdőkben a lombhullás után megkezdjük a téli 
vágásokat. A sarjerdőkben megkezdjük a tarvágást, a 
közép erdőben az alfa kiszedését. Befejezzük az uszta- 
tást és fafuvarozást. Értékesítjük a bükk- és makklegelőt. 
Felosztjuk és bérbeadjuk a köztes használatra szánt 
vágásterületeket.

Erdővédelem. Mint az előbbi hónapban, irtjuk a 
Trachea piniperdát, a Lophyrus pini-t és a Lyda pra- 
tensis-t. Öljük a bükkfapille (Dasychyra pudibunda) 
fákról lehulló hernyóit. A fenyődarázs (Lophyrus pini) 
leszálló és begubózó álhernyói pusztítására behajtjuk a 
disznókat. A vetésekben és a csemetekertekben pusz
títjuk az egereket. Ügyelünk a fa- és az alomtolvajokra. 
Ellenőrizzük az igazolványos galy- és rőzsefaszedőket.

A  to já s  e lta rtá sé iró l.
A tojást télire legjobb eltenni julius és augusztus 

hónapokban. Az összegyűjtött tojást hűvös helyen tart
juk addig, mig a szükséges mennyiség együtt van s az

s eltűntek volna örökre a sűrűségben, egész csöndben 
pedig nem közelíthettem meg őket, mert a pocsolyától 
mintegy 30 lépésnyire egy csoport fiatal fenyő közt 
ültem. Az Isten azonban kegyelmes volt hozzám; a su- 
hanc ugyanis vagy kíváncsiságból, vagy pedig valamit 
még keresni akarván, egyenest búvóhelyemhez közele
dett. Gyors elhatározással letámasztom erre fegyveremet 
s a lehetőségig összehúztam magamat, hogy meg ne 
láthasson, amint azonban mellettem el akart haladni, 
macska módjára rávetettem magam s nyakon csíptem.

A fiú határtalan ijedelmében elkiáltotta magát, 
mire az apja pillanat alatt eltűnt a sűrűségben.

Még mindig erősen fogva a fiút, kérdezem tőle, 
hogy mit tett az apja a pocsolyába s egy pár jó pofon 
után meg is kaptam a feleletet, hogy: „szarvasfogót.“

Most azután kényszeritettem a kölyköt, hogy hozza 
elő azt a kínzó eszközt a pocsolyából s miután bete
tettem vele a zsákba és vittem őt az erdőházba, hol 
azután úgy őt, mint a nyomban letartóztatott atyját a

csendőrség kihallgatta, mely alkalommal a következő 
vallomást tették:

A szabó minden nagyobb pocsolyába lerakott ilyen 
deszkákat, melyekbe 20 centiméter hosszú szegek vol
tak verve s hegyeik nagyon élesre fenve s számított 
arra, hogy a szarvasok, melyeket gyakran látott a po
csolyákban fetrengeni, ilyen alkalommal a hegyes sze
geken felnyársolják magukat.

Az egy évvel azelőtt talált szarvas bizonyítékát 
szolgáltatta annak, hogy számításában nem csalódott, de 
azt sehogy sem lehetett kivenni belőle, hogy vájjon 
sikerült-e neki ilyen módon még több szarvast is kivé
gezni és zsákmányul ejteni, de ezt az előzmények után 
szinte biztosra lehetett venni.

Büntetése egyébként igy is négy hónapi súlyos 
börtön lett.

A „Dér Jagdfreund" után.

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



414 E R D_É_S Z E T I_ U J S Á G

egészet egyszerre konzerválhatjuk. A konzerválás a kö
vetkező : az összegyűjtött tojást langyos vizbe mártott 
ruhadarabbal megmossuk, száraz ruhával letöröljük és 
tiszta fehér vazelinnel bedörzsöljük, úgy hogy a tojás
héjra csak egy vékony vazelin-réteg tapadjon.

Ezután egy uborkás üvegbe berakjuk a tolyásokat, 
úgy, hogy szorosan egymás mellett feküdjenek; ezen 
célra olyan nagy üveget kell választanunk, hogy a kon
zerválandó tojásokkal azt szinültig megtölthessük, az 
üveg nyílását pedig néhány fadarabbal úgy rekesztjük 
el, hogy a felső tojások a konzerváló folyadékból ne 
emelkedhessenek ki. A konzerváló folyadék 3—5 rész 
vizüveg (gyógyfüszerkereskedésekben kilogrammonként 
44 fillérért kapható) és 95—97 rész felforralt viz keve
réke. Ezt lehűtve, beöntjük a tojással telerakott üvegbe 
és ezután bekötjük azt. Hogy a tojások sárgája ne 
ülepedjék egy oldalra, kéthetenkint az üveget aljával 
fölfelé és két hét múlva ismét a fenekére kell állítani.

Ha nagyobb mennyiségű tojást kell konzerválni, 
üveg helyett hordót használhatunk, Az eladás előtt né
hány nappal ki kell szedni a tojásokat és száraz helyre 
rakni, hogy kissé megpuhult héjuk ismét megkemé
nyedjék. Ezen eljárással a tojás hónapokig romlás nélkül 
eláll, hélyán semmi sem látszik és főzésre éppen olyan 
jó, mint a friss.

Van ezenkívül a konzerválásnak sok módja. Ilyen 
a nagyban való tojáselrakási mód, a mészvizben való 
elrakás, mely egyszerűbb s a tojás benne ugyancsak 
1h  évig is jól eláll.

A tojáskonzerválásról s egyáltalában a baromfi- 
termékek értékesítéséről — mely kérdés most időszerű 
— Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelőnek 
e cimíi könyve: „A b a r o m f i t e r m é k e k  é r t é k e 
s í t  é s e“ részletesen foglalkozik s a teendőket képek
ben is bemutatja.

Ára, bérmentes küldéssel 2 K. 20 fillér s megren
delhető a szerzőnél, Rákosliget, V. 3. *

Sí
&

K ü l ö n f é l é k . ÉÉÉÉÉI
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* A rengeteg lakója. Ozsdola község erdejében, 
(Háromszék vármegyében), a legkeletibb Kárpátok ren
getegében, közel a romániai határhoz, a „Kovás-ponk“ 
nevű erdőrészen esett meg az alább leirt ritka találko
zás. — Mellesleg legyen mondva, e hegynek az aljában, 
egy sürü fenyő-erdővel körülzárt tisztáson vannak az 
ozslodai kénes, szénsavas és vasas fürdők, valamint a 
ritka jóságu s kellemes izü innivaló borviz is.

E helyen terül el, mint említem, gyönyörű fekvés
sel, üditő, dús fenyő-illatával, a természetadta gyógy
vizeivel egyetemben, a Kárpátok évszázados azon eredje, 
mely a községtől gyalog mintegy 6—6 óráig tartó útra 
van. A Jávoros, Putna és Sóspatak kristálytiszta pata
kocskái, melyeknek pisztráng lakói zavarják a hármoni- 
kusan összecsergedező folyását, itt egyesülnek s folytat

ják utjokat Románia felé. A „Kovás-ponk“ meredek, 
sziklás, oldalával s különös formájú kúp alakjával úgy 
tekint szét a körülötte sorakozott hegyekre, mint a to
rony a lakóházakra. Az észak-keleti oldala, mely a fürdő 
felé néz és mondhatni bejárhatatlan meredek sziklás terü
let, fiatal sugár fenyővel van benőve. A déli, nyugati 
és északnyugati oldala nem olyan lejtős és könnyen be
járható terület, melynek igen szép és nagy értéket kép
viselő szemerkefenyő termése erdőgyujtogatás folytán 
ezelőtt 8 évvel teljesen elégett. Ma már nem látható ott 
egyéb, mint embermagasságnyi málna cserje, összeégett 
álló és ledőlt fenyőfa, mely egy borzasztó tüztenger 
emlékét újítja fel a szemlélőben.

Kihalt itt minden élet, elhagyatott lett az egész 
terület, mióta az elemi csapás tanyát ütött benne. A 
vadaknak lett nyugodalmas otthona. Nem zavarja őket 
az erdőkerülő ember fejsze kopogása, sem a legelő nyáj 
méla kolomjpa. A mellette elhaladó fejszés ember bús 
sóhajtása köszönti a helyet, mely egy községi nagy va
gyonnak lett temetője.

Folyó évi julius havában egy 17 tagból álló tár
saság vonult fel a fürdőre ökörszekerekkel. A társaság 
jókedvűen fogyasztotta a jó sonkát s szomjúságát olto- 
gatta a jéghideg borvizzel, mialatt a három béres legel
tette marháit az elől nevezet „Kovás-ponk“ oldalán. Es
tére ezek is beterelték marháikat a fürdő mellé, hol a 
sátrak körül azok is éjjeli pihenésre tértek. A sátrak 
előtt óriási tüzek égtek s világosságuk mellett a társa
ság is nyugvóra tért.

Az útközben látott szép erdők, völgyek és hegyek, 
változatos terepviszonyok gyönyörködtették lelkemet, mi
előtt még elaludtam volna. A szomszéd sátorban, mely
ben a 3 béres és egyik béresnek az édesanyja húzó
dott meg éjjeli pihenésre, gyenge, dudorászó éneklés 
hallatszott, miközben az egyik béres imigyen szólott 
közbe: „bezzeg János te sem énekeiéi az elébb oda
kint az oldalon, mikor az a vad leány szembeállott vala 
veled!" Félig-meddig már az álom erőt vett rajtam, de 
az érdekes közbeszólás elűzte az álmot szemeimből s 
érdeklődéssel figyeltem meg a közbeszólás miatt kifej
lődött dialogot, mely szinte-szinte hevesnek volt mond
ható. Heves azért, mert János restelte a vele megesett 
gyávaságot. Anélkül, hogy engemet ott sejtettek volna 
a sátor mögött, szinte gúnyosan mondta Imre nevű bé
res az édesanyjának a furcsa és hihetetlennek látszó 
dolgot:

„Tudja édesanyám, szinte csuful járta János a 
„Kovás-ponk" oldalán. A hogy az ökrököt kicsaptuk 
füvelni az oldalra, hát elindultunk mi is hárman, hogy 
keressünk valami szerszámfának való fiatal bükköt. János 
vagy tiz lépéssel előbb járt, mint én és Sándor. Egy
szer csak János nagyot ordit s megijedt „jaj" kiáltásra 
egy második, de gyengébb „jaj" üti meg fülünket. A 
10 lépésnyi távolságot két ugrással behoztuk s abban a 
pillanatban János mellett voltunk, hogy a veszedelem
ben segítségére legyünk. Kiáltásunkra villámgyorsan sza
ladt előlünk egy leány, kinek a szemeit, száját ‘s az ar
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cának két kiálló csontját kivéve, egész testét hosszú 
szőr borította. Futásában hosszú fekete, kibontott haja 
úgy állott mint egy igazi fejérnépnek. Futottunk utána, 
szenes csutkóval s kővel dobtunk utánna, kellett is hogy 
találjam, mert egyet sikoltott a dobás után. Hiába ker
gettük, mert úgy szaladt, mint a nyúl s úgy ugrálta ke
resztül a földön fekvő fákat, mintha kutya lett volna. 
Én mondtam is, hogy e nem lehet más, mint az erdei 
vadleány, úgy-e édesanyám? De látta volna Jánost, hogy 
el volt fehéredve-sárgulva s hogy meg volt ijedve. Ej, 
ha velem állott volna szembe, megfogtam volna, s a 
szekérlánccal megkötöztem volna s többet nem kéne 
szolgáljak, hanem 10 krajcárért mutogattam volna min
denkinek."

Többet nem szólhatott Imre, mert ekkorra hirtelen 
közbeszóltam én is s a részleteket újra elmondattam. 
A zajos beszélgetésre a fürdő-társaság minden tagja fel
ébredt s a vadleány találkozása a 3 legénnyel, beszél
getés tárgyát képezte a késő éjjeli óráig, mikor is cso
dálkozva az eseten, kételkedve bár, de elhittük, hogy a 
„Kovás-ponk“-nak csakugyan érdekes lakója van. Mi
csoda teremtése lehet ez a Teremtőnek, azt nem tudjuk, 
de az őszinte, s minden érdektől távol álló elbeszélés
nek kénytelen vagyok hitelt adni s hinni, hogy a „vad
leány" régi lakója lehet a rengetegnek s otthona jelenleg 
a minden zajtól távol álló „Kovás-ponk".
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— Figyelmeztetés. Lapunk mai számához 
mindazok részére, kiknek előfizetésük vagy már 
régebben lejárt, vagy a folyó hó végén jár le, 
előnyomott postautalványlapokat mellékelünk s 
kérjük, hogy azokon tartozásukat, illetve előfi
zetésüket lehetőleg a jövő hó közepéig bekül
deni szíveskedjenek.

— Fehér rókák. Nem a sarkvidéki fehér róka
fajokról van szó, hanem a mai rókafajunk elfehéredett 
albínóiról. Bártfafürdő környékén úgy látszik elég gya
koriak, mert ez évben már hármat küldtek onnét Dr. 
L e n d 1 Adolf preparáló intézetébe kitömés végett. Az 
elfehérült állatok általában ritkák a természetben s épen 
ezért eléggé érdekelheti ez a jelenség vadászainkat.

— Magyar ember hőstette Berlinben. Egy
Magyarországról Berlinbe származott magyar ember 
W i 1 h e i m-V a j n a Jenő, a Szalon Jótékonycélu Társa
ság volt elnöke és a Váradi Antal-kör volt alelnöke, 
dicséretes hőstettet vitt véghez a porosz fővárosban. 
Folyó hó 7-én este 7 óra körül az irodából, hol mint 
levelező alkalmazva van, hazafelé tartott, midőn a 
Moltke-hid előtt nagy népcsődület állta útját. A kíván
csiság őt is a nagy néptömeg közé sodorta s látta, 
hogy a Moltke-hid alatt a Spree-ben egy leány fuldok-

lik s a tömeg tétlenül áll, senki se sietett megmenté
sére. A derék fatal embernek azonnal megmozdult a 
magyar vér ereiben s úgy ahogy volt, ruhástól a vízbe 
vetette magát s a partra hozta a fuldoklót. Aztán, mint 
aki jól végezte dolgát kocsin hazament. Még aznap este 
egy rendőrtisztviselő kereste fel, aki dicsérő oklevelet 
adott át neki a rendőrség részéről. Másnap reggel pe
dig a leány apja, egy előkelő iparos járt nála s hálás 
köszöneté mellett egy értékes cigaretta-tartót adott neki 
emlékül. A derék életmentő, midőn barátai megkérdez
ték, hogy mi vitte rá, hogy életét kockáztassa, azt fe
lelte : — Azért tettem, hadd tudják meg a németek, 
hogy a magyar mégis csak magyar!

— A vadkan áldozata. Kassáról Írják: A minap 
G rom  os József terebüni lakos, erdővéd, 11 éves fiával 
kiment a hegytetőre körülnézni. Ott a forrásból vizet 
merítendő, lehajolt, miközben egy 4 éves vadkan neki
rohant és combját felhasitotta. A fiú egy doronggal apja 
védelmére sietett s a dühös állat szemét szurkába, mire 
az megfutamodott. A megsebzett Gromos még felkelt s 
utánna lőtt a vadkannak, mit nyakszirten is talált, de 
azután összerogyott és meghalt. Holttestét beszállították 
a városba.

— Rejtélyes gyilkosság. Nagybecskereki leve
lezőnk írja, hogy a torontáli Gulácsi-pusztán halva ta
lálták G á s p á r  János ottani birtokost. Fejszével agyon
verték. Holtteste mellett papiros lap hevert, melyen a 
következő kusza sorok olvashatók: „Ha te nem tudtál 
engem két év alatt megölni, hát megöltelek én". A csend
őrség keresi a gyilkost.

— Égő kőszénbánya. A szendrői kőszénbánya- 
részvénytársaság szendrői kőszénbányái, mint miskolci 
levelezőnk jelenti, lángban állanak s az egész bánya 
belső területe ég. A tűz az egyik tárnában fölgyülemlett 
szénoxidnak kémikai okokból való meggyuladásából 
keletkezett s csaknem hat hónap óta tart és terjed, a 
bánya területében lappongva. A társulat eleinte remélte, 
hogy a tüzet elolthatja, de mivel ezt nem sikerül elér
nie, most az égő bányát sorsára akarják bizni s a dús 
szénrétegek további kiaknázására uj tárna megnyitását 
tervezik.

— Esküvő a börtönben. Ritka esemény történt 
a szabadkai fogházban. D i m o v i c s Miklós rabló- 
gyilkos, a kit halálra ítéltek, de a kinek a király meg
kegyelmezett, börtönében ma házasságot kötött nyolc 
gyermek anyjával, a ki bünrészesség miatt hat évi fegy- 
házat kapott. A börtönőrök voltak a tanuk. A gyilkost 
néhány nap múlva Illavára viszik.

— A legnagyobb gyémánt. A délafrikai Premi
erbányában egy gyémántot találtak, amelynek rendkívüli 
súlya 392 kárát. A legnagyobb ismert gyémánt, az In
diában őrzött „Nagymogul" 270 karátos.

— Csoda-sertés. A veszpémi állatkiállitáson Bauer 
Károly veszprémi mészáros és birtokos, egy darab óriási 
hízott sertést állított ki, melynek csodájára jártak. A 
sertés fekve, egy kisebb fajú kuli tehén nagyságának 
felelt meg. Súlya 585 kilogramm. B a u e r  600 koronát 
kért a sertésért, mely teljes zsírra volt kihizlalva.
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— Tolvaj milliomosleány. Newportban, Amerika 
egyik legelőkelőbb fürdőhelyén nagy rémületet okozott 
a nyáron nehány fürdővendég mesésértékü ékszerének 
eltűnése. Egész sereg new-yorki detektív kutatott a tolvaj 
után, de csak az derült ki, hogy a tolvaj az előkelő tár
sasághoz tartozik. Augusztus végén az a különös dolog 
történt, hogy G o e 1 e t asszony 40.000 font értékű ék
szerét, amely júliusban eltűnt, visszacsempészték a szek
rényébe. New-Yorkból jelentik most, hogy a titkosrend
őrök végre nyomára akadtak a tolvajnak. Goelet asszony 
ékszerét egy milliomos gyönyörű fiatal, kleptomanikus 
leánya lopta el. Minthogy Goelet asszony kára megté
rült, nem tett följelentést a leány ellen. A többiek, a 
kiknek az ékszere mostanáig sem került meg, a vizsgálat 
folytatását kívánják és ha kisül, hogy az ő ékszerüket is 
a milliomosleány lopta el, feljelentést tesznek ellene.

— Halálos légycsipés. Szatmárról Írják: hogy 
S c h v a r c z  Sámuel kereskedőnek H e l é n a  nevű 16 
éves leányát megcsípte egy légy az arcán. A csipés he
lye azonnal dagadni kezdett, veszedelmes vérmérgezés 
tünetei közben. Az orvosi segítség hiábavaló volt, mert 
a leány iszonyú kínok közt meghalt.

— Rablótámadás a szolnoki nagytőzsdében. 
Szeptember 15-én este kilencedfél órakor egy züllött 
alak rontott be a város főutcáján levő nagytőzsdébe s 
maga után lehúzva a vasredőt s bezárva az ajtót, az 
üzleti helyiség közepére ugrott s revolvert rántva elő, 
az üzlet vezetője mellének szögezte. Ez felszólította a 
rablót, hogy a revolvert, valamint a balkezében szoron
gatott kést tegye le, akkor átadja a pénzkészletet. A 
rabló e felhívásnak eleget tett, a mire a boltos átadta 
neki a pénztári fiókban elhelyezett és körülbelül 280 
korona ezüstpénzt tartalmazó bádogszelencét, a melyet 
a támadó bő felöltője alá rejtett, azután a papírpénz 
előadását követelte. Midőn a tőzsdés felvilágosította, 
hogy a papírpénz a tőzsde tutajdonosának irodájában 
van, a rabló ismét előrántotta revolverét s megfenye
gette, hogy ne merjen senkinek sem szólni, sem zajt 
ütni, annál kevésbé nyomban utánna menni, mivel az 
utcán még két társa vár reá s ezzel a vasredőt felhúzva, 
eltávozott. Az üzletvezető a rabló eltávozása után a 
szomszédos kávéházba ment s onnan néhány embert 
kihiva, a rendőrségre sietett jelentést tenni az esetről. 
Két csendőr azonnal a vasúti pályaudvarra ment a rabló 
nyomozására, majd mások az üzletvezetővel sorra járták 
az összes korcsmákat s nyilvános helyeket, de hiába. 
Egy mellékutcában nagyobb távolságban elszórva meg
találtak a rablott pénzből tiz darab koronát s néhány 
darab két filléres pénzdarabot. Másnap megtalálták a 
bádogszelencét egy udvarban, a hová a rabló bedobta.
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A kiadóhivatal postája.
Ifj. Váncsa Mihály urnák, N yén. A hirdetés a múlt számra 

későn érkezett; a mostaniba már bevettük. Előfizetése jövő év már
cius végéig rendezví van. — Plenka Ágoston urnák, Szélakna. 
A 4 korona beérkeztét nyugtázzuk. — Halmos János urnák, Pilis-

M a r  óth. Az év végéig van előfizetve. — Kaffka Károly urnák, 
M e s z i c s .  Az útadóra vonatkozólag lapunk jövő számábun lesz 
értesítés. — Hermán Ferenc urnák, C s ö m ö d é r .  Kijavítottuk. — 
Bombola Pál urnák, B.-Monostorszeg. A 4 koronát megkaptuk.
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Hirdetések és pályázatok.
A ; á n l  k o z á S  erdővédül, vagy bármilyen más

----  állásra az erdészetnél. Az erdők
kihasználását és felújítását, a csemetekertek telepítését 
és gyümölcsfák tenyésztését, valamint a vadak gondo
zását és tenyésztését és a mezei gazdálkodást kitünően 
értő, jó bizonyítványokkal rendelkező egyén, ki az erdő
őri szakiskolát végezte és a szakvizsgát letette s már 
eddig is egy kisebb városban mint erdőőr és vadőr volt 
alkalmazva, helyet keres. Az illető 24 éves, reform, val
lásin Legszívesebben olyan állást foglalna el, a melynél 
megnősülhetne és jövőjét megalapíthatná. Nyelvismerete 
magyar, német és román. Szives megkeresések ezen a 
címen küldendők: Ifj. Váncsa Mihály erdőőr, Nyén, 
u. p. Bodola, Háromszék-megye. =  =  — í -3

KEZELÉSÉBEN JÁRTAS, TAPASZTALT EGYÉN, 
KI TÖBB ÉVI JÓ BIZONYÍTVÁNYOKKAL REN
DELKEZIK ÉS KÜLÖNÖSEN FENYŐK NEVE
LÉSÉHEZ ÉRT, AZONNAL FELVÉTETIK - -

-g  k: FARAG Ó B É L A xi
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ CSEMETE- 
KERTJÉBEN ; ZALA-EGERSZEGEN. -------- 3—3

486/1904. szám.

Pályázati hirdetmény erdőszolgai állásra.
A brassóvármegyei tömösvölgyi őrjárásban meg

üresedett erdőszolgai állásra, mely évi 432 kor. bérrel, 
48 korona lakbérrel, 36 korona ruhaátalánynyal s 36 
korona faváltsággal van javadalmazva, a közig, erdészeti 
bizottságnak 843/Eb. számú határozata alapján pályázat 
nyittatik.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy „Brassóvárme- 
gye tekintetes közig, erdészeti bizottságához Brassóban" 
cimzendő, sajátkezüleg irt kérvényeiket az erdőtörvény 
37. §-ában előirt kellékek, valamint nyelvismereteik és 
eddigi alkalmaztatásuk igazolására szolgáló okmányok
kal, ép és erős testalkatukat, jó látó, halló és beszélő 
képességüket igazoló orvosi bizonyitványnyal felszerelve 
a brassói in. kir. állami erdőhivatalhoz fo lyó  évi ok
tóber hó 4 -ig  nyújtsák be.

Megjegyeztetik, hogy a védszemélyzet nyugbér- 
alapja pár hó alatt szervezve lesz.

Brassó, 1904. évi szeptember hó 16-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.“ gyorssajtóján.
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